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حممد وعىل آله وصحبه
رب العاملني،
َّ
احلمد هلل ِّ
والسالم عىل نبينا َّ
والصالة َّ
أمجعني أما بعد ،فهذه املجموعة األوىل من« :سلسلة لطائف النووي» تضمنت:
« 100فائدة» منتقاة من كتاب احلج من« :املنهاج يف رشح صحيح مسلم بن

احلجاج» أليب زكريا النووي -

ً
عز وجل أن ينفع هبا اجلامع
سائال املوىل َّ

والقارئ واحلمد هلل رب العاملني.

 1440 / 11 / 24ـه
Almoslem700@gmail.com
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•

عنونة الفوائد ليسهل الوصول إليها.

•

تذييلها باجلزء والصفحة بني [معقوفني].

• اعتمدت يف التوثيق عىل طبعة «مؤسسة الرسالة نارشون».
•

ختريج األحاديث وعزوها إىل مصادرها األصلية.

•

خمترصا -
جيا
ختريج اآلثار املوقوفة واملقطوعة عن الصحابة والتابعني -ختر ً
ً

•

األئمة واختياراهتم -قدر املستطاع-
توثيق أقوال َّ

•

توثيق اإلمجاعات()1

•

ح َّليت احلاشية باختيارات ابن تيمية وابن حزم رمحهام اهلل يف بعض املسائل.

•

اخترصت بعض املسائل الطويلة ،دون إخالل باملعنى -إن شاء اهلل-

•

الفهرسة.

ّ ّ
ّ
{ ح ّ ّ ّ
الِل}
احلَ حمد هلِل ا َّلذي َهدَانَا ِل َ َـذا َو َما كنَّا لنَ حهتَد َي َل حوال َأ حن َهدَ انَا ه

كثريا من كتاب« :إمجاعات العبادات» الصادر عن« :مؤسسة الدرر السنية»
( )1استفدت ً
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ٍ
احلج فرض ٍ
عني عىل ِّ
اعلم َّ
مكلف ،حر ،مسل ٍم ،مستطي ٍع( ،)1واختلف
كل
أن
َّ
العلامء يف وجوب

العمرة()2

فقيل :واجبة ،وقيل :مستحبة ،وللشافعي قوالن

أصحهام وجوهبا]226/4[ .

ّ
احلج ،هل هو عىل ال َفور أو َّ
الّتاخي؟ فقال الشافعي
ختلف العلامء يف
َ
ا
وجوب ِّ
وأبو يوسف وطائفة :هو عىل الّتاخيَّ ،إال أن ينتهي إىل حال يظن فوا ته لو َّ
أخره
عنها .وقال أبو حنيفة ومالك وآخرون :هو عىل الفور]226/4[ .

( )1انظر« :املحىل  ،3/5ومراتب اإلمجاع ص 41البن حزم» ومل يتعقبه ابن تيمية« .بداية املجتهد البن رشد
« ،»84-83/2املغني البن قدامة « ،»213/3تفسري القرطبي « ،»150/4املجموع للنووي .»7/19
( )2قال ابن حزم يف املحىل ( :)3/5وممن ذهب إىل القول بفرض َّية العمرة :عمر بن اخلطاب ،وابنه عبد اهلل،
الصحابة
وابن عباس ،وجابر بن عبد اهلل ،وابن مسعود ،وزيد بن ثابت  ،وال يصح عن أحد من َّ
 خالف ِلم يف هذاَّ ،إال رواي ًة ساقطة من طريق أيب معرش عن إبراهيم َّ
أن عبد اهلل قال« :العمرة
والصحيح عنه خالف هذا.
َتطوع»َّ .
وقال ( :)16/5روي عن ستة من الصحابة  وأربعة عرش من التابعني يف أن العمرة فرض؛ وال يصح
عن أحد من الصحابة يف ذلك خالف وال عن أحد من التابعني إال عن واحد باختالف.
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قال العلامءّ :
احلكمة يف لباس املحرم اإلزار والرداء ح
أن يبعد عن َّ
الّتفه ويتَّصف
بصفة اخلاشع َّ
الذليل ،وليتذ َّكر به املوت ،ولباس األكفان ،ويتذ َّكر البعث يوم
القيامة والنَّاس حفاة عراة مهطعني إىل الدَّ اعي]228/4[ .

لحــق بــه ،-وال ِّطيــب ،وإزالــة
حم َّرم ــات اإلح ــرام س ــبعة :ال ِّلبــاس -املنهــي عنــه ومــا ي َ
َّ
الش ـعر والظفــر ،ودهــن الــرأس واللحيــة ،وعقــد النكــاح واجل ـامع وســائر االســتمتاع
حتى االستمناء ،وإتالف الصيد(]229/4[ .)1

( ♣ )1أما اللباس -املنهي عنه  -وال ِّطيب:
فلام رواه البخاري ( ،)336ومسلم ( ،)1177عن ابن عمر  ،قال :سأل رجل رسول اهلل  ،فقال:
ما يلبس املحرم؟ فقال« :ال يلبس القميص وال الرساويل ،وال الربنس ،وال ثوبا مسه الزعفران ،وال ورس»
♣ وأما إزالة الشعر:
ّ
وسك حم َحتَّى يَبحل َغ ح
اِلَدح ي َحمّلَّه} [البقرةَ ]196:ولـّمـَا رواه البخاري (،)4190
فلقوله تعاىلَ { :والَ ََتحلقوا ح رؤ َ
ومسلم ( )1201عن كعب بن عجرة  ،قال :أتى عيل النبي  زمن احلديبية ،والقمل يتناثر عىل
وجهي ،فقال« :أيؤذيك هوام رأسك؟» قلت :نعم ،قال« :فا حلق ،وصم ثالثة أيام ،أو أطعم ستة مساكني ،أو
انسك نسيكة»
وحكي عليه اإلمجاع ،انظر« :املجموع للنووي ( ،»)247/7و«اإلمجاع البن املنذر (ص ،»)52و«تفسري
القرطبي ( »)384/2وأما ما عدا شعر الرأس فمختلف فيه ،فذهب اجلمهور إىل املنع منه ،وحكى ابن عبد
الرب عليه اإلمجاع «االستذكار ( ،»)160/4وخالف أهل الظاهر .انظر« :املحىل البن حزم (»)278/5
و«املجموع للنووي (.»)248/7
=
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= ♣ وأما الظفر:
فحكي فيه اإلمجاع ،انظر« :اإلمجاع البن املنذر (ص ،»)52و«املغني البن قدامة ( »)296/3وخالف ابن حزم
رمحه اهلل فقال يف املحىل (« :)278/5وجائز للمحرم قص أظفاره وشاربه ،ألنَّه مل ّ
يأت يف منعه من كل ما
ذكرنا قرآن ،وال سنة ،ومدعي اإلمجاع يف يشء من ذلك :كاذب عىل مجيع األمة ،وقد اختلف السلف يف هذا:
روينا من طريق أيوب السختياين عن عكرمة أن ابن عباس  دخل محام اجلحفة وهو حمرم وقال« :إن
اهلل تعاىل ال يصنع بوسخ املحرم شي ًئا» .وأنه قال« :املحرم يدخل احلامم ،وينزع رضسه ،إن انكرس ظفره
بأسا ،وأن
طرحه ،أميطوا عنكم األذى إن اهلل ال يصنع بأذاكم شيئا» .وأنَّه كان ال يرى بشم الرحيان للمحرم ً
يقطع ظفره إذا انكرس ،ويقلع رضسه إذا آذاه»
♣ وأما دهن الرأس واللحية:
فقال النووي يف املجموع (« :)279/7األدهان رضبان ،أحدمها :دهن ليس بطيب وال فيه طيب كالزيت فهذا
ال حيرم استعامله يف مجيع البدن إال يف الرأس واللحية فيحرم استعامله فيها بال خالف»
وحكى أبو العباس ابن تيمية رمحه اهلل فيه خال ًفا فقال :وأما الدهن يف رأسه أو بدنه ،بالزَّ يت والسمن ونحوه
إذا مل يكن فيه طّيب ،ففيه نزاع مشهور ،وتركه أوىل .انظر« :جمموع الفتاوى »116/26
♣ وأما عقد النكاح:
َفلّمـَا رواه مسلم ( )1409عن عثامن بن عفان  ،قال :قال رسول اهلل « :ال ينكح املحرم ،وال
ينكح ،وال خيطب»
 وأما اجلامع وسائر االستمتاع:ومات َف َمن َف َر َض فّ ّ
ث َوالَ فس َ
يه َّن احلح َ َّج َفالَ َرفَ َ
وق َوالَ ّجدَ َال ّيف احلح َ ِّج} قال
فلقوله تعاىل{ :احلح َج َأ حشهر َّم حعل َ
ابن عباس « :هو التعريض بذكر اجلامع ،وهي العرابة من كالم العرب ،وهو أدنى الرفث» انظر:
«تفسري الطربي ( »)458/3وحكي اإلمجاع عىل ذلك :انظر« :التمهيد البن عبد الرب (»)24/10
♣ وأما إتالف الصيد:
رب َما د حمت حم حر ًما} [املائدة]96:
فلقوله تعاىلَ { :وح ِّر َم َع َليحك حم َص حيد ا حل َ ِّ
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و َّقت النبي  ألهل َّ
الشام اجلحفة يف مجيع األحاديث الصحيحة( ،)1ومعلوم أ َّن
ٍ
َّ
حينئذ ،وهذا من معجزات النبي  واإلخبار باملغيبات
الشام مل يكن فتّح
املستقبالت]237/4[ .

َ
قرأ
جرت عادة بعض املحدِّ ثني
يكتبون :سمعت أ ً
نس بغري ألف ،وي َ

بالتنوين.

[]239/4

احلج
قوله « :فه َّن -أي :املواقيتِ -ل َّن وملن أتى عليه َّن من غري أهله َّن ممَّن أراد َّ
حجا وال عمر ًة
مر بامليقات ال يريد ً
والعمرة»( )2فيه داللة للمذهب َّ
الصحيح فيمن َّ
أنَّه ال يلزمه اإلحرام لدخول مكة]240/4[ .

السنَة ،بل يستَحب عندنا ،وعند اجلمهورّ ،
وكره تَكرارها
كره تَكرار العمرة يف َّ
ال ي َ
السنَة ابن سريين ومالك]242/4[ .
يف َّ

( )1أخرجه البخاري ( ،)133ومسلم (.)1181
( )2أخرجه البخاري ( ،)1526ومسلم ()1181
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يستحب رفع الصوت بالتلبية( ،)1بحيث ال يشق عليه ،واملرأة ليس ِلا الرفع ألنَّه
خياف الفتنة بصوهتا)]274/4[ .(2

تعمده ،أم
الكذب عند أهل السنة هو اإلخبار عن اليشء بخالف ما هو ،سواء َّ
شّتط فيه العمد َّية ،وعندنا َّ
غلط فيه ،أو سها ،وقالت املعتزلة :ي َ
أن العمدية رشط
يسمى كذ ًبا]249/4[ .
إثام ال لكونه َّ
لكونه ً

( )1روى مالك يف املوطأ ،وأصحاب السنن ،وصححه الّتمذي ،وابن خزيمة ،واحلاكم ،من طريق َّ
خالد بن
السائب عن أبيه مرفو ًعا« :جاءين جربيل فأمرين أن آمر أصحايب يرفعون أصواهتم باإلهالل».
قره ابن
( )2حكى اإلمجاع عىل أن السنة يف حق املرأة أن ال ترفع صوهتا :ابن عبد الرب «التمهيد  ،»242/17وأ َّ
رشد «بداية املجتهد .»103/2
الرجل واملرأة صوهتام هبا وال بد ،وهو فرض -ولو مرة -وقال
وقال ابن حزم يف املحىل (« :)81/5ويرفع َّ
بعضهم :ال ترفع املرأة .وهذا خطأ وختصيص بال دليل ،وقد كان الناس يسمعون كالم أمهات املؤمنني وال
حرج يف ذلك ،وقد روي عنهن وهن يف حدود العرشين سنة وفويق ذلك؛ ومل خيتلف أحد يف جواز ذلك
واستحبابه .ومن طريق ابن أيب شيبة عن القاسم بن حممد قال :خرج معاوية ليلة النفر فسمع صوت تلبية
فقال :من هذا ؟ قيل :عائشة أم املؤمنني اعتمرت من التنعيم فذكر ذلك لعائشة فقالت عائشة :لو سألني
ألخربته .فهذه أم املؤمنني ترفع صوهتا حتى يسمعها معاوية يف حاله التي كان فيها».
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عن عبد اهلل بن عمر  قال« :كان رسول اهلل  يركع بذي احلليفة ركعتني
ثم إذا استوت به الناقة َأ َه َّل»( )1فيه استحباب صالة الركعتني عند إرادة اإلحرام
ويصليهام قبل اإلحرام ويكونان نافلة هذا مذهبنا ومذهب العلامء كافة إال ما حكاه
القايض ،وغريه عن احلسن البرصي أنَّه استحب كوهنام بعد صالة

فرض).(2

[]250/4

محارا وحشيًّا ،فر َّده
أهدى َّ
الصعب بن جثامة  لرسول اهلل  وهو حم ّرم ً
عليه وقال« :إنَّا مل نرده عليك إ َّال أن َّا حرم»( )3فيه أنه يستَحب ملن امتنع من قبول
ّ
هدية ونحوها لعذر؛ أن يعتذر بذلك إىل املهدي تَطيي ًبا لقلبه]267/4[ .

عن أيب قتادة  قال :خرجنا مع رسول اهلل  ،منَّا الـم ّ
حرم ومنَّا غري
الـمح ّرم ،فنظرت فإذا محار وحش ،فأرسجت فريس وأخذت رحمي ،ثم ركبت
فأدركت احلامر من خلفه فطعنته برحمي فعقرته ،فأتيت به أصحايب ،فقال بعضهم:

( )1أخرجه مسلم ()1184
( )2وهو اختيار ابن تيمية وابن القيم .انظر« :منسك شيخ اإلسالم ابن تيمية صـ »37و«زاد املعاد (»)101/2
( )3أخرجه البخاري ( ،)1825ومسلم (.)1193
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كلوه ،وقال بعضهم :ال تأكلوه ،وكان النبي  أمامنا فحركت فريس فأدركته
فقال« :هو حالل ،فكلوه»()1

قال النووي :فيه دليل عىل جواز االجتهاد يف مسائل الفروع واالختالف فيها]268/4[ .

أمجع

العلامء()2

عىل جواز احلجامة للم ّ
حرم إذا كان له عذر ،ح
وإن قطع َّ
الشعر

ٍ

حينئذ ،ولكن عليه الفدية لقطع الشعر( ،)3فإن مل يقطع فال فدية عليه]285/4[ .

اتفق العلامء عىل أ َّن للم ّ
حرم أن يكتحل بكحل ال طّيب فيه إذا احتاج إليه وال فدية
للزينة فمكروه عند الشافعي وآخرين ،ومنعه مجاعة
عليه فيه ،وأ َّما االكتحال ِّ
منهم :أمحد ،وإسحاق]288/4[ .

ّ

للمحرم ح
شعرا )]290/4[ .(4
أن يغتسل ويغسل رأسه ويمر يده عىل رأسه بحيث ال ينتف ً
( )1أخرجه البخاري ( ،)1823ومسلم (.)1196
( )2انظر :املفهم للقرطبي ()289 /3
عرا  ،فإنه قد ثبت «أن النبي  احتجم يف
( )3قال ابن تيمية :للمحرم أن حيتجم يف رأسه وإن احتاج أن حيلق ش ً
وسط رأسه وهو حمرم» وال يمكن ذلك إال مع حلق بعض الشعر «منسك شيخ اإلسالم ابن تيمية صـ»45
( )4قال أبو العباس ابن تيمية :إذا اغتسل املحرم وسقط يشء من شعره بذلك مل يرضه ،وإن تي َّقن أنه انقطع
بالغسل ،وله أن يغتسل من اجلنابة باالتفاق ،وكذلك لغري اجلنابة انظر« :منسك شيخ اإلسالم ابن تيمية صـ.»45
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حق امل ّ
حرم احلي جممع عىل َتريمه( ،)1وأ َّما وجهه فقال مالك وأبو
الرأس يف ِّ
ختمري َّ
حنيفة :هو كرأسه ،وقال الشافعي واجلمهور :ال إحرام يف وجهه ،بل له تغطيته،
وإ َّنام جيب كشف الوجه يف حق املرأ ة(]292/4[ .)2

( )1انظر« :اإلمجاع البن املنذر (ص»)53
( )2أخرج احلاكم ( )1668عن أسامء بنت أيب بكر  قالت« :كنا نغطي وجوهنا من الرجال ،وكنا
نتمشط قبل ذلك يف اإلحرام» وقال عقبه :هذا حديث صحيح عىل رشط الشيخني ،ومل خيرجاه.
♣ وأمحد ( ،)24021ومن طريقه أبو داود ( )1833عن عائشة  ،قالت« :كان الركبان يمرون بنا
ونحن مع رسول اهلل  حمرمات ،فإذا حاذوا بنا سدلت إحدانا جلباهبا من رأسها عىل وجهها فإذا جاوزونا
كشفناه»
♣ وقال ابن القيم« :وأما املرأة املحرمة فإن النبي  مل يرشع ِلا كشف الوجه يف اإلحرام وال غريه ،وإ َّنام جاء
النص بالنهي عن النقاب خاصة ،كام جاء بالنهي عن القفازين ،وجاء النهي عن لبس القميص والرسا ويل،
ومعلوم َّ
أن هنيه عن لبس هذه األشياء مل ي ّر حد أهنا تكون مكشوفة ال تسّت البتة» انظر :بدائع الفوائد () 142 /3
♣ وقال أبو العباس ابن تيمية :مل ينقل أحد من أهل العلم عن النبي  أنه قال« :إحرا م املرأة يف وجهها»
وإ َّنام هذا قول السلف ،لكن النبي  هناها ح
أن تنتقب أو تلبس القفازين كام هنى املحرم أن يلبس القميص
واخلف .انظر« :منسك شيخ اإلسالم ابن تيمية صـ»41

14

قوله « :حجي واشّتطي أن حميل حيث حبستني»( )1فيه داللة ملن قال :جيوز أ حن
َيشّتط احلاج واملعتمر يف إحرامه أنَّه إن َمرض َت َّلل ،وهو قول عمر بن
اخلطاب( ،)2وعيل( ،)3وابن مسعود(]296/4[ . )4

عن عائشة  قالت« :ن ّف َست أسامء بنت عميس بمحمد بن أيب بكر
نفاسا خلروج النَّفس ،وهو املولود والدَّ م
قوِلا« :ن ّف َس ح
ت» أيَ :ولدت ،وس ِّمي ً

)5( »...

أيضا]298/4[ .
ً

س ِّميت حجة الوداع بذلك؛ َّ
ألن النبي  و َّدع الناس فيها ،ومل حيج بعد اِلجرة
غريها ،وكانت سنة عرش من اِلجرة]300/4[ .

( )1أخرجه البخاري ( ،)5089ومسلم ()1207
( )2أخرجه البيهقي ()10118
( )3أخرجه ابن أيب شيبة (.)14951
( )4أخرجه ابن أيب شيبة ()14968
( )5أخرجه مسلم (.)1209
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أمجع العلامء( )1عىل جواز األنساك الثالثة :التمتع ،وا ّ
لق َران ،واإلفراد ،واختلفوا يف
أي األنساك أفضل]300/4[ .

( )1انظر« :املغني البن قدامة ( ،»)260/3و«التمهيد البن عبد الرب (»)205/8
♣ وخالف يف ذلك :ابن عباس  فرأى وجوب فسخ إحرام من مل يسق اِلدي من مفرد أو قارن
بعمرة ،كام رواه مسلم ( )1244من طريق ابن جريج ،عن عطاء ،قال :كان ابن عباس  يقول« :ال
يطوف بالبيت حاج وال غري حاج إال َّ
حل» قلت لعطاء :من أين يقول ذلك؟ قال :من قول اهلل تعاىل{ :ث َّم
ّ ّ
ّ
املعرف ،فقال :كان ابن عباس  يقول:
َحمل َها إ ّ َىل ا حلبَيحت ا حل َعتيق} [احلج ]33:قال :قلت :فإن ذلك بعد َّ
املعرف وقبله ،وكان يأخذ ذلك من أمر النبي  ،حني «أمرهم أن حيلوا يف حجة الوداع» وقال رجل
هو بعد َّ
من بني اِلجيم البن عباس  :ما هذا الفتيا التي قد تشغفت أو تشغبت بالناس «أن من طاف بالبيت
فقد َّ
حل؟» فقال« :سنة نبيكم  ،ح
وإن رغمتم» قال النووي يف رشح مسلم ( :)408/4هذا مذهب انفرد به
ابن عب اس عن العلامء كافة أن احلاج يتحلل بمجرد طواف القدوم ومل يوافقه عليه أحد.
♣ وهو اختيار ابن حزم ،قال يف« :حجة الوداع (صـ :»)685كل من مل يسق اِلدي من حمر ٍم بحج مفرد ،أو
قارن بني حج وعمرة م ًعا ،فإنه حيل بعمرة وال بد له من ذلك شاء أو أبى ،وهو قول ابن عباس  ومن
وافقه من أصحابه ،وهو قولنا.
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اختلف العلامء يف أي األنساك أفضل؟
♣ فقال الشافعي ومالك وكثريون :أفضلها اإلفراد ،ثم ،التمتع ،ثم ّ
القران.
♣ وقال أمحد وآخرون :أفضلها التمتع.
♣ وقال أبو حنيفة وآخرون :أفضلها ّ
القران( .)1وهذان املذهبان قوالن آخران
ّ
الصحيح تفضيل اإلفرا د ثم التمتع ثم القرا ن]301/4[ .
للشافعي ،و َّ

( )1ويمكن أن جيعل يف املسألة قول رابع :التسوية بني األنساك الثالثة ،وهو ظاهر صنيع ابن خزيمة يف
صحيحه ( )164/4حيث قال« :باب إباحة ّ
القران بني احلج والعمرة ،واإلفراد ،والتمتع ،والبيان أن كل هذا
جائز طلق مباح واملرء خمري بني القران واإلفراد وبني التمتع ،هيل بام شاء من ذلك» وحكى عياض عن بعض
العلامءَّ :
أن الصور ال َّثالث يف الفضل سوا ء .انظر :فتح الباري البن حجر (.)468/4
♣ قال أبو العباس ابن تيمية :من كان يس افر سفرة للعمرة ،وللحج أخرى ،أو يسافر إىل مكة قبل أشهر احلج،
فاإلفراد له أفضل .ومن ساق اِلدي ّ
فالقران أفضل له .ومن مل يسق اِلدي فالتمتع أفضل له .انظر« :منسك
شيخ اإلسالم ابن تيمية صـ» 27
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الصحابة  ،)1(والعلامء بعدهم يف صفة حج النبي  هل كان قارنًا،
اختلف َّ
أو مف ًردا ،أو متمتِّعا؟ قال القايض عياض :وأوسعهم يف ذلك ن َف ًسا -أي :يف بسط
احلديث عن هذه املسألة -أبو جعفر ال َّطحاوي احلنفي فإنه تكلم يف ذلك يف زيادة
عىل ألف ورقة]303/4[ .

أمجع

العلامء()2

عىل أن طواف احلائض ال يصح( ،)3لكن اختلفوا يف علته عىل

حسب اختالفهم يف اشّتاط ال َّطهارة للطواف ،فقال مالك والشافعي وأمحد هي

الصحاح كلهم
الصحابة باألسانيد ِّ
( )1قال ابن حزم «حجة الوداع صـ :»675هؤالء اثنا عرش من َّ
يصف بغاية البيان َّ
أن رسول اهلل  كان قارنًا ،وهم :عائشة أم املؤمنني ،وعبد اهلل بن عمر ،وجابر بن عبد
اهلل األنصاري ،وعبد اهلل بن ا لعباس ،وعمر بن اخلطاب ،وعيل بن أيب طالب ،وعمران بن احلصني ،والرباء
بن عازب ،وحفصة أم املؤمنني ،وأنس بن مالك ،وأبو قتادة ،وابن أيب أوىف[ .وساق اآلثار بأسانيدها]
أيضا بعدما أجاب عن حجج املخالفني« :وهذا هو احلكم الذي ال جيوز
♣ وقال يف «حجة الوداع صـً »706
تعدِّ يه ،ولكن لثقتنا بوضوح احلق؛ ن ّري اخلصم أنَّه لو استعمل سائر وجوه االستدالل لشهدت كلها بأنه 
كان قارنًا»
( )2انظر« :املجموع للنووي  ،»356/2و«التمهيد البن عبد الرب  »266/17و«جمموع الفتاوى البن تيمية
 ،»269/21و«إعالم املوقعني البن القيم  ،»22/3و«املحىل البن حزم .»380/1
(َّ )3
ورخص أبو العباس ابن تيمية رمحه اهلل يف طواف احلائض لل َّرضورة ،قال يف جمموع الفتاوى (:)200/26
« إذا كانت القراءة أفضل .وهي جتوز للحائض مع حاجتها إليها يف أظهر قويل العلامء فالطواف أوىل أن جيوز
مع احلاجة .»...
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رشط ،وقال أبو حنيفة ليست برشط وبه قال داود ،فمن رشط الطهارة قال العلة
يف بطالن طواف احلائض عدم الطهارة ،ومن مل يشّتطها قال العلة فيه كوهنا
ممنوعة من اللبث يف املسجد(]314/4[ .)1

ضحى رسول اهلل  عن نسائه بالبقر»( )2هذا حممول
عن عائشة  قالتَّ « :
عىل أنَّه  استأذهن َّن يف ذلكَّ ،
فإن تضحية اإلنسان عن غريه ال جتوز َّإال

بإذنه.

[]315/4

وض ّحكت ،وأعرصت ،وأكربت ،كله
ََت َّي َض حت ،و َط ّم َث حت ،و َع َركت ،ون َّف َستَ ،
بمعنى :احليض]315/4[ .

أمجع العلامء عىل َّ
للزوج أن يمنع امرأ ته من حج ال َّتطوع( ،)3وأ َّما حج الفرض
أن َّ
فقال مجهور العلامء ليس له منعها منهَّ ،
وللشافعي قوالن أحدمها :ال يمنعها منه كام

( )1يعكِّر عىل هذا :مذهب من مل َير اشّتاط ال َّطهارة للطواف ،ومل َير يف مكوث احلائض يف املسجد بأ ًسا ،كاب ن
حزم وداود .انظر« :املحىل باآلثار ( 402 /1و .)189/5وإن كانا يمنعان من طواف احلائض.

( )2أخرجه البخاري ( ،)294ومسلم (.)1211
( )3انظر« :اإلمجاع البن املنذر (ص »)51و«املغني البن قدامة ( »)458/3و«اإلقناع البن القطان (»)247/1
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قال اجلمهور ،وأصحهام :له منعها؛ َّ
ألن حقه عىل الفور ،واحلج عىل

الّتاخي.

[]315/4

قال تعاىل { :ح
احلَج أَ حشهر َّم حعلو َمات} [البقرة ]197:قال الشافعي ومجاهري العلامء من
الصحابة  والتابعني فمن بعدهم :هي شوال ،وذو القعدة ،وعرش ليال
من ذي احلجة متتد إىل الفجر ليلة النحر(]317/4[ .)1

قالت عائشة « :قال  ما ّ
لك؟» قلت :ال ِّ
أصيل( .)2فيه استحباب الكناية
عن احليض ونحوه مما يستحى منه ،ويستشنع لفظه ،إال إذا كان حلاجة ،كإزالة وهم
ونحو ذلك)]318/4[ .(3

( )1قال ابن حزم يف املحىل ( :)51/5وأشهر احلج :شوال ،وذو القعدة ،وذو احلجة ،روينا قولنا عن ابن
وصح عن ابن عمر ،وهو قول طاوس ،وعطاء .قال تعاىل{ :احلح َج َأ حشهر َّم حعلو َمات} وال يط َلق عىل
عباس،
َّ
وأيضا َّ
عمل اليوم ال َّثال ث عرش من
شهرين ،وبعض آخرَ { :أ حشهر} ً
فإن رمي اجلامر -وهو من أعامل احلج -ي َ
ذي احلجة ،وطواف اإلفاضة -وهو من فرائض احلج -يعمل يف ذي ّ
فصح َّأهنا
احل َّجة كله بال خالف منهم؛
َّ
َ

ثالثة أشهر.
( )2أخرجه البخاري ( ،)1788ومسلم (.)1211
املنري :يف قول عائشة « :ال ِّ
أدبا منها ،وقد
( )3قال ابن ِّ
أصيل» كَ نَّت عن احليض باحلكم اخلاص بهً ،
الصالة أو غري ذلك .انظر :فتح الباري
ظهر أثر ذلك يف بناهتا املؤمنات فكلهن يكنِّني عن احليض بّحرمان َّ
البن حجر ()454/4
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قوله « :اخرج بأختك من احلرم فلتهل بعمرة»( )1فيه دليل ملا قاله العلامء أن من
كان بمكة وأراد العمرة فميقاته ِلا أدنى احلل وال جيوز ح
أن حي ّرم هبا من

احلرم.

[]318/4

قوله « :ولكنَّها عىل قدر نصبك أو قال نفقتك»( )2هذا ظاهر يف َّ
أن الثواب
الرشع
والفضل يف العبادة يكثر بكثرة النصب والنفقة واملراد النصب الذي ال يذمه َّ
وكذا النفقة.

[]319/4

عن عائشة َّ ،أهنا قالتَ :ق ّدم رسول اهلل  ألربع مضني من ذي احلجة،
عيل وهو غضبان فقلت« :من أغضبك ،يا رسول اهلل؟ أدخله اهلل
أو مخس ،فدخل َّ
النار؟»( )3فيه داللة عىل استحباب الغضب عند انتهاك حرمة الدِّ ين ،وفيه جواز
الدعاء عىل املخالف حلكم الرشع]321/4[ .

( )1أخرجه البخاري ( ،)1560ومسلم (.)1211
( )2أخرجه البخاري ( ،)1787مسلم (.)1211
( )3أخرجه مسلم (.)1211
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قوله « :ولو أين استقبلت من أمري ما استدبرت ما سقت اِلدي»( )1هذا دليل
الرشع)]322/4[ .(2
عىل جواز قول «لو» يف التأسف عىل فوات أمور الدِّ ين ومصالح َّ

يستَحب االغتسال لكل من أراد اإلحرام بحج أو عمرة ،سواء

احلائض()3

وغريها]325/4[ .

واعلم َّ
السبت وهو يوم النَّحر يف حجة الوداع ،وكان ابتداء
أن طهر عائشة كان يوم َّ
أيضا لثالث خلون من ذي احلجة سنة عرش ،ذكره أبو حممد بن
حيضها يوم السبت ً
حزم يف كتاب« :حجة الوداع»(]326/4[ )4

( )1أخرجه البخاري ( ،)7229ومسلم (.)1211
(َّ )2بوب البخاري يف كتابه الصحيح« :باب ما جيوز من اللَّو» ثم أورد قوله تعاىل{ :لو َّ
أن يل بكم قوة}
وقول النبي « :لو كنت رامج ًا امرأة من غري بينة» وقوله « :لوال أن أشق عىل أمتي» وقوله « :لو مدَّ يب
َّ
الشهر لواصلت وصاال يدع املتعمقون تعمقهم» وقوله « :لو تأخر لزدتكم» وقوله « :ولوال أن قومك
حديث عهدهم باجلاهلية» وقوله « :ولو سلك الناس واديا .»...
( )3قال ابن حزم يف املحىل ( :)273/1النفساء واحلائض يشء واحد ،فأيتهام أرادت احلج أو العمرة ففرض
عليها أن تغتسل ثم هتل .واستدل بحديث :عائشة أم املؤمنني  قالت نفست أسامء بنت عميس
بمحمد بن أيب بكر الصديق بالشجرة «فأمر رسول اهلل  أبا بكر أن تغتسل وهتل».
(« )4حجة الوادع ص»158
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عن جابر  قال« :خرجنا مع رسول اهلل  م ّه ِّلني باحلج ،معنا النساء
والولدان»( )1الولدان :هم الصبيان ،ففيه صحة حج الصبي واحلج به ،ومذهب
مالك والشافعي وأمحد والعلامء كافة من الصحابة  والتابعني فمن بعدهم
أنه يصح حج الصبي ويثاب عليه( ،)2ويّتتب عليه أحكام حج البالغَّ ،إال أنَّه ال
جيزيه عن فرض اإلسالم ،فإذا بلغ بعد ذلك واستطاع لزمه فرض اإلسالم،
وخالف أبو حنيفة فقال :ال يصح له إحرام ،وال حج ،وال ثوا ب فيه ،وال يّتتب
عليه يشء من أحكام احلج! []327/4

البدنة تط َلق عىل البعري ،والبقرة ،والشاة ،لكن غالب استعامِلا يف البعري]328/4[ .

( )1أخرجه مسلم (.)1213
( )2ملا رواه مسلم ( )1336عن ابن عباس َّ ،
أن امرأ ًة رفعت إىل النبي  صب ًّيا ،فقالت :أِلذا حج؟
قال« :نعم ،ولك أجر»
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قال أبو موسى األشعري « :لبيك بإهالل كإهالل النبي  »فقال له
النبي « :أحسنت»( )1هذا احلديث يفيد صحة اإلحرام املعلق( ،)2وهو أن حيرم
إحرا ًما كإحرام فالن فينعقد إحرامه ويصري حمر ًما بام أحرم به فالن]331/4[ .

مباحا ثم ن ّسخ يوم خيرب ،ث َّم أبيح يوم
نكاح املتعة -وهو نكاح املرأة إىل أجل -كان ً
ّ
تمر َتريمه إىل اآلن وإىل يوم القيامة)]331/4[ .(3
الفتح ،ثم نسخ يف أيام الفتح ،واس َّ

قال القايض( :)4وقد تكلم الناس عىل حديث جابر(- )5يف صفة حج النبي -
كبريا وخرج فيه من الفقه مائة وني ًفا
وأكثروا ،وصنَّف فيه أبو بكر ابن املنذر جز ًءا ً
ومخسني نو ًعا ،ولو تقيص لزيد عىل هذا القدر قريب منه]337/4[ .

( )1أخرجه البخاري ( ،)1724ومسلم (.)1221
( )2و ذهب أبو حممد ابن حزم إىل أنه خاص بزمن النبي  ،انظر :حجة الوداع (ص :)437و َّ
كأن َمذهب
البخاري املنع وهو ظاهر تبويبه« :باب :من َّ
أهل يف زمن النبي  كإهالل النبي  »انظر :املتواري عىل
أبواب البخاري البن امل ِّنري «ص.»136 :
( )3انظر جواب ابن القيم عن ذلك يف« :زاد املعاد (.»)305/3

( )4إكمال املعلم (.)265 /4
( )5أخرجه مسلم (.)1218
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عن حممد بن عيل بن احلسني قال« :دخلنا عىل جابر بن عبد اهلل  ،فسأل
عن القوم حتى انتهى إيل ،فقلت :أنا حممد بن عيل بن حسني ،فأهوى بيده إىل رأيس
فنزع زري األعىل ،ثم نزع زري األسفل ،ثم وضع كفه بني ثديي وأنا يومئذ غالم
شاب ،فقال :مرحبا بك ،يا ابن أخي ،سل عام شئت ،فسألته»( )1فيه استحباب
للزائر ،ومالطفته بام يليق به وتأنيسه ،وهذا سبب ه
زري حممد
قول مرحبا َّ
حل جابر َّ
صغريا ]338/4[ .
بن عيل لتأنيسه لكونه
ً

ال خالف يف جواز إمامة األعمى للبرصا ء( ،)2لكن اختلفوا يف األفضل عىل ثالثة
مذاهب وهي ثالثة أوجه ألصحابنا:
♣ أحدها :إمامة األعمى أفضل؛ ألنه أكمل خشو ًعا لعدم نظره إىل امللهيات.
احّتازا من النجاسات.
♣ الثاين :البصري أفضل؛ ألنه أكثر
ً

( )1أخرجه مسلم (.)1218
( )2وممن نقل اإلمجاع عىل ذلك :ابن العريب «املسالك يف رشح موطأ مالك ( ،»)223 /3والقايض عياض
«إكامل املعلم ( ،»)632 /2وابن عبد الرب «االستذكار ( ،»)361 /2وابن قدامة «املغني  »143/2وقال :وأما
األعمى فال نعلم يف صحة إمامته خال ًفا ،إال ما ح ّكي عن أنس ،أنه قال :ما حاجتهم إليه؟ وعن ابن عباس :أنه
قال :كيف أؤمهم وهم يعدلونني إىل القبلة؟ والصحيح عن ابن عباس أنه كان يؤم وهو أعمى ،وعتبان بن
مالك ،وقتادة وجابر.
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♣ الثالث :مها سواء لتعادل فضيلتهام ،وهذا الثالث هو األصح عند أصحابنا
وهو نص الشافعي]338/4[ .


قال ابن قتيبة( :)1كانت للنبي  نوق :القصواء ،واجلدعاء ،والعضباء ،وقال حممد
بن إبراهيم التيمي التابعي(َّ :)2
إن العضباء ،والقصواء ،واجلدعاء ،اسم لناقة واحدة
كانت لرسول اهلل ]341 - 340/4[ .

اختلف العلامء يف أهيام أفضل احلج راك ًبا أو ماش ًيا()3؟ فقال مالك والشافعي
عون له عىل وظائف
ومجهور العلامء :الركوب أفضل اقتداء بالنبي  ،وألنه َأ َ
مناسكه ،وألنه أكثر نفقة ،وقال داود :احلج ماش ًيا أفضل ملشقته ،وهذا فاسد؛ َّ
ألن
املشقة ليست مطلوبة]342/4[ .

( )1املعارف ()149 /1
( )2الطبقات الكربى البن سعد ()492 /1
( )3بعد إمجاعهم على جواز الركوب واملشي .انظر« :تفسري القرطبي (»)39/12
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أمجع العلامء عىل أنَّه ينبغي لكل طائف إذا فرغ من طوافه ح
أن ِّ
يصيل خلف املقام
ركعتي الطواف( ،)1واختلفوا هل مها واجبتان أم سنتان؟ وسواء قلنا واجبتان أو
سنتان لو تركهام مل يبطل طوافه]344/4[ .

مذهب الشافعي أ َّن يف احلج أربع خطب مسنونة:
♣ إحداها :يوم السابع من ذي احلجة خيطب عند الكعبة بعد صالة الظهر.
♣ والثانية :التي ببطن عرنة يوم عرفات.
♣ والثالثة :يوم النحر.
♣ والرابعة :يوم النفر األول وهو اليوم الثاين من أيام الترشيق]351/4[ .

قوله « :أال كل يشء من أمر اجلاهلية َتت قدمي موضوع ،وأول ربا أضع ربانا
ربا العباس بن عبد املطلب فإنه موضوع

كله»()2

فيه َّ
أن اإلمام وغريه ممن يأمر

بمعروف أو ينهى عن منكر ينبغي أن يبدأ بنفسه وأهله
[]352/4

( )1انظر :اإلمجاع البن املنذر (ص ،)56 :واالستذكار ()204 /4

( )2أخرجه مسلم ()1218

فهو أقرب إىل قبول قوله.
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رمي اجلمرات يكون بسبع حصيات بقدر حىص اخلذف وهو نحو حبة الباقالء
وينبغي أال يكون أكرب وال أصغر]362/4[ .

ي َسن يف رمي اجلامر التكبري مع كل حصاة ،وجيب التفريق بني احلصيات فريميهن
واحدة واحدة ،فإن رمى السبعة رمية واحدة حسب ذلك كله حصاة واحدة عندنا
وعند األكثرين]362/4[ .

اعلم َّ
أن طواف اإلفاضة له أسامء ،فيقال :طواف الزيارة ،وطواف الفرض،
والركن ،وسامه بعض أصحابنا طواف الصدر ،وأنكره اجلمهور ،قالوا :وإنام
طواف الصدر طواف الوداع واهلل أعلم]365/4[ .

ثريا،
قيل سميت «زمزم» لكثرة مائها ،يقال ماء زمزوم ،وزمزم ،وزمازم ،إذا كان ك ً
وقيل لضم هاجر  ملائها حني انفجرت وزمها إياه ،وقيل لزمزمة جربيل
 5وكالمه عند فجره إياها]366/4[ .
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قال النبي  أليب موسى األشعري « :بّ َم أهللت؟» قال« :قلت ل َّبيك

بإه ٍ
الل كإهالل النبي  »فقال« :أحسنت»( )1فيه استحباب الثناء عىل من فعل
فعال ً
ً
مجيال]373/4[ .

هدي التمتع واجب بأربعة رشوط اتفق أصحابنا عليها:
♣ أحدها :أن حيرم بالعمرة يف أشهر احلج.
♣ الثاين :أن حيج من عامه.
♣ الثالث :أن يكون أفق ًّيا ال من حارضي املسجد وحارضوه أهل احلرم ومن كان
منه عىل مسافة ال تقرص فيها الصالة.
♣ الرابع :أ َّال يعود إىل امليقات إلحرا م احلج]384/4[ .

لطواف القدوم أسامء :طواف القدوم ،والقادم ،والورود ،والوارد ،والتحية.
[]393/4

( )1أخرجه البخاري ( ،)1724ومسلم ( )1221واللفظ له.
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سأل رجل ابن عمر :أطوف بالبيت وقد أحرمت باحلج؟ قال وما يمنعك؟ قال إين
رأيت ابن عباس يكرهه ،وأنت أحب إلينا منه ،فقال :رأينا رسول اهلل  أحرم
باحلج وطاف بالبيت ،فسنة اهلل وسنة رسوله أحق أن تتبع من سنة ابن عباس إن
كنت صاد ًقا»( )1معناه ح
كنت صاد ًقا يف إسالمك وا ِّتباعك رسول اهلل  فال
إن َ
تعدل عن فعله وطريقته إىل قول غريه]394/4[ .

أمجعت األئمة عىل أنه يرشع الوضوء للطواف( ،)2ولكن اختلفوا يف أنه واجب
ورشط لصحته أم ال؟ فقال مالك والشافعي وأمحد واجلمهور هو رشط لصحة
الطواف ،وقال أبو حنيفة :مستحب ليس برشط]396/4[ .

حديث ابن عباس  يف الّتمذي وغريه َّ
أن النبي  قال« :الطواف بالبيت
والصحيح عند احلفاظ أنه
صالة إال أن اهلل أباح فيه الكالم»( )3رفعه ضعيف،
َّ
موقوف عىل ابن عباس ]396/4[ .

( )1أخرجه مسلم (.)1233
( )2انظر :بداية املجتهد 108/2
( )3أخرجه الّتمذي ( ،)960وقال :قد روي هذا احلديث ،عن ابن طاوس وغريه ،عن طاوس ،عن ابن
عباس  موقو ًفا ،وال نعرفه مرفو ًعا إال من حديث عطاء بن السائب.
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قال ابن عمر  وعطاء والنخعي وإسحاق بن راهويه وابن املنذر يستحب
هنارا ،وقالت عائشة  وسعيد بن جبري وعمر بن عبد العزيز
دخول مكة ً
ليال ،وقال طاوس والثوري دخوِلا ً
يستحب دخوِلا ً
وهنارا سواء)]404/4[ .(1
ليال
ً

قرص يف العمرة وحيلق يف احلج؛ ليقع احللق يف أكمل
يستحب للمتمتع أن ي ِّ
العبادتني]409/4[ .

عن أيب سعيد ،

اخا»()2
قال« :خرجنا مع رسول اهلل  نرصخ باحلج رص ً

فيه استحباب رفع الصوت بالتلبية وهو متفق عليه ،برشط أن يكون رف ًعا مقتصدً ا
بحيث ال يؤذي نفسه ،واملرأة ال ترفع بل تسمع نفسها َّ
ألن صوهتا حمل
[]411/4

( )1انظر :اإلرشاف البن املنذر ()268 - 267/3

( )2أخرجه مسلم (.)1247
( )3انظر :التعليق عىل فائدة« :

» ص10

فتنة)3(.
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قول عائشة َ « :ل َع حمري ما اعتمر رسول اهلل  يف رجب» فيه دليل عىل
جواز قول اإلنسان « َل َع حمري» وكرهه مالك ألنَّه من تعظيم غري اهلل تعاىل
ومضاهاته باحللف بغريه]416/4[ .

قوله « :عمرة يف رمضان تعدل حجة»( )1أي :تقوم مقامها يف الثواب ،ال َّأهنا
تعدِلا يف كل يشء ،فإ َّنه لو كان

عليه حجة فاعتمر يف رمضان ال جتزئه عن احلجة.

[]417/4
ة

ا َّت َفق العلامء عىل َّ
الصفا
السعي بني َّ
رشع ِلن شدة َّ
رشع للنِّساء ،كام ال ي َ
أن الرمل ال ي َ
واملروة)]423/4[ .(2

( )1أخرجه البخاري ( ،)1782ومسلم (.)1256
( )2انظر :اإلمجاع البن املنذر ص ،50واإلشراف له .274/3
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السعي ،وهذا مذهبنا
السعي رشط ،فلو قدَّ م السعي مل يصح َّ
تقديم ال َّطواف عىل َّ
ومذهب اجلمهور ،وفيه خالف ضعيف لبعض السلف)]424/4[ .(1

أمجع العلامء عىل أن الركوب يف السعي بني الصفا واملروة جائز( ،)2وأن امليش
أفضل منه( )3إال لعذر]427/4[ .

أمجعت األمة عىل استحباب استالم الركنني اليامنيني( ،)4ومها :الركن اليامين،
واحلجر األسود]432/4[ .

( )1قال النووي يف املجموع ( « :)78/8لو سعى قبل الطواف مل يصح سعيه عندنا وبه قال مجهور العلامء
وقدمنا عن املاوردي أنه نق ل اإلمجاع فيه وهو مذهب مالك وأيب حنيفة وأمحد ،وحكى ابن املنذر عن عطاء
وبعض أهل احلديث أنه يصح وحكاه أصحابنا عن عطاء وداود»
ثمت عذر ،انظر« :التمهيد البن عبد الرب  ،»99/13وأما بال عذر ففيه خالف حكاه
( )2اإلمجاع إذا كان َّ
النووي يف املجموع ( )77/8فقال« :ذكرنا أن مذهبنا أنه لو سعى راك ًبا جاز وال يقال مكروه لكنه خالف
األ وىل والدم عليه وبه قال أنس بن مالك وعطاء وجماهد ،قال ابن املنذر :وكره الركوب عائشة وعروة وأمحد
وإسحاق ،وقال أبو ثور :ال جيزئه ويلزمه اإلعادة ،وقال جماهد :ال يركب إال لرضورة ،وقال أبو حنيفة :إن كان
بمكة أعاده وال دم وإن رجع إىل وطنه بال إعادة لزمه دم».
( )3انظر« :اإلقناع البن القطان (»)281/1
( )4انظر« :بداية املجتهد (»)107/2
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رس ّجس« :رأيت األصلع-يعني عمر بن اخلطاب
قال عبد اهلل بن َ ح

)1(»- 

فيه أنه ال بأس بذكر اإلنسان بلقبه ووصفه الذي ال يكرهه وإن كان قد يكره غريه
مثله]436/4[ .

قال ألم سلمة « :طويف من وراء الناس»(َّ )2
ألن سنة النِّساء التَّباعد عن
الرجال يف ال َّ
طواف]439/4[ .
ِّ

الصحابة والتابعني ومن بعدهم َّ
أن السعي بني الصفا
مذهب مجاهري العلامء من َّ
واملروة ركن من أركان احلج ،ال يصح إال به وال جي َرب بدم وال غريه)]440/4[ .(3

قال أسامة بن زيد « :صببت الوضوء عىل رسول اهلل  فتوضأ وضو ًءا
خفي ًفا» فيه دليل عىل جواز االستعانة يف الوضوء]445/4[ .

( )1أخرجه مسلم (.)1270

( )2أخرجه البخاري ( ،)464ومسلم ()1276
( )3انظر« :اإلرشاف  »293/3و«االستذكار  »220/4و«املجموع »76/8
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االستعانة يف الوضوء عىل ثالثة أقسام:
♣ أحدها :أن يستعني يف إحضار املاء وهذا جائز.
معذورا.
♣ والثاين :أن يستعني بمن يغسل األعضاء فهذا مكروه إال أن يكون
ً
♣ والثالث :أن يستعني بمن يصب عليه فإن كان لعذر فال بأس وإال فهو خالف
األوىل]446/4[ .

قال أسامة « :نزل رسول اهلل  فبال»( )1فيه استعامل رصا ئح األلفاظ
التي قد تستبشع وال يكنى عنها إذا دعت احلاجة إىل الترصيح ،بأن ّخيف لبس
املعنى أو اشتباه األلفاظ أو غري ذلك]452/4[ .

عن ابن عمر قال« :مجع رسول اهلل  بني املغرب والعشاء بجمع ليس
بينهام سجدة ،وصىل املغرب ثالث ركعات ،وصىل العشاء ركعتني»( )2فيه دليل عىل
َّ
أن املغرب ال يقرص بل ي َّ
صىل ثال ًثا أبدً ا وكذلك أمجع عليه املسلمون)]456/4[ .(3

( )1أخرجه البخاري ( ،)139ومسلم (.)1280
( )2أخرجه البخاري ( ،)1673ومسلم (.)1288
( )3انظر« :مراتب اإلمجاع البن حزم (ص »)24و«اإلمجاع البن املنذر (ص»)49
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الصالة يف َّأول الوقت يف كل األيام ولكن يف
مذهبنا ومذهب اجلمهور استحباب َّ
هذا اليوم -يوم النحر  -أشد استحبا ًبا]458/4[ .

الرمي يف األيام الثالثة -
مذهبنا ومذهب مالك وأمحد ومجاهري العلامء أنَّه ال جيوز َّ
أيام الترشيق -إال بعد الزوال ،حلديث جابر « :رمى رسول اهلل  اجلمرة
ضحى ،وأما بعد فإذا زالت
يوم النحر
ً

الشمس»()1

وقد قال « :لتأخذوا

مناسككم«)]472/4[ (2

أمجع العلامء عىل َّ
أن احللق أفضل من التقصري( ،)3وعىل أن التقصري جيزي( ،)4إال ما
حكاه ابن املنذر( )5عن احلسن البرصي أنه كان يقول :يلزمه احللق يف أول حجة
صح عنه فهو مردود بالنصوص وإمجاع من قبله.
وال جيزئه التقصري ،وهذا إن َّ
[]474/4

( )1أخرجه مسلم (.)1299
( )2أخرجه مسلم (.)1297
( )3انظر« :التمهيد البن عبد الرب ( »)267/7و«املجموع للنووي (»)199/8
( )4انظر« :اإلمجاع البن املنذر (ص )59واإلرشاف له »355/3

( )5اإلمجاع البن املنذر (ص)59
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أقل ما جيزئ من احللق والتقصري عند الشافعي ثالث شعرات ،وعند أيب حنيفة
الرأس ،وعن
ربع الرأس ،وعند أيب يوسف نصف الرأس ،وعند مالك وأمحد أكثر َّ
الرأس ،وأمجعوا أن األفضل حلق مجيعه أو تقصري
مالك رواية أنه كل َّ

مجيعه.

[]474/4

أفعال يوم النحر أربعة :رمي مجرة العقبة ،ثم الذبح ،ثم احللق ،ثم طواف اإلفاضة،
والسنة ترتيبها هكذا فلو خالف وقدَّ م بعضها عىل بعض جاز]481/4[ .
َّ

اختلف العلامء يف حكم املبيت بمنى؟ للشافعي فيه قوالن :أصحهام :واجب ،وبه
قال مالك وأمحد ،والثاين :سنة ،وبه قال ابن عباس  واحلسن وأبو حنيفة.
[]491/4
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قال ابن عباس  قدم النبي  عىل راحلته وخلفه أسامة ،فاستسقى فأتيناه
بإناء من نبيذ فرشب ،وسقى فضله أسامة ،وقال« :أحسنتم وأمجلتم ،كذا
فاصنعوا »( )1يؤخذ منه استحباب الثناء عىل كل صانع مجيل]492/4[ .

( )1أخرجه مسلم (.)1316
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لو كان عىل الـم ّ
حرم سبعة دماء بغري جزاء الصيد ،وذبح عنها َبدنة ،أو بقرة ،أجزأه
عن اجلميع]497/4[ .

قال جابر « :كنا نتمتع مع رسول اهلل 

بالعمرة»()1

هذا فيه دليل

للمذهب الصحيح عند األصوليني َّ
أن لفظة« :كان» ال تقتيض التكرار؛ ألن
إحرامهم بالتمتع مع النبي  إ َّنام و ّ
جد مرة واحدة وهي حجة الوداع]498/4[ .

اختلف العلامء يف حكم الصالة يف الكعبة:
♣ قال الشافعي والثوري وأبو حنيفة وأمحد واجلمهور :تصح فيها صالة النفل،
وصالة الفرض.
♣ وقال مالك :تصح فيها صالة النفل املطلق ،وال يصح الفرض ،وال الوتر ،وال
ركعتا الفجر ،وال ركعتا الطواف.
♣ وقال حممد بن جرير وأصبغ املالكي وبعض أهل الظاهر( :)2ال تصح فيها
صالة أبدً ا ال فريضة ،وال نافلة]515/4[ .

( )1أخرجه مسلم ()1318
( )2قال ابن حزم يف املحىل (« :)400 - 398/2والصالة جائزة يف جوف الكعبة أينام شئت منها ،الفريضة
والنافلة سوا ء وقد نص  5عىل َّ
أن األرض كلها مسجد ،وباطن الكعبة أطيب األرض وأفضلها ،فهي
أفضل املساجد وأوالها بصالة الفرض والنافلة».
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قال العلامء :بني البيت -يعني الكعبة -مخس مرا ت :بنته املالئكة ،ثم إبراهيم ،ثم
قريش يف اجلاهلية ،ثم ابن الزبري  ،ثم احلجاج بن يوسف]522/4[ .

قال عبد امللك بن مروان :قاتل اهلل ابن الزبري حيث يكذب عىل أم املؤمنني
 ،يقول :سمعتها تقول :قال رسول اهلل « :يا عائشة ،لوال حدثان
قومك بالكفر؛ لنقضت البيت حتى أزيد فيه من احلجر ،فإن قومك قرصوا يف البناء»
فقال احلارث بن عبد اهلل :ال تقل هذا يا أمري املؤمنني ،فأنا سمعت أم املؤمنني
َتدِّ ث هبذا(.)1
قال النووي :هذا فيه االنتصار للمظلوم ،ورد الغيبة ،وتصديق الصادق إذا كذبه
إنسان]529/4[ .

( )1أخرجه مسلم ()1333
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عن عبد اهلل بن عباس  أنه قال« :كان الفضل بن عباس رديف رسول اهلل
 ،فجاءته امرأة من خثعم تستفتيه ،فجعل الفضل ينظر إليها وتنظر إليه ،فجعل
رسول اهلل  يرصف وجه الفضل إىل الشق اآلخر» فيه َتريم النظر إىل األجنبية،
وإزالة املنكر باليد ملن أمكنه]531/4[ .

اتفق العلامء( )1عىل جواز حج املرأة عن الرجل ،إال احلسن بن صالح فمنعه ،وكذا
يمنعه َمن َمنَع أصل االستنابة مطل ًقا]532/4[ .

قال القايض( :)2ال خالف بني العلامء يف جواز احلج بالصبيان ،وإنام منعه طائفة من
أهل البدع وال يلتفت إىل قوِلم ،بل هو مردود بفعل النبي  وأصحابه وإمجاع
األمة(]533/4[ .)3

( )1انظر« :اإلمجاع البن املنذر (ص»)60

( )2إكمال املعلم ()441/4
( )3قال الّتمذي يف السنن (« :)962أمجع أهل العلمَّ :
الصبي إذا حج قبل أن يدرك فعليه احلج إذا أدرك،
أن َّ
ال جتزئ عنه تلك احلجة عن حجة اإلسالم» .ونقل اإلمجاع عىل ذلك :ابن املنذر «اإلمجاع ص ،»60وابن عبد
الرب «االستذكار »398/4
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قوله « :فإذا أمرتكم بيشء فأتوا منه ما استطعتم»( )1هذا من قواعد اإلسالم
املهمة ومن جوامع الكلم التي أعطيها  ويدخل فيها ما ال حيىص من األحكام،
كالصالة إذا عجز عن بعض أركاهنا أو بعض رشوطها أتى بالباقي ،وأشباه هذا
غري منحرصة ،وهي مشهورة يف كتب الفقه ،واملقصود التنبيه عىل أصل

ذلك.

[]536/4

قال النووي ر ًدا عىل جتويز الباجي لسفر املرأة الكبرية بال حمرم :وهذا الذي قاله
الباجي ال يوا َفق عليه؛ ألن املرأة مظنة الطمع فيها ،ومظنة الشهوة ولو كانت
كبرية ،وقد قالوا :لكل ساقطة القطة ،وجيتمع يف األسفار من سفهاء الناس
وسقطهم من ال يرتفع عن الفاحشة بالعجوز وغريها لغلبة شهوته ،وقلة دينه
ومروءته ،وخيانته]540/4[ .

إذا خال األجنبي باألجنبية من غري ثالث معهام فهو حرام باتفاق
[]454/4

( )1أخرجه البخاري ( ،)7288ومسلم (.)1337
( )2انظر :جمموع الفتاوى ( ،)505 /11وفتح الباري البن حجر ()168/5

العلامء(.)2
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واملختار َّ
أن اخللوة باألمرد األجنبي احلسن كاملرأة ،فتحرم اخللوة به حيث حرمت
باملرأة ،إال إذا كان يف مجع من الرجال املصونني]545/4[ .

ّ
قال تعاىلَ { :يا َأهيَا ا َّل ّذي َن آ َمنوا ح إّن ََّام ا حمل ح ّ
رشك َ
ون ن ََجس َف َ
احل َرا َم َب حعدَ
ال َي حق َربوا ح ا حمل حَسجدَ ح َ
َع ـ ّ
ـام ّه حم َهـ ـ َـذا} [التوب ــة ]28:وامل ــراد باملس ــجد احلـ ـرام ه ــا هن ــا احل ــرم كل ــه ،ف ــال ي َم َّك ــن
مش ـرك مــن دخــول احلــرم بحــال ،حتــى لــو جــاء يف رســالة ،أو أمـ ٍـر مهــم ،ال ي َم َّكــن مــن
الدخول ،بل َخيرج إليه من يقيض األمر املتعلق به ،ولو دخل خف َيـة ومـرض ومـات،
نبّ َش وأ ّ
خرج من احلرم]555/4[ .

لو قال رجل :امرأ يت طالق يف أفضل األيام! فألصحابنا وجهان:
♣ أحدمها :تطلق يوم اجلمعة ،لقوله « :خري يوم طلعت فيه الشمس يوم
اجلمعة»( )1كام سبق يف صحيح مسلم.
♣ وأصحهام :يوم عرفة ،لقوله « :ما من يوم أكثر من أن يعتق اهلل فيه عبدً ا من
َأول حديث يوم اجلمعة عىل أنه أفضل أيام
النار من يوم عرفة»( )2ويت َّ
[]556/4

( )1أخرجه مسلم (.)854
( )2أخرجه مسلم (.)1348

األسبوع.
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عن أيب هريرة َّ ،
أن رسول اهلل  قال« :واحلج املربور ليس له جزاء إال
اجلنة»( )1األصح األشهر أن املربور هو الذي ال خيالطه إثم ،مأخوذ من ّ
الرب وهو
الطاعة ،وقيل :هو املقبول ،ومن عالمة القبول :أن يرجع خ ًريا مما كان وال يعاود
املعايص ،وقيل :هو الذي ال رياء فيه]558/4[ .

( )1أخرجه البخاري ( ،)1773ومسلم (.)1349
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