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 مفل وراحلة، زاًدا ملك من» كحديث:  احلج اترك كفر  على هرهاظا يدل أحاديث مثة• 
 ضعيفة وكلها املرفوع، من شيء   ذلك يف يصح ال أنه إال ،«نصرانيًا( أو يهوديً  مات حيج،

ا معلولة،  أو يهوديً  مات عليه فسواء   حيج، فلم احلجم  أطاق )من قوله: عمر على موقوفًا صح إّنم
 يكفر. ال احلج اترك أنم  :الصحيحف متأوَّل، وهو (.نصرانًيا

 ال الذي وقيل: والواجبات، األركان اتمم  به وجيء فيه، معصية ال الذي هو املربور: احلج• 
 واألقرب. األظهر هو واألول معصية، يعقبه

  العمرة إىل العمرة» حبديث: الواحدة السنة يف لعمرةا تكرار مبشروعية قال من استدل• 
 نةالسم  يف كاحلج  العمرة كانت  ولو .«اجلنة إال جزاء له ليس املربور واحلج بينهما، امل كفارة

 بينهما. لسومى واحدة مرة

 لورود اخلامسة، السنة يف قال: من فمنهم احلج، فيها رضف   يتال السنة يف العلم أهل اختلف• 
 السنة يف قال: من ومنهم للهجرة، مخس   سنة قدومه وكان ثعلبة، بن ِضَمام خرب يف احلديث

 من ومنهم .ِللمل  ة  ر  م  والع   ج  احل   واتم أ  و   تعاىل: لقوله اجلمهور قول وهو احلديبية، عام السادسة
 الصحيح. وهو التاسعة، السنة يف فرًضا ش رِع قال: من ومنهم الثامنة، السنة يف قال:

 عليه هللا صلى النيب ألنم  ؛للنساء ذلك العلماء بعض وكره ة،سنم  والعمرة احلج بني املتابعة• 
 جحش بنت زينب ففهمت .«احل ص ر ظهور ثم  هذه» :الوداع حجة يف ألزواجه قال وسلم
، وسودة ، عمر منع كولذل ذلك، بعد حج ال أنه  يبنال زوجات  احلج، من 

 تلك إال وجوب ال أنه فهمن - وزينب سودة عدا - النيب زوجات وسائر  عائشة ولكن
 وبفهم خالفته، هناية يف ورغبتها عائشة فهم على  عمر ونزل نة،س بعدها وما فقط، احلجة
 قي.البيه جزم  عائشة

 اجلمهور، عند مربور غري لكنمه صحيح فحجمه حرام مبال حجم  ومن حالل، مبال احلج جيب• 
 جيزئه. ال أنه مذهبه من املشهور وهو أمحد وعند



 

 

 للفقري والصدقة الزكاة فعد يف الرتخيص عبيد أليب )األموال( يف  عمر ابن عن صحم • 
 معلول. مضطرب لكنمه  عباس ابن عن ورد وكذا ليحجم،

 حيجم  ثم  ما جلهة موظًفا يذهب من وكذا السلف، عن وارد املؤونة وتكلُّف الغري، بنفقة احلجم • 
 وجماهد. املسيمب، ابن واحلسن ، عباس ابن عن ذلك جاء لذلك، تبًعا

 بن حيىي سألت :سويد قول منه كبرية،  ألعداد تصل ،عابألصاب العدم  يف طريقة للعرب كان• 
 ةطريق وهي آية(. وعشرين وستة ومئتني آالف سبعة بيده: فعقد القرآن؟ آي عدد عن احلارث
 والبنصر اخلنصر عقد أي .«تسًعا فعقد بيده فقال» : جابر قول ومنه اآلن، مهجورة

 ،)تسعون( العدد لكان اإلهبام وسط يف وضعها ولو اإلهبام، أصل يف السبابة ووضع والوسطى،
 )مئة(. العدد لصار اليسرى اليد يف ذلك صنع ولو

 النيب ىأر  حيث ،مطعم بن اجلبري حديث يف اءج كما  ،اجلاهلية يف بعثته قبل  النيب حجم • 
 فاهلل اهلجرة قبل حجم  مرمة كم  أمما مبزدلفة، يقفون كانوا  الذين ،لقريش خالًفا بعرفة واقًفا ملسو هيلع هللا ىلص

 ضعيف. لكنمه حجمتني اهلجرة قبل حجم  ملسو هيلع هللا ىلص أنه جابر عن حديث ذلك يف ءجا أعلم،

 من عدد ذلك يف جاء الصمفة، يف اختالف على لإلسالم ةالسابق الشرائع من احلج• 
 .«وحجم  إال نيب من ما» :كحديث  ضعف، من ختلو وال األحاديث،

 ال أنه ذلك من واحلكمة العاشرة، السنة يف حجم  ملسو هيلع هللا ىلص لكنه التاسعة، السنة يف احلج ف ِرض• 
 ختتلط ال حتم  احلجم   ي رِد ومل واضحة، الشرك ومعامل ظاهرة، احلجم  يف اجلاهلية بقاي تزال

 أن فيهم: واندى التاسعة، السنة يف ابلناس ليحجم   بكر   أاب فبعث ، النماس، على األحكام
 عرين. ابلبيت يطوف وال مشرك، العام بعد حيج ال

 واحملرم واالستطاعة، واحلرية، البلوغ، العقل، اإلسالم،) هي: ستة بشروط احلج جيب• 
 للمرأة(.



 

 

  هب االشتغال ينبغي الو  ،الصحمة بعدم مهجور قول   ومثمة ابالتفاق، نفاًل  الصيب حج يصحم • 
 إليهم ن ِسب وما ابلصحة، القول وأصحابه حنيفة أيب عن والصحيح عبدالرب، ابن ذكر كما

 اخلالف عدم وحكى فيقع، الثواب أمما الكفمارات، هبا لمقتتع صحمة يصح ال املراد أن فيحتمل
 يصحم  أنه والصحيح الرمضيع، يف السلف بني يسري خالف ومثمة وغريمها، وعياض، الطربي،

 اخلرب. لعموم مطلًقا

 على قدر وإن حتم  وحامله، يبالصم  عن الواحد والسعي الواحد، الطواف جيزئ أنه الصحيح• 
 قول وهو الصيب،  حجم  جواز عن سألته اليت للمرأة ملسو هيلع هللا ىلص لبنيم  ؛زئجي ال ذلك كان  ولو املشي،

 أنه إىل ،والشافعية ،واحلنابلة ،املالكية وذهب حزم، ابن ورجمحه ،احلنابلة وبعض ،حنيفة أيب
 فقط. لنفسه اليت قعتف ،لغريه ونيمة   لنفسه بنية   حج من على قياًسا فقط، للحامل يقع

 مرمة احلجم  عليه جيب بلغ فإذا اإلسالم، حجمة عن هجيزئ ال لكنمه صحيح، الصغري حجم • 
ا) : عباس ابن قال ولذا أخرى،  .(أخرى حجةً  حيج أن فعليه احلِْنث، بلغ ث حج صيب أّيم

 )احفظوا :عباس ابن قولل روايته يف شيبة أيب عند جاء وإن رفعه، يصحم  وال موقوف، وهو
،  وابن كالرتمذي،  ،واحد غري اإلجزاء عدم ىعل اإلمجاع وحكى عباس(. ابن قال تقولوا وال عّنم

 والنووي. والطحاوي، عياض، والقاضي عبدالرب، وابن املنذر،

 قول وهو ،ءوعطا قتادة، عن ذلك جاء عرفة، عشيمة بلغ إذا الفريضة عن الصيب حجم  جيزئ  • 
 قبل اإلحرام ديدجت حنيفة أبو واشرتط اإلجزاء، عدمب مالك وقال وإسحاق، وأمحد، الشافعي،
 الوقوف.

 : جابر قول وهو ضعيف حديث ذلك يف جاء التلبية، يعرف ال الذي الصيب عن يلبم • 
 التلبية واملراد .«عنهم ورمينا فلبينا والصبيان، النساء ومعنا ملسو هيلع هللا ىلص هللا رسول مع حججنا»

 الرتمذي. حكاه كما  ابإلمجاع وهذا النساء، ال ،الصبيان عن والرمي

 فقال الفدية، يف اختلفوا لكنمهم كغريه،  اإلحرام وراتحمظ جيتنب الصيب أن على اتفقوا• 
 ال تالف،اإل فيه فيما هبا احلنابلة وقال ،فقط املميز يف هبا الشافعية وقال مطلًقا، ابلفدية احلنفية



 

 

 نقول ال وهذا حمظور، لك يف ةالفدي مو بلز  القول على مبّن وهذا كالطيب،  ابالستمتاع كان  ما
 .به

 خالف بال ماله نم الفديةف وليمه إذن بغري إحرامه كان  فإن ؛للصيب يةالفد بلزوم القول على• 
 مال من أنه مالك عن روي لكن ماله، من أنه اإلمجاع املنذر ابن فحكى وليمه إبذن كان  وإن ،

  واحلنابلة. ،الشافعية فقهاء بعض قول وهو الويل،

 يف املرفوع من شيء يصح وال املنذر، ابن ذكر كما  لبيان حيتاج الو  ،واضح االستطاعة معىن• 
 به، حيتج ال مرسل .«والراحلة الزاد» :أبهنا االستطاعة تبيني يف املرفوع أنس وحديث ذلك،
 وراحلة؛ وزاد مثن له ويكون العبد، بدن يصح أن السبيل:) :عباس ابن قول الباب يف ما وأصح

ِحف أن غري من  .(به جي 

 :حلديث ؛للحج زوجته مع الرجل خروج وجوب ،حزم ابن واختاره ،رواية يف أمحد أوجب• 
 حاجمة. وزوجته ،غزوة يف رجل اكتتب ملما .«معها حج»

 ،مالك قول وهو صاحل، أمني عليهنم  يقوم نساء رفقة يف خترج أن هلا حمرم ال ملن جيوز• 
 ابن واختاره واألوزاعي، وقتادة، ،سريين وابن ،عطاء عن ويروى رواية، يف وأمحد ،والشافعي

 قوي، وهو ،الطريق أِمَنت إن لوحدها خروجها جواز تيمية ابن عن مفلح ابن قلن بل تيمية،
 وفتنة. شر ابب يفتح فقد فيه، التوسمع جيوز ال ولكن

 عنده احلج ألن ؛ذلك جبواز الشافعي وقال الفريضة، حج من املرأة ّينع أن للويل جيوز ال• 
 جواز على اإلمجاع املنذر ابن نقل بل ابإلمجاع، له فيجوز التطوع حج امم وأ الرتاخي، على

 الواجب. السفر عدا األسفار مجيع من منعها

 وعطاء، وعائشة، عباس، ابن قول وهو ،الصحيح على للحج خترج أن للمعتدمة جيوز• 
 ومنهم ،اجلمهور وذهب ذلك، منع على الوحي من دليل وال ،األصل وهذا واحلسن، وطاوس،

 ذلك. من املنع إىل ،واألئمة ،عمر



 

 

 وكذا زوجته، منع للرجل أبن اجلمهور وقال والعمرة، احلج إمتام اإلحرام ابتدأ من لىع جيب• 
 عبده. ّينع السيد

 ،واحلنابلة ،والشافعية ،املالكية فقهاء من ومجاعة الظاهر، وأهل احلديث، أهل فقهاء ذهب• 
 .«مناسككم عين لتأخذوا» :ملسو هيلع هللا ىلص لقوله الوجوب؛ على تدل احلج يف ملسو هيلع هللا ىلص النيب أفعال أن إىل

، احلج أعمال خذوا فاملراد ،صحيح غري وهذا  ،قبلي ممن وال معي، حج ممن غريي من ال مّنم
 الوداع حجة يف جاء ما بوجوب قلنا ولو مبمنوع، وليس حمتمل منهم فاخلطأ ،بعدي ممن وال

 التعبد على تدل احلج يف أفعاله أن والصحيح بوجوبه، العلماء من أحد يقل مل مبا لقلنا
 مستقل. بتأكيد تؤخذ والواجبات السنية،و  واملشروعية

 على احلج وجوب على هبذا العلم أهل بعض استدل كثري(.  بشر   املدينة )فقدم جابر: قال• 
 تعلم أهنا ومعلوم ،احلليفة يف وولدت حامل، وهي أمساء خرجت ولذلك الرتاخي، على ال الفور
 وعطاء، الشافعي، حابأص من واملزين وأمحد، ومالك، حنيفة، أيب قول وهو ستلد، مت

 ذلك من يصح فال ،وحنوه ،«ابحلج او تعجل» :حديث أما الصحابة، فعل ذلك يف والعمدة
 ،لسبب ذلك أن فاجلواب التاسعة، السنة عن النيب حجم  بتأخر الشافعي استدالل وأما شيء،

 الشرك. مظاهر زوال وهو

 وهي: الوداع، حجة يف كان  ةاملكانيم  املواقيت توقيت أن األثرم( )مسائل يف كما  أمحد نصم • 
 .(لليمن ويلملم لنجد، املنازل وقرن الشام، ألهل واجلحفة املدينة، ألهل احلليفة )ذو

 حذاء وهي رابغ، من اليوم حيرمون الشام وأهل هبا، أجحف السيل ألن اجلحفة مسيت• 
 ويلملم ت،والكوي جند ألهل - املنازل بدون - قرن أو املنازل قرنو  ،بقليل قبلها أو اجلحفة،

 والصني. كاهلند  وراءها وما اليمن ألهل

 على نصم  وقد مرفوع، حديث توقيته يف يصح وال ،عرق( )ذات هو املشرق أهل ميقات• 
 يوقمت )مل طاوس: وقال ابملوقوف، اكتفى حيث البخاري صنيع عليه ويدل خزّية، ابن ذلك
 وال الشافعي: قال عرق(، تذا الناس فوقمت حينئذ، املشرق أهل يكن ومل عرق، ذات ملسو هيلع هللا ىلص النيب



 

 

 عمرًا أن :عمر ابن عن البخاري رواه ما ذلك يف ورد مما والصحيح طاوس، قال كما  إال أحسبه
 طريقهم. عن املنازل قرن جور إليه شكوا بعدما عرق، ذات العراق ألهل وقمت 

 هلقول  عمر بن عبدهللا لتفسري احلجة( ذو وعشر القعدة، وذو )شوال، هي: احلج أشهر• 
 من كله  احلجة ذي أبن :قال من ومنهم ذكرانه، ما ذكر ث ،ات  وم  ل  ع  م   ر  ه  ش  أ   ج  احل   تعاىل:
 والشافعي. مالك، عن رواية وهو احلج، أشهر

 أن خالف )ال عبدالرب: ابن قال كما  احلج أشهر يف احلج قبل ابلعمرة اإلتيان هو: التمتع• 
 هو ،يد  ال   ن  مل  ر  س  ي  ت   اس   ام  ف   جمل احل   ىل  إل  ةل ر  م  ع  ل  ابل  ع  ت  ت    ن  م  ف   تعاىل: قوله يف املراد التمتع

 احلج(. قبل احلج أشهر يف االعتمار

 مالك، عند إحرامه صح احلج أشهر دخول حت بقي ث احلج، أشهر دخول قبل أحرم من• 
 أتى ومن وطاوس، عطاء، قول وهو عمرة، إحرامه ابنعقاد الشافعي وقال وأمحد، حنيفة، وأيب

 ابلعمرة ليأيت ؛أفضل فاإلفراد حجم  ثم  رجع أو احلج، حت ومكث احلج، أشهر قبل بعمرة
 ث اعتمرت، ث اعتمرت، )لو عمر: وقال األربعة، األئمة قول وهو بسفرة، واحلج بسفرة،

 كذلك.  عبدهللا ابنه قول وهو لتمتعت(. حججت،

 إحرامه جدد إن إالم  حزم ابن إال خيالف ومل ابالتفاق، امليقات قبل أحرم من إحرام يصح• 
 ابن روى كما  ،الصحابة بعض عن امليقات قبل الدار من اإلحرام يف جاء وقد قات،املي عند
 من أحرم  اأنسً  أن منصور بن سعيد وروى املقدس، بيت من أحرم  عمر ابن أن الربعبد

 للشافعي. قول   وهو أفضل، ذلك إن حنيفة أبو وقال العقيق،

 مكة، نم فاحلج مكة أهل اأم والعمرة، لحجل مكانه من فيحرم امليقات دون كان  من• 
 اإلمجاع قدامة ابن وحكى األربعة، األئمة منهم ،الفقهاء عامة قول وهو احلل، أدىن من والعمرة

 وتبويب .«مكة من مكة أهل حىت» ملسو هيلع هللا ىلص: قوله لعموم كالصنعاين  بعضهم وخالف ذلك، على
 ذلك. على يدل والعمرة( للحج مكة أهل مهل )ابب بقوله: البخاري



 

 

ا ؛الصحيح على ميقات وجدة حماذاته، من فيمر امليقات على ّيرم  مل من•   حيث حماذية، ألهنم
 فيه تؤثر له املالصق فمحاذات ،األسود احلجر يف كما  املسافة، طالت كلما  احملاذاة تتسع

 فيه. تؤثر ال البعيد بينما واخلطوتني، اخلطوة

 دم، فال عليه شقم  فإن وع،الرج ولزمه ،ثِ أَ  النسك يريد وهو إحرام دون امليقات جتاوز من• 
 حزم. وابن عطاء، قول وهو

 ولن ،نفساء أهنا رغم تغتسل أن أمساء أمر ملسو هيلع هللا ىلص فالنيب اإلحرام، عند مستحب الغسل• 
 أوىل، ابب من والنفساء احلائض فغري وصيام، صالة من عبادة استباحة يف الغسل من تستفيد

 اجلمعة، غسل من آكد الكم جعله وقد االستحباب، على اإلمجاع املنذر ابن نقل وقد
 فاالغتسال نظر وفيه ،املاء عدم إن يتيمم :وقال ،ابإلساءة عمًدا اتركه الشافعي ووصف
 إذا يغتسل أن السنمة من )إنم  : عمر ابن حديث الباب يف ما وأصح للعبادة، ال للتنظف

 حزم ابن أوجب وقد يصحم، فال مباشرة ملسو هيلع هللا ىلص للنيب رفعه وأمما مكة(. يدخل أراد وإذا حيرم، أرادأن
 وقتو  ،مطلًقا ابلوجوب عطاء وقال ،نظر وفيه ألمساء، ملسو هيلع هللا ىلص ألمره ؛الغسل النفساء على

 بعده. ال اإلحرام قبل االغتسال

 ووافقه ذلك، مالك وكره الفقهاء، عامة قول وهو اإلحرام، بعد رأسه غسل للمحرم جيوز• 
 رمان.حم ومها املاء يف يتغاطسان وأشهب وهب ابن كان  وقد القاسم، ابن

 حت ؛القبل على وحنوه القماش من شيء بوضع ولكن حترما، أن والنفساء للحائض جيوز• 
 تطوف ال أهنا غري احلاج، يصنع كما  وتصنع ،(االستثفارـ)ب يسممى ما وهو ،الدم تقاطر عنّي

 وإن وتقف، ،متمتعة حترم ث ،وحتلم  ،وتسعى ،فتطوف ؛بعرفة الوقوف قبل طهرت فإن ابلبيت،
 طهرت إذا ث فتعود للعودة اضطرت فإن طهرت، إذا وتطوف بعرفة، فتقف ؛بعد إال تطهر مل

 من مجاعة بذلك قال ،وتطوف ،فتستثفر العودة عليها شق وإن وحتلم، وتطوف، ملكة ترجع
 دم ال أنه والصحيح دم، وعليها تطوف :حنيفة أبو وقال القيمم، وابن تيمية، نبكا  احملققني
 عليها.



 

 

 ال ولكن اإلحرام، بعد أثره يضرمه وال يستحب، بل ،اإلحرام قبل تطيمبال للمحرم جيوز• 
 والزهري، وعطاء، مالك، خالف ظهوره ومع النص، لظهور اجلمهور قول وهو رداءه، يصيب
 للمحرم. الطيب فكرهوا احلسن، بن وحممد

 هي لإلحرام صالةً  ىصلم  فريضة صالة إحرامه يوافق مل من أن إىل العلم أهل من مجع ذهب• 
 املنذر، وابن وإسحاق، حنيفة، وأبو الثوري، وسفيان ومالك، وطاوس، عطاء، ومنهم ركعتني،

 إليه ذهب ما هو والصحيح يشرع، وال ،للسنمة خمالف القول هذا ولكن احلنابلة، مذهب وهو
 فال فريضة يوافق مل فإن ختصمه، صالة لإلحرام ليس أن إىل ،القيمم وابن ،تيمية كابن  بعضهم

 اختالفهم هو اخلالف وسبب اجلمهور، يوافق آخر رأي تيمية البن كان  وإن ركعتني، هلا يصلم 
 :عباس ابن حديث يف كما  ،الظهر صالة أهنا والصحيح إحرامه، قبل  النيب صالة يف
 سنامها صفحة يف فأشعرها بناقته، دعا ث احلليفة، بذي الظهر ملسو هيلع هللا ىلص هللا رسول صلمى»

 أهلم  البيداء، على به استوت فلمما راحلته، ركب ثم  علني،ن وقلمدها الدم، وسلت األمين،
 النووي. اختيار وهو ،الفجر صالة بعد أحرم أبنه قول ومثمة ،«ابحلج

 أن  عمر عن البخاري رواه ملا فريضة، بعد إحرامه يكون أن يتعممد أن للمحرم يشرع• 
 .«حجة يف عمرة وقل املبارك، الوادي هذا يف صلم  أن ريب: من آت   أاتين» :قال ملسو هيلع هللا ىلص النيب
 وإال ،للصالة مكاانً  الوادي لتحديد كان  واألمر املنام، يف ملسو هيلع هللا ىلص النيب رآها رؤي يف ذلك وكان
 :قال من ومثمة البعض، ظن كما  اإلحرام ختص لصالة األمر وليس غريه، يف أو فيه مؤداة فهي
 .ظرن وفيه املتأخمرين بعض إليه وذهب ،وبركته الوادي خلصوصية الصالة أبن

 ألنه أفضل؛ الركوب :قال من فمنهم املناسك، أداء عند والركوب املشي مسألة يف اختلفوا• 
 ال أنه والصحيح لألجر، أعظم وهو مشقمة فيه ألن ؛املشي اختار من ومنهم ،ملسو هيلع هللا ىلص النيب فعل

 له. واألمسح األسهل لعفيف لإلنسان، يعود واألمر تفاضل،



 

 

 ألًفا، وعشرين مئة من أكثر إهنم بعضهم: قال كثري،  خلق حجته يف ملسو هيلع هللا ىلص النيب صحب• 
 طريقه يف وآخرون املدينة، يف وهو به حلق وبعضهم أكثر، قال من ومنهم أقل، قال من ومنهم

 مكة. يف به حلقوا - قلمة وهم - وآخرون ابلرَّْوحاء، حلقوه وآخرون مكة، إىل

 ،املخيط ولبس الرأس، وتغطية الطيب، ومسم  الشمعر، )حلق هي: اإلحرام حمظورات• 
 )تغطية البعض وعند إمجاع، حمل وهذا األظفار( وقصم  واجِلماع، والنمكاح، واخِلطبة، والصميد،
 الوجه(.

 ابن فسمر حيث وقضائه، التفث من املنع عموم إّنا ّينع، حديث األظافر قص يف ليس• 
 وقد األظفار(. وقصم  الرأس، حلق )التفث: فقال: ،مه  ث   ف  ت    واض  ل ي  ق   ث    تعاىل: قوله عباس

 إذا يستحبون )كانوا بقوله: مسعود ابن أصحاب إمجاع النخعي ونقل املنذر، ابن اإلمجاع نقل
 النخعي قال وإذا يستحدموا(. وأن وشارهبم، أظفارهم من أيخذوا أن حيرموا أن أرادوا

 يف وخالف مسعود، ابن أصحاب إمجاع به فيقصد ؛ذلك حنو أو )يكرهون( أو )يستحبون(
 غريهم. خالف وال خبالفهم، يعتدم  فال صحيح إمجاع سبقه للظاهرية قول وكل الظاهرية، ذلك

 إطعام الشعرة يف ،والشافعي ،أمحد جعل وقد البدن، مجيع شعر واملراد حمظور، الشعر حلق• 
  الكامل، العضو حلق يف ابلدمِ  :حنيفة أبو وقال دًما، الثالث ويف مسكني،

 مكان. أي يف فتجوز ،هلا مكان ال األذى فدية أن الصحيح• 

 يداي، ربطت ولو وْليشدِمد، ليحككه )نعم، عائشة: قالت رأسه، حكم  للمحرم جيوز• 
 العظم(. خيرج حت )ا حكك األعمش: وقال برجلي(، حلككته

ا لباسها، يف إحرام للمرأة ليس•   ولبس كاللثام،  ،وحنوه بنقاب وجهها تغطي أن عليها محير   إّنم
 :وقالوا ،القفازين لبس أجازوا ،للشافعي قول   وهو ،فةحني وأبو ،الثوري كان  وإن القفازين،

 عمر ابن وحديث ،حمظور القفازين فلبس صحيح غري هذا لكنم  موقوف، عمر ابن حديث
  .كاالستظالل  ،للوجه مماسم  وال مالصق بغري التغطية جواز يف خالف وال مرفوع،



 

 

 مالصق؟ غطاء أبي الوجه ييغط ما كل  أم فقط النقاب هو هل املرأة ىعل احملرمم يف اختلفوا• 
 بغطاء الوجه يغطي ما كل  حترمي إىل - الفقهاء عاممة قول وهو - العلم أهل مجاهري فذهب

 بقول واواستدل ،النقاب عدا ما جواز إىل ،حزم وابن ،القيم وابن ،تيمية ابن وذهب مالصق،
 النقاب عن هنى نيبال وألن بكر(، أيب بنت أمساء مع حمرمات وحنن وجوهنا خنممر )كنما فاطمة:

 من أحد عن ينقل فلم وجودهم عند أما األجانب، الرجال حضرة غري يف اخلالف وهذا فقط،
 وجهها سرت وجوب على واحد غري ينصم  كان  بل حينها، وجهها تغطية بعدم القول السلف

 إث. وال حينئذ عليها فدية وال رؤيتهم، عند

 مخس» قال: حيث عائشة حديث يف النيب ذكرها اليت وهي (:الفواسق) الصيد من يستثىن• 
، والفأرة، العقرب، واحلرم: احلل يف يقتلن فواسق  .«العقور والكلب والغراب، واحلديم
 الظاهرية وخالف العلمة، يف االشرتاك على قياًسا السباع، سائر اجلمهور عند الكلب يف ويدخل

  ذلك. يف

 الذي يف ملسو هيلع هللا ىلص النيب عن عباس ناب حديث الوجه تغطية يف العلماء اختالف يف األصل• 
 ختممروا وال طيبًا، تسموه وال ثوبيه، يف وكفنوه وسدر، مباء اغسلوه» :فقال انقته وقصته
 زيدة وهي ،«وجهه تغطموا ال» :بعضهم زاد حيث ،«ملبًيا القيامة يوم يبعث فإنمه رأسه؛
 عثمان، قول وهو ،وجهه يغطي أن فللمرء واحلاكم، البخاري، بذلك قال تثبت، ال شاذة

 قدامة ابن وحكى والشافعي، وسفيان، وقاص، أيب وابن الزبري، وابن وزيد، عوف، وابن وجابر،
 )ما وقال:  عمر ابن خالف حيث   نظر اإلمجاع حكاية ويف ذلك، على الصحابة إمجاع
 وجهه احملرم يكب أن كره  بل مالك، عن املعروف وهو احملرم(، يغطمه فال الرأس؛ من الذقن فوق
 احلرم. من الوسادة على

 فله النعلني فقد ومن السراويل، فيلبس اإلزار جيد مل من أن على اإلمجاع املنذر ابن حكى• 
 أمحد. قول وهو ، عباس ابن حلديث ،الصحيح على قطع غري من اخلفمني لبس



 

 

 عمر ابن )رأيت طاوس: قال وقد مبخيط، ذلك وما ،بطنه على امز احل لبس للمحرم جيوز• 
 بثوب(. بطنه على مَ َحزَ  وقد

ا معاوية على عمر إنكار وأما الصحابة، عاممة عمل وهو اإلحرام، قبل التطيمب يستحب•   فرمبم
 أكثر فذهب املالبس يف التطيمب وأما ،أهلم  أن بعدَ  تطيمب معاوية أن أو الدليل، يبلغه مل ألنه

 الثياب من تلبسوا ال» :مرفوًعا عمر ابن حلديث املنع؛ ذلك يف والصحيح كراهته،  إىل احلنابلة
 ملسو هيلع هللا ىلص لقوله ؛يغسله فإنه البدن طيب من الثياب أصاب وإذا ،«ورس أو زعفران مسه شيًئا

 من أصابك الذي يعّن .«اخللوق أثر عنك اغسل» اجلبمة: وصاحب اخللوق لصاحب
 الطيب.

 يف أبلغ كذل ألن اإلحرام، عند اإلبط، ونتف واألظفار، العانة، شعر من األخذ يستحب• 
 فقط. ابلنية ممتثل فهو يفعل مل من خبالف وعماًل، ةً يم ن ّيتثل فهو متثال،اال

 خري من فإهنا البياض، ثيابكم من البسوا» :ملسو هيلع هللا ىلص لقوله أبيضني، ورداء إزار لبس يستحب• 
 والنووي. املنذر، ابن االستحباب على اإلمجاع وحكى ،«ثيابكم

 عليه دل فيما إال عليه دم الف عامًدا أو انسًيا الواجبات أو نسكه، من شيًئا ترك من• 
 من شيًئا ترك من يف مالد وجوب إىل اجلمهور ذهب بينما معدودة، مواضع وهي ،الدليل

 (.ذًما فليهرق تركه، أو شيًئا نسكه من نسي من) موقوفًا: عباس ابن حبديث مستدلني نسكه،
 ال   ان  ب   ر   يقول: وجل عز وربنا ،والعامد الناسي بني التسوية الدليل هذا ويؤخذ ،رفعه يصح وال

 مىن يف املبيت برتك للعباس ملسو هيلع هللا ىلص النيب إبذن قولنا على ونستدل ،ن  أ  ط  خ  أ   وأ   اين  سل ن   نإل  ن  ذ  اخل ؤ  ت   
 ومع ،معذور عجرة بن كعب  كذلك  :قلنا ،معذورون هم :قيل وإن للرعاة، وكذلك للسقاية،

 فليلبس اإلزار، جيد مل من» ملسو هيلع هللا ىلص: قوله وكذلك الدم، أو إلطعاما أو الصيام بني خريم  ذلك
   ألمره كذلك نستدلو  جيوز، ال احلاجة وقت عن البيان وأتخري ،ابلدم يقل ومل ،«السراويل

 أكثر معه حج ملسو هيلع هللا ىلص النيب أبن نستدل وكذلك دم، ندو  من ،فقط األثر بغسل اخللوق احبلص
 األوىل، حجتهم فهي ؛املخالف بوقوع اليقني رغم ،الدم منهم واحد عن ينقل ومل ألف، مئة من



 

 

 ابن القول هذا واختار فقط، عباس ابن غري أحد هبا يقل ومل ،حمرم كل  إليها حيتاج مسألة وهذه
 على مدال يوجب مل فهو كعطاء  ،ينضبط مل من فمنهم الدم اختار من وأما القيمم، وابن تيمية،

 ابلدم يقل ومل الوداع طواف أوجب املنذر وابن عنده، آث أنه رغم ،امليقات من اإلحرام ترك من
 عذروا العلماء من ومجع اتركه، يف ابلدم يقل ومل ،رواية يف مبىن املبيت يوجب وأمحد اتركه، يف

 وعليه والعامد، الناسي يشمل الذي عباس ابن حبديث العامد على يستدلون أهنم رغم الناسي
 .واجلماع الصيد، وجزاء الرأس، وحلق واإلحصار، والقران، ،التمتع دم إال ،احملرم على دم فال

 ولكن هذا، يف اإلمجاع املنذر ابن وحكى اجلماع، إال اإلحرام حمظورات من احلج يفسد ال• 
 الوقوف قبل يكون أن حنيفة أبو اشرتط بينما األول، التحلل قبل يكون أن اجلمهور اشرتط
 ،أمحد عند فيفسد وأنزل الفرج يف ليس كان  وإن الفرج، يف يكون أن واشرتطوا بعرفة،

 هي إّنا ملسو هيلع هللا ىلص نيبال عن مرفوع دليل احلج فساد يف وليس يفسد، ال أنه يحوالصح ،والشافعي
 وهو ،فيه ّيضي أن حجمه فسد من على وجيب عباس، وابن عمرو، وابن عمر، ابن عن آاثر
 رمي بعد جامع من وأمما ابإلمجاع، القضاء عليه وجيب للظاهرية، خالًفا ،األربعة األئمة قول
 أمحد فأوجب نوعه يف واختلفوا دم، عليه ولكن األربعة، ألئمةا ابتفاق يفسد فال العقبة مجرة

 والشافعية. الرأي أهل البدنة وأوجب شاًة، ومالك

 يً د  ه   تعاىل: قوله يف الصيد جزاء على قياًسا العلماء، أكثر عند احلرم يف يكون الفدية دم• 
 العلماء. ةعامم  عند األضحية يف جيب ما العيوب من سالمته يف وجيب ،ةل ب  ع  ك  ال   غ  لل اب  

 إال النية انعقاد بعدم حنيفة أبو وقال اجلمهور، عند سنة والتلبية خالف، بال ركن النية• 
 املراد أن فيحتمل ،احلج( فرض )التلبية عطاء: قول وأما ،مرجوح وهو اهلدي، سوق أو ابلتلبية

 دل فيما إال دم ال أنه بينما ولكن دًما، اتركها يف مالك وأوجب ابلتلبية، تسمى أن فيجوز ،النية
 املنذر. ابن حكاه كما  ،إمجاًعا النسك من غريه نطق وإن نواه ما وينعقد الدليل، عليه

 ابن حلديث ؛ابلبيداء :قال من فمنهم ابحلج، ملسو هيلع هللا ىلص النيب إهالل مكان يف الصحابة اختلف• 
 :قال من ومنهم .«ابحلج أهلم  البيداء، على به توتاس فلمما راحلته، ركب ث» :  عباس



 

 

 تكذبون اليت )البيداء قال: ابلبيداء، اإلحرام له قيل عندما  عمر ابن لقول ؛الشجرة عند
 بعريه(. على قام حني ،الشجرة عند من إال ملسو هيلع هللا ىلص هللا رسول أهل ما ، هللا رسول على فيها

 فيها تكذبون اليت )البيداء أبيه: عن عبدهللا بن سامل حلديث ؛املسجد يف أهل أنه والصحيح
 عباس ابن عن جاء وكذلك املسجد(. عند من إال  هللا رسول أهل ما ،ملسو هيلع هللا ىلص هللا ولرس على

 املوطن. ذلك يف إال يسمعه مل فألنه ذلك بعد أبنمه قال ومن الصالة، دبر أهل أنه

 إن لبيك، لك شريك ال لبيك لليك، اللهم لبيك» ويقول: يليب كان  أنه ملسو هيلع هللا ىلص عنه روي• 
 قوهلم: وهي اجلاهلية تلبية بذلك خيالف وهو .«لك شريك ال وامللك، لك والنعمة احلمد
 وروى ملك(. وما متلكه لك، هو شريًكا إال لبيك، لك شريك ال لبيك لبيك، اللهم )لبيك
  .«لبيك احلق إله لبيك» أيًضا: قوله  عنه ،وغريهم ،والنسائي ،أمحد

 ستوتا ملما» : أنس حلديث وبعده، اإلهالل قبل ،والتكبري ،والتسبيح ،التحميد يشرع• 
، وسبمح هللا محلد راحلته، ملسو هيلع هللا ىلص ابلنيب  البخاري تبويب ظاهر وهو .«وعمرة حبج أهل ثم  وكربم
 فعليه د،املسج يف كان  لاإلهال أن بينما لكن اإلهالل( قبل والتكبري والتسبيح التحميد )ابب

 البيداء. إهالل وقبل ،املسجد إهالل بعد كان  ريبوالتك والتحميد التسبيح

 )لبيك يقول: كان  شيبة أيب ابن أخرج كما  فعمر أخرى، تلبيات ةالصحاب عن جاء• 
 لبيك لك، شريك ال وامللك، لك والنعمة احلمد إن لبيك، لك شريك ال لبيك لبيك، اللهم

 عند كما  عمر ابن تلبية وكانت احلسن(. والفضل النعماء ذا لبيك مرهواًب، أو مرغواًب،
 والرغباء لبياك بيديك، واخلري وسعديك، لبيك )لبيك، فيقول: يزيد ثم   كالنيب  يليب مسلم
 يزيدون الناس أن ،داود وأيب ،أمحد عند  جابر عن وجاء ، عمر وكذلك والعمل(. إليك

 تعبًدا حقًّا، حقًّا )لبيك قوله: وقفه ورجمح الدارقطّن عند  أنس عن وجاء ذاملعارج(. )لبيك
 وصدًقا(.

 عند األجانب الرجال عند ترفعه وال النساء، من حوهلا من سمعلت ابلتلبية صوهتا املرأة فعرْ تَـ • 
 أخرج ملا ذلك، يف خالف حزم فابن ،نظر وفيه الرب عبد ابن اإلمجاع حكى بل العلماء، مجاهري



 

 

 عائشة ولكن عائشة، فقالوا: الصوت عن فسأل تلبية، صوت مسع  معاوية أن شيبة أيب ابن
 برفع اخلرب لعموم صوهتا، رفع هلا كعائشة  الفتنة أمنت منف الفتنة، مأمون وصوهتا املؤمنني أم

 املرأة صعود عن النهي  عباس وابن ، عمر ابن عن جاء وقد عائشة، ولفعل الصوت،
 الفتنة. أمنت من يشمل وال الفتنة، على حيمل هذا لكن ابلتلبية، صوهتا ورفع ،واملروة للصفا

 املتمتع: ويقول حًجا(، )لبيك املفرد: ويقول (،وحًجا عمرةً  )لبيك تلبيته: عند القارن يقول• 
 عمرةً  )لبيك :املتمتع قول أما حًجا(، )لبيك يقول: احلج يف الشروع وعند عمرة(، )لبيك
 عند عائشة حلديث والعمرة، ابحلج التلبية تكرار يشرع وال له، أصل فال احلج(، إىل هبا متمتًعا
 .«عمرة وال حًجا نذكر ال نليب، ملسو هيلع هللا ىلص هللا رسول مع خنرج كنا» مسلم:

 يكربم  كان» ملسو هيلع هللا ىلص: النيب عن قوله وهو ،عساكر ابن يرويه الذي  جابر حديث يصح ال• 
 فعل هو جاء ما وأحسن .«الصلوات وأدابر أكمة، عال أو ،واديً  هبط أو راكبًا، لقي إذا

 كل  د ب ر التلبية يستحبون )كانوا منصور: بن سعيد روى كما  النخعي قال حيث ،السلف
 راحلته(. به استوت وإذا راكًبا، لقي وإذا نشزًا، عال أو وادًي، هبط وإذا املكتوبة، الةالص

 يلبون قوماً  رأى أنه  مسعود ابن عن النخعي روى وقد يليب، أن احملرم لغري يشرع ال• 
 واحلسن، املنذر، وابن ثور، وأيب وأمحد، الشافعي، قول وهو لبيك(، الرتاب عدد )لبيك فقال:
   ذلك. كراهة  على مالك نصم  وقد ،يشرع فال لدليل، يفتقر لكنمه السائب، نب وعطاء

 قد وبه هبم، تشبًها ؛مكة إىل يتوافدون احلجماج رأوا إذا ابحلج مكة أهل يهلم  أن األفضل• 
 مىن. إىل توجههم عند يهلون أهنم يرى عطاء وكان مكة، فقهاء وعليه ، عمر أمر

 رجاًل  مسع )أنه عباس: ابن حلديث فالن(، عن لهمال )لبيك يقول: غريه عن حيج الذي• 
 عن حج قال: ال، قال: نفسك؟ عن حججت عباس: ابن قال شربمة، عن لبيك يقول:

 أمحد، بوقفه قال رفعه، يصح وال عباس ابن على موقوف وهذا ة(.شربم عن حج ث نفسك،
  مجاعة رفعه ححص وقد الطحاوي، قال وكذلك رفعه، يصح ال املنذر: ابن وقال معني، وابن

 .وقفه والصحيح امللقن، وابن حجر، كابن  املتأخرين من وعدد كالبيهقي



 

 

  ابإلمجاع؛ يستطيع عممن الفريضة يف النيابة جتوز وال يستطيع، ال ملن احلج يف النيابة جتوز• 
 حديث منها: كثرية  أدلة يستطيع ال عممن اإلانبة جواز يف وورد املنذر، ابن حكاه كما

 يف عباده على هللا فريضة إن :  للنيب قالت عمثخ من امرأة أن  عباس ناب عن الشيخان
 أحج أن عنه يقضي فهل راحلته، على يستوي أن يستطيع ال كبريًا،  شيًخا أيب أدركت احلج
 رجاًل  أن والسنن، ،أمحد عند جاء وما ،«عنه حجمي» لفظ: ويف ،«نعم» : قال عنه؟

 .«واعتمر ،أبيك عن حج» ملسو هيلع هللا ىلص: له فقال للحج تطاعتهاس وعدم أابه ِكرَب   هللا لرسول شكى

 الشافعي، ومنع رواية، يف وأمحد حنيفة، أبو االستطاعة مع النيابة فأجاز النافلة يف أمما• 
 حجة حيج مل الذي امليمت عن إال مطلًقا، اإلانبة جواز عدم فريى مالك أما رواية، يف وأمحد

 عمر. ابن عن ويروى الليث، ووافقه اإلسالم،

  عباس ابن حديث على ويدل ،نفسه عن حيج مل إذا غريه عن حيج أن للرجل جيوز ال• 
 مباله للبيت فوصوله الصحابة، من له خمالف وال .شربمة( عن ث نفسك عن حج) :موقوفًا
 وهو ،صحيح غريه عن حجه فإن ذلك مع ولكن الفور، على جيب واحلج استطاعته، دليل
 للثواب، إسقاط فهو دليل إىل حيتاج احلج وإبطال أمحد، عن ورواية ومالك، احلنفية، قول

 وإسحاق، الشافعي، قول وهو أخرى مرة غريه عن احلج ويلزمه له األجر ابنتقال والقول
 أيًضا. دليل إىل يفتقرو  ،أمحد عن ورواية واألوزاعي،

 وازاجل واألصل ذلك، من ّينع دليل وال احلج، لذلك نفقةً  مال   أخذ غريه عن حج ملن جيوز• 
 والصحمة.

 وأيب والشافعي، كأمحد،  العلماء أكثر عند عجز حت فرمط الذي للمستطيع اإلانبة جتب• 
 لزمته العجز ذلك بعد عويف وإذا  اخلثعمية، حديث ظاهر وهو وإسحاق، والثوري، حنيفة،
 وإسحاق. ،أمحد يلزمه ومل املنذر، وابن والشافعي، حنيفة، كأيب  اجلمهور عند اإلسالم حجمة

 يف هو من ينيب أن فله إقامته، مكان نفس من شخًصا ينيب أن املستنيب على جيب ال• 
 احلنابلة. لبعض خالًفا أخرى، مدينة



 

 

 وجعة، إال أجدين ال الت:ق عندما الزبري بنت لضباعة ملسو هيلع هللا ىلص لقوله احلج يف االشرتاط يشرع• 
 أمحد، بهواستح الشيخان. رواه ،«حبستين حيث حملي اللهم قويل: ي،واشرتط حجي» فقال:
 وال واملالكية، احلنفية، مذهب وهو الفقهاء، بعض وأنكره الشافعي، وجومزه حزم، ابن وأوجبه

 مل ال أنه وفائدته يشرتط، أن فله عارض له وعرض بقلبه نوى فلو كالتلبية،  التلفظ عدم يؤثر
 يف عمر عن مروي فهو السلف، عن للمحتاج تقييد بال جوازه وروي أحِصر، إن عليه
 "احمللمى". يف مسعود وابن وعائشة، علي، وعن شيبة، أيب عند عثمان وعن لى"،"احمل

 وقال أفضل، اإلفراد والشافعي: ،مالك وقال األنساك، أفضل القران أن حنيفة أبو اختار• 
 فالتمتع يسق مل ومن له، أفضل فالقران اهلدي ساق من أن والتحقيق التمتع، بتفضيل أمحد

 .له أفضل

 النيب بعد وعثمان، وعمر، بكر، أبو حج فقد ،مرجوح وهو اإلفراد، سخبن زمح ابن قال• 
 ؟!. غريهم وعلمه النسخ جهلوا فهل مفردين، ملسو هيلع هللا ىلص

 واحلسن، ، عباس ابن عند متمتًعا يزال فال أهله إىل رجع ث احلج، أشهر يف اعتمر من• 
 العلماء وأكثر التمتع، يقطع الذي للسفر ضابط وال احلكم، بقاء األصل ألن حزم، ابن وأيمده
  القصر، مبسافة وإسحاق، وعطاء، أمحد، فقال املسافة، يف اختلفوا ولكنهم انقطاعه، على
 برجوعه :الشافعي وقال وابنه، ،عمر عن مروي وهو أهله إىل برجوعه حنيفة أبو وقال

   للميقات.

 نعرف ال أنمنا ومراده (،العمرة نعرف لسنا احلج، إال ننوي لسنا) حديثه: يف  جابر قال• 
 من على ينكرون وكانوا األمور، عظائم من كانت  فقد اجلاهلية، أيم احلجم  أشهر يف العمرة
 هذا أبطل اإلسالم جاء وملما احلج، أشهر يف يعتمر من يوجد يكاد ال بل ،جاحل أشهر يف يعتمر
 مرات: عدمة هذه حجته قبل ملسو هيلع هللا ىلص النيب اعتمر وقد عندهم، معروفة فهي العمرة أمما ، احلكم

 وغريمها. واجلعرانة، احلديبية،



 

 

 القول ثبت إمجاعهم، وعليه الصحابة كافمة  قول وهو واحدة، مرة العمر يف واجبة العمرة• 
 وابن املسيمب، وابن الثوري، قول وهو وزيد، وجابر، عباس، وابن عمر، ابن عن ابلوجوب

 اجلديد، يف يوالشافع وداود، وإسحاق، وأمحد، واحلسن، وقتادة، وجماهد، وعطاء، جبري،
 أبيك، عن حج» رزين: أليب ملسو هيلع هللا ىلص قوله وهو ألربعة،وا أمحد اإلمام رواه ما الباب يف ما وأحسن
 من أجود حديًثا العمرة إجياب يف أعلم )ال يقول: حنبل بن أمحد مسعت مسلم: قال ،«واعتمر
 نيفة،ح وأيب مالك، قول وهو وجوهبا بعدم القول أما منه((، أصحم  وال هذا، رزين أيب حديث

 قال: هي؟ أواجبة العمرة: عن ئلس ملسو هيلع هللا ىلص النيب أن جابر: حبديث واستدلوا وغريهم، تيمية وابن
 ابن ضعمفه أرطأة، بن احلجماج لضعف ضعيف حديث فهذا .«أفضل فهو تعتمروا وأن ال،»

  .(ضعفه على احلفاظ اتفق) نووي:ال وقال صحيحه، يف خزّية

 مكة أهل على ليس أنه وطاوس، وعطاء، ، عباس ابن قول وهو رواية، يف أمحد ذهب• 
 أيب ابن رواه الطواف( عمرتكم إّنا لكم، عمرة ال مكة، أهل ي )أنتم عباس: ابن قال عمرة،
 شيبة.

 كان  أنه  عمر ابن عن البخاري روى وقد مكة، لدخول االغتسال املهجورة السنن من• 
 يفعل كان  ملسو هيلع هللا ىلص النيب أن ويذكر هنارًا مكة ويدخل يغتسل ث يصبح، حت طوى، بذي يبيت
 ذلك.

 يف ذلك ثبت السفلى. الثنية من واخلروج )َكَداء(، العليا الثنيمة من ةكم دخول يسن• 
 عمر. ابن عن الصحيحني

 ذلك يف يرد ومل الكعبة، رؤية عند دعاء أو ذكر، أو اإلشارة، أو اليدين، رفع يشرع ال• 
 هذا زد اللهم» يقول: كان  ملسو هيلع هللا ىلص النيب أن الشافعي رواه وما موقوف، وال مرفوع ال حديث  
 تشريًفا واعتمره حجمه ممن وكرممه شرمفه من وزد ومهابًة، وتكرميًا وتعظيًما تشريًفا البيت

 كان  أنه منصور ابن عند  عمر عن وجاء واه، معضل بل فمرسل، .«وبلرًّا تكرميًاو  وتعظيًما
  (.ابلسالم ربنا حيمنا السالم، ومنك السالم، أنت اللهم) يقول:



 

 

 لعموم ركعتني فيصلي عمرة، أو حج لغري دخل من إال ركعتني، وليس الطواف، البيت حتية• 
 األدلمة.

 للقارن وهو دًما، اتركه على وجعل فأوجبه مالك وخالف اجلمهور، عند سنمة القدوم طواف• 
 طواف مكة أهل على وليس ،ةعمر  طواف إّنا قدوم، طواف عليه سفلي عتاملتم أما واملفرد،
 مكة. خارج من قدم ملن هو اإّن قدوم،

 الفضل: حديث من الصحيح يف كما  العقبة، مجرة رمي حت التلبية والقارن للمفرد يشرع• 
 اجلمهور، قول وهذا ،«العقبة مجرة رمى حىت يليبم  زال فما ؛ملسو هيلع هللا ىلص هللا رسول مع حججت»

 عند لفضلا حلديث اجلمرة، من الفراغ عند فقالوا خزّية وابن وإسحاق رواية، يف أمحد وخالف
 غريبة الزيدة وهذه ،«حصاة آخر مع التلبية قطع ملسو هيلع هللا ىلص النيب إن» قال: حيث خزّية ابن

 .أيًضا سننه يف يالبيهق بغرابتها وقال تصح، وال ومنكرة،

 :جاء وقد القدوم، طواف عند يلبمون يكونوا مل أهنم وأصحابه ملسو هيلع هللا ىلص النيب فعل من يظهر• 
 وحيدمث ذلك يفعل كان  عمر ابن أن ريالبخا روى كما  «احلل أدىن دخوله عند فيمسك»
 يدع عمر ابن )أن خزّية: ابن روى ملا السعي بعد للتلبية ويعود أيًضا، يفعله كان  ملسو هيلع هللا ىلص النيب أن

 فقال املعتمر أمما واملروة(، الصفا بني طوافه يقضي بعدما ويراجعها احلرم، دخل إذا التلبية
 )يليب موقوفًا: عباس ابن عن الشافعي ىرو  ملا الطواف، يف الشروع عند التلبية يقطع بعضهم:

 عند بعضهم وقال ،يصح فال املرفوع أما مستلم(، غري أو مستلًما الطواف يفتتح حت املعتمر
 احلل، أدىن عند فيقطعون واملعتمر، احلاج تساوي والصحيح ضعيف، به استدلوا وما االستالم،

 موقوف. عباس ابن وحديث مرفوع، عمر ابن حديث ألن

 وشرط فواجب ذلك عدا وما بعرفة(. الوقوف السعي، الطواف، )اإلحرام، هي: احلج أركان• 
 وسنة.

 به األمر يف يصح ومل يشرتط، ال ولكن وطاف، توضأ ملسو هيلع هللا ىلص ألنه الطهارة، للطواف يشرع• 
 أنكم إال صالة ابلبيت الطواف» عباس: ابن حبديث اشرتط من داللاست وأمما حديث،



 

 

 احلجاج: بن شعبة عن منصور ابن وذكر موقوف، هو لب رفعه، يصح فال .«فيه تتكلمون
 أبًسا(. به يروا فلم طهارة، غري على ابلبيت يطوف الرجل عن وسليمان ومنصورًا محماًدا )سألت

 احملققني. من ومجاعة ،تيمية ابن اإلسالم شيخ قول وهو

 حضور بفالواج ،الصالة على قياًسا شوط، كل  بداية جتب وال الطواف، بداية النيمة جتب• 
 كذلك.  فالطواف صحمت، هو ركعة أبي يدر ومل اإلمام خلف اتبع ومن اإلحرام، عند النية

 على دل يستلم، مل من يقوهلا إّنا أكرب(، )هللا يقول: فال استلمه ومن سنة، احلجر استالم• 
 يقول: كان  أنه والبيهقي أمحد روى كما  عمر ابن عن صحم  ولكن ،ملسو هيلع هللا ىلص النيب فعل ظاهر ذلك

 وقد التكبري، قبل هللا( )ابسم قول: عنه يثبت فلم ملسو هيلع هللا ىلص النيب أمما أكرب(، وهللا ،هللا )ابسم
 لسنمة واتباًعا بعهدك، ووفاءً  بكتابك، وتصديًقا بك، إّياانً  )اللهم قول: الفقهاء مجهور استحب
 مرفوًعا. يثبت وال احلجر، استالم عند نبيمك(.

 روى كما  عباس ابن على موقوًفا صحم  ولكن احلجر، على السجود ملسو هيلع هللا ىلص النيب عن يصح مل• 
 والشافعي، أمحد، رأي وهو طاوس، عن ذلك وروي شيبة، أيب وابن والبيهقي، الشافعي، ذلك

 بدعة. وقال مالك وأنكره

 ثوب أو بعصا ّيسه أو يده، يقبل ث بيده يلمسه أن فله احلجر استالم يستطع مل من• 
 قبمل ث بثوبه، الركن مسح أنه  باسع ابن عن مصنفه يف عبدالرزاق عند جاء فقد ويقبلها،

 ثوبه.

، إليه ويلتفت حاذاه، إذا للحجر ينظر كان  أنه عبدالرزاق عند  أنس عن جاء•   ومل ويكربم
 حديث فيه يرد فلم والدعاء عنده الوقوف أما ،أوىل وهو شيء ذلك يف ملسو هيلع هللا ىلص النيب عن يصحم 

 صحيح.

 ثبتت ولكن مرفوع، حديث هاستالم على القدرة عدم عند احلجر استقبال يف يثبت ال• 
 مرفوعاً.  عباس ابن عن البخاري عند اإلشارة



 

 

  فقد عمر  ابن عن عبدالرزاق عند ذلك جاء غريه، يؤذ مل إذا احلجر عند الزحام من أبس ال• 
 البيهقي. عند جماهد عن جاء كما  ذلك من يكثر يكن مل أنه إال أنفه، يرعف حت يزاحم كان

 الشافعي وقال ،يشري فال االستالم عدم وعند تقبيل، غري من اليماين الركن استالم يشرع• 
 وهو أمحد وكذلك رواية، يف مالك ووافقه رواه، ضعيف خرب وحجمته ،هو قبيلهت ال اليد بتقبيل

 والتقبيل االستالم يف كاحلجر  اليماين الركن أبن احلسن بن حممد وقال عنه، املشهور خالف
 ذلك. يف له حجمة وال واإلشارة

 ملسو هيلع هللا ىلص النيب أر مل» عمر: ابن عن الشيخان رواه ملا منها، شيء استالم يشرع ال األركان ةبقيم • 
 .«اليمانيني الركنني إال البيت من يستلم

 وقول منكمًسا، الطواف بصحمة حنيفة أبو وقال اليسار، على البيت جعل اجلمهور اشرتط• 
 يكون أن اشرتطوا علماءال بعض أن إال طوافه، بطل منكمًسا طاف ومن ،الصحيح هو اجلمهور

 من ال عليه دليل ال وهذا طوافه، بطل يسريًا احنرف ومن الطواف، طوال اليسار على البيت
 أبس، فال يسري احنراف وحصل أعمى يقود كان  فمن العقل، من وال القياس من وال النص
 حنرافاال بضرر قال ملن حبجمة ليس وهذا يساره عن البيت فكان بطبيعته يسري كان  والنيب

 ّيينه. عن البيت يكون حت كثريًا  ينحرف ال لكن له األمسح حسب يسري فاإلنسان اليسري،

 وطواف ،العمرة يف ،اجلمهور عند سنة األوىل األشواط الثالث يف اخلفيف اجلري وهو الرمل• 
 مبشروع ليس وهو الدليل، يبلغه مل ولعله ،مطلًقا بسنميته يقل ومل مالك وخالف فقط، القدوم

 قريش كفمار  إغاضة وهو ،زال ثم  سبب له كان  وقد املنذر، ابن حكاه كما  ابإلمجاع، نساءلل
 الشرع. يف نظائر وهلذا بقي أنه إال السبب زوال ومع يثرب، محمى من ابلوهن اهتموهم الذين

 ال أنه عمر ابن عن شيبة أيب ابن وروى أمحد، ذلك على نص يرمل، فال مكة من أهلم  من• 
 فلم التشريع، عند مكة أهل يف موجودة تكن مل علمة للرمل أن وذلك مكة، من أهل إذا يرمل
 آخره. وكذلك األمر، أول هلم يشرع



 

 

 األيسر، الكتف على طرفه وجعل ناألّي الكتف إظهار وهو الطواف، يف ضطباعاال يشرع• 
 ابلبيت افط ملسو هيلع هللا ىلص النيب أنم » الرتمذي: عند حديثان، ذلك يف دوور  مالك، ذلك يف الفخو 

 ملسو هيلع هللا ىلص النيب عن حكاية عباس ابن عن داود أبو ورواه وصححه، ،«ب  ر د وعليه بًعا،مضط
 اجلعرانة. عمرة يف وأصحابه

 تطومع. طواف ولو طواف، السعي يسبق أن السنمة أنم  إىل اجلمهور ذهب• 

 الدنيا يف آتنا ربنا» :  قوله من الركنني بني ما إال ذكر الطواف يف ملسو هيلع هللا ىلص النيب عن يثبت مل• 
 غري أما والنسائي، داود، وأبو أمحد، رواه .«النار عذاب ناوق حسنة، آلخرةا ويف حسنة،

 قّن )رب يقول: كان  عوف ابن أن دمشق اتريخ يف عساكر ابن عند وجاء يصح، فال ذلك
 وأمحد، مالك، فكرهها الطواف يف القرآن قراءة أمما نفسي(، شح قّن رب نفسي، شح

 وهو األسود بن عثمان على آنر الق يعرض جماهد وكان والشافعي، ،املبارك ابن واستحبمه
 يطوف.

 ابن واختاره أمحد، عن ورواية الشافعي، بذلك قال سنمة، الطواف يف املشي أن الصواب• 
 أمحد، عن ورواية ومالك، حنيفة، كأيب  ،ضرورة بال ركب ملن ابلدم وقالوا بعضهم وأوجبه املنذر،

 نم  البخاري عند وجاء ،شيء من يشتكي ال وهو ملسو هيلع هللا ىلص النيب ركب وقد ذلك، على دليل وال
 .«بعريك على فطويف الصبح صالة يمتأق إذا» هلا: قال ملسو هيلع هللا ىلص أنه سلمة أم حديث

 يعلمّن عباس ابن )كان لعالية:ا أبو قال واحلاجة للفائدة الطواف يف الكالم من أبس ال• 
 أطوف(. وأان الكالم نحل

 عامة عند سبق ما على ويبّن يصلي فإنمه فريض صالة وسعيه طوافه إمتام من منعه من• 
 البصري. للحسن خالًفا ،العلماء

 ف،السل من ومجاعة ملسو هيلع هللا ىلص النيب عن ذلك جاء قذر، امفيه يكن مل إن جائز ابلنعلني الطواف• 
 الذهيب: قال .«املقام عند نعاله وعليه ملسو هيلع هللا ىلص النيب رأى أنه» هريرة: أيب عن أمحد روى فقد



 

 

 به تلصق احلرم رخام ألن التنعمل، يكره هذا زماننا يف ولكن .اإلسناد( صاحل غريب )حديث
 وطاوس، كعطاء،  ،مجاعة فكرهه - راحِلجْ  ومنها - الكعبة دخول أما النعل، ورطوبة األتربة

 وأمحد. وجماهد،

 الزبري أيب عن أمحد رواه وما حديث، الطواف من االنتهاء بعد احلجر استالم يف يشرع ال• 
 ابن وأغرب ضعيف، فمنكر (،امتةواخل الفاحتة الركن فنمسح نطوف، ناك) قال:  جابرًا أن

 آخر يدعو ال حيث السعي يف ملسو هيلع هللا ىلص النيب فعل أتمل ومن ،(الفتح) يف إسناده فحسمن رحج
 استالم مشروعية عدم على قرائن فإهنا آخرها، يف يدعو ال حيث اجلمرات يف والرمي املروة،
 أصاًل. كاف    دليل الثبوت بعدم والقول الطواف، من االنتهاء عند احلجر

 حنيفة. أليب خالفًا العلماء، مجاهري عند سبًعا الطواف إمتام جيب• 

 عباس، كابن  الصحابة، من عدد عن ثبت إّنا مرفوع، حديث امللتزم التزام يف يصحم  ال• 
 ابن )جئت جماهد: عن عبدالرزاق رواه ما ذلك يف جاء ما وأصح كطاوس،  وغريهم وعروة،
 برتكه، أمروا وال ذلك، خالف الصحابة من أحد عن يثبت ومل (،بوالبا الركن بني ذيتعوم  عباس

 جازف. فقد عنه هنى ومن سلف، فله فعله فمن عنه، هنوا وال

  معيمنة، جهة قصد غري من والدعاء، البيت، ومالمسة الكعبة، راأبست التعلق من أبس ال• 
 الزبري ابن ومنهم والصحابة التابعني من عدد عن وجاء صحيًحا، فيها املرفوع الدليل يرد ومل
 الكعبة. دبر ماالتز 

 قرأها إّنا املقام، خلف الصالة قبل ،ىل  ص  م   يم  اهل ر  ب   إل  امل ق  م   ن  مل  واذ  اختمل و   قراءة يشرع ال• 
 قرأها فقد اآلية، ... هللال  رل ائل ع  ش   ن  مل  ة  و  املر  و   اف  الص   ن  إل  :قراءة ذلك ونظري استدالاًل، ملسو هيلع هللا ىلص
 النيب أن رغم به( هللا بدأ مبا )ابدأ :قول يشرع وال به((، هللا بدأ مبا ))ابدأ   قال: ث استدالاًل  ملسو هيلع هللا ىلص
 العلم. أهل من مجاعة اآليتني بقراءة قال وقد السياق، نفس يف قاهلا ملسو هيلع هللا ىلص



 

 

 ومالك حنيفة أبو وقال ،الصحيح وهو سنة املقام خلف الصالة أن إىل اجلمهور ذهب• 
 ومال دم، اتركها على مالك وأوجب ،«مناسككم عين خذوا» ملسو هيلع هللا ىلص: بقوله مستدلني بوجوهبا

 كان  فإن ابلطواف، رتبطم ذلك أن إىل بعضهم وذهب احلنابلة، من مفلح ابن الوجوب إىل
 املقام خلف الصالة كانت  واجًبا كان  وإن سنة، املقام لفخ الصالة كانت  ةسن الطواف
 واجبة.

 يقرن نأ وهو اإلقران: وغريهم الصحابة من السلف أكثر كره  وقد ركعتان، طواف لكل• 
 بركعتني. س ب وع من أكثر

 مهور،اجل مذهب وهذا مشروع، غري فهو يل،دل الصالة حال الكعبة إىل النظر يف يصح مل• 
 بسنيمته. مالك وقال

 قال السلف، أكثر عند الطواف ركعيت عن جتزئ فإهنا فريضة الطواف هناية صادف إن• 
 أبو وذهب ه،ئجتز  أن أرجو :أمحد وقال لشافعية،ا مذهب وهو وطاوس، وعطاء، جماهد، بذلك

 ابلطواف. تنيخاصم  ركعتني يصلمي أن السنمة أن إىل ،ومالك حنيفة،

 خلف أم ،ملسو هيلع هللا ىلص النيب عهد على إبراهيم مقام فيها كان  اليت البقعة خلف املرء يصلي هل• 
 ذات ال املكان ابملقام املراد أن اعتقد ومن حمتمل، األمرين كال  أن يظهر الذي ؟ املنقول احلجر

 ومنع للمصلحة، أجازه من فمنهم احلجر نقل جواز يف العلم أهل اختلف وقد يبعد، فلم جراحل
 آخرون. منه

 الطواف ركعيت عن وجتزئه مكان، أي يف فيصلي املقام خلف يصلي أن يستطع مل من• 
 عن جاء وقد بعد، وإن املقام خلف يصلمي أن األوىل ولكن عبدالرب، ابن حكاه كما  ابإلمجاع،

 انتهى ألنه ؛طوى بذي الطواف ركعيت صلى  عمر أن ،سننه يف والرتمذي ،ملوطأا يف مالك
 .النهي أوقات يف بصالهتا يرى ال هوو  ،تطلع مل والشمس الطواف من



 

 

 وثبت الصحابة، مجهور مذهب وهو النهي، أوقات يف الطواف ركعيت صالة من حرج ال• 
 والثوري، مالك، وذهب أمحد، لقو  وهو الدرداء، وأيب عباس وابن صحيح بسند عمر ابن عن
 فيكون كذلك،  عمر ابن عن املنذر ابن ورواه تقدمم، كما  عمر عن ىو وير  حنيفة، وأبو
 روايتني. عمر البن

 يف مدرج الطواف ركعيت يف (اإلخالص)و (الكافرون) سورة قراءة خرب أن يظهر الذي• 
 ومن الصحابة، من به ليعم من أرَ  ومل )الفصل(، يف البغدادي اخلطيب ذكر كما  ،احلديث

 والثانية (الكافرون) األوىل يف فيقرأ املصحف، ترتيب على فيكون هبا القراءة مشروعية رأى
 .(اإلخالص)

 ملسو هيلع هللا ىلص النيب أن» وأمحد: داود أبو أخرجه الذي يثواحلد كغريها،  مكة يف السرتة أن األصل• 
 ال ضعيف .«شيء منهم يسرته ال يديه، بني ونميرم  والنساء والرجال البيت، عند صلى

 ابن اإلسالم شيخ وذهب منعهم، ومشقة ة،املارم  لكثرة غريها، عن مكة يف خيفف ولكن يصح،
 ،عنده مكة خصائص من وهذا امرأة، أو رجاًل  سواءً  يديه بني من مرم  من يضرمه ال أنه إال تيمية
 وعطاء. طاوس، عن هذا وروي

 يكون فال ابلقدوم خاص وهذا طواف،ال ركعيت بعد واستالمه الركن إىل الرجوع السنمة من• 
 أن خرب   أمحد عند وجاء ،استلم أنه حينها ملسو هيلع هللا ىلص عنه يثبت مل هألن اإلفاضة، يف وال التطوع، يف

 ث ،رأسه على وصبم  ،زمزم شرب ث احلجر، استلم ث املقام خلف ركعتني صلى ملسو هيلع هللا ىلص النيب
 ال اخلرب هذا ولكنم  رتني،م الركعتني صالة بعد احلجر استلم قد فيكون أخرى، مرة احلجر استلم
 .يصح

 حنيفة، أيب عن املشهور وهو اجلمهور، عند ابملروة ابلبداءة عربة وال واجبة، ابلصفا البداءة• 
 وجاء ،«به هللا بدأ مبا ابدأ» قوله: يف خربًا احلديث يف للفظا وجاء االشرتاط، عدم عنه ويروى

 والنووي، حزم، ابن وصححها ،«به هللا أبد مبا ابدؤوا» األمر: بلفظ والدارقطّن ،النسائي عند
  وغريمها.



 

 

 واجب، حنيفة: وبأ وقال أمحد، عن ورواية ،اجلمهور قول وهو ،الصحيح على ركن السعي• 
 أمحد، عن رواية وهي بسنيمته، وقيل البخاري، إليه ومال أمحد، عن رواية وهو قدامة، ابن ووافقه

 أيب حديث من الشيخان واهر  مبا كنيتهبر  قال من واستدل ثالث، روايت ذلك يف فألمحد
 ؟«للتأه مب» قال: نعم، قلت: ؟«أحججت» ملسو هيلع هللا ىلص: النيب يل قال قال:  األشعري موسى
 ثم  واملروة، وابلصفا ابلبيت طف أحسنت،» قال: ،ملسو هيلع هللا ىلص النيب كإهالل  إبهالل كلبي قلت:
لم   رواه روة(.وامل الصفا بني يطف مل عمرته، وال امرئ، حج أمت )ما عائشة: وقول .«... أحل

 احلج، يف اخلالف وقال: العمرة، يف ركنيمته على اإلمجاع حكى حينما العريب ابن وأغرب مسلم.
 ابن عن وروي دم. وعليه اتم، فحجمه تركه من أن على ابإلمجاع الطحاوي قول منه وأغرب
 بوب كما  ،للناسي ذلك أن شيبة أيب ابن فهم ولكن بسنميته، القول وأنس، وعطاء، عبماس،
 بفقههم. أليق الفهم وهذا ،واملروة( الصفا بني السعي نسي إذا قالوا ما )ابب بقوله:

 للسعي. الطهارة يشرتط ال• 

 كما  يشرع، فال السعي امم أ فقط. الطواف يف ابلتطوع جاء ربفاخل ابلسعي، التطوع يشرع ال• 
 احلج. غري يف ارماجل رمي وال مزدلفة، وال بعرفة، الوقوف يشرع ال أنه

 حنيفة يبوأ طاوس، عن وجاء وأصحابه،  النيب لفعل أشواط سبعة احلج إمتام جيب• 
 .نظر وفيه صاع، نصف تركه شوط لك  عن وينفق أكثره، وجوب

 النظر له ويسن ،حينها القبلة ويستقبل ،أعاله واملقصود ،الصفا يصعد أن للساعي يسن• 
 فقد أعاله يبلغ ومل صعده ومن ،ملسو هيلع هللا ىلص  النيب فعل هكذا ذلك، متنع احلواجز اآلن لكن للكعبة،

 السلف. أكثر كرهه  فقد املرأة صعود أما ابلسنة، جاء

 له له، شريك ال وحده هللا إال إله ال» شوط: كل  بداية واملروة الصفا على قولي أن يسن• 
 عبده، ونصر ،وعده أجنز وحده، هللا إال إله ال قدير، شيء كل  على وهو احلمد، وله امللك
 وجاء املوطن، هذا يف دعاء  النيب عن يثبت ومل شاء، مبا يدعو ث .«وحده األحزاب وهزم

 ب  جل ت  س  ا   وينل ع  د  ا   قلت: إنك )اللهم قال: أنه البيهقي وعند (،املوطأ) يف عمر ابن عن



 

 

 تتوفاين حت مّن تنزعه أال ؛لإلسالم هديتّن كما  أسألك وإين امليعاد، ختلف ال وإنك ،م  ك  ل  
 قدر واملروة الصفا على يدعون كانوا  أهنم مسعود ابن ابأصح عن النخعي وذكر مسلم(، وأان

 آية. وعشرين مخس  

 فمشى الصفا من نزل إذا كان  أنه ،والبيهقي ،شيبة أيب ابن عند  مسعود ابن عن جاء• 
 يثبت فلم ملسو هيلع هللا ىلص النيب أمما (،األكرم األعز وأنت وارحم، اغفر بر ) يقول: جعل الوادي أتى حت
 معنيم  بدعاء شوط كل  ختصيص وأمما شاء، مبا حينها يدعو ملرءفا شيء، بينهما السعي يف عنه

 منها. التحذير جيب اليت احملدثة، البدع من فهذا

 وهو ،أمحد عن ورواية الشافعي، قول وهو سنمة، ركوب غري من السعي أثناء املشي• 
 ثور، وأيب الليث، وكذلك ابلوجوب، حنيفة أبو وقال للمالكية، وقول   مذهبه، من الصحيح

 غريهم.و 

 اتصعد حىت ،سعى الوادي بطن يف قدماه انصبت إذا حىت» حديثه: يف جابر قال• 
  أنه يدل وهذا خفيًفا، جريً  جيري أن والسنة خضراء، بعالمات معلمم اليوم والوادي .«مشى

  يبنال أبن قال عندما حزم ابن وأغرب طوافه، يف ركب أنه رغم سعيه، يف ّيشي كان  ملسو هيلع هللا ىلص
 العلم. أهل من أحد هبذا يقل ومل بعريه، لىع راكًبا سبًعا سعى

 بعضهم وقال اجلديد، يف الشافعي وقول أمحد، عن رواية وهو سنة، السعي يف املواالة• 
 السعي. من آكد الطواف ولكنم  الطواف، على قياًسا بوجوبه

 هلم دليل وال ذلك، مبشروعية الشافعيمة وقال الدليل، لعدم السعي يف االضطباع يشرع ال• 
 .عليه

 الذهاب أن لىع دليل وهذا ،«املروة... على طوافه آخر كان  ذاإ حىت» جابر: قال• 
 الذهاب أن ،الشافعية فقهاء وبعض ،جرير بنا عن كىحي   امل االفً خ شوط، والعودة شوط،
 الصفا. عند النتهى كذلك  كان  فلو شوط، والعودة



 

 

 ملسو هيلع هللا ىلص لدعائه أوىل واحللق ،املتمتع غري للمعتمر أفضل وهو احللق يكون السعي بعد• 
 عند شعر   ليبقى فيقصمر املتمتع أما الصحيحني، يف جاء كما  ،مرة وللمقصرين ثالاثً  للمحلقني

 ،مه  ث   ف  ت    واض  ق  ل ي    ث م  احلج: يف تعاىل لقوله العمرة، من أوىل احلج يف واحللق ،هفيحلق احلج
 منكم كني مل من» قال: فقد للصحابة ملسو هيلع هللا ىلص النيب أمر وهذا الشعر، حلق التفث: قضاء ومن

 يقل ومل ،«ابحلج ليهل ث وليحلل، وليقصر، واملروة، وابلصفا ابلبيت فليطف أهدى،
 فليحلق.

 خزّية، ابن عند  عمر ابن عن ذلك جاء رأسه، على املوس ِّيرم  أن له يستحب األصلع• 
 ابلوجوب. فقال: حنيفة أبو وأغرب ذلك، على اإلمجاع املنذر ابن ونقل واحلاكم،

 ،أمحد عند حبديث   مستدلني احلنفية، بعض مبشروعيتها وقال السعي، عدب صالة تشرع ال• 
 ضعيف. وهو ماجه، وابن

 وهذا .«عمرة وجعلتها الدي، أسق مل ت،استدبر  ما أمري من استقبلت لو» ملسو هيلع هللا ىلص: قال• 
 ألن ،«عمرة وجعلتها» قال: ملا متمتًعا كان  ولو اًن،قار  ملسو هيلع هللا ىلص كان  أنه على األدلة أقوى من

 أبنه بعضهم وقال احلج، يف داخلة هي بل مستقلة، عمرة للقارن وليس قلة،مست عمرة للمتمتع
 خيالفه. األدلة ظاهر أن إال وجه، له كان  وإن وهذا متمتًعا، كان  ملسو هيلع هللا ىلص

 على كذلك  واتفقوا جيوز، ال حج يعقبها ال عمرة إىل احلج فسخ أن على العلم أهل اتفق• 
 منهم أحد يسق مل إذا والقارن ملفردا أما احلج، يفسخ أن له جيوز فال اهلدي ساق من أن

 النيب أبصحاب خاص ذلك وأن الفسخ، بعدم والشافعي، حنيفة، وأبو مالك، فقال اهلدي،
 لنا احلج فسخ ، هللا رسول ي قلت: قال: بالل بن احلارث عن أمحد هروا مبا مستدلني ملسو هيلع هللا ىلص

 وقالوا يعرف، ال واحلارث منكر، حديث وهو .«خاصة لنا بل» قال: عامة؟ للناس أم خاصة
 أمحد وقال احلج، أشهر يف ابلعمرة يرون كانوا ال حيث اجلاهلية ملسو هيلع هللا ىلص النيب ليخالف الفسخ أبن

 ث الفسخ(. يف صحيًحا حديًثا عشر مثانية )عندي وقال: احلارث حديث وأنكر ابلفسخ،
 وجماهد، احلسن، قول وهو أمحد، قول فظاهر واستحبابه، وجوبه بني ابلفسخ قال من اختلف



 

 

 أحًدا أعلم وال ابلوجوب، حزم، ابن ووافقه عباس، ابن وقال مستحب، أنه تيمية ابن رجمحهو 
 موسى أبو كان  وقد مسلم، عنه وىر  كما  ذر أاب إال الفسخ خبصوصية يقول كان  الصحابة من

 مات. حت ابلفسخ يفيت األشعري

 ال أنه واتفقوا رجع، اإذ وسبعة احلج، يف ثالثة أيم، عشرة فيصوم اهلدي جيد مل إذا املتمتع• 
 ابإلحرام التلبس من ويبدأ فعل، إن اإلجزاء يف واختلفوا احلج، بعد أيم الثالثة أتخري جيوز

  األربعة. األئمة عند للمتمتع ابلعمرة واإلحرام للقارن، ابحلج

 لفعل خالًفا ،واحد والعمرة احلج وقت أن واملعىن ،«احلج يف العمرة دخلت» ملسو هيلع هللا ىلص: قال• 
  هذا عمل يف هذا عمل دخل أنه املعىن: وقيل احلج، أشهر العمرة حرموا ثحي اجلاهلية

 كالقارن.

 أن علم حج من كل  ليس هأن وسببه م،هْ وَ  وهذا مفرًدا، كان  ملسو هيلع هللا ىلص النيب أبن قال من منهم• 
 فاملفرد وأيًضا فقط، ابحلج أحرم ملسو هيلع هللا ىلص النيب أن مباشرة لذهنه فتبادر احلج، أشهر يف جائزة العمرة

 الوهم هذا يف فوقعوا فقط، اهلدي وجوب إال بينهما فرق ال العمل، نفس يعمالن والقارن
 قاراًن. كان  أنه والصحيح

 أبطل ملسو هيلع هللا ىلص النيب أبن يعلم مل ألنه حتللها، فاطمة زوجته على  طالب أيب بن علي أنكر• 
 احلج. أشهر يف العمرة وأجاز اجلاهلية، عمل

 له، ملسو هيلع هللا ىلص النيب وإقرار ،  علي علف ذلك على دل غريه، به أهل مبا املرء يهلم  أن جيوز• 
 قاراًن، يكون فال يسق مل وهو اهلدي ساق قد ذلك أن تبنيم  ث غريه، به أهل مبا أهلم  إن ولكن

 أبس فال متمتًعا يكون أن قلالح وتبني مفرًدا، فوجده غريه به أهل مبا أهل وإن يتمتع، أن وله
 أراد. مبا فينوي أصاًل  يهل مل فوجده غريه، به أهل مبا أهل ولو األصل، على بناءً 



 

 

 يقدم أن والسنة بعده، ملا فيه يرتومون الناس ألن كذلك  ومسي الثامن، اليوم هو الرتوية يوم• 
 أي من بل هناك، من احلج نية تكون أن شرتطي وال عرفة، فجر حت هناك الظهر فيصلي
 مكان.

 فلم ،ملسو هيلع هللا ىلص النيب لعم ظاهر وهو الصحابة، عمل وهو قصرًا، مبىن الصلوات تصلى أن السنة• 
 مكة أبهل صلى  عمرًا أن (موطئه) يف مالك روى وقد ليتمموا، مكة لأه نبه أنه عنه يثبت
 ذلك وعلة قصر، مبىن صلى فإذا مكة يف حيرم  عمر ابن وكان َسْفر، قوم فإان أمتوا :هلم فقال

 كان  ولو ية،والشافع واحلنابلة، املالكية، من الفقهاء بعض بذلك قال كما  ،النسك ال السفر
 القول ذاه ونسبة معترب، أحد بذلك يقول ال لكن بيوهتم، يف وهم القصر هلم جلاز للنسك

 ،  عمر قول هو ابلسفر والقول للنسك، ال للسفر أنه (املوطأ) يف صرح فقد خطأ، ملالك
 القيمم. وابن تيمية، ابن واختيار الصحابة، كبار  ومعه

 سنة. عرفة ليلة الرتوية يوم مبىن املبيت• 

 وذلك ،عرفة خارج وهي ،ةرَ لنمِ  يذهب ث عرفة، يوم لتطلع الشمس ينتظر أن السنة من• 
 مسلم رواه ملا ؛والتكبري التلبية من توجهه عند ويكثر الفقهاء، عامة عند بواجب وليس سنة
 ،«املكرب ومنما املليب، منما رفات،ع إىل مىن من هللا رسول مع غدون» قال:  عمر ابن عن

 . مالك بن أنس حديث من البخاري حنوه وروى

 ذلك يف واحلديث التشريق، أيم آخر حت عرفة فجر من التكبري ملسو هيلع هللا ىلص النيب عن يثبت مل• 
 وهو التثنية والصحيح مسعود، وابن عباس، كابن  الصحابة، من مجع عن جاء لكن ضعيف،

 احلمد((. وهلل أكرب، هللا أكرب، هللا هللا، إال إله ال أكرب، هللا أكرب، ))هللا قول:

 روى كما  مكة أهل عدا اإلمام، يقوم أن قبل مىن أيم الصلوات أدابر التكبري السنة من• 
  عطاء. عن الفاكهي



 

 

 احلرم، من خنرج ال فيقولون احلل، يف وعرفة احلرم، أهل ألهنم لعرفة، خترج قريش تكن مل• 
 ،ملسو هيلع هللا ىلص هللا رسول رفسا» :  جابر قال ولذلك عرفة، يف لعربا وسائر مزدلفة، يف فيقفون

 ،«اجلاهلية يف تصنع قريش كانت  كما احلرام، املشعر عند واقف أنه إال قريش تشك وال
 قبل حيج ملسو هيلع هللا ىلص كان  وقد بعرفة، وقف  لكنه احلرام، املشعر يف سيقف أنه يقني على أهنا أي

 بن اجلبري ذلك ذكر كما  مزدلفة، يف قريش مع يقف وال عرفة، يف الناس مع فيق فكان البعثة،
 بعريه. أضلم  حينما  مطعم

 قول وهو ،«ع ر ن ة بطن عن ارفعوا» ملسو هيلع هللا ىلص: لقوله عرفة، من ليست نةرَ ع   أن الصحيح• 
 احلديث، بنفس واستدل عرفة، من أبنه مالك وقال وأمحد، والشافعي، حنيفة، أبو اجلمهور،

 ّنرة، عن بمهلن عرفة عن خرج ملا التنبيه كان  ولو مفضول، لكنه عرفة، من ألنه ابلرفع أمر وقال
 بعرنة، الوقوف املالكية صحح قدف وعليه أيًضا، لعرفة جماورة فهي ،أيًضا عنها ابلرفع وأمر

 احلج. صحة مع الدم أوجب وبعضهم

 يعمر بن عبدالرمحن حديث من ،السنن وأصحاب ،أمحد عن جاء ملا ركن، بعرفة الوقوف• 
 وعلط قبل مجع ليلة جاء من عرفة، يوم احلج» رواية: ويف ،«عرفة احلج» قال: ملسو هيلع هللا ىلص أنه

 الوقوف صحة دليل وفيه املناسك(، أمم  احلديث )هذا وكيع: قال ،«احلج أدرك فقد الفجر،
 الليل. دون ابلنهار الوقوف يصح أوىل ابب ومن النهار، دون ابلليل

 عليه سار ما وهذا ،ملسو هيلع هللا ىلص ابلنيب اقتداءً  بعرفة، الناس يف خيطب أن املسلمني إلمام يشرع• 
 بن عبدهللا بن سامل لقول اخلطبة يف التقصري والسنة بعدهم، ومن الراشدين لفاءاخل من األئمة
 الوقوف(. وعجمل اخلطبة، فاقصر السنة، تريد كنت  )إن للحجماج: عمر

 خطب: أربع خطب النيب أن النووي ذكر فقد اخلطب، من اإلمام يكثر أن ينبغي ال• 
 أهنا أمحد وذكر األول(، النفر ويوم النحر، يوم وخطبة عرفة، وخطبة مبكة، السابع اليوم )خطبة
 السابع. اليوم خطبة يذكروا مل حيث احلنابلة، مذهب وهو ثالث



 

 

 عرفة، دخول قبل والعصر الظهر يصلي أن - املنذر ابن حكاه كما  - ابإلمجاع السنة من• 
 كوني أن وهو زائًدا شرًطا احلنفية واشرتط شيًئا، بينهما يسبمح وال األوىل، وقت يف ومجًعا قصرًا
 .عليه دليل وال ينيبه، من أو املسلمني، إمام مع ذلك

 بعد الوقوف والسنة العاشر، اليوم فجر حت التاسع، اليوم ظهر من بعرفة الوقوف وقت• 
 االتفاق وحكى نية، وال بل طهارة، وال قبلة، استقبال للوقوف يشرتط وال الغروب، حت الزوال
 األربعة. األئمة عند صحيح النائم وقوفو  قدامة، كابن  واحد غري ذلك على

 وغريه. ،  عمر ابن عن ذلك جاء عرفة، دخول قبل االغتسال ويشرع• 

 أهل وعاممة الشمس، غروب قبل عرفة من انصرف من حجم  صحمة يف العلم أهل اختلف• 
 وال الصحمة، عدم إىل معتمدة غري أمحد عن رواية وهو مالك، وقال ه،حجم  صحمة على العلم
 مالك(، بقول قال األمصار فقهاء من أحًدا أعلم )ال الرب: عبد ابن قال بل ذلك، لىع دليل

 ملسو هيلع هللا ىلص النيب أن مضرمس بن عروة حلديث والنمهار، الليل بني اجلمع يشرتط وال الصحمة، والصحيح
 ذلك قبل بعرفة وقف وقد ندفع، حىتم  معنا بعرفة ووقف هذه، صالتنا شهد من» قال:
 على الغروب قبل انصرف من على شيء وال .«تفثه وقضى حجمه، تم  فقد ارًا،هن أو لياًل 

 للمعذورين، أمحد قول وهو الشافعيمة، مذهب يف والراجح حزم، ابن اختيار وهو ،الصحيح
 الوقوف جبواز أيًضا أمحد وقال الغروب، قبل انصرف من على ابلدم ،وأمحد ،حنيفة أبو وقال
 ومالك، حنيفة، أبو اجلمهور، ذهب بينما ضرمس،م بن عروة حديث لظاهر ؛الفجر بعد بعرفة

 ملسو هيلع هللا ىلص. لفعله الزوال، من يبدأ أنه إىل تيمية، ابن واختاره والشافعي،

، دعاء ديدحت عرفة يف يصح ال•   عرفة، يوم الدعاء أفضل» حديث: ذلك ومن معنيم
 هول امللك، له له، شريك ال وحده هللا إال إله ال قبلي: من والنبيون أن قلته ما وأفضل
 .يصحم  فال .«قدير شيء كل  على وهو احلمد،

 فيهم وخيطب املسجد، يف بالده يف وهو حيج مل ممن الناس مجع وهو عرفة: يوم التعريف• 
 ثبت ولكن يصح، وال  عباس ابن عن ويروى شيء، فيه ملسو هيلع هللا ىلص النيب عن يصحم  مل اخلطيب،



 

 

 له ولكن لسنمة،ا خالف فقد لهعَ فَـ  ومن شيبة، أيب ابن عند ذلك فعل حريث بن عمرو عن
 من أحد يفعله ومل به، أيمر ومل يفعله، مل ملسو هيلع هللا ىلص فالنيب أوىل، تركه أن إال الصمحابة، من سلف

 الراشدين. اخللفاء

 ضلهف أن والصحيح للحنفية، خالًفا للحاج، عرفة صيام يسن ال أنه على العلم أهل مجهور• 
 يوم الدعاء ألن تركه، فاألفضل ضعف من اإلنسان يصيب قد َمالِ  ولكن وغريه، للحاجم  عام
  ومن الفاضل، عن ابملفضول يشتغل وال سنتني، يكفمر وصيامه كلمه،  العمر ذنوب يكفمر عرفة
 عرفة، يوم ،ملسو هيلع هللا ىلص أفطر وهلذا الصيام، على قدر ولو الفطر فاألفضل به يقتدون اسنال كان

 صوم ملحي وعليه فليصم، قومة وجيد الناس به يقتدي ال ومن ،بعده من خلفاؤه أفطر وكذلك
 السلف. من وغريها عائشة،

 وال وإقامتني، أبذان العشاء، وقت يف مبزدلفة النحر ليلة والعشاء املغرب يصلمي أن السنة• 
 بذلك يعتد ال ولكن ،سبح أنه  جابر عن وثبت ،ملسو هيلع هللا ىلص النيب فعل كما  ،شيًئا بينهما يسبمح
 منتصف بعد إال ةمزدلف إىل يصل لن أنه ظنه على لبغ وإذا ،ملسو هيلع هللا ىلص النيب عن تثب ما مقابل
 األوىل، خالف لكنه اجلمع، فله املغرب وقت مزدلفة وصل وإن يصلي، أن عليه وجب الليل

 فأجازه وقتها، يف املغرب صلمى لو فيما اختلفوا ولكن ابإلمجاع، سنمة العشاء مع ومجعها
 عندهم. للنسك اجلمع ألن اجلواز، بعدم وداود، حنيفة، أبو وقال اجلمهور،

 أنه والصحيح يشرع، ال أنه البعض فأخذ مزدلفة، يف الوتر صلى ملسو هيلع هللا ىلص أنه  رجاب يذكر مل• 
 مل اجابرً  ولكن وغريها، أمساء عن ثبت كما  الصحابة عمل عليه الذي وهو األصل، ألنه يشرع
 ملسو هيلع هللا ىلص النيب فعل ما كل  ذكر ولو النسك، من ليس والوتر النسك، سياق السياق ألن ذلك يذكر

 يف وجاء النيب، أصحاب بعض عن ثبت فقد الليل، قيام يف األمر وكذلك ذلك، وسعه ملا
 ورمت مزدلفة من فدفعت القمر، غاب حت الليل قامت بكر أيب بنت أمساء أن :الصحيحني

 .للظُّع ن أذن ملسو هيلع هللا ىلص هللا رسول إن لت:وقا منزهلا، يف الصبح وصلت اجلمرة،



 

 

 آخر يف وقف فمن مضرمس، بن عروة حديث ركنيته عدم على دل واجب، مبزدلفة املبيت• 
 بن سعيد وروى حجمه، لبطل ركًنا كان  ولو قطًعا، مبزدلفة املبيت سيفوته بعرفة الليل من جزء

 عرفة، ائت قال: ال، قال: بعرفة؟ وقفت أما له: فقال لعمر جاء رجاًل  )أن سننه: يف منصور
 .أفاض( جاء، فلما الرجل؟ أجاء يقول جبمع عمر فأصبح جلمع، أفض ث هنيهًة، به وقف
 دم. اتركه على األربعة األئمة وقال ،مبد يلزمه ومل حجمه، عمر يبطل ومل املبيت، ففاته

 الفجر بعد والوقوف الفجر، حت النحر ليلة فاملبيت دلفة،ز مب والوقوف املبيت بني فرق مثمة• 
 ذلك، احلنفية وعكس والشافعي، ومالك، أمحد، الوقوف وسنم  املبيت فأوجب النحر، يوم من
 من حجم  أبطل حيث حزم ابن وأغرب فقط، الرحال إنزال قدر املبيت قدر جعل مالك أن إال
 ألنه حجمه، بطل طهارة بال معه صلمى من قوله غرابة أشد بل اإلمام، مع مبزدلفة الفجر يصلم  مل
 .البطالن ظاهر قول وهذا لصحيحة،ا الصالة معه يصلم  مل

 والبقاء. املكث بل النوم، املبيت من يلزم ال• 

 ابلدم احلنفية وقال اجلمهور، عند عليه شيء فال مزدلفة من الليل منتصف بعد دفع نم• 
 جيوز وال للضعفة، جائز والدفع اآلخر، النصف مبيت لرتك ال واجب، وهو الوقوف لرتك

 قال: أنه عباس ابن عن الشيخان رواه ما للضعفة ذلك خصةر  ودليل الفجر، قبل الدفع لغريهم
 دة.وْ لسَ  أذن أنه أيًضا وروي .«أهله ضعفة فش ملسو هيلع هللا ىلص هللا ولرس ق د م ممن أن»

 الصحيح على الفجر طلوع قبل حت بل الشمس، طلوع قبل اجلمرة رمي للضعفة يباح• 
 عجمل فيمن واألصل والشافعي، وأمحد، عطاء، قول وهو أمساء، لفعل وصلوا، ما مت فريمون

 وهو  القيم، وابن يان،وسف والنخعي، ،جماهد ومنهم: املانعون به استدل وما للرمي، عجمل أنه
 قبل رمى )ومن املنذر: ابن وقال يصح، وال شاذم، ،«الشمس تطلع حىتم  ترموا ال» ملسو هيلع هللا ىلص: قوله

 جيزئه(. ال قال أحًدا أعلم وال عليه، إعادة فال الفجر،

 خمالًفا ملسو هيلع هللا ىلص النيب فعله ما وهذا الشمس، طلوع قبل مزدلفة من ينفر أن مرِ حْ للم   يستحب• 
 نغري(. كيما  ثبري، )أشرق ويقولن: الشمس طلوع بعد ينفرون كانوا  حيق هلية،اجلا لفعل



 

 

 النحر يوم فوق ملسو هيلع هللا ىلص النيب أن عمر ابن عن البخاري رواه ملا النحر، يوم هو األكرب احلجم  يوم• 
  العشر أيم وقيل: عرفة، يوم هو بعضهم: وقال .«األكرب احلجم  يوم هذا» فقال: اجلمرات بني

 أيم. وهي اجلمل( )يوم كقولك:  ،كلها

 هذا أن يصحم  وال ما،بينه وليس ومىن ةمزدلف بني واد   وهو حمسِمر، وادي يف اإلسراع يسن• 
 ومل لعرفة، مىن من دفعه عند  فيه ألسرع كذلك  كان  ولو أبرهة، فيل سبْ حَ  مكان الوادي
 للسعة. الضيق من خرج فقد املوضع، لسعة ذلك أبن الشافعي: وقال يثبت،

 على واجب والرمي حرج، فال بغريها بدأ ولو النحر، يوم يف ابلرمي يبدأ أن السنمة من• 
 بعض عند ركن وقيل: سنة، وقيل: اجلمهور، قول وهو أصحابه، ولفعل ملسو هيلع هللا ىلص لفعله الصحيح
 جابر قول تفرمقها على دل متفرقة، صياتح بسبع وتكون التكبري، عنه جيزئ وقيل: املالكية،
 : « مع والتكبري واحدة، رمية تـ َعد افإهن واحدة دفعة رماها ومن .«حصاة كل  مع يكربم 

 سنمة. الرممي

 عنه، املشهور يف أمحد وقال اجلمهور، عند العقبة مجرة رمي يف الشروع عند التلبية يقطع• 
 كل  مع يكربم » قوله: اجلمهور ودليل عليه، ليلد وال الرمي، بعد خزّية، وابن وإسحاق،

 كنت» قال: أنه  الفضل عن يخانالش روى فقد التكبري، مع للتلبية مكان فال .«ةحصا
 بسند املنذر ابن وروى .«رةاجلم رمى حىت يليب يزل فلم ،مىن إىل مجع من ملسو هيلع هللا ىلص النيب رديف

 بدء حت فلبم  حاجًّا كنت  فإن احلجم، شعار )التلبية قال: أنه  عباس ابن عن صحيح
 (.العقبة مجرة ترمي أن حلمك وبدء حلمك،

ا» بقوله: الصحيحني يف ملسو هيلع هللا ىلص النيب عن فهوص وجاء األّنلة، ربقد احلصى يكون•   ال إهنم
 ابحلجر الرمي يشرع وال .«السن وتكسر العني، تفقأ ولكنها عدًوا، تنكأ وال صيًدا، تصيد

 غلًوا. ومسماه ،ملسو هيلع هللا ىلص عنه هنى وقد الكبري،

 ذلك، على االتفاق وحكي وض،احل يف الوضع جيزئ وال الشمال، أو اليمني بيده يرمي• 
 رمى. أنه هعلي يصدق مل احلوض يف وضعه من ألنم 



 

 

 أطيمب كنت» عائشة: لقول ،الصحيح على العقبة ةمجر  رمي بعد يكون األومل التحلل• 
 عدا شيء كل  له فيحلم  .«ابلبيت يطوف أن قبل لمهوحل رلم،حي   حني إلحرامه ملسو هيلع هللا ىلص هللا رسول

 وابن عائشة، قول وهو ثور، وأبو عطاء، به وقال أمحد، عن ورواية مالك، قول وهو النساء،
 مع الطواف بعد إال حيلم  ال الطيب أبن :قوله (املوطأ) يف عمر عن وصحم  الصحابة، من الزبري

 عمر جدمه قول روى إذا عبدهللا بن سامل وكان ،ملسو هيلع هللا ىلص النيب حبال أعلم عائشة ولكن النساء،
 تتبع(. أن أحقم  ملسو هيلع هللا ىلص هللا رسول )وسنمة يقول:

 التشريق، أيم أومل من الفجر طلوع وحت مزدلفة، من القدوم منذ العقبة مجرة رمي وقت• 
 بعد الغد من رمى الليل، أدركه )إن فقال: أمحد وخالف اجلمهور، وقول الصحابة، عمل وهو

 .«حرج ال» ملسو هيلع هللا ىلص: قال أمسيت، بعدما رميت له: قال ملن ملسو هيلع هللا ىلص قوله اجلمهور ودليل  الزوال(.
  مبزدلفة، نفست امرأةً  أن (املوطأ) يف مالك روى وقد الظالم، دااشتد إىل الزوال بعد من واملساء

 عليها يرَ  ومل مي،ر ابل  عمر فأمرها النحر، يوم من مسالش غربت أن بعد إال مىن أتتِ  ومل
 يقدمون ملسو هيلع هللا ىلص هللا رسول أصحاب )كان قوله: سابط ابن عن شيبة أيب ابن وروى شيًئا،

 إىل العقبة مجرة رمي يؤخر أن له وجيوز ابلليل(، فريمون فيجيئون ظهورهم، فيدعون حجاًجا،
 بعد يرمي أن فاألوىل أخمرها فإن منها، الثالث اليوم مشس بغروب وذلك التشريق، يمأ آخر

 ومالك. حنيفة، أبو ذلك من منع وقد الزوال،

 من  عمر ابن عن ثبت وملا ،ملسو هيلع هللا ىلص لفعله الزوال، بعد إال يكون ال التشريق أيم الرمي• 
 ومن اتفاقًا، الغروب إىل الزوال، من املشروع والوقت الزوال(. بعد إال اجلمرات ترمى )ال قوله:
 قريًبا. ذكران فكما لياًل  رمى

 فيجوز، ،فقط احلاجة وقت ذلك من ويستثىن األئمة، أكثر عند الزوال قبل الرمي جيوز ال• 
 فيحتمل بصريح، ليس لكنهو  واحد خرب إال ،يصح فال ذلك جبواز  عباس ابن عن روي وما
 الزبري. ابن عن صحم  ولكن ابإلمجاع، الزوال قبل ترمى وهي ،العقبة مجرة املراد أن



 

 

 يوم كل  الزوال قبل رمى ممن ابلدليل أسعد فهو الرمي أيم آخر يف اجلمار رمي عمجََ  من• 
 يف صرخم  فقد غريه، يف الزوال قبل رمى ممن أفضل فهو النفر يوم الزوال قبل رمى ومن ،بيومه

 آكد العبادات أوقات يف واالشرتاط هذا، يف التوسع ينبغي فال السلف، من مجاعة النفر يوم
 والواجبات. الشروط سائر من

 الشاخص أصابت ولو الشاخص، تصب مل ولو ،احلوض يف سقوطها اجلمار رمي يف جيزئ• 
 الرمي، يف للتجاوز منًعا وضع ،دثحم   الشاخص ألن أيًضا، أجزأت احلوض خارج وخرجت

 العثمانية. الدولة عهد يف تقريًبا، هـ(١٢٩٢) عام هو وضعه واتريخ فيه، التفريط ولعدم

 أو ،الشيطان هو الشاخص وأن للشيطان، الرمي أن يظنون حني الناس من كثري  خيطئ• 
 ورمي واملروة، الصفا وبني ابلكعبة، الطواف جعل إمنا» ملسو هيلع هللا ىلص: النيب قال فقد الشيطان، كانم
 عنه. مبعزل والعقل والنفس حمض، تعبدي فعل فهو .«وجل عز هللا ذكر إلقامة جلمار،ا

 دليل وال واحلنابلة، املالكية، مذهب من للمشهور اخالفً  املستعمل، ابحلصى الرمي جيوز• 
 ذلك. من املنع على

 ركَ ذَ  رفع،ت   فإهنا وجل عز هللا تقبلها إذا احلصى أن ملسو هيلع هللا ىلص هللا رسول أصحاب بعض عن جاء• 
 فكيف واإلسالم، اجلاهلية يف الناس )رمى :  عباس البن قال أنه الطفيل أيب عن الفاكهي

 أيًضا الفاكهي وروى ري(،بَ ثـ   من أعظم كان  ذلك، ولوال فع،ر   منه ي قبل ما قال: الطريق؟ يسد ال
 أبس ال األسانيد وهذه رفع(، منه ي قبل فما قرابن، )احلصى قال: أنه اخلدري سعيد أيب عن
 شيء. ذلك يف ملسو هيلع هللا ىلص النيب عن يثبت ومل هبا،

 من األخذ كرهوا  الشافعية وبعض األربعة، األئمة ابتفاق مكان أي من احلصى أخذ جيوز• 
 حديث وظاهر وجماهد، جبري، بن سعيد عن التوسعة ورويت ،احلرام املسجد ومن احلرم، خارج

 مزدلفة. من خروجه بعد احلصى أخذ ملسو هيلع هللا ىلص النيب أن مسلم عند الفضل



 

 

 من وال ملسو هيلع هللا ىلص النيب من ال رميها، قبل احلصى غسل يف األحاديث من شيء يعلم ال• 
 السنمة. من ذلك وليس يغسلها، كان  أنه طاوس عن وجاء الصحابة،

 ملسو هيلع هللا ىلص( هللا رسول رمى بكم أدري )ما جابر: وقول حصيات، سبع من أبقل الرمي جيزئ ال• 
 نفيهما يفيد ولكنه فصحيح، سبع( أو بست ملسو هيلع هللا ىلص هللا رسول رماها أدري )ما عباس: ابن وقل

 مسلم روى كما  ،سبع أهنا فنقال ،غريمها من عدده علما وقد ،عدده حتديد ال ملسو هيلع هللا ىلص رميه شهود
 بست، قال وجماهد مخس، جيزئ فقال عطاء فيه رخمص وقد عباس، ابن عن وأمحد جابر، عن

  وإسحاق. أمحد ورخمص

  .فيجوز لشك زيدته كانت  من إال أحدث، فقد زاد ومن سبع، على الزيدة تكره• 

 يرمي أن ويشرع وأمحد، والشافعي، مالك، قول وهو اجلمهور، عند واجب اجلمرات ترتيب• 
 ويرفع ويدعو لياًل ق وينحرف يتقدم ث ويرمي، يساره، عن وجيعلها اخليف مسجد تلي اليت

 الثالثة، بعد يدعو وال ويدعو، وينحرف، قلياًل  ويتقدم ّيينه، عن وجيعلها الوسطى ث يديه،
 املنذر، ابن وقال مرفوًعا، عمر ابن حديث من الصحيح يف ذلك ثبت الدعاء، عند يديه ويرفع
  ا(.مالكً  إال اجلمرة عند الدعاء يف اليدين رفع أنكر من أعلم )ال قدامة: وابن

 وهو التشريق، أيم من الثالث اليوم مشس بغروب إال الصحيح على الرمي وقت يفوت ال• 
 السنة أن إال الواحد، اليوم حكم يف أيم والثالثة حنيفة، أيب وصاحيب والشافعي، أمحد، قول
 عدي: بن عاصم عن السنن، وأصحاب وأمحد، مالك، روى وقد حدة، على يوم كل  يرمي أن

 .(يوًما ويدعوا يوًما، يرموا أن اإلبل لرعاء رخمص ملسو هيلع هللا ىلص هللا رسول )أن

 فيبقى الشمس عليه غربت ومن الثاين، اليوم من الشمس غروب قبل مىن من التعجل جيوز• 
 يستحب، :فقال حنيفة أبو أمما والشافعي، ومالك، أمحد، قول وهو التشريق من الثالث لليوم
 ولكنه مرفوًعا، الشمس غروب بعد لبقاءل مرفوع دليل وال فيجب، الثالث اليوم فجر طلع فإن

 املساء أدركه )من قال: أنه عمر عن البيهقي روى فقد ، عبدهللا وابنه ، عمر عن اثبت



 

 

 )من قال: أنه عمر ابن عن مالك وروى الناس(. مع ينفر حت الغد، إىل فلي ِقم الثاين، اليوم من
 الغد(. من اجلمار يرمي حت ينفر فال مبىن، وهو التشريق، أيم أوسط من الشمس له غربت

 قضى مت وخيرج حرج، فال عليه وغربت حلاجة، عاد ث الغروب، قبل مىن من خرج من• 
 والشافعي. كأمحد،  األئمة، قال وهبذا حاجته،

 لنيبا أن» قال: أنه مسعود ابن عن روي وما شيء، الرمي عند القبلة استقبال يف يثبت ال• 
 يصح. فال ،«يرمي وجعل القبلة استقبل ملسو هيلع هللا ىلص

 يف جاء فقد هديه، ينحر حت حيل ال أن للقارن يستحب ولكن اجلميع، حيلم  الرمي بعد• 
 إين» قال: حتل؟ ومل حلموا اسنال شأن ما ملسو هيلع هللا ىلص: للنيب قالت أهنا صةحف حديث من الصحيحني

 .«أحنر حىت أحل فال رأسي، ولبمدت هديي، قلمدت

 فال وأخمر قدمم ومن الطواف، ث احللق، ث النحر، ث الرمي، هي النحر يوم أعمال يف ةالسنم • 
 وال افعل،» قال: إال اليوم هذا يف أ خمر الو  ق دمم شيء عن لسئ ما ملسو هيلع هللا ىلص النيب ألن عليه، حرج
 .«حرج

 فيه الكبري العدد هذا وحتممل بيده، وستني ثالاثً  ملسو هيلع هللا ىلص حنر فقد بيده، احملرم ينحر أن السنمة• 
 ينوب أن وجيوز وجيزئ، أبس. فال أانب نوم األضحية، وكذلك السنمة، هذه أتكمد على دليل
 ابلبقر، نسائه عن ضحمى الصحيحني يف جاء كما  ملسو هيلع هللا ىلص فالنيب يعلم، مل ولو ابلذبح أحد عن

 يعلمن. ال وهنم 

 بعد النحر جبواز يرى فهو للشافعي، خالًفا اجلمهور، عند النحر يوم قبل النحر جيوز وال• 
 الصحابة. من أحد عن خالفه يثبت ومل ملسو هيلع هللا ىلص يبالن لعمل خمالف وقوله ابحلجم، اإلحرام

 يستحب وكذلك املهجورة، السنن من وهو ،ملسو هيلع هللا ىلص فعله وقد العمرة، يف اهلدي يستحب• 
 للدماء. إراقة يوم اليوم فذلك للمفرد،



 

 

 دل جل املس   يرل اضل ح   ه  ل  ه  أ   ن  ك  ي   مل    ن  م  لل  ك  لل ذم  تعاىل: لقوله مكة أهل على جيب ال التمتع دم• 
 ذلك، عدا فيما واختلفوا ابالتفاق، ةاآلي يف داخلون احلرم حدود داخل هم ومن ،امل ر  احل  

 أمحد، قول وهذا القصر، ةمساف دون وبينها بينهم ومن مكة، سكمان تتناول اآلية أن والصحيح
 والشافعي.

 يف فطبخت بلحم، بدنة كل  من أمر ملسو هيلع هللا ىلص فالنيب هديه، حلم من أيكل أن للمحرم يشرع• 
 بل حنيفة، وأبو وأمحد، مالك، قول هو تحبابابالس والقول لبنها، وشرب حلمها، فأكل قدر،
 وذهب الفعل، جمرد عن زائد لدليل يفتقر هذا ولكن ،ابلوجوب وقال التابعني من بعضهم ابلغ

 والسنمة واملنذور، واجلربان، والقران، كالتمتع،  الواجبة، الدماء من األكل جواز عدم إىل الشافعي
 قوله. خالف والدليل

 اجلمهور وقال ،أضحية ال هدي مقام فهذا ،الصحيح على يضحمي أن للحاجم  يسن ال• 
 هي هنا األضحية لكنو  ابلبقر، نسائه عن ضحمى ملسو هيلع هللا ىلص أنه الصحيحني يف جاء ملا ابستحبابه،

 الوقت. ملناسبة أضحية مسيمت وإّنا اهلدي،

 وال احللق، هلا يشرع وال املنذر، ابن حكاه كما  ابإلمجاع، شعرها من تقصمر املرأة كذلك• 
 أّنلة. قدر أنه  عمر ابن عن وروي ،التقصري حد يبني نصم 

 فيما حلًقا تعترب احلالقة آبالت ذلك وحنو واثنني، واحد، ودرجة التقصري، من أفضل احللق• 
 زماننا. يف احلادمة الشفرات هذه يعرفون األوائل يكن فلم ،يظهر

 ذلك يف نصم  وال الرأس، مجيع ومالك أمحد، أوجب بل واجب، الرأس أكثر واستيعاب• 
 شعرات. ثالث حلق الشافعي جومز وقد صرحًيا،

 من وغريهم احلجاج، خدم من كان  كمن  النحر، يوم احللق له يشرع ال احلاجم  وغري• 
 وهو ضحمى أنه  عمر ابن عن ثبت وقد ،ملسو هيلع هللا ىلص النيب عن عليه دليل ال ألنه األمصار،
 شيبة. ابن عند ذلك جاء كما  رأسه، وحلق ابملدينة،



 

 

 قال:ف سأله ملن ملسو هيلع هللا ىلص بقوله استدل وبعضهم اخلرب، وملعم جائز الطواف على السعي تقدمي• 
 وقال حمفوظة، غري زيدة هذه أن إال ،«حرج وال افعل،» ملسو هيلع هللا ىلص: قال أطوف؟ أن قبل سعيت
 وهبذا اإلفاضة، طواف وقبل القدوم، طواف بعد السعي املراد فلعل :حفظها فرض على البيهقي

 الطواف. على السعي تقدمي رواية والنووي، اخلطمايب، محل القول

 العقبة، مجرة رمى ث مبزدلفة الفجر صلمى ملسو هيلع هللا ىلص فالنيب اإلفاضة، طواف يف اإلسراع السنمة من• 
 رواية على هناك الظهر وصلى وطاف ملكة ذهب ث حلق، ث وأكل، فطبخت هديه، حنر ثم 

 ثم  مبىن، صلى وقال مجع من ومنهم ، عمر ابن لرواية مبىن الظهر صلمى قال من ومنهم جابر،
 اثنية. مرمة أبصحابه صلىو  للحرم ذهب

 والشافعي، أمحد، قول وهو ،الصحيح على النحر ليلة منتصف من اإلفاضة طواف وقت• 
 الدم، لزوم يف اخلالف إّنا خالف، وال ،صح به جاء فمت العلم، أهل مجاهري عند له آخر وال

 عليه. شيء وال السنمة، خالف فقد الثالث اليوم بعد أخمره إن ولكن مطلًقا، دم ال أنه والصواب

 وقتها، يف صالة كل  تكون أن والسمنة التشريق، أيم مىن يف اخلمس الصلوات احلاج يصلي• 
 للسنة. خمالف ولكنمه فصحيح مجع، وإن

 الكراهة، ابب من ذلك يف النهي أن على يدل وهذا قائًما، مز زم من ملسو هيلع هللا ىلص النيب شرب• 
 اجلواز قال وبعضهم احلرج، لرفع ملسو هيلع هللا ىلص النيب فعله فقد قائًما شرب وإن جالًسا، يشرب أن فاألوىل

 بعيد. أتويل وهذا زمزم، مباء خاص قائًما الشرب يف

 يطلق ما واملقصود ،الصمحيح وهو العلماء مجاهري قاله التشريق، أيم مىن يف املبيت جيب• 
 حزم ابن ومذهب أمحد، عن رواية وهو حنيفة، أبو وذهب أكثره، أو الليل كشطر  املبيت عليه
 تكون ال صةوالرخ ،مىن خارج يبيتوا أن اإلبل لرعاة رخمص ملسو هيلع هللا ىلص أنه الوجوب ودليل سنميته، إىل
 احلاجم  من أحد   يبينت )ال قال: أنه  عمر عن ،والبيهقي ،مالك روى وقد ،عزّية عن إال

 العقبة(. وراء مىن ليايل



 

 

 البيت يزور كان  ملسو هيلع هللا ىلص هللا رسول أن عبماس؛ ابن عن حسمان، أيب عن )ي ذكر البخاري: قال• 
 الوداع. حتم  مبىن بقي ملسو هيلع هللا ىلص فالنيب وهم، وهو :القيمم ابن وقال يصح، وال (.مىن أيم

 هعيفس ،كذلك املتمتعو  أخرى، مرة يسعى ال فإنه القدوم طواف مع والقارن املفرد سعى إذا• 
 ابن اإلسالم شيخ ورجمحه أمحد، عن مروي وهذا احلج، سعي عن جيزئه العمرة طواف مع

 دلمة.األ تعضده الذي وهو تيمية،

 عن الشيخان رواه ملا ابالتفاق، الوداع طواف عنها فيسقط اإلفاضة بعد املرأة حاضت إذا• 
 فال» قال: أفاضت، قد إهنا قالوا: .«هي؟ أحابستنا» ملسو هيلع هللا ىلص: قال صفيمة حاضت ملا أهنا شةعائ

 للطواف وعادت لبلدها رجعت أو تطهر حت بقيت فإن ،اإلفاضة قبل حاضت إن أمما .«إذن
 وداع، بال وتغادر وتطوف، فتستثفر  العودة عليها شقم  إن ولكن األوىل، وهو صحيح فعملها
 أصاًل؛ منها الطواف يصحم  ال اجلمهور وقال تيمية، ابن ذلك على نصم  ،فدية بال حجمها وصحم 

 قابل. من وتقضي فتتحلل العودة عليها وشق اشرتطت إذا بعضهم: وقال ارة،الطه الشرتاطهم

 ما الوجوب ودليل سنمة، هو وداود، مالك، وقال اجلمهور، قول وهو ،الوداع طواف جيب• 
 إال الطواف، ابلبيت عهدهم آخر يكون أن الناس )أ ِمر قال: أنه عباس ابن عن الشيخان رواه
 ، النيب هو فاآلمر قطًعا، املرفوع من هو (أمران) الصحايب وقول احلائض(. عن خفف أنه

 ردم  عمرًا أن (موطئه) يف مالك وذكر ،ملسو هيلع هللا ىلص حياته حال غريه من تشريًعا الصحابة يقبل أن ويبعد
 اإلعادة، عليه وجب الطواف بعد بقاؤه الط ومن الوداع، طواف يطف مل هران،الظم  من احاجًّ 

 بال الرجوع وأمكنه يطف، ومل نفر، ومن أبس، فال هل حاجةً  ليقضي يسريًا شيًئا بقي إن إال
 ويطوف. فريجع، ضرر،

 ابإلمجاع. وداع، طواف ليهمع فليس مكمة أهل أما• 

 قول وهو وروده، لعدم يشرع، ال بل ،الصحيح على املعتمر على الوداع طواف جيب ال• 
 وهو ابلوجوب، بعضهم وقال ابلة،واحلن والشافعية، واملالكية، احلنفية، من األئمة، مجاهري

 عن رتمذيال رواه حبديث مستدلني والشافعية، احلنفية، فقهاء لبعض وقول حزم، ابن هبذم



 

 

 اعتمر، وأ البيت هذا حجم  من» يقول: ملسو هيلع هللا ىلص هللا رسول مسعت) قال: أنه أوس بن عبدهللا
 ملسو هيلع هللا ىلص هللا رسول من هذا مسعت يديك، من خررت عمر: له فقال ،«ابلبيت عهده آخر فليكن

 تدليسه، مع ضعف هفي أرطأة أبن احلجماج وفيه مذي،الرت  أعلمه معلول، ولكنه به!(. ختربان ومل
  الضعف. شديد البَـْيلماين ناب وفيه

 قول وهو مستقلمة، عبادة هو بل املناسك، من ليس الوداع طواف أبن قال من العلماء من• 
 حجم  إذا األفقي ألن وقالوا: تيمية، ابن كالم  وظاهر والرافعي، والنووي، والبغوي، حنيفة، أبو

 السلف، وآاثر السنة، ظاهر لكن لوجب، نسًكا كان  ولو عليه، وداع فال مبكة اإلقامة وأراد
 خاصة. احلجم  مناسك مجلة من الوداع طواف أن على تدل

 تيمية. ابن ورجمحه مالك، به قال ويغادر، ذلك، أجزأه الوداع طواف بعد للحج سعى من• 

 بل ،الصحيح على ذلك منه صحم  واحًدا طواًفا وجعله الوداع مع اإلفاضة طواف أخمر إن• 
 يطف مل وهو للوداع طاف لو حتم  بل لصحم، ؟وداع أم ضةإفا هو هل ينوِ  ومل طاف لو حتم 

 مل من ملسو هيلع هللا ىلص النيب أمر ولذلك املتشابه، املشروع العمل يف للنية أثر وال ذلك، منه صحم  اإلفاضة،
 عمرة. نسكه يقلب أن اهلدي يسق

 ينزلون كانوا  وعمر بكر ابأ أن: عمر ابن عن مسلم وروى له، أسهل ألنه ابألبطح، ملسو هيلع هللا ىلص نرل• 
 خاصمةً  جيعله عبادة وتشريعه عبادًة، عيشر  ال فنزوله تعبًدا، ال سًيا،وأت حًبا هذا فعلهمو  .األبطح
 بكلفة. إال به التعبد من غريهم خيرج وهذا للمدينة، مكة من للخارج

 ،،، واملنمة احلمد وهلل انتهى ،،،

 العاصمي حممد عبدالعزيز / بتلخيصه قام
 هـ٢١/١١/١440

 أهبا


