


 تصدير   

  تصدير

فاإلسالم  شيخ  تعا اهللا حفظهالعثما مد تالقا  ا

  جبدة ئب رئيس جممع الفقه اإلسالمي
  مبكة املكرمة لرابطة العامل اإلسالمي الفقه اإلسالميعضو جممع 

كستان رئيس دار  اإلفتاء دار العلوم كراتشي، 
  

احلمد  رب العاملني، والصالة والسالم على رسوله الكرمي، وعلى آله وصحبه أمجعني،  وعلى  
ح   سان إىل يوم الدين، أما بعُد:كل من تبعهم 
" للعالمة الشيخ "دمحم حسن شاه" من تالمذة غنية الناسك يف بغية املناسكفإن كتاب "

من أَجلِّ الكتب اليت ألفت يف أحكام املناسك على  اإلمام الشيخ "رشيد أمحد" الكنكوهي 
املذهب احلنفي، ومل يزل مرجعا للعلماء واملفتني، ومعوًَّال عليه من قبلهم، وهو غّين عن تعريف مثلي 

ه. ه؛ ألن أهل العلم واإلفتاء أعلم بقدره ومزا   إ
ريج أحاديثه، وطُِبع الكتاب عدة طبعات، وكان هناك حاجة خلدمته خدمًة علميًة من خت
 ونصوصه الفقهية، ووضع العناوين، وإخراجه برتتيب الفقرات لتسهيل االستفادة منه.

(من خّرجيي دار العلوم كراتشي  -حفظه هللا تعاىل  -وإن األخ الكرمي الشيخ "أ بكر إحسان" 
ذه املهمة مبساعدة ثـُّلٍة من الباحثني، وقد أرسل إّىل مسودة الكتاب  ومن أصحايب األصدقاء) قام 
قبل طباعة، فسرَّحُت فيه النظر، ووجدت فيه ما يسرين من التعليقات اليت زادت نفَعه، وَسهَّل 

اث جديدة، وبنيَّ ما هو الراجح عند اختالف للطَّالبني أمثايل االستفادة منه، وأضاف بعض أحب
  األقوال.

أن يتقبل هذا اجلهد املبارك، وأّمت نفعه وجعله يف ميزان حسنات املؤلف  وأدعو هللا 
  ورفقائه. وهللا سبحانه وتعاىل هو املوفِّق واملعني.

        دمحم تقي العثماين
هـــ1438/ شعبان املعظم /5ــــــــ جامعة دار العلوم كراتشي 
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  مـــديـــقـت  

شيخ  حقق فضيلة ا جا  سجادمد ا   تعاىل حفظه هللا

كستان، مرداننرشك ،ران والعلوماحلديث جبامعة أنوار القُ  أستاد  ،  
 

  ٰى ٰر ٰذ يي ىيُّٱ: للناس، قائًال  ااحلمد الذي جعل البيت احلرام قيامً 

 مخ جخُّٱ قائال:، وجعله مثابة للناس وأمنا لزائريه من احلجاج واملعتمرين،  ]٩٧املائدة:[ ٍَّّ ٌّ

، وأمر خليله أن يطّهر البيت للطائفني والعاكفني، وشّرفه  ]١٢٥البقرة:[َّمس خس حس جس
ضافته إىل نفسه وبه عال على سائر بقاع األرض، والصالة والسالم األمتّان األكمالن على سيد 

على الِعّليني، مع الذين  اصالًة وسالمً  املعتمرين،و املرسلني، وسيد احلجاج  تبلغنا إىل درجات العلى 
  من النبيني والصديقني والشهداء والصاحلني وحُسن أولئك رفيقا.أنعم هللا عليهم 
  أّما بعد:

ت وأعظم العبادات وأهم ما افرتضه هللا على عباده من الطاعات وهو ، فاحلج من أجّل القر
 )1(،هللا الصاحلني أحد أركان الدين، ومن الطاعاِت لرّب العاملني، وهو شعاُر أنبياء هللا وسائر عباد

 )2(،وهو من بني أركان اإلسالم ومباديه عبادة العمر، وختام األمر، ومتام اإلسالم، وكمال الدين

جلملة فهو فرض عني على كل مكلف مستطيع يف العمر مرًة.   و
لكتاب والسنة واإلمجاع.ثبتت فرضيتُ    ه 

كتاب:   أما ا

 مخ جخ مح جح مج حج مثهت مت خت حت جت هب مب خب حبُّ فقد قال هللا تعاىل:

                                                   
  ، ط: دار البشائر اإلسالمية، بريوت.8ـــــ"اإليضاح يف املناسك" لإلمام النووي ص  )1(
  ، ط: دار املعرفة، بريوت.1/239"إحياء علوم الدين" لإلمام الغزايل:   )2(
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بصيغة  رانقُ ال ىيف إثبات الفرضية حيث أت صريحٌ  املباركة نصٌ  يةاآلفهذه  ]٩٧ عمران:آل [َّ جس
يؤكد  رانقُ وهي تُنبئ عن اإللزام، وذلك دليل الفرضية، بل إننا جند ال َّمب خب حبُّوهي  ،اإللزام

كيدً  يف قوله تعاىل ﴿ومن كفر فإن هللا غين عن العاملني﴾، فإنه تعاىل جعل  قو  اتلك الفرضية 
ذا السياق أّن ترك احلج ليس من شمقابل الفرض الكفرَ    ن املسلم.أ، فأْعَلَم 

سنة:   وأما ا

  :املستفيض عن النيب  املشهورُ  ابن عمر  فمنها حديثُ 
وصوم  ،واحلج ،وإيتاء الزكاة ،وإقام الصالة ،: شهادة أن ال إله إال هللابين اإلسالم على مخس

  .)1(رمضان
  ، فقال:خطبنا رسول هللا  قال:  "أيب هريرة"عن  "مسلم"وأخرج 

عام  رسول هللا؟ فسكت  فقال رجل: أكلّ ، احلج فُحجُّوا قد فرض هللا عليكم !أيها الناس
، فقال رسول هللا    .)2(لو قلُت نعم لوجبت وَلَما اْستطعتم: حىت قاهلا ثال

حىت بلغت مبلغ التواتر الذي يفيد العلم القطعي  اوقد وردِت األحاديث يف كثرة كاثرة جدً 
  .)3(واليقني اجلازم بثبوِت هذه الفريضة

اع:   وأما اإل

وهو من األمور  ،واحدة على املستطيع على وجوب احلج يف العمر مرةً  أمجعت األمةُ فقد 
لضرورة ُيكفَّ    .)4(دهاحر جااملعلومة من الدين 

واختلف الفقهاء يف وجوب احلج عند حتقق الشروط هل هو على الفور أم على الرتاخي؟ 
 ،يف الراجح عنه  "أبو يوسف"و ،يف أصح الروايتني عنه  "ةأبو حنيف"فذهب اإلمام 

مثا، وإذا ره يكون آ إىل أنه جيب على الفور فمن حتّقق فرض احلج عليه يف عام فأخّ   "دأمح"و

                                                   
  .1/11) 8رقم:( أخرجه اإلمام البخاري يف جامعه،   )1(
  .2/975) 1377أخرجه مسلم،  رقم: (  )2(
  .212، 2/211انظر لذلك "نظم املتناثر يف احلديث املتواتر" لإلمام دمحم بن جعفر الكتاين   )3(
  .18/24انظر "املوسوعة الفقهية الكويتية"   )4(
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  وارتفع اإلمث. أّداه بعد ذلك كان أداًء ال قضاءً 
مث   "دمحم بن احلسن"واإلمام  "الشافعي"وذهب اإلمام  إىل أنه جيب على الرتاخي فال 

خشي زا أو جْ فلو خشي عَ  ،والتأخري إمنا جيوز بشرط العزم على الفعل يف املستقبل ،املستطيع بتأخريه
حلج ملن وجب عليه فهو سنة عند  ،هالك ماله حرُم التاخري فإذا  مل ميت، ما "الشافعي"أما التعجيل 

  .)1(خر سنوات االستطاعةآ من امات تبني أنه كان عاصيً 

ج: م ا   ِح

من الروحية ومصاحل املسلمني ؤ امل يف ثنا حياةِ  متتدّ  كثريةٍ   ِحَكمٍ  وقد اشتملت فريضة احلج على
  هم يف الدين والدنيا.مجيعِ 

 من ذلك:
  ّوالتزين، ويلبس  هيرفض أسباب الرتف إّن يف احلج إظهاَر التذلِل  تعاىل، وذلك ألّن احلاج

َتصرِفه عن اخللوص ملواله را فقره لربه ويتجرد عن الدنيا وشواغلها اليت ثياب اإلحرام ُمظهِ 
وشاكرا  ،مث يقف يف عَرفة ضارعا لربه حامدا ،عزوجل، فيتعرض بذلك ملغفرته ورمحته

وذ جبناب ربه البيت احلرام يلُ  ومستغفرا لذنوبه وعثراته، ويف الطواف حولَ  ،لنعمائه وفضله
 ه ومن وسواس الشيطان.ويلجأ من ذنوبه ومن هوى نفسِ 

 نعمة املال وسالمة البدن وهو أعظم ما يتمتع به العبد من  شكر ّن أداء احلج يؤدي إىلإ
نَِعم الدنيا ففي احلج شكر هاتني النعمتني العظيمتني حيث ُجيهد اإلنسان نفسه ويُنفق 

وال شك أّن شكر النعماء واجبة، تقرره  ،ماله يف طاعة ربه للتقّرب إليه سبحانه وتعاىل
 بداهة العقول وتفرضه شريعة الدين.

  م، أعين خري بقاع وجيتمع املسلمون من أقطار األرض يف مركز اجتاه أرواحهم ومهوى أفئد
  .-  على منوّرِها الصالة والسالم -  رض مكة املكرمة واملدينة املنورةاأل

نورة  اإلسالم: دينة ا كرمة وا كة ا لة    م

ذا البلد قائال: أّما مكة املكرمة، فقد أقسم  فمكة هي املهبط  ،)(ال أقسم 
                                                   

، و"املغين" البن قدامة 2/471اجلليل" للخطايب ، و"مواهب 2/123انظر "اهلداية" لإلمام املرغيناين مع "فتح القدير"   )1(
  .44ـــــ، و"املسلك املتقسط" ص1/456، و"روض الطالب" 118، 2/117، و"األم" للشافعي 3/241
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ن، ومربط خيول  واملربط واألوسط، فهي مهبط الوحي، ومسقط ميالد سيد ط،واملسقِ  ولد عد
  أهل اإلميان وأوسط البلدان.

ا اخلليل وسُ  د مستورة، أّذن  ا حِ ومكة قلب املعمورة، على اُحلْسن مقصورة، ويف جمال ا ق 
ل أصحابُ  بيل، اختارها عالّم الغيوب، فهي حمور القلوب، وملتقى الدُّ الفيل   بلةُ روب وقِ طري األ

ا الرسل، سوادها من سواد عوب ومبكة املكرمة بيتُ الشُّ  وهي  املقل، امللك األجّل، والكعبة اليت طاف 
م بل هي قبلةُ  أرض السالم وقبلةٌ    الشعوب وراحة األرواح ومنطق اإلصالح. القلوب وأمنيةُ  لأل

ا كان لإلسالم قوة ومنها سطعت مشسُ  َموكبِ  طّ أّما املدينة املنورة فهي حمََ  السنة  النبوة، 
ا حَ  َنَصرت بل هي مدينةٌ  وفيها متت املنةُ  طان بْ السِ  م الشيخان، وُولدكَ املختار، بسيوف األنصار، 

  عران كعب وحّسان.دان وانتشر يف ربوعها شاعْ وعاش السَ 
ض اجلنة ويف املدينة روضةٌ  قربه  أّن موضعَ  ىوقد أمجعوا عل ،املرسلني وفيها مرقد خريِ  ،من ر
  ُرسول هللا  املساجد مسجد وفيها أفضلُ  ،األرض بقاعِ  أفضل وفيه حمرابه ،
 جلملة ،حيبنا وحنبه" وهنا قباء تؤنسنا قُربَه "جبلٌ  دٍ حُ جبل أُ  اوفيه ،ومنربه فاملدينة  و

ح حبيبُ ساكنُ  ها ويطمئنّ نفي خبثَ تُ    .)1(قلبك من التذكر نصيبه طِ عْ أَ ، فهفكلما أتيت طيب ،هاها وير
واحلاصل أّن املسلمني إذا اجتمعوا يف مثل هاتني البقعتني املباركتني فتنصرف قلوب بعضهم 

لف بعضهم بعضا الغىن والفقر، فوارق  :وهناك حيث تذوب الفوارق بني الناس ،على بعض، و
فوارق اجلنس واللون، فوارق البيان واللغة؛ تتحد كلمة اإلنسان يف أعظم مؤمتر بشري اجتمعت كلمة 

لصرب حلق والتواصي  ربط أسباب احلياة هدفه العظيم  ،أصحابه على الرب والتقوى، وعلى التواصي 
  سباب الدين.

اجآ     :داب ا

 دابآدية املناسك، و  دابآالسفر له و  دابآللحج، و داب التجهز آداب احلاج: آّمث من 
العود من هذا الركن العظيم، وقد استفاض يف ذلك الشرع املتني وأورد منها العلماء األجلة يف  

                                                   
، ط: 311 -298هذه الكلمات يف وصف مكة املكرمة واملدينة املنورة ماخوذة مع تغيري يسري من "مقامات القرين"، انظر:   )1(

  المية، بريوت.دار البشائر اإلس



 تقديم   

   .منه ذلك للقاري الكرمي ليكون على ذُْكرٍ  نسرد بعضَ  ا أنْ دّ كتبهم، ومن املناسب جِ 

جهّ آدا لحج:ب ا   ز 
o  من يثق بدينه وِخْربته يف تدبري أموره، ويتعلم أحكام احلج وكيفيته؛ يستحب أن يشاور احلاج

 فهي كثرية وختفى على بعض أهايل العلم فضال عن عاّمة الناس.
o  خذ معه كتا جامعا ملناسك احلّج وأحكامه وفضائله، قال اإلمام النووي: ينبغي للحاِج أن

 ،عنده جامعا ملقاصده، لتصري حمققةً ويستحب أن يستصحب معه كتا واضحا يف املناسك 
ذا خفنا عليه أن يرجع بغري حج، إلخالله بشرط من شروطه أو ركن من أركانه،  ومن أخّل 
م يعرفون املناسك فاغرتّ   أو حنو ذلك، ورمبا قّلد كثري من الناس لبعض عوام مكة وتوّهم أ

 .)1(فاحش م، وذلك خطأٌ 
o فإنه ال استخارة يف  ؛ هللا تعاىل لكن ال للحج نفسهإذا عزم احلج فيستحب له أن يستخري

فلةً   .)2(أو مع هذه القافلة الطاعات، بل لألداء هذا العام إن كانت احلج 
o  ،لتوبة من مجيع املعاصي واملكروهات، وخيرج من مظامل اخللق إذا استقر عزمه على احلج بدأ 

يف شيء أو مصاحبة،  من بينه معاملةٌ  كلَّ   ويستحلّ  رّد الودائعَ قضي ما أمكنه من ديونه، ويَ ويَ 
ن مل يتمكن من قضائه ويرتك ألهله ومَ  ن يقضي عنه مال مَ ه، ويشهد عليها ويوكّ ويكتب وصيتَ 

 .)3(رجوعه هم إىل حنيِ تلزمه نفقتُ 
o  ُبيل الذهاب يف إرضاء والديه ومن يتوجه إليه برّه وطاعته، وإن كانت الزوجة وجيتهد احلاج ق

ا، فإن منعه أحُد والديه ِمن حج اسرتضت زوجها  ا، ويستحب للزوج أّن حيج  وأقار
 .)4(لتفت إىل منعهيَ  اإلسالم ال

o  وليحرص أن تكون نفقته حالال خالصة من الشبهة، فإن خالف وحّج مبال فيه شبهة أو مبال
، وال يكون حّجا مربورا وهذا مذهب اإلمام ظاهر احلكم لكنه عاصٍ  مغصوب صح حّجه يف

قال و  ،ومجاهري العلماء من السلف واخللف  "الشافعي"و  "مالك"و "حنيفة أيب"
                                                   

  .37صـــــ "اإليضاح يف مناسك احلج" لإلمام النووي  )1(
ـــــ أيضا:  )2(   مع تغيري يسري. 19صـ
  .24، 23صـــــــ أيضا:  )3(
  .191/ 2، وانظر من كتب الساّدة األحناف: "رّد احملتار" على "الدر املختار" للشامي 26، 25صـــــــ أيضا:  )4(
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 ،)1(ةويف رواية أخرى يصح مع احلرم ،»جيزيه احلج مبال حرام ال« : "أمحد بن حنبل"
أشعث أغرب ميّد يديه إىل  ذكر الرجل يطيل السفر أنه : ويف احلديث الصحيح

فأّىن حلرام؛  يذه حرام وغُ لبسُ ه حرام ومَ شربُ ه حرام ومَ طعمُ ، ومَ »،  ربّ  ربّ «السماء: 
  .)2(ستجاب لذلك؟يُ 

o  ٍوإن أمكن أن يصحب أحَد  ،احلج عِرف أحكامَ يَ  صاحلٍ  موافقٍ  وليحرص على صحبة رفيق
  .)3(العلماء العاملني فليتمسك به، فإنه يعينه على مبارِّ احلج ومكارم األخالق

لحجآ  سفر    داب ا

  دابه فيما يلي:آ وينبغي أن نذكر نبذة هامة من 
 ويف الثانية [قل هو أن يصلي ركعتني قبل خروجه، يقرأ يف األوىل سورة "[قل  أيها الكافرون [

ما خرج من بيته قط إّال رفع طرفه إىل السماء فقال:  وصح أنّه ، )4( ]هللا أحد
اَزّل أو اُزّل، أو أظلم أو أُظلم، أو أجهل أو جيهل ، أو "اللهم إّين أعوذبك أن َأضّل أو ُأضلّ 

 .)5(علّي"
  استودعك هللا ويقول ملن يودعه ماجاء يف احلديث  أصدقائهيستحب أن يودع أهله وجريانه و

استودع هللا دينك وأمانتك وخواتيم للمقيم أن يقول للمسافر  ويسنّ  )6(الذي ال تضيع ودائعه
 .)7(عملك

                                                   
فيه قوله: "وحجه بغصب كصالة"، انظر  1/335والفروع  2/10و"شرح الكبري"  2/191و"رداحملتار": املصدر السابق،   )1(

  .588/ 1الصالة يف املغين 
ب قبول الصدقة من الكسب الطيب.1015رقم:  703/ 2أخرجه مسلم   )2(  ،  
  .38صــــــ :"اإليضاح"  )3(
  .44صــــــــ :"اإليضاح"  )4(
، 5/327من بيته قط إّال رفع طرفه إىل السماء فقال إخل، أخرجه أبو داؤد ( خرج النيب  حديث أّم سلمة قالت ما  )5(

نية" ( النقطاع يف سنده كما يف "الفتوحات الر   ، ط: املنربية).1/331ت: عزت عبيد دعاس) وأعّله ابن حجر 
ه احلافظ ابن حجر كما يف ، وحسنّ 2825، رقم: 943/ 2، أخرجه ابن ماجه يف سننه، وهو حديث أيب هريرة   )6(

نية" حملّمد بن عّالن،    .114/ 5"الفتوحات الر
 =وحسّنه احلافظ ابن حجر كما يف "الفتوحات 2826، رقم: 943/ 2، أخرجه مسلم، وهو حديث أيب هريرة   )7(

 



 تقديم   

  السفر وأحكامه والتقيد  دابآيستحب اإلكثار من الدعاء يف مجيع سفره، واالمتثال على
  برخصه من غري جتاوز. 

ج:آ    داب أداء مناسك ا

  ،لصرب اجلميل ملا يعانيه اإلنسان من مشقات السفر التحلي مبكارم األخالق، والتضرع 
لناس.  والزحام، واالحتكاك 

  ُران وغري ذلك، استدامة حضور القلب واخلشوع، واإلكثار من الذكر والدعاء، وتالوة الق
 واحملافظة على أذكار مناسك احلج.

 من السنن فضال عن التفريط بواجب إّال يف  يءاحلرص على أداِء أحكام احلج وعدم تضييع الش
  .)1(مواضع العذر

ج آ    داب العود من ا

  ب، مثل إخبار أهله إذا إل ب واخلاصة  أن يراعي أداب السفر وأحكامه العامة للذهاب واإل
ال يطرقهم ليال، وأن يبدأ بصالة الركعتني يف املسجد إذا وصل منزله، وأن َدىن من بلده، وأن 
 .)2(تو تو لربنا أو ال يغادر حويقول إذا دخل بيته 

  يستحب ملن يسلم على احلاج أن يطلب من احلاج أن يستغفر له كما يستحب أن يدعو
ويدعو احلاج لزّواره ، )3(قبل هللا حجك وغفر ذنبك، وأخلف نفقتكللحاج أيضا، ويقول: 

  .)4(اللهم اغفر للحاج وملن استغفر له احلاج :ملغفرة فإنه مرجّو اإلجابة لقوله 

                                                                                                                                           
نية" حملمد بن عّالن،    .114/ 5الر

ـــــاإليضاح ص  )1(   .211ـ
" أخرجه ابن السين يف "عمل اليوم والليلة" صــــحديث: "أن يقول إذا دخل بيته   )2( ، ط: دائرة املعارف العثمانية، 142تو تو

نية"    ، ط: املنربية.5/172من حديث عبدهللا بن عباس، وحسنه ابن حجر كما يف "الفتوحات الر
، وقد ضعف إسناده ابن حجر كما يف ، ط: دائرة املعارف العثمانية من حديث عبد هللا ابن عمر143أخرجه ابن السين صـــــ  )3(

نية"    ، ط: املنربية.5/176"الفتوحات الر
، وأعّل إسناده ابن حجر كما يف ، ط: دائرة املعارف العثمانية، من حديث أيب هريرة 1/441أخرجه احلاكم   )4(

نية"    ، ط: املنربية.5/177"الفتوحات الر



 تقديم   

  ينبغي أن يكون بعد رجوعه خريا مما كان فهذا من عالمات قبول احلج : "النووي"قال اإلمام
دوأن يكون خريه    .)1(أخذا يف ازد

إذ كثري من أحكامه يشتمل على التفاصيل واجلزئيات  يف الواقع قد اهتم العلماء مبناسك احلج؛
وعلم املناسك أّدق ما يف :  "ابن تيمية"وقد قال احلافظ  ،بل على الشوارد واألوابد ،الدقيقة

  .)2(العبادات
م هذه  يف  خلال عظيما ألجل عدم معرفتهم وتدريبهموكثري من عاّمة الناس يقع اخللل يف عباد

  ذلك.
وهلذا كثري من العاّمة يرجع بغري حج إىل كل فج؛  : "رمحت هللا السندي"قال اإلمام 

حكامه عاملا  إّما لعدم صحة إحرامه أو ترك فرض من فرائضه، فال بد ملن يريد احلج أن يكون 
ألجر غامنا؛   .)3(نه ال عمل إال عن علمفإ ليخرج عن العهدة ساملا، ويرجع 

ران والفرائض كانوا يرّغبون يف تعليم القُ أنه قال:   "احلسن البصري"ولذلك روي عن 
  .)4(واملناسك

فيجب على مريد احلج أن يتعلم من أحكامه ما يؤدي  املالكي: "فرحونابن "وقال القاضي 
  .)5(به مناسك احلج على الوجه املامور به

فقد ُصنفت من القدمي إىل يومنا هذا يف مناسك احلج مصنفات كثرية بعضها على طريق  بعدو 
اجلمع واملقارنة، وبعضها مفردة على کلِّ مذهب من املذاهب األربعة املتناسبة املتوارثة، ومن بني 

بن  "دمحم حسن شاه"للعالمة الشيخ  "غنية الناسك يف بغية املناسك"هذه الكتب املهمة كتاب 
املهاجر املكي "وهو من أحسن ما أّلف يف املناسك، بل هو ِسْفر نفيس عظيم النفع   "ّرم شاهمك"

                                                   
قهية الكويتية": مصطلح احلج، و"عمدة السالك يف املناسك" لإلمام ابن بَلْبان وانظر لالستزادة والتفصيل: "املوسوعة الف  )1(

  الفارسي احلنفي مع حتقيق األخ احملقق أسامة حفظه هللا، من منشورات دار الفتح، األردن.
  ، ت: دمحم َرّشاد سامل.5/497:"منهاج السنة النبوية" البن تيمية  )2(
حالة األخ احملقق أسامة يف مقدمة حتقيقه ل1/386( :"مجع املناسك ونفع الناسك"  )3( ـــــ)    "عمدة السالك".ـــ
ب يف تعليم الفرائض   )4( )، وقال حمققه الشيخ حسني سليم 2899، رقم احلديث (4/1888أخرجه "الدارمي" يف الفرائض، 

  .إسناده صحيح إىل احلسنالداراين حتت هذا األثر: 
ض. 1/87إرشاد السالك البن فرحون   )5(   ط: مكتبة العبيكان، الر



 تقديم   

ل الِقدح املعّلى يف األوساط العلمية وكتب الفقه والفتاوى حيث يستفيدون منه  واإلفادة، وقد 
ه 1344م وقد حصل درجة املصدر واملرجع بني العلماء، وهو طُبع أّول مرة عا ،اويْعزون إليه كثريً 

وهو اخلط الرائج يف اهلند وما  - " يف اهلند على احلروف احلجريةـطبعة اخلريية الواقعة ببلد "مري مل
ن والعلوم اإلسالمية آر وبعد أكثر من ستني سنة أعيد طبعه يف "إدارة القُ  - جياورها من البالد وقتذاك

ولكن الكتاب رغم طبعه مرتني وأمهيته بكراتشي" وال زالت هذه النسخة متداولة إىل يومنا هذا، 
البالغة يقع فيه كثري من األخطاء املطبعية ومل خيدم كما هو حقه؛ فنظرا إىل ذلك قام أخو املفضال 

عتبار  نته خبدمة هذا الكتاب على أحسن وجهٍ الشيخ "أبو بكر إحسان" مع جلُ  حيث خدموه 
 وختريج األحاديث الشريفة، وتراجم األعالم ية،ُقرانال تالعناوين، وعزو اآل اإلمالء والرتقيم، وإضافة

لكتب الواردة يف املنت - وعددهم أكثر من ستني - ، وتعيني - نيعستوعددها حوايل  -، والتعرف 
القول الراجح من كتب السادات احلنفية، وختريج األقوال لألئمة الثالثة "مالك"، و"الشافعي"، 

  ا وغري ذلك من املزا اليت يشتمل عليها حتقيقهم. من مصادرهم املوثوقة و"أمحد" 
ل أخو الشيخ  قصبات السبق بني أهل العلم ورّواده، وأهّنئه ومن رافقوه  "بكر أبو"وبذلك 

م قد أتعبوا راحتهم بقلم التحقيق وأراحوا أرواح أهل  نيات مباركة؛ فإ ألجل هذا العمل اجلّبار 
  حور.النُ  ضِ بِيْ  هم قالئدَ مِ إخراج الفوائد من البحور وجعلوها بعزائم ِمهَ  الدنيا وأمّدوا بباع أقالمهم

حرسها هللا عن  ومن السرور البالغ لنا أن حيقق مثل هذا العمل البارع يف مدينتنا "مدينة مردان"
  الفنت.

كورة أعماله، ندعو هللا سبحانه وتعاىل أن يسّهل له أمثال تلك األعمال أعمال  - وهذا من 
بعد أخرى مثَل هذه البحوث املستفيضة  ويبارك يف عمره وقلمه حيث جتود يراعته فينةً  -تحقيق ال

ج القبول التام، ويدخره للمؤلف واحملقق يف  والتحقيقات املقبولة كما ندعوا أن يكّلل عمله هذا 
م  يومَ    .بقلب سليمٍ  وال بنون إال من أتى هللاَ  ال ينفع فيه مالٌ  األخرة ليجعله يف ميزان حسنا

  وكتبه
  العبد دمحم سجاد احلجايب

 احملروسة "مردان"خادم العلوم والفنون مبدينة 
.، قبيل العشاء يف داره الفانية1439ربيع الثاين،  22حتريرا يف        



حقيق     مقدمة ا

حقـدمـمق  قـيـة ا

ألركان اخلمسة من شارع األحكام ومنها احلج لبيت  احلمد الذي هدا لإلسالم احملكم 
م الذي بـَّني املناسك واألحكام ،املنان وعلى آله وأصحابه الكرام،  ،والصالة والسالم على سيد األ
 :وبعدُ 

 املسلمني يف وشعار ملني،اعظم الطاعات لرب العأومن  کان الدين،أر ن احلج رکن عظيم من إف
ة وجعل حج البيت علی کل من وجد االستطاع منا،أللناس و  ةالبيت مثاب جعل هللا ولذا ،أحناء العامل

 ،]٩٧ آل عمران:[ َّهت مت خت حت  جت هب مب خب حب ُّ تعالی: کما قال هللافرضا  
 هعلی الوج هديتاملعلوم أن من و  ،الناسكثري من ا  هيعرف ال ،حکاممن األ مشتمل علی کثري نهولک

توضيح  حتی اآلن يف ةمستمر  العلماء ةزالت عناي ماولذلك  الصحيح واجب علی کل مسلم،
بني  ا من الکتب والرسائل ماهلفوا فيأف ،ةعملي ةا تصنيفا وبيا وتربيها ومجعها وتنقيحهمسائل

مه م وصرفواهروا لياليهد املکثر وسهج اهفي دواهواجت ،لمفصّ خمتصر و  م هودهقصاری ج م وبذلواأ
  دين.يوم ال إىلخريا عن مجيع املسلمني  م هللاهفجزا ا الناس،فانتفع 

كتاب: قيق هذا ا اعية إ    ا

و کتاب هو  ،"املناسک ةبغي الناسک يف ةغنياملناسک کتاب " ّلف يفأُ  جود ماأّم و أهومن 
 ،املناسک ا يفهمجعأو  ،وسع الکتبأومن الرتاث العلمي، ويعّد من  ة،فادوإ اعظيم نفع ،نفيس

ل الرجوع التام والعنايمصدرا، مسائل احلج  ف يفلّ أُ  ما أوثق ِرب عتُ او   تِ رَ وکثُـ  ء،من العلما ةالالئق ةو
 هويزين ب ،مهفتاوا يف هيعل ةحالکثرون من اإليُ حيث  اشتهر كمأخذٍ و  ،املناسک يف همن ةاالستفاد

الکتب  ىلإز عْ مسائل احلج مَ  الطالب يف هليإحيتاج  علی ما هعابيواست هالحتوائ ةاملکتبات العلمي
  ه.القاصر والنبي هفيستفيد من ،لّ بسط ممُِ  ّل والخمُِ  من غري اختصار املذهب يف ةاملعترب 

ملطبعة اخلريية من 1344طُِبع أوال هذا الكتاب يف عام  قد ـ" بقرب اهلجرة  الواقعة ببلدة "مري
مضى على  روف احلجرية القدمية السائدة يف ذلك الوقت، وقد"دهلي" من عاصمة "اهلند" على احل

درة الوجود، مث  الطبعة األوىل أكثر من ستني سنة ومل يلتفت إىل إعادة طبعه أحٌد حىت أصبحت 



حقيق     مقدمة ا

يف "كراتشي" وقام  -  حفظه هللا -  ن" الشيخ "نعيم أشرف"آر اهتّم بطباعته صاحب "إدارة القُ 
  .خري اجلزاء ترتيبه فجزاه هللا عنابتنسيقه و 

كنا نستفيد من هذا الكتاب منذ مدة طويلة الشتغالنا مبسائل احلج والعمرة وتدريب الزائرين 
ليف كتابنا يف أحكام احلج والعمرة املسمي ب للغة " حتفة احلجاجـــ "من احلجاج واملعتمرين و )

إىل التحقيق تاجا كان حم  مضی مع مجيع حماسن هذا الكتاب اليت ذكر يف ماولکن اهلندية)، 
وقمنا بتحقيقه  ،فشّمر لذلک بتوفيق هللا وعونه ،وملزيد من العناية طباعة ونظرا ،والتبويبوالتخريج 

  سيأيت يف منهج التحقيق. کماوخترجيه وتسهيله وغريها من األمور  

  

  

  

  

  

  

 

  
  
 



حقيق     مقدمة ا

 
حقيق نا جهمن  ا

  التالية:ألمور  -  بعون هللا وحسن توفيقه - قمنا يف هذا الكتاب 
  رعايُة قواعد اإلمالء والرتقيم حيث وضعنا العناوين واجلمل املستزادة من عند يف القوسني

ت القُ " ] ["املستطيلني وأمساء الكتب واألحاديث يف " ﴿﴾"رانية يف القوسني املنجََّمنيواآل
 القوسني، ووضعنا األعالم يف "-  -"واجلَُمِل املعرتضة يف شرطتان""عالميت التنصيص

 ذلك من األمور. وغري "«»"عالميت التنصيص واملقوالت واالقتباسات بني) " "(الغربيني
 الضرورة. حسبَ  تشكيل العبارة 
 لفاظ من عند وبدون اإلحالة عند  شرح بعض الكلمات الصعبة حالتها إىل كتب اللغة 

للغة اتوضيح و ، عدم االحتياج إليها ت  ت والنبا  ندية واإلجنليزية، واستخدمنا لههلأمساء احليوا
 ."قوله"عنوان 

  َمن التوضيح والتيسري. ملزيدٍ  عديدةٍ  إضافة العناوين يف مواضع 
  ِكاستعمال املِْحلقة يف التعليق  املسائل احلديثة املِهّمة إىل مواضعها املناسبة  إضافة بعض

 مرة بعدعدم لزوم اإلحرام على السائقني والُتجَّاِر الذَّين خيتلفون إىل احلرم  اإللكرتونية ومسئلةِ 
 ."املالحظة"واستخدمنا هلا عنوان  وغريمهامرة 

  واستخدمنا له معنو أو حكماأو  يالفظسواء كان أو نظر خطأ ملواضع اليت فيها اإلعالم ،
 ."التنبيه"عنوان 

  يف املسائل املختلف فيها بني األئمة الثالثة احلنفية، تعيني القول الراجح من كتب املذهب
ما ذُِكَر يف حسب وحيث ما مل يُفِت املتأخرون بقول أحٍد لدليل ّما فرجحنا فيه قوَل اإلمام 

مث الفتوى على «"الفتاوى السراجية" يف "كتاب أدب املفيت والتنبيه على اجلواب" ما نصه: 
صاحبيه، مث بقول أيب يوسف، مث بقول دمحم بن احلسن،  اإلطالق على قول أيب حنيفة، مث بقول

د   ."القول الراجح"، واستخدمنا له عنوان »مث بقول ظفر بن هذيل واحلسن بن ز
 ت الُقرا  نية وختريج األحاديث وبيان ُحكِمها صحة وسقما من مصادرها األصلية املعتمدة.عزو اآل



حقيق     مقدمة ا

  منه.ر طرف كِ من احلديث الذي ذُ قية  حصةبذكر االعتناء 
 مل يكن مذكورا صدره أو ملور يف الكتاب موافقا ذكر احلديث نصا إذا مل يكن احلديث املذك

 .بل معىن لفظا
 النادرة الواردة يف الكتاب.الکتب وتعريف  عالماأل تراجم 
 ذكر املصادر واملراجع إحالًة ملسائل الكتاب حسب ما ذكرها املؤلف  وحيثما مل نعثر

 عليها راجعنا إىل مصادر أخرى.
  الَقدميِة واَحلديثِة، وإصالُح ما َوَقَع فيهما من سقٍط وتصحيٍف " كِ اسِ النَّ  ةِ يَ نْـ "غُ مقارنة نْسَخيت

 .الستمداد من املَصادِر الفنية األْصليةِ 
  األئمة الثالثة (مالك، والشافعي، وأمحد بن حنبلحتقيق أقوال (  املعتمدة يف من كتبهم

إلحالة إىل مصادر احلنفية.أقواهلحيثما ذكر املؤلف مذاهبهم   م 
 .وضع أرقام اإلجنليزية لكثرة استعماهلا يف العصر الراهن 
 ) التصريح خبط غامقBold( .الرتباط العبارة عند انقطاعها 
  العنا على مصدرهعند عدم اطّ  "عليهمل نطلع " أو" مل نعثر"استخدام كلمة. 
  خر الكتاب للتوقيف على أن الكتاب آيف  فهرس املصادر واملراجع املذكوروضع كلمة (ش) يف

  موجود يف "املكتبة الشاملة".
  ختامه مسك:

ن تعليقاتنا غري وافية حلق الكتاب  هذا، وكل ذلك مع اعرتافنا بقصور علمنا وقلة بضاعتنا و
  َوفَِّقْنيَ لذلك.ونرجو أن نكون مولكن اجتهد يف ذلك بقدر املستطاع 

من القاري  اومع ذلك ال نّدعي العصمة يف أعمالنا؛ فإن العصمة لألنبياء واملرسلني فنرجو 
لع على نقص أو خلل أن ينبهنا عليه ليمكن تصحيحه يف الطبعات اآلتية وأجره على الكرمي إن اطّ 

  .هللا والشُّكر مّنا
لشكر والثناء إىل أساتذتنا احملرتمني أعين  الشيخ العّالمة الفقيه احملدِّث املفيت "دمحم ونتوجه 

 والشيخ املفيت "عبد املنان" ،احملرتم والشيخ املفيت "عبد الرؤف" السكهروي ،تقي" العثماين احملرتم
رائهم القيِّمةاحملرتم حفظهم هللا ورع وأرشدو إىل بعض األمور املهمة وشّجعو  اهم الذين منحو 

  على تكميل هذه املهمة، فجزاهم هللا عنا خري اجلزاء.
لذکر رفقاء الذين حتملوا مسئولية هذا العمل من البداية إىل لوا يف ويليق  بذل  النهاية، ومل 



حقيق     مقدمة ا

وتالميذي  دمحم" احملرتم، دشاه" احملرتم، واألخ املفيت "بصر مساعيهم إلمتامه أعين األخ املفيت "نور
احملرتم،  دمحم عباس ذاكر" احملرتم، و"شكيل أمحد" احملرتم، و"دمحم عارف معمور""الثالثة الفضالء: 

رك هللا يف جهودهم املستمرة وعلمهم وعملهم.   وتلميذيت بنت "معراج الرمحان" احملرتمة، 
عو بني احلني واحلني لتحسني ومن النكران للجميل أن ال أذكر رفقائي الذين ساعدو وشجّ 

"دمحم سّجاد احلجايب" احملرتم، والشيخ املفيت "ثناء احملققهذا العمل أعين األخ النبيل فضيلة األستاذ 
الشيخ احملرتم، و  والشيخ املفيت "شجاعت علي" هللا" احملرتم، والشيخ املفيت "مسعود الرمحان" احملرتم،

  .فجزا هم هللا عنا أحسن اجلزاءاحملرتم إقبال" ندمي "الفاضل  الفاضل"دمحم عادل" احملرتم، والشيخ 
نسأل هللا الذي مّن علينا خبدمة هذا الكتاب أن يتقبل منا عملنا، ويغفر لنا خطا وزّالتِنا، 

  .حققنا، وعّلقنا عليه لدى العلماء واملستفيدين، واحلمد  رب العاملني وُجيزل النفع مبا
م دمحم وعلى آله وصحبه وسّلم.وصلى هللا تعاىل على    سيد خري األ

  

        وكتبه:
  بكر إحسان  أبوالعبد  

    اإلفتاء والتحقيق جامعة أنوار احلرمني، مردان دار
ص         العلوم، كراتشي يف اإلفتاء من دار املتَخصِّ

 هــ1438/مجادى الثانية/6      



ؤلف    ة ا  تر

 
ؤلف ة ا   تر

  مسه ونسبه:ا
هو الشيخ اإلمام العالم العابد األّواه الزاهد الورع "دمحم حسن شاه" الشهري بــــ "صاحبزاده 

  .دمحم حسن" بن موال "مكّرم شاه" بن موال "فاضل شاه"
  مولده ونشأته:

كستان اليت تعدّ  -املولود ببلدة "سوات"  ، املهاجر املكي -  اآلن من أكرب املناطق يف 
  وطنا، احلنفي مسلكا، القادري مشر والرشيدي تلمذا، تـُُويف أبوه وكان عمره تسع سنني.

وبعد ما تلّقى مبادي العلوم يف موطنه "سوات" رحل إىل "اهلند" وأقام يف والية "رامبور" 
واملشكاة على الشيخ  سنتني وقرأ تفسَري املدارك واملطّول على تلميذ الشيخ املفيت سعد هللا 

رة الشيخ  الفاضل سيد حسن شاه  واهلداية على املفيت العام بوالية رامبور، مث تشرف بز
بقرية "كنكوه" إذ كانت حبار علومه فائضة وأنوار مشوسه  -  ُقدَِّس سره -  ّدث "رشيد أمحد"احمل

زغة وماء ينابيعه جاريًة وكان يدرِّس الصحاح الستة كل سنة فقرأ عليه الكتب الستة يف احلديث 
خه مرتني يف سنتني وسّجل تقارير درسه يف كل مرة وبعد أن كمل دراسة كتب احلديث أهداه شي

ووّدعه كما يودِّع الوالد ولده وأوصاه بنشر العلوم الدينية وخدمة املعارف  سنن أيب داؤدنسخة من 
لتوفيق، مث رحل إىل "دار وفال"، وقرأ الفنون العقلية  اإلسالمية ودعا له  العلوم ديوبند" ووالية "

"دهلي"(عاصمة  ومتكن بعد ذلك على مسند التدريس فدرس ببلدة على القاضي عبد احلق 
  اهلند) سنتني.

  رحلته إىل احلرمني الشريفني:
مث جذبه احلب اإلهلي فهاجر إىل احلرمني الشريفني، فتوّطن ببلد هللا األمني وأصبح مدرسا 

 ملدرسة الصولتية حيث كان مرجعا للعلماء فظل يدرس فيها حوايل سبعة أعوام، وكان 
مرجعا يف مناسك احلج خاصة ويف ذلك الوقت كانت حلقات يف احلرم الشريف واملدرسة الصولتية 
َم احلج فكان يبني فيها أحكام احلج للُحجَّاج الذين كانوا يتهافتون عليه لالسرتشاد عنه يف أداء  ّ أ

لشيخ احملدث ، وكان اغنية الناسكفريضة احلج كما يتجلى فضله يف هذا املضمار يف كتابه هذا



ؤلف    ة ا  تر

يوّجه الناس إليه يف املناسك، وكان الشيخ السهارنفوري  السهارنفوري  "خليل أمحد"اجلليل 
إذ اعرتضت له صعوبة يف مسائل احلج فريجع إليه ويستفسره بنفسه مواظبا، ويقول إن للشيخ 

ا ال من الزائرين أن  توجد له مثيل اليوم، ويوصي العلماء رسوخا وقرارا يف فروعات املناسك وجزئيا
لنسخة املطبوعة من هذا الكتاب ويدميوا النظر عليه يف أداء املناسك   .يستصحبوا 

  استكثاره يف العبادة:
لوحدة وترك العالئق، ومل تفته التكبرية  ليف هذا الكتاب اجلليل استأنس  وملا فرغ من 

ليه لرب اخلالئق، وقد مضى ع األوىل مع الضعف يف بصره، وكرب سنه، واشتغل يف استكثار العبادة
  حوايل عشرين سنة بذلك احلال.

  وفاته:
من اهلجرة النبوية وُدِفن مع الصدقني  1346وقد انتقل إىل رمحة هللا يف "مكة املكرمة" سنة 

ملعالة، رمحه هللا رمحة واسعة   .والشهداء والصاحلني 
  



كتاب    زايا هذا ا  

 
كتاب زايا هذا ا   من 

من املعلوم أن الشيخ قد استوطن احلرمني الشريفني وشاهد مجيع أمور احلج والعمرة فأراد أن 
  تلي:منها ما  ،جيمع مسائل احلج احلديثة والقدمية يف كتابه هذا وله مزا كثرية

  ُحلج والعمرة. ،واألحاديث ،ران الكرمياهتمامه لالستدالل من الق ر اليت تتعلق    واآل
 .ذكره حكم احلديث الشريف صحة وسقما يف بعض املواضع  

 من مذهب اجلمهور. ابتعاده عن التفرد  
 .عزو املسائل إىل مصادرها األصلية  
 .حسن التبويب بني األبواب والفصول 
  بينها. مقامها املناسب حبيث تظهر منها املناسبة يف ماوضع العناوين يف  
 .ترجيح القول األصح بعد ذكر أقوال العلماء يف املسائل اخلالفية يف أكثر املواضع  
 واالقتصار فيه قدر اإلمكان. ،احرتازه عن اإلطالة يف الكالم  
 .إحاطة أكثر مسائل احلج والعمرة  
  لعربية   الفصيحة السهلة رغم كونه أعجميا.عنايته الفائقة يف ذكر املسائل 
 يف أكثر املواضع لعبارات من عند نفسه نقل املسائل من كتب املذهب.  
 .ذكر آراء األئمة الثالثة يف بعض املسائل 
  



كتاب     خطبة ا

 يمرحـــال نِ مـرحـــسم اهللا ال

ملني، حنمده ونستعينه ونشهد أن ال إله إّال هللا وحده ال شريك له، له امللك ااحلمد  رّب الع
هلدى ودين احلق  وله احلمد، وهو على كل شيء قدير، ونشهد أّن حمّمدا عبده ورسوله، أرسله 

  لكافّة الّناس نذيٌر وللمؤمنني بشٌري وسراٌج منٌري.ملني فهو اللع رمحةً 
ُهمَّ  رِك عليه كما حتُب وترضى وعلى آله وأصحابه جنُُ  اللّٰ سائر وم اهلدى، وعلى صّل وسّلم و

  عباد هللا الصاحلني الفائزين منه خبٍري كثٍري، وبعُد:

اِت املسائل فهذا خمتصٌر يف مناسك احلج والعمرة، مجعُت فيه ما بلغ ُجهدي من داني
ا، حىت جاء حبمد هللا حمتو على مسائل  ِ  وشرحِه للشيخ عليِّ القاري )1("الّلباب"وقاصيا

داٍت عن غريمه وحنِو ذلك حىت صار  )2("املنسك الكبري"و "رداحملتار"و" البحر"و "الفتح"ـا كوعلى ز
ُغنيَة " ُصنِّف يف هذا الباب ومسَّيُته؛ فإنه أحسُن ما "الّلباب"منهما وإن كان األصُل هو  اأكثَر مجعً 

أن جيعله هللا تعاىل كذلك يف مجيع املسالك، وإين أسأُل هللا تعاىل  اراجيً " النـّاِسك يف بُغيِة املََناِسك
ويـَُوفـِّر نفَعه للناسكني  من فضله العظيم، وإحسانه العميم أن جيعله من الباقيات الصاحلات،

خالص النّيا  ت، إنه َجَواٌد مِلٌك كرٌمي برٌّ رءوٌف رحيٌم جميُب الدعوات.والناظرين فيه 
  

                                                   
ت  -00" للشيخ رمحة هللا بن عبد هللا بن إبراهيم السندي احلنفي (مكــــ"لباب املناسك  وعباب املسال"اللباب" املسمى بـ  )1(

  ).6/255هـ)، نزيل مكة.("األعالم للزركلي"  993
ـــــ"مجع املناساملنسك   )2(   ).6/255للشيخ رمحة هللا السندي. ("األعالم للزركلي" " كونفع اللناس كالكبري املسمى ب



كتاب     مقدمة ا

 
ج وما يتعلق بفرضيته ف ا  مقدمة  تعر

  قال هللاُ تبارك وتعاىل:
  ]٩٧ آل عمران:[َّمثهت مت خت حت جت هب مب خب حبُّ

 ً ج لغًة و   ][مع ا

لطواف، وعرفَة ا، وشرعً )1(احلجُّ لغًة: القصُد إىل ُمعظَّم : القصُد مع التلبية إىل بيت هللا احلراِم 
  .)2(لُوقوف يف زمنهما

 )3(""ابُن اهلمامواعرتض 
  نه تعريٌف له بشرطه؛ فإن القصَد مع التلبية أو ما يقوم

والظاهُر أنه اسٌم لألفعال املخصوصة من الطواف الفرض والوقوِف « مقاَمها هو اإلحراُم، مث قال:
له، وحتقيُقه  ا، فجعل األفعاَل أصال واإلحراَم تبعا وقيدً )4(اهــ»بعرفَة يف وقته ُحمرِما بنية احلج سابقا

  .)5("رداحملتار"يف

ج  اض ا م] وأنواُعه[سنُة اف   من حيث ا

شرائَط وجوبه وأدائه يف  على كل من استكمل، )7)(6("ستٍّ "ُفرض عيًنا سنَة تسٍع، وقيل: 

                                                   
  .76"القاموس الفقهي": حرف احلاء صــــ  )1(
  .3/516"حاشية ابن عابدين": كتاب احلج   )2(
بن اهلمام (م   )3(  – 790هو دمحم بن عبد الواحد بن عبد احلميد بن مسعود السيواسي مث األسكندري، كمال الدين املعروف 

  ).6/255("األعالم للزركلي"  هــــ).861ت
  .415، 2/414"الفتح": کتاب احلج   )4(
  .517، 3/516"حاشية ابن عابدين": کتاب احلج   )5(
  .359"البحر العميق" أليب البقاء: الباب الثالث يف مناسك احلج ـــــ واجبات احلج صــــ  )6(
ة سّت من اهلجر  املالحظة:  )7( البن  و"فتح "الباري 3/395ة، انظر "احمليط الربهاين" أكثر احملققني على أنه ُفِرض َسَن

ــ 3/483حجر"  ـ ـــ 726و"حاشية الطحطاوي" صـ  =للشيخ دمحم ويف "معارف السنن" 16و"إرشاد الساري"صـ

 



كتاب     مقدمة ا

، وعند "الشافعية": احلج  العمر مرة؛ ألن       سبَبه البيُت وهو واحد، وما زاد فتطوٌع، هذا عند
لنفلية بل املرة األوىل فرضُ ال  عٍني، وما زاد ففرُض كفايٍة؛ ألن من الفروض الكفاية أن  يُوَصف 

  .)1((حبر) ُحيج البيَت كل عام
دُة لعارٍض كنذٍر أو قضاٍء بعد فساٍد أو إحصاٍر أو الشروِع فيه مبباشرة إحرام وقد ، تُفرض الز

م فيجب عليه أحُد الُنُسكني، فإن اختار احلجَّ وقد جيب احلجُّ كما إذا جاوز امليقاَت بغري إحرا
حلُرمة   اوزة، وقد يّتصف  ، وكذا جيب عليه قبل ا لوجوب فيكون من قبيل الواجب املخريَّ اتصف 
لكراهة التحرميية كاحلج بال إذن ممن جيب استئذانُه كأحد أبويه  ًء وُمسعًة أو مباٍل حراٍم، و كاحلج ر

الغرِمي ملديوٍن ال مال له وعليه ديٌن ــــ][كَ ن تلَزمه النفقُة وليس ما يدفعه للنفقة، واحملتاِج إىل خدمته ومَ 
  حالٌّ كما سيأيت فيما ينبغي ملريد احلج.

ا اومكروهً  اوحرامً  ونفًال  اوواجبً  افتحّرر من هذا أن احلجَّ يكون فرضً  حة؛ أل إل ، وال يّتصف 
 .)2((حبر) عبادٌة وضعا

ج  ب ا ؟][هل  ا    الفور أم  ال

اإلمكان على القول األصّح عند وهو قول  وهو أول ِسينِ  ،الوجوب يف أول ِسينِ  على الفور
كمسكنه  األصليةِ  احلوائجِ ، فُيقّدم على )4( "وأصحُّ الروايتني عن "أيب حنيفة )3(""أيب يوسف

                                                                                                                                           
  ».وفُِرض يف الَسَنة السادسة من اهلجرة وعليه اجلمهور«ما نصه:   6/3البنورييوسف 

  .544، 2/543"البحر": کتاب احلج    )1(
  املصدر السابق.  )2(
هــــ)، أبو يوسف صاحُب اإلمام أيب حنيفة 182ت -113هو يعقوُب بن إبراهيَم بن حبيب األنصاري الكويف البغدادي (م  )3(

  ).8/193وتلميذه. ("األعالم للزركلي" 
بِت التَـْيِميِّ الكوّيف، أبو حنيفَة إماُم احلنفية (م  )4( ـــ)، ا150ت - 80هو نعماُن بُن  تهد، احملقق، َأَحد األئمة األربعة هـ لفقيه، ا

، ويطلب العلم يف صباه، مث انقطع للتدريس  لكوفة، وكان يبيع اخلَزَّ عند أهل الُسّنة، قيل: أصله من أبناء فارس، ولد ونشأ 
  ).8/36واإلفتاء، وتـُُوّيف ببغداد. ("األعالم للزركلي": 



كتاب     مقدمة ا

ا كما سيأيت، وقال "دمحم )2("و"الشافعي )1("وخادمه والتزوج وإن مل جيب 
» : إنه فرٌض على

حة »الرتاخي األصلية إال أن ؛ ألن األمَر ال داللة له على الفور وال على الرتاخي، فبقي على اإل
لتأخري عندمها، لكن بشرط األداء قبل املوت، فإذا مات قبل األداء َظَهر  َمث  التعجيَل أفضُل فال 

لتأخري«أنه أِمث، وقيل:    .)3((فتح) »إن فاجأه املوُت فهو غُري آمث 
غُري  الفور إمنا هو االحتياُط؛ ألن احلجَّ له وقٌت معّنيٌ يف السنة واملوُت يف َسنةٍ  بُ وجِ مُ «قلنا: 

، فيتضّيق احتياطا، )4(»در، فتأخريُه بعد التمكن من أدائه يف وقته تعريٌض له على الفوات فال جيوز
  واألمُر ال يعارضه؛ ألنه ساكٌت عن الوقت.

َة، أما إذا كان غالُب ظنه املوت، إما بسبب اهلَرم أو واخلالُف فيما إذا كان غالُب ظنه السالم
أما نفُس  وأيضا اخلالُف يف وجوب األداء، )5((جوهرة)املرض فإنه يتضّيق عليه الوجوُب إمجاعا 

)6("اإلمكان بال خالف، أفاده "ابُن عابدين الوجوب فيتحّقق من أّول سينِ 

 )7(.  

والفوريُة واجبٌة ال فرٌض لظنّية دليلها وهو االحتياط واحلج مطلقا هو الفرض، فإذا أّخره إىل العام 
َمث؛ لرتك الواجب، ولو حجَّ بعد ذلك ولو يف آخر عمره ارتفع إُمث التأخري ووقع أداًء  الثاين بال عذٍر 

؛ )8(مردوَد الشهادة؛ ألن التأخَري صغرية افاسقً  اتفاقا؛ ألن القاطَع مل يُوقّته، ولو أّخره سنني بال عذر يصري

                                                   
هــــ)، هو الذي َنَشر علَم أيب حنيفة. ("األعالم 189ت - 131ان، أبو عبدهللا (مهو دمحم حسن بن فرقد عن موايل بين شيب  )1(

  ).6/80للزركلي" 
هـــــ)، أحد أئمة األربعة عند أهل السنة. 204ت -150هو اإلمام أبو عبدهللا، دمحم بن أدريس، الُقَرشّي، املـــُطَّليبُّ، الشافعّي(م  )2(

  ).6/26("األعالم للزركلي" 
  .419 - 2/417"الفتح": کتاب احلج   )3(
  .2/542"البحر": کتاب احلج   )4(
  .1/358"اجلوهرة": کتاب احلج   )5(
ر الشامّية، إماُم احلنفية يف هـــــ1252ت -1198هو دمحم أمني بن عمر بن عبد العزيز عابدين الدمشقّي (م  )6( )، فقيُه الد

  ).6/42عصره. ("األعالم للزركلي" 
ــــ مطلب فيمن حج مبال حرام  "حاشية ابن  )7(   ).521، 3/520عابدين": کتاب احلج ـ
العبارة   هو ليس علة لعبارة املؤلف: (ويصري فاسقا مردود الشهادة) كما يوهم من ظاهر» ألن التاخري صغرية«قوله:  :التنبيه  )8(

مث ويصري فاسقا مثرة االختالف تظهر فيو «بل هو علة لعبارة "البحر" اليت مل يذكرها املؤلف وهي:  ما إذا أخره فعلى الصحيح 
 =مردود الشهادة وعلى قول "دمحم": ال، وينبغي أن ال يصري فاسقا من أول سنة على املذهب الصحيح بل ال بُّد أن يتواىل عليه

 



كتاب     مقدمة ا

رتكاب الصغرية مرةً  إلصرار عليها  ال ألنه مكروٌه حترميا، و   .)1()حبر(يصري فاسقا بل 
 )2("قال "الرمليُّ 

:  م وال يلَزم من عدم صريورته فاسقا عدُم وجوِب التعزير عليه؛ فإ
ال وهو مكروه حترميا، وألن التعزيَر صّرحوا به يف اِخلطبة على ِخطبة الغري والسوِم على سوم غريه 

لكبائر  شرح املنار، ويف »سنني«، فِلذا قال: ااهــ، والظاهر أنه مبرتني ال يصري إصرارً » خيتّص 
أن حدَّ اإلصرار أن يتكّرر منه تكرارا ُيشِعر بقّلة : «)4("لــِــــ"األكمل التقريرعن  )3("لــِــــ"ابن ُجنيم

مقّدر بعدد بل مفوَّض إىل اهــ، ومقتضاه: أنه غُري » املباالة بِدينه إشعاَر ارتكاِب الكبرية بذلك
  .)6((کبري)، وإذا أّداه بعد سنني عادت عدالُته الرتفاع اإلمث )5((رداحملتار) الرأي والعرف

  تتمة
ج بعذر] ف عن ا

ّ
خل   [ ا

يف التخّلف عن  ايكون عذرً  َمن عليه احلجُّ ومرِضت زوجُته ال«: التَِّتمةعن  الكبريويف 
إليه عذٌر يف التخّلف  إذا احتاجا إليه، والولُد الصغُري احملتاجُ  ااحلج، ومرُض الوالد والوالدة يكون عذرً 

  مريضا كان أو مل يكن.
فال يقِدر إال بعد االسرتاحة  فيضيق نفُسه فيحتاج إىل االسرتاحة، مث ميشي قليًال  ميشي قليًال 

خُري احلج، وكذا إذا كان يضرّه اهلواُء البارُد ويَنجمد بلغُمه جيو  هكذا، وله زاٌد وراحلٌة ال ز له 
  .)7(»ضيق نفُسهويَ 

                                                                                                                                           
  ).543، 2/542. ("البحر": کتاب احلج إخل» سنون؛ ألن التأخري يف هذه احلالة صغرية

  املصدر السابق.  )1(
  ).2/327هـــــ). ("األعالم للزركلي" 1081ت -  993هو العالمة خري الدين بن أمحد بن علي األيويب، الفاروقي، الرملي (م  )2(
بن جنيم احلنفي (م  )3( هــــ). ("شذرات الذهب" البن العماد 980ت - 00هو زين الدين بن إبراهيم بن دمحم بن دمحم، الشهري 

10/352.(  
لقصر، قريٌة بنواحي بغداد هو دمحم بن دمحم  )4(  " بر ــ)786ت - 714(م، أكمل الدين، الَباَبريت نسبة إىل " ـ . هـ

ــ ــ ـ   ).320("الفوائد البهية" صـ
ـــ مطلب فيمن حج مبال حرام   )5(   .3/520"حاشية ابن عابدين": کتاب احلج ـ
ــــ"املنسك الكبري":   )6(   .51قبيل فصل يف حكم السفيه صـ
  .631، 630لكبري": فصل: هل وجوب احلج على الفور إخل صـــــ"املنسك ا  )7(



كتاب     مقدمة ا

  .)1(فهو البيُت والعلُم بوجوده وحتقِق حمله وأما سبُب احلج:
  فنقول بتوفيقه سبحانه وتعاىل: وأما شرائُط احلج:

                                                   
ب شرائط احلج صـــــ  )1(   .35، 34انظر "إرشاد الساري": 



ج       ائط ا

ج ائط ا   باب 

ائُط    أنواٍع] [ا

  وهي أربعُة أنواع:
 شرائط الوجوب: وهي اليت إذا ُوِجَدْت بتمامها وجب احلجُّ عليه وإال فال. .1
بنفسه،  أدائُهوشرائط وجوب األداء: وهي اليت إذا ُوجدت بتمامها مع شروط الوجوب وجب  .2

وإن فُِقد واحٌد منها مع حتقق شروط الوجوب بتمامها فال جيب األداُء بنفسه بل عليه 
 .)1(اإلحجاُج أو اإليصاُء به عند املوت

 .وشرائط صحة األداء .3
  .)2(وشرائط وقوع احلج عن الفرض  .4

  فصل
وجوب] ائط ا  ]  

  .)4( (حبر)على األصح  )3(أما شرائُط الوجوب: فسبعةٌ 
فال جيب على كافٍر مستطيٍع بل الواجُب عليه اعتقاُد وجوبه وال يصح  اإلسالُم:  األول:

أو غَري كامل خبالف ما إذا حج مع املسلمني كامال؛ ألنه بذلك  ا، هذا إذا حج منفردً أدائُهمنه 

                                                   
ــ مطلب فيمن حج مبال حرام   )1(   .3/521،522"حاشية ابن عابدين":  کتاب احلج ــ
  املصدر السابق.  )2(
القدرة  مثانيةً؛ ألنه قّسم 539، 2/538مل جنده يف "البحر الرائق"، بل ذکر صاحُب "البحر": كتاب احلج  فسبعةٌ قوله:  التنبيه:  )3(

يف "اللباب" و"ابن عابدين" يف  "العالمة السندي" ذکره مثانية أقسام، نعم! والقدرة علی الراحلة فجعله الزاد، نوعني: القدرة على إىل
 شاملة للقسمني أي القدرة على الزاد والقدرة على الراحلة فجعالها القدرة مطلقا ، فذكرا»بعةٌ س وهي«حاشيته على "الدر" حيث قاال: 

ب ــ  شرائط سبعة، انظر "إرشاد الساري":   .3/521، وحاشية "ابن عابدين": کتاب احلج 35احلج صــ
  املصدر السابق.  )4(



ج     ائط ا

سالمه «وقيل: » فرضا«ويقع نفال، وقيل:  أدائُهيكون مسلما فيصح منه      إنه بذلك ال ُحيكم 
  .)1(كما سيأيت» أدائُهفال يصح منه 

خبار رجَلني أو رجٍل  العلُم بكون احلج فرضا،  الثاين: لكون يف دار اإلسالم، وإما  إما 
وامرأَتني ولو مستوَرين أو واحٍد عدٍل، فالشرُط يف هذا اإلخباِر َأحُد َشْطَري الشهادِة: العدِد أو 

  العدالِة.
ريُة والبلوُغ فيه ويف نظائره اخلمسِة، واخلالُف فيما إذا كّذب ُيشرتط العدالُة واحل الوعندمها 

املسلَم يف دار احلرب، وأما إن صّدقه يلَزمه األحكاُم خبرب الفاسق اتفاقا كما أشار إليه "ابُن 
  .)3(الكبري، كذا يف )2(اهلمام"

لفرضية واحلاصُل أن العلَم املذكوَر يَثبت للمسلم يف دار اإلسالم مبجرد الوجود فيه ا سواء َعِلَم 
ُحكميا له، وأما للمسلم يف  اأو ال، نشأ على اإلسالم فيها أو ال كذّمي أسلم، فيكون ذلك ِعلمً 

احلرب فبإخبار عدٍد أو عدٍل إال إذا حتّول إىل دار اإلسالم وحصل فيها قدَر ما يتعّرف شرائَع  دار
  .)4(اإلسالم فهو كمن نشأ فيها
لوجوب، ذكر ولو أن املسلَم يف دار   ايف مناسكه حبثً ) )5"الُقطيبُّ "احلرب أّداه قبل العلم 

ن  لوجوب ليس من شروط وقوع احلج عن الفرض، و ن العلَم  أنه ال جيزئه عن الفرض، ونُوزع 
نه بدخوله يف دار اإلسالم حتّقق منه  احلجَّ يصحُّ مبطلق النية بال تعيني الفرضية خبالف الصالة، و

حلج قبل املواقيت ك)6(الكوُن فيها فهو كمن نشأ فيها وأطلق  ،ُدَويرَة أهِله، فهو كالفقري إذا أحرم 
  .)7(النيَة جيزئه عن الفرض مع أنه ال وجوَب عليه

                                                   
ب شرائط احلج صـــــ   )1(   .35،39انظر "إرشاد الساري": 
ملواريث "ا  )2( ــ فصل يف القضاء    .7/332لفتح": كتاب أدب القاضي ـــ
ـــــ  )3(   .21"املنسك الكبري": فصل يف شرائط الوجوب صـ
ب شرائط احلج صـــــ  )4(   .1/218ـــــ الباب األول  املناسك، و"اهلندية" کتاب 40انظر "إرشاد الساري": 
، ِمن أعيان الشيعة. ("معجم هـــ)803ت - 00(هو علي بن دمحم بن عيسى الدَِّمشقي، مث املـَــَحّلي، النمراوي، الشافعي   )5(

  ).7/225املؤلفني " لعمر بن رضا الدمشقي 
ـــ مطلب فی من حج إخل   )6(   .3/522"حاشية ابن عابدين" مع "تقريرات الرافعي": کتاب احلج ــ
ب شرائط احلج صـــــانظر "إرشاد الس  )7(   .2/546، و"البحر": کتاب احلج 46اري": 



ج       ائط ا

  البلوُغ والعقُل.  الثالث والرابع:

نون وص ال   يعقل] [حج 

ال جيوز أداُء احلج من جمنون وصّيب : «البدائعولو حجَّا، ففي  )1(فال جيب على صّيب وجمنون
، )4(وغريُه عن مشاخينا صحَة حجهما )3( "ابُن أَِمري حاّج"، ونقل )2(»ال يَعِقل كما ال جيب عليهما
نفسهمائوالتوفيُق حبمل األول على أدا هلما وألبويهما  ويقع نفًال  )5(والثاين على فعل الويل ،هما 

  أجُر التسبب.

ص العاقل]   [حج ا

أما بفعل الويل فال يصح  )6(أما الصيبُّ الذي يعقل األداَء فيصح أداُء احلج منه بنفسه إمجاعا،
  .عند لعدم الضرورة، ويصح عند "الشافعي"

وقوف بعرفة] جنون إذا بلغ أو أفاق قبل ا ص أو ا   [حج ا

حرام ولّيه عنه أو جمنوٌن كذلك أو عبٌد فبلغ أو  فلو أحرم صيبٌّ عاقٌل بنفسه أو غُري عاقل 
، ولو جّدده بعد بلوغه أو عن فرضه النعقاده نفًال  أفاق أو أُعِتق قبل الوقوف بعرفَة َفَمضى مل َجيُزْ 

إفاقِته قبل الوقوف بعرفَة ونوى الفرَض أو أطلق أجزأه؛ ألنه ميكنه اخلروُج عنه لعدم اللزوم خبالف 
  .)7(العبِد؛ فإنه ال ُميكنه اخلروُج عنه النعقاده الزما، فلو جّدده بعد الِعْتق ال يصحُّ 

                                                   
  .1/217ـــــ الباب األول  املناسك"اهلندية": کتاب   )1(
ــــ فصل: وأما شرائط أركانه   )2(   .2/364"البدائع": کتاب احلج ـ
بن أمري احلاج ويقال له ابن املـُـــوَِّقت (م   )3(   ).2/208هدية العارفني" هــ). ("879 -  825هو دمحم بن دمحم بن دمحم، املعروف 
ب شرائط احلج صـــــ  )4(   (هامش "البحر الرائق"). 2/545، و"املنحة": کتاب احلج 41انظر "إرشاد الساري": 
  .3/523ـــــ مطلب فيمن حج مبال حرام  "حاشية ابن عابدين": کتاب احلج  )5(
  .3/535أيضا: كتاب احلج   )6(
  .2/429ب احلج "الفتح": کتا  )7(



ج     ائط ا

بيه   ت
وقوف بعرفة] [مع م قبل ا ِ   قو

، وهي حمتملٌة »قبل الوقوف«،كذا يف أْغَلب ُكُتب املذهب بصيغة »قبل الوقوف بعرفةَ «قوُهلم: 
  ألْن يُراَد قبل أن يَِقف أو قبل فوات وقت الوقوف.

حلج قبل أن َحيتِلم، : «مبسوطه يف )1("واألولُّ ئويّده قوُل اإلمام "الَسَرْخِسيّ  ولو أن الصيبَّ أَهلَّ 
فلو وقف بعد ، )2(اهــ» ه عن حجة اإلسالم عند إال أن ُجيّدد إحرامه قبل أن يَِقف بعرفةَ زِ م مل جيُْ مث احتل

يقَبل  الزوال ولو حلظًة وبلغ ليس له التجديُد وإن بَِقي وقُت الوقوف لتمام حّجه؛ إذ احلجُّ بعد التمام ال
 اللُّبابعلى )4(يف شرحه )3(دمحم عيد"  عاٍم واحٍد، كذا ذكره "القاضيالنقَض، وال يصحُّ أداءُ حجَتني يف

يف شرح منسكه  )6(، وذكر مثَله الشيُخ "عبدهللا العفيف")5( عن شيخه الشيخ "حسن الَعِجيمّي املكّي"
اٍر فقد َمتَّ حجُّهَمن َوَقف بَعرَفَة : مستِدًال بقوله  ـــ ،)7(ساعًة مْن ليٍل أو  ِمْن  َمنْ فَــ

ــل اظاهُر قول املصنف تبعً «: رداحملتار، قال يف )8(ِصَيغ العموم يشمل الصيبَّ  ــ ، أن »قبل وقوفه« ررَ الدُّ ـ

                                                   
، واشتهر بلقبه مشس األئمة. ("األعالم للزركلي": هــــ)483ت - 000(مهو دمحم بن أمحد بن أيب سهل، أبو بكر السرخسي  )1(

5/315.(  
ب املواقيت  املناسك"املبسوط للسرخسي": کتاب   )2( ــــــ    .174، 4/173ـ
  مل نطّلع على ترمجته.  )3(
  (هامش"البحر"). 2/554كما ذکر يف"املنحة": كتاب احلج   املناسكخالصة الناسک علی لباب و"شرحه":   )4(
. ("معجم هــ)1113ت -1049هو حسن بن علي بن حيىي بن عمر العجيمي، اليمين األصل، املكي الدار، احلنفي(م   )5(

  ).3/264املؤلفني" لعمر بن رضا الدمشقي 
  مل نطّلع على ترمجته.  )6(
هللا  رسول الصالة ... فقال إىل خرج مزدلفة حني جبال رسول أتيتُ   قال: الطَّائيّ  ُمَضرِّس ُعَرَوَة بن من حديث جزءٌ   )7(

: ارًا فقد أمت حجه وقضی  من شهد صالتنا هذه ووقف معنا حتی ندفع وقد وقف بعرفة قبل ذلك ليًال أو 
ــــــ  )، کتاب891. (أخرجه "الرتمذّي" (تفثَه حديث  هذا«"أبو عيسی":  ب ما جاء فيمن أدرک اإلمام جبمع)، قالاحلج ـ

  ».حسن صحيح
  (هامش"البحر الرائق"). 2/554"املنحة": کتاب احلج   )8(



ج       ائط ا

  .)1(اهــ» لكالم "الَعِجيمي" املراَد حقيقُة الوقوف ال وقتُه، فهو مؤيِّدٌ 
، ويؤيِّده قولُه يف )4(اللُّبابِ و )3(النـَُقايةِ يف شرَحْيه  )2("والثاين عليه الشيُخ "عليُّ القاريُّ 

ْن لّىب ونوى حجَة اإلسالم قبل الوقوف بعرفَة ووقف وطاف صّح : «)5(النُّخبة ولو جّدد اإلحراَم 
، »ال ُجيزِئه عن حجة اإلسالم عن حجة اإلسالم بال خالف، وإن بلغ بعد الوقوف وفواِت الوقت

نوُن أو الكافُر، مث بلغ أو أفاق أو أسلم ووقُت احلج : «املبتغىوكذا قوله يف  ولو أحرم الصيبُّ أو ا
  اهــ.» ٍق، فإن جّدد اإلحراَم ُجيزيهم عن حجة اإلسالم

نون، وأما يف الكافر فلعدم  رَ دُ هْ فغايُة األمر فيه أن يَـ  ما وقف قبله يف حق الركن، هذا يف الصيب وا
  وغريِمها اهــ. )7(رداحملتارو )6(املِْنحة، ُمَلخَّص ما يف وال نفًال  اعقاد إحرامه األوِل أصال ال فرضً ان

جنون إذا ُجّن بعد ما أحرم] يابُة عن ا   [ا

ولو أحرم صحيٌح مث ُجّن فقضى به أصحابُه املناسَك ونـََووا عنه يف الطواف به، مث أفاق ولو 
، وجيوز النيابُة عنه يف نية الطواف للضرورة، وإن مل َجتُْز يف نفس الطواف بعد سنني أجزأه عن الفرض

كما يّتضح يف إحرام   )8(، فإن طافوا به ولكنهم مل يَنووا عنه لزِمه الطواُف بعد اإلفاقةإلمكانه حمموًال 
  املغمى عليه إن شاء هللا تعاىل.

 

                                                   
ــ قبيل مطلب يف فروض احلج وواجباته   )1(   3/536"حاشية ابن عابدين": کتاب احلج ـــــ
هــــ)، فقيه حنفي. ("األعالم للزركلي": حرف 1014ت -  00اهلََروّي، القارّي (مهو علي بن سلطان، دمحم نور الدين، املّال،   )2(

  ).5/12العني 
ب العناية يف شرح النقاية": کتاب احلج ـــــ قبيل فروض احلج   )3(    .1/608"فتح 
ـــ فصل يف فرائضه صـــــ  )4( ب فرائض احلج ـ   .73انظر "إرشاد الساري": 
ـــ "خنبة الفكر" وامسه "اليواقيت والدرر شرح شرح خنبة الفكر". (الدليل إىل متون العلمية  بهاملراد  املالحظة:)5( شرحه ل

1/231.(  
  (هامش"البحر الرائق"). 2/295"املنحة ": كتاب احلج   )6(
ـــــ "حاشية ابن عابدين": كتاب احلج  )7(   .3/535مطلب يف قوهلم: يقّدم إخل  ـ
ب   )8(   42فرائض احلج ــــــ فصل يف فرائضه صـــــانظر "إرشاد الساري": 



ج     ائط ا

َمْعُتوه   ][حج ا

عاّمة كتب األصول أنه كالصّيب العاقِل يف كّل األحكاِم وكذا ال جيب على َمعُتوٍه على ما يف 
 )1("حىت لو أّداه يصحُّ منه، وذهب "الدَّبوِسيُّ  تبًعا لــِــــ"فخِر اإلسالم"

  إىل أنه خماطٌب
  .)4) (3(املـُـــْغِربكما يف   ،، واملعتوه: الناقُص العقلُ )2(لعبادات احتياطا

بذر سفيِه ا   ][حج ا

أما السفيُه: فهو املبذِّر احملُجوُر، فحكُمه كالعاقل، فإن أراد حجَة اإلسالم أو عمرَة اإلسالم أو  
ثقٍة يريد احلجَّ معه حىت يُنفَق عليه كَليهما ال ُمينع، ولكن ال َيدفع القاضيُّ النفقَة إليه بل يَدفع إىل 

ضاع «ما يكفيه، فإن قـََرن أو َمتّتع كان عليه اهلدُي إال أنه ال يُدفع اهلَْدُي إليه؛ كيال يُتلَفه ويقول: 
َيت على مجيع ماله، ولكن يُدفع إىل أمٍني ثقٍة يريد اخلروَج إىل ُمثّ ومثُّ  ،»عّين فأعطوين آخرَ   إىل أن 

مره إذا جاء أواُن الذبح، فإذا أراد أن يُسوَق بدنًة ملتعٍة فإنه ال ُمينع من ذلك  مكَة حىت يذَبحَ  عنه 
  وإن كانت الشاُة ُجتزيه.

سفيه] م جناية ا   [ح

ملال؛ فإنه لو أمكن من  وإن ارتكب حمظوَر إحرامه، فإن ُشرع له بدٌل من الصوم ال ُيكفِّر 
يتأّخر  هذا احملظوَر كلَّ يوم، وإن مل يكن له بدلٌ  ذلك يتوّصل بذلك إىل إتالف ماله حيث يرتكب

  إىل أن يصَري ُمصلحا كالعبد.
فإن جامع قبل الوقوف بعرفَة مل ُمينع من نفقة املضي يف إحرامه، وال من نفقة الَعود من عاٍم 

يف قابٍل للقضاء؛ ألنه َفرٌض عليه كأصل حجة اإلسالم إال أنه ُمينع من الدم للكفارة كأنه ُمْعَسر 

                                                   
هـــ)، أول من وضع علم اخلالف وأبرزه إىل الوجود. ("األعالم 430ت -  000هو عبد هللا بن عمر بن عيسى، أبو زيد (م  )1(

  ).4/109للزركلي" 
  .2/545"البحر": کتاب احلج   )2(
صر بن  )3( هــ). 610ت - 538أيب املكارم عبد السيد بن علّي املــُـــّطرزّي احلنفي (م "الـُمْغِرب يف ترتيب الـُمـــْعِرب":أليب الفتح 

  ).2/488("هدية العارفني" 
  .123املادة: العني مع التاء صـــــــــ :"املـُـغِرب للُمَطّرزّي"  )4(



ج       ائط ا

رة  رة؛ ألن الرجوَع إليه َفرٌض عليه خبالف ما لو طاف للز هذا احلكِم، وكذا لو ترك طواَف الز
ُجُنبا، مث رجع إىل أهله؛ فإنّه مل يُطلق له يف نفقة الرجوع؛ ألنه فـَرَغ من احلج، وإمنا بِقي عليه بدنٌة 

رة، وشاٌة لرتك طواف الصدر، فُيؤّديهما إذا صُلح، وأ ما العمرُة إذا أفسدها ال يلَزمه لطواف الز
  ا إال بعد زوال احلجر.قضائه

دٍي عنه حىت  إلسالم ينبغي للذي أعطاه القاِضيوإذا أُحصر يف حجة ا نفقَته أن يَبعَث 
أو عمرٍة  افإن أهّل حبجٍة تطوعً : «)1(األصليف  حيلَّ، وُمينع من حج التطوع، قال "حممٌد"

ال ينبغي للحاكم أن يُنِفق عليه؛ ألنه لو أنفق عليه يف هذا أحرم يف كل سنٍة حبّجٍة، ويف كل  اتطوعً 
  .)2(الكبري، ُمَلّخص ما يف »شهر بعمرٍة فيتوّصل إىل إفساد ماله

ا أو مبـَعًَّضا أو أمَّ ولد أو مأذو له بً لو مدبرًا أو مكاتَـ فال جيب على عبد و  احلريُة:  اخلامس:
ذن املوىل فهو نفٌل ال يسقط  يف احلج أو كان مبكَة لعدم أهلّيته مللك الزاِد والراحلِة، فلو حّج ولو 

، فال جيب على عبيد أهِل مكَة وجيب على فقراءهم؛ ألن اشرتاَط الزاد والراحلة )3((لباب)به الفرُض 
  .)4(يسري ال لألهلّية خبالف اشرتاط احلُريّةيف حّق الفقري إمنا هو للت

حة، وعلى  اوهي القدرُة على زاٍد يليق حباله ولو ملكيٍّ ِملكً  االستطاعُة:  السادس: إل ال 
حة أو اإلعارِة إن َقَدر على رُكوب  إل مللك أو اإلجارِة ال  راحلته خمتّصة به لغري مكٍي وَمن حوهلا 

مل ن كان شيخً  )5(ـُــَقتَّب،الراحلة، وهو املسّمى  ً  اوإال  مرتفًِّها ال يقدر إال على ركوب  أو شا
َد له ُمعاِدًال  ، هذا إذا َقَدر على الشق فقط، )6(احململ، فالشرط القدرة على شّق َحممل بشرط أن جيَِ

ه َمشقُة يف فلو قدر على متام احململ ال ُيشرتط املعادُل بل يضع أمتعَته يف الشق اآلخر إذا مل حيُصل ل
" ، حتويلها إىل َظهر اجلمل عند النزول أو حنوِه وإال فال يُعّد قادرا، كذا أفاده "اخلُري الرمليُّ

                                                   
  .)2/1581هــ).("كشف الظنون" 189ت - 00"األصل": لإلمام ُحمَمَّد بن اْحلسن الشَّيـْبَاِينّ (م  )1(
ــــ  )2( ب شرائط احلج صــــــ52"املنسک الکبري": فصل يف بيان حكم السفيه صـ   .43، و"انظر "إرشاد الساري": 
ب شرائط احلج صــــ  )3(   .2/544، و"البحر": کتاب احلج 44، 43انظر "إرشاد الساري": 
ــــ مطلب فيمن حج مبال حرام   :"حاشية ابن عابدين"  )4(   .3/522کتاب احلج ــ
أي إكاف البعري، وقيل هو اإلكاف الصغري الذي على قدر سنام البعري. ("لسان العرب": فصل:  من الَقَتب قوله "املقّتب":  )5(

  ).1/661القاف 
ج الَعُروس" ع د ل: قوله "معادٌل":   )6(   ).29/446أي َعَدلَه يف احململ، وعادله أي ركب معه. ("



ج     ائط ا

وَمن مل يقِدر الركوَب إال يف املِـــــَحفَِّة اليت من مبتدعات املرتفِّهة، وهو التخُت املعروُف يف زماننا 
حململ أو املـُـــَقتَّب فال يُعذر ولو   احملموُل بني مجَلني أو بغلَتني اُعترب يف حّقه بال ارتياٍب، وإن َقدر 

ه إذا وحنوَ  ، وكذا املعتُرب من الزاد ما يصُلح معه بدنُه فاملعتاُد اللحمَ (رداحملتار) ثَروة كان شريفا أو ذا
  .)1()در( اَقدر على ُخبز وُجْنب ال يُعّد قادرً 

ُعْقَبًة أو يرَكب مرحلًة وميشي مرحلًة فليس مبؤِسٍر؛ ألنه غُري ولو َقدر على راحلٍة مشرتكٍة يرَكبها 
  . (حبر)على املشي أو ال  اوهو الشرُط سواء كان قادرً  ،قادٍر على الراحلة يف مجيع الطريق
   : البحرمن بَغٍل أو محاٍر، قال يف  -  وهي من اإلبل خاصةً  -  ولو َقدر على غري الراحلة

لكراهةمل جيب عليه ومل أَره ص« لكراهة )2(»رحيا، وإمنا صّرحوا  ، قال يف )3(يعين والواجُب ال يّتصف 
الفقُه يقتضي الوجوَب يف البغل، واحلمار، والفرس؛ إذ هو منوٌط وأقول: «بعد نـَْقله:  )4(اخلرييّة

  ، وهللا تعاىل أعلم.)5(»الستطاعة، وهي أعمُّ 
ِمن الشافعية من اعتبار القدرة )6("اإلماُم "اَألْذُرعيّ  والذي ينبغي ما قاله: «رداحملتارقال يف 

لسفر عليها يف مثل تلك  على البغل واحلمار فيمن بينه وبني مكَة مراحُل يسرية جرت العادُة 
املسافة دون املراحل البعيدة كأهل املشرق واملغرب مثال؛ ألن غَري اإلبل ال يقوي على قطع 

، فما صّرحوا به من )7( انتهى» اٌن جد ، وهو تفصيٌل حسالكبرياملسافات الشاسعة غالبا قاله يف 
منا هو يف املراحل البعيدة دون اليسرية أو فيها أيضا إذا ُوجد راحلة كما كرهوا لُبَس إالكراهة 

  عند وجود النعلني. بِ عَ ــِـكْ امل

                                                   
ــــ مطلب فيمن حج مبال حرام "الدر" مع "الرد": کتاب احلج   )1(   .525، 3/524ــ
  .548، 2/547"البحر": کتاب احلج   )2(
  (هامش "مراقي الفالح").728"حاشية الطحطاوي": كتاب احلج صــــ  )3(
  ).1/248هــــ). ("اكتفاء القنوع مبا هو مطبوع" 1081ت -0000(مريية" خلري الدين الرملي، احلنفي الفتاوى اخل) "4(

  (هامش"البحر الرائق"). 2/547حة": کتاب احلج "املن  )5(
هــــ). 783ت -708هو أمحد بن محدان بن أمحد بن عبد الواحد، أبو العباس، شهاب الدين األذرعي، الشافعي (م  )6(

  ).1/119("األعالم للزركلي" 
ـــــ "حاشية ابن عابدين": كتاب احلج  )7(   .3/526مطلب فيمن حج مبال حرام  ـ



ج       ائط ا

ء والُسمعة  )1(حجَّ كذلك ـــَقتَّب أفضُل من احململ؛ ألنه واملُـ  وألنه أبعُد من الر
  .)2((رداحملتار) وأخّف على احليوان

ج راكبا أفضل أم ماشيا؟]   [ا

أفضُل منه ماشيا؛ ألن يف الركوب عو لقّوة النفس على قضاء النُُّسك بصفة  اواحلجُّ راكبً 
دة اإلنفاق خبالف املشي؛ فإن امل َمن من إخالله بذلك، وُرمبّ الكمال مع ما فيه من ز ا اشَي ال 

سوء اخللق   كره احلجُّ ماشيا إذا كان مظّنةَ ـوِقع يف احملظور، بل يُ مُ لـمَّة وسوِء اخللق ايُفضي إىل السَّآ
كأن يكون صائما أو ال يطيقه، وأما َمن يَِثق بنفسه وال يتفاوت حالُه فاملشُي أفضُل يف نفسه من 

  .)3(لتواضع والّتذّلل، وألنه أشقُّ على البدن فكان أفضل للقادرالركوب؛ ألنه أقرُب إىل ا
قُته سبعني حسنًة، وللماشي  أن للحاّج الراكب بكّل ُخطوةٍ : )4(الطَبَـَراينّ ويف رواية  َخيُطوها 

  .)5()املعجم الكبري للطرباين(، رواه برجال ثقات بكل ُخْطوة خيطوها سبعَني ألَف حسنة

[   [أفضلية ا  حق ا

كما أن   )6(هذا يف حّق اآلفاقي، أما يف حّق املكي وَمن حوهلا فاحلجُّ ماشيا أفضل منه راكبا
لنُّسك، وألنه ُروي عن )7(ست بشرط هلمالقدرَة على الراحلة لي دُة مشقٍة ختُِّل  م ال يَلحقهم ز ؛ أل

حىت يرجَع إليها   َمن حّج ِمن مكَة ماشًياقال:   أن رسوَل هللا :"ابن عباس"
 من حسناِت احلرم، وحسناُت احلرم احلسنُة مبائِة ألِف حسنة ُكِتب له بكل ُخْطوة سبُع مائِة حسنةٍ 

                                                   
ّٰ بن أنس قال: 1517ه البخارّي (كما أخرج  )1( ب احلج علی الرحل: عن مثامة بن عبدا ـــــ  حج أنٌس علی «)، کتاب احلج ـ

  حج علی رحل وکانت زاِملَته. وحّدث: أن رسول هللا » َرْحل ومل يکن َشِحيحا
  .527، 3/526"الدر" مع "الرد": کتاب احلج ــــ مطلب فيمن حج مبال حرام   )2(
  املصدر السابق.  )3(
  ).2/407هــ). ("وفيات األعيان" 360ت   -  260هو أبو القاسم، سليمان بن أمحد بن أيوب بن ُمَطّري، الَلْخِمّي، الطرباين (م  )4(
  إال أن فيه "سبع مائة حسنة" مكان "سبعني ألف حسنة". عن ابن عباس ) 12522الطرباين يف "الكبري" ( أخرجه  )5(
ــــانظر "إرشاد ال  )6(   .7ساري": مقدمة يف آداب مريد احلج صـ
ــــ مطلب فيمن حج مبال حرام   )7(   .3/525"حاشية ابن عابدين": کتاب احلج ــ



ج     ائط ا

، ومثُله )3()2(حاشية ابن حجر على اإليضاح، وصّحح إسناَده، كذا يف )1()احلاكمُ (رواه 
:  ، قيل "البن عباس"»من حسنات احلرم«إال أنه [أي احلاكم]قال بعد قوله:  )4(الكبرييف

  .)5(اهــ» كلُّ حسنٍة مبائِة ألِف حسنةٍ « وما حسناُت احلرم؟ قال:
أحُد ُرواتِه  )8("بَن سوادة عيسى" أنّ ـــــله ب )7("وتضعيُف "البيهقي: « )6("قال "ابُن حجر
وغريَه أخرجوه من حديث  )9("رد به؛ ألن "احلافَظ ابَن َمْسدينه مل ينف مردودٌ  تفّرد به وهو جمهولٌ 
"ابُن  "ابُن سوادَة"، وقال الذي رواه عنه )11("عن "إمساعيِل بِن أيب خالدٍ  )10(""سفياَن بِن عيينةَ 

 البيهقيُّ من الوجه الذي رواه  احلاكموِمن َمثَّ رواه  ،هذا حديٌث حسٌن غريبٌ ":َمْسدي

                                                   
بن 405 - 321هو دمحم بن عبد هللا بن َمحَدَويْه بن نعيم الضيب، الّطهماين النيسابورّى (م  )1( حلاكم، ويعرف  هــ)، الشهري 

  ).6/227كابر حّفاظ احلديث واملصنفني فيه، له: "املستدرك على الصحيحني".("األعالم للزركلي" البّيع، أبو عبد هللا، من أ
هـ). ("طبقات الشافعية" البن شهبة 676ت -  00"اإليضاح يف املناسك": لشيخ اإلسالم حميي الدين أيب زكر احلزَاِمي النووّي (م  )2(

2/153.(  
  .33ــــــص سفره دابآالباب األول يف  :جر على اإليضاح) حاشية ابن ح3(
  .16ـــ"املنسك الكبري": فصل: اختلف أصحابنا يف آفاقي ص  )4(
مرضا شديدا فدعا ُولَده فجمعهم فقال:  مرض ابن عباس «: عن زاذان قال: املناسك)، کتاب 1692أخرجه "احلاکم"(  )5(

ّٰ له بکل خطوة سبع مائة حسنة، کل «يقول:  مسعت رسول هللا  من حج من مکة ماشيا حتی يرجع إلی مکة کتب ا
هذا حديث صحيح «، قال احلاكم: »بکل حسنة مائة ألف حسنة«قال:» وما حسنات احلرم؟«، قيل: »حسنة مثل حسنات احلرم

، وعيس«وقال الذهيب: » اإلسناد ومل خيرجاه   ».منكر احلديثى، قال أبو حامت: ليس بصحيح أخشى أن يكون كذ
).("األعالم للزركلي" ـــه852ت -773هو أمحد بن علي حمّمد الِكناين العسقالين، أبو الفضل، شهاب الدين ابن حجر(م  )6(

1/178.(  
فاظ هــــ).(تذكرة احل458ت  - 384هو اإلمام احلافظ العّالمة أبو بكر أمحد بن احلسني بن علي بن موسى البيهقي (م  )7(

  ).1/57، وفيات األعيان، 3/1132
  ) مل نعثر علی ترمجته.8(
طي(م9(  هــــ).663ت - 00) هو أبو بكر دمحم بن يوسف بن موسى بن يوسف بن مسدي اَألْزِدّي املهليب األندلسي الغر

لوفيات"    ).5/166("الوايف 
  ).2/391هــ).("وفيات األعيان" 198ت -107هو أبو دمحم بن سفيان بن عيينه بن أيب عمران ميمون اهلاليل(م)10(
هــ). ("تذكرة احلفاظ" 146، 145ت - 00هو إمساعيل بن أيب خالد، أبو عبدهللا، البجلي، األمحسي موالهم، الكويف ()11(

  ).1/115للذهيب 



ج       ائط ا

وغريُه، وارتضاه "احملبُّ  )1("وصحّح إسناَده، وممن قال بقضّية هذا احلديِث "احلسُن البصريُّ 
  .)4(اهــ »وغريُه )3()2("الَطَربيُّ 

لة وَمن به ُضعٌف ِمن أهل مكَة ال يقدر على املشي فالركوُب أفضُل كما أن القدرَة على الراح
: والراحلُة شرٌط يف حّق اآلفاقي فقط َقَدر على املشي )  )5 "ماينُّ شرٌط يف حّقه، كذا قال "الَكرْ 

املواقيت إىل احلرم فال ُيشرتط يف حّقه الراحلُة  وَمن حوهلا، وهو َمن كان داخلَ  املكيُّ ، أما )6(أو ال
  .)7(على املشي بال مشقٍة زائدٍة وإال فكاآلفاقيّ  اإذا كان قادرً 

م اشتغاله بُنُسك احلّج إال إذا كان ُميكنه  وأما الزاُد فشرٌط ال بّد منه َقْدر ما يكفيه وعياله يف أ
هو هنا من كان بينه وبني مكَة أقّل من ثالثة «وغريِه، وقيل:  الفتحاالكتساُب يف الطريق، كذا يف 

م ّ م فصاعًدا فهو بعيٌد عنها»أ ، فيكون كاآلفاقي يف اشرتاط ، أما َمن كان منها على ثالثِة أ
، واألّوُل هو املراُد منه )8(الراحلة سواء كان قادرا على املشي أو ال، وهو اختياُر مجاعة وقّواه الشارحُ 

   وهو الذي حّل له دخوُل مكَة بال إحرام » وال متّتَع، وال ِقراَن ملكيٍّ وَمن حوهلا«اتفاقا يف قوهلم: 
  كَة أقّل ِمن مدِة سفٍر.ال خصوَص َمن كان بينه وبني م

يقات] م الفق إذا وصل إ ا   [ح

والفقُري اآلفاقيُّ إذا وصل إىل امليقات صار كاملكي فيجب عليه وإن مل يقدر على  مسألة:

                                                   
بت (م  )1( )، وأمه ــه110ت -00هو احلسن بن أيب احلسن يسار، اإلمام شيخ اإلسالم، أبو سعيد البصري، موىل زيد بن 

ملدينة. ("تذكرة احلفاظ    ).1/57خرية، موالة أم سلمة، نشأ 
). ("األعالم للزركلي" 696ت -  615هو أمحد بن عبدهللا بن دمحم الطربي، أبو العباس، حمب الدين، حافظ، فقيه، شافعي (م  )2(

1/159.(  
  .658ب ما جاء يف تضعيف حسنات احلرم، صـــ"الِقرى لقاصد أّم الُقرى": الباب األربعون يف فضل احلرمني وبيت املقدس،   )3(
  .34، 33"حاشية ابن حجر اهليتمي علی اإليضاح": الباب األول يف آداب السفر صـــ  )4(
). ("األعالم للزركلي" ــه 883ت -  00فقيه، حنفي (م هو دمحم بن مَكرَّم شعبان، أبو منصور، زين الدين الَكْرَماينُّ،  )5(

7/108.(  
  .1/264": فصل يف کيفية الزاد والراحلة املناسك) "املسالک يف 6(
  .2/548) "البحر": کتاب احلج 7(
ب شرائط احلج صـــــ )8(   .53،54انظر "إرشاد الساري": 



ج     ائط ا

، وينبغي أن يُراَد به الفقُري املتنفُِّل لنفسه ليخرَج الفقُري املأموُر؛ فإنه إذا (لباب)و )1( (فتح) الراحلة
امليقات ال يصري كاملكي؛ ألن قدرتَه بقدرة غريه، وهي ال تُعترب فال جيب عليه خبالف وصل إىل 

ابتداًء، كذا  ااملتنفِّل لنفسه؛ ألنه إذا وصل إىل امليقات صار قادرا بقدرة نفسه وإن كان سفرُه تطوعً 
بعد وصوله إىل  الركوبَ  مَ دِ عَ ، وكذا الغينُّ اآلفاقيُّ إذا )3(يف احلجِّ عن الغري رداحملتارو )2(املِنحةيف

يُكره حترميا، وعليه  عن حجة اإلسالم، فلو نوى نفًال  ليقعَ  امليقات يتعّني عليه أن ال ينوَي حبّجه نفًال 
  وغريُه. )4()شرح( احلجُّ من قابل

املواقيت، وأما إذا أُريد به َمن كان ِمن مكَة على  إذا أُريد مبن حوهلا َمن هو داخلَ كلُّ ذلك 
أقّل من مسافة سفٍر فالفقُري اآلفاقيُّ إذا وصل امليقاَت ال جيب عليه، إمنا جيب عليه إحراُم أحِد 
النُُّسكني لقصده مكَة؛ فإن كان ُمتنفِّال لنفسه جاز أن ينوَي حبجه نفال من غري كراهة، ولو نوى 

ن صار منها على أقّل من مسافة سفر صار قادرا على احلج فرضا يسقط عنه، مث إذ ا دخل مكة 
فوجب عليه فَيمضي فيما أحرم به، وعليه احلجُّ من قابل، وإن كان مأمورا فعليه أن ُحيرِم من امليقات 

جيب عليه كاملتنفِّل «عن اآلمر؛ ألن سفَره مباله فال ُميكنه أن ُحيرِم لنفسه، مث إذا وصل مكة، فقيل: 
، وسيأيت )5(»ألن قدرَته بقدرة غريه فال تُعترب«، قال: »رداحملتار«ورّجحه يف  ،»ال« ، وقيل:»لنفسه

  إن شاء هللا تعاىل. "فصل ما ليس من شرائط النيابة يف احلج"التفصيُل يف 

م:  راحلة«[توضيح قو زاد وا   ]»القدرة  ا

يف  ذاهبا وجائيا راكبابلغه إىل مكة، بل إىل عرفَة يُ  القدرة على زاٍد وراحلٍة ِملُك مالٍ  ومعىن
، فإن اتّفق عاُم َقْحٍط )6(ٍط ال إسراَف فيها وال تقتريَ سَ مجيع السفر بثمن املثل أو أجرة املثل بنفقة وَ 

                                                   
ب شرائط احلج صـــــــ، وانظر "إرشاد الساري2/425"فتح القدير": كتاب احلج    )1(  :"45.  
  (هامش"البحر الرائق"). 2/546"املنحة": کتاب احلج   )2(
ب احلج عن الغري   )3( ـــ    .4/26"حاشية ابن عابدين": کتاب احلج ـ
ب شرائط احلج صــــ  )4(   .46"انظر "إرشاد الساري": 
ب شرائط احلج ، وانظر "4/26مطلب يف حج الصرورة  ــــــ "حاشية ابن عابدين": كتاب احلج  )5( إرشاد الساري": 

  .26،27صـــ
ـــ قبيل مطلب يف قوهلم: يقدم إخل   )6(   .529 - 3/527"الدر" مع "الرد": کتاب احلج ــ



ج       ائط ا

كثَر من مثن  اها فيمهودُ أو ماًء يف موضعها املعتاِد وج اوَجْدٍب فلم جيد زادً  املثل جدا مل جيِب إال 
كثَر من مثن املثل أو  وكذا اذاعليه،  احلجُّ  مل جيد راحلًة أو ما يصُلح مبثله من َحممل أو غريِه إال 

  .)1()کبريأُجرِة املثل ال جيب احلجُّ عليه
وَعبيد خدمته وفرسه احملتاِج إىل ركوبه  ليِة املذكورِة يف الزكاة كَمسكنهاألص عن حوائجه فاضال

، وِسالحه إن كان م ً ن أهله، وآالِت ِحرفته إن كان ُحمرتِفا، وكتِب الفقه إن كان فقيها ولو أحيا
ِث بيته ومرّمِة مسكنه، ورأِس مال ِحرفته إن احتاجت لذلك،  حمتاجا إىل استعماهلا، وثياِب لُْبسه وأ
جرا يعيش  وآالِت حرثه من البقر وحنِو ذلك إن كان حرّا أّكارا، أو رأِس مال التجارة إن كان 

ايَة لهلتج  ارة، واملراد ما ُميكنه االكتساُب به قدَر كفايِته وكفايِة عياله ال أكثَر؛ ألنه ال 
  .)2((رداحملتار)

من تلَزمه نفقُته، وهي الطعاُم والِكسوُة والُسكىن، ويُعترب فيه الوسُط أيضا من  وعن نفقة عياله
غري تبذير وال تقتري، فاملراُد به الوسُط من حاله املعهوِد ال ما بني نفقة الغين والفقري كما توّمهه يف 

به يف ظاه )3(البحر ر الرواية، وقيل: إىل حني َعوده، وال ُيشرتط نفقُته ونفقُة عياله ملا بعَد إ
 ،)6(، وتُعترب مع نفقة الطريق نفقُة املـَــْكس واِخلفارة)5(، وعن "أيب يوسَف": شهرٌ )4(»ُيشرتط نفقُة يوم«

  .)7(فُيشرتط القدرُة عليها أيضا
حالًة أو مؤجلًة، واملراُد ديوُن الِعباد؛ ألن احلجَّ يُقّدم على الزكاة كما سيأيت،  وعن قضاء ُديُونه

  .)8(للحّج يف ظاهر الرواية الِغىننسائه ولو مؤجلًة، هذا هو حدُّ  وأصدقةِ 

                                                   
  .26ــــ"املنسک الکبري": فصل يف شرائط الوجوب ص  )1(
  .3/529قوهلم: يقدم إخل "الدر" مع "الرد": کتاب احلج ــــــ قبيل مطلب يف   )2(
  .550، 2/549"البحر": كتاب احلج   )3(
  املصدر السابق (هذا قول أيب حنيفة).  )4(
  .2/549"البحر": كتاب احلج   )5(
خذه الُعشَّار، قوله "املكس":   )6( ري. (" واخلفارة:أي ما  خذه اخلَِفري وهو ا الدر" مع "الرد": کتاب احلج ـــ مطلب أي ما 

  ).3/531م : يقدم إخل يف قوهل
  (هامش "البحر الرائق"). 2/551"املنحة ":کتاب احلج   )7(
  .48انظر "إرشاد الساري": فصل يف شرائط احلج صـــــ  )8(



ج     ائط ا

فليس  اوما ذَكر بعُض أصحابنا يف تقدير نفقة العيال َسنًة والبعُض شهرً : «البدائعقال يف 
ختالف  بتقديٍر الزٍم، بل هو حبسب اختالف املسافة يف الُقرب والُبعد؛ ألن َقْدَر النفقة خيتلف 

  .)1(اهــ »املسافة فُيعترب يف ذلك قدُر ما يذهب ويعود إىل منزله

صاب؟] ج مقدار ا وجوب ا ط  ش   [هل 

اء كان مقداَر النصاب أو وال ُيشرتط لوجوب احلج مقداُر النصاب بل ما يبلغه كما ذكر سو 
  .)2(الكبريأكثَر أو أقلَّ ، كذا يف 

ج مقدم [ وج ا ادم وال ن وا س ج اء ا وسم ا  [  

ومن ال مسكَن له وال خادَم وهو حمتاٌج إليهما وله ماٌل يكفيه لُقوِت ِعياله من وقت ذهابه إىل 
به وله ماٌل يبلغه فليس له صرفُه إليهما إن حضر وقُت خروج أهل بلده خبالف َمن له  حني إ

مسكٌن َيسُكُنه وخادٌم خيَدمه ال يلَزمه بيُعهما؛ ألنه ال يتضّرر برتك شراء املسكن واخلادم خبالف بيع 
  .)3(وغريه )لباب(املسكن واخلادم؛ فإنه يتضرر به 

لزِمه احلجُّ؛ ألنه إذا  ولو وقُته ،له ألٌف وخاف الُعُزوبَة، إن كان قبَل خروج أهل بلده فله التزّوجُ 
خاف الز فالتزّوج واجٌب عليه ال فرٌض، فُيقّدم عليه احلجُّ الفرض خبالف ما إذا حتقق الز وتيّقنه؛ 

  .)4(رداحملتارألن التزوجَّ فرٌض حينئذ فُيقّدم على احلج، ومتاُمه يف 

بيه  ت
ج [ وائج األصلية  مع عدم وجوب ا   ]ا

ا، فال تُباع للحج، بل احلوائَج األصليَة إذا كانت موجودًة له ال جيب احلفاحلاصُل أن      جُّ 
بّد من ماٍل فاضٍل عنها، وإن مل تكن موجودًة عنده، وهو حمتاٌج إليها يُقّدم احلجُّ عليها إن حضر  ال

                                                   
  .2/298"البدائع":کتاب احلج ـــــ شرائط فرضيته   )1(
  .23ـــ"املنسك الكبري": فصل يف شرائط الوجوب ص  )2(
  .48،49 شرائط احلج صــــانظر "إرشاد الساري": فصل يف  )3(
ــــ قبيل مطلب يف قوهلم: يقدم إخل   )4(   .529، 3/528انظر "الدر" مع "الرد": کتاب احلج ـ



ج       ائط ا

  .)1(الكبريوقُت خروج أهل بلده، فال ُيصرف املاُل إليها بل َحيجُّ به، كذا أفاده يف 

اض[ اجة]ا اف ن زائد  ا س   ج بَضيعة زائدة أو 

ع مقداَر ما يكفي الزاَد والراحلَة ي بقى بعد رجوعه من َضيعته وإن كان له ِمن الضياع ما لو 
  .)2(اخلانيةيعيش بغّلته الباقي يفرتض عليه احلجُّ وإال فال،كذا يف  قدُر ما

لفاضل ال يلَزمه بيُع الفاضل، نعم! هو  اولو كان منزلُه كبريً  ُميكنه االستغناُء ببعضه واحلُج 
ألوىل.   األفضُل، وكذا ال يلزَمه بيُع الكل إذا ُميكنه االكتفاُء مبنزل آخر دونه أو بُسكىن اإلجارة، والعاريِة 

نه، وإن كان له يليق مبثله، وُميكنه االقتصاُر بعبٍد آخَر دو  يلَزمه بيُع عبٍد نفيٍس ال وكذا ال
حيتاج إىل استعماهلا،  ميَتِهنه، أو كتٌب ال يستخدمه، أو متاٌع ال َيسُكنه، أو عبٌد ال ٌن فاضٌل المسك

   إىل لُبسها، أو أرٌض حيتاج  ربّية، أو ثياٌب المن اآلالت احلوهي من العلوم الشرعية، وما يَتبعها 
ا، أو حوانغّلتها، أو كرٌم زائٌد على قدر التَ  حيتاج إىل ال حيتاج إليها  يُت أو حنُو ذلك مما الفكُّه 

حلج.   جيب بيُعها إن كان به وفاٌء 
وكذا َحيُرم عليه أخُذ الزكاة إذا بلغ نصا ولو مل َحيُْل عليه احلوُل، ويتعلق به وجوُب األضحية 

ٍه وهو حيتاج إىل إذا كانت لفقي«وصدقُة الفطر ونفقُة ذي الرحم اَحملرم، وقالوا يف ُكُتب الفقه: 
ا االستطاعُة، وأما ُكُتب الطبِّ  ا االستطاعُة، وإن كانت جلاهٍل يثبت  استعماهلا ال يـَثْـُبت 
ا، سواء احتاج إىل  ضيِة واألدبيِة فيَـثْـُبت االستطاعُة  والنُّجوِم واهليئِة وأمثاِهلا من الُكُتب الر

  .)4(التتارخانيةعن )3((کبري)و (شرح)»استعماهلا أم ال

ة واإلباحة] لك ال بالعار بت االستطاعة با   [ت

حةوال تثبت االستطاعُة  ح له الزاَد والراحلَة ، فلو بذل االبُن ألبيه الطاعلعارية واإل   َة وأ
     ليه قَبولُه؛ ألن شرَط الوجوب جيب عليه احلجُّ، وكذا لو ُوهب له ماٌل؛ لَيُحجَّ به ال جيب ع ال

                                                   
  .29ـــــ: فصل يف شرائط الوجوب صللسندي "املنسک الکبري"  )1(
  (هامش"الفتاوى اهلندية"). 1/282،283"اخلانية":کتاب احلج   )2(
  .24ـــــفصل يف شرائط الوجوب ص :"املنسک الکبري"  )3(
ــ فصل يف بيان شرائط الوجوب   )4(   .473، 3/472"التاترخانية": کتاب احلج ـــ



ج     ائط ا

لو امتنع الباذُل بعد إحرام «: )1(احمليطجيب حتصيُله، فلو قَِبل وجب عليه احلجُّ إمجاعا، ويف  ال
يلَزمه أن يبيعها حلج الفرض ويَدع  وله ولٌد ال )2(ميلك إال قريةً  بذول له ُجيرب على البذل، ومن الامل

  .)3((کبري)اهــ  »ولَده يف الصدقة

َبه] ُش ج بمال حرام أو    [أداء ا

، وال )4(، ولو حجَّ به سقط عنه الفرُض لكنه ال تُقبل حجُته كما ورد يف احلديثمباٍل حرامٍ  وال
رك احلج كما إذا صّلى يف  تنايف بني سقوطه وعدم قبوله، فال يُثاب لعدم القبول وال يُعاَقب عقاَب 

، واحليلُة ملن ليس معه إال ماٌل حراٌم أو فيه شبهٌة أن )5(أرِض غصٍب أو ثوِب حريٍر أو حنِو ذلك
يستدين للحج من مال حالل ليس فيه شبهٌة وَحيُجُّ به مث يقضي ديَنه من ماله، ذكره "قاضي 

  .)7(")6(خان

ط  راحلة  زاد وا وجوب األداء وجوبفس ا[القدرة  ا   ]ال 

تفاق الفقهاء، وقال األصولّيوَن:مث  ا شرُط « القدرُة على الزاد والراحلة شرُط الوجوب  إ
 قط عنه الفرُض حىت لو اسَتغىن لو حتّمل العاجُز عنهما فحّج ماشيا يس«، وقالو: »وجوب األداء

                                                   
هــ).("كشف الظنون"  616"احمليط الربهاين": لربهان الدين حممود بن أمحد بن عبد العزيز بن عمر بن مازه البخاري (ت  )1(

2/1619.(  
  .3/1808اللغة العربية املعاصرة": املادة، ق ر ي  أي ضيعة. ("معجمقوله "قرية":   )2(
  .25"املنسک الکبري": فصل يف شرائط الوجوب صـــــ  )3(
لنفقة : «قال: قال رسول هللا  جزء من حديث أيب هريرة   )4( إذا خرج الرجل حاجا بنفقة طيبة...وإذا خرج 

داه مناد من ا لسماء: ال لبيك وال سعديك، زادك حرام ونفقتك حرام، وحجك اخلبيثة، فوضع رجله يف الغرز، فنادى: لبيك، 
  ).5228أخرجه يف "املعجم األوسط" للطرباين:».( غري مربور

ــــ مطلب فيمن حج مبال حرام   )5(   .2/412، و"الفتح": کتاب احلج 3/519"حاشية ابن عابدين": کتاب احلج ـ
ــــه592ت - 00َألْوْزَجندّي (مهو حسن بن منصور بن حممود فخر الدين، قاضي خان، ا  )6( )، نسبة إىل أوزجند بنواحي ـ

  ).65، 64ـــــأصبهان بقرب فرغانة. ("الفوائد البهية" ص
ملال املشتبه كما يف "الفتاوى اخلانية"  التنبيه:  )7( يفهم من كالم املؤلف أّن هذه احليلة عامة للمال احلرام واملشتبه ولكنها خمتّصة 

("اخلانية" کتاب احلج ـــــ فصل يف ». إذا أراد أن حيّج مبال حالل فيه شبهة؛ فإنه يستدين للحج ويقضي دينه من ماله«ما نصه: 
  ).1/220دية" الباب األول يف تفسري احلج ، و"اهلن1/313املقطعات



ج       ائط ا

نيا ال ا على ، وهو ظاهٌر على قول األصوليني؛ ألنه أداٌء بعد الوجوب، وأم»جيب عليه أن حيجَّ 
قول الفقهاء فألن عدَم الوجوب ليس لعدم األهلية كالعبد بل لدفع احلرج عنه، فإذا حتّمله وجب، 

  .)1( الفتحمث يسقط، كاملسافر إذا صام رمضان، ومتاُمه يف 
إن كانوا  )2(الوقُت أي وجوُد القدرة فيه وهو أشُهُر احلج أو وقُت خروج أهل بلده  السابع:

ب إال على القادر فيها أو يف وقت خروج أهل بلده؛ فإن َمَلك املاَل قبل خيُرجون قبلها فال جي
 سقاِط احلجِّ فمكروٌه عند "دمحم" الوقت فله صرفُه حيث شاء لكن إن َصَرفه على قصِد حيلِة إ

َس به عند "أيب يوسَف" وال 
، وإن َمَلكه يف الوقت فليس له صرفُه إىل غري احلج على )3( 

لفور ف ، وإن َمَلك يف وقٍت ال يقدر على )4(لو َصَرفه ال يسقط عنه الوجوُب على القولنيالقول 
  .)6((کبري) وعليه الفتوى» واألظهُر أنه ال جيب« يف منسكه: )5("أداء احلج قال "الفارسيُّ 
قبل الوقت فخافوا املوَت وهم موسرون  ُعتق عبدٌ بلغ صيبٌّ أو أفاق جمنوٌن أو  ولو أسلم كافٌر أو

طلٌة؛ ألن املوصى به ليس مطلَق احلّج صَ ليس هلم اإليصاُء حبجة اإلسالم، ولو أوْ  ا فوصيُتهم  وا 
وألن اإلحجاَج عن الفرض قبل  )7((فتح) ليلَزم الورثَة إن وسع الثلُث بل احلجُّ الفرُض وهو معدومٌ 

الوقُت شرُط : ، وقال "أبو يوسَف")8((کبري) عن الغريالوجوب ال جيوز كما سيأيت يف احلج 

                                                   
  .2/425انظر "الفتح": کتاب احلج   )1(
أما اليوم فوقُت وجوِبه عند ما ُحتَْصل االستمارات لقبول احلج من الدولة وهلا وقت معني يف كل دولة، فالذی  املالحظة:  )2(

جامعة عليه احلج. (مأخذه "التبويب" لداراإلفتاء  يکون قادرا على حصول جواز السفر والتاشرية وغري ذلك يف ذاك الوقت جيب
  ).55/55153الرشيد، كراتشي 

ب ما يبطلها  الفتوى على قول اإلمام "دمحم"  القول الراجح:  )3( ، 9/408كما يف "الدر املختار": كتاب الشفعة، 
للغة اهلندية) ، وك36/245وكذا يف "املوسوعة الفقهية الكويتية": خمارج احلَِيل، احليلة يف احلج  ذا يف "ُمعّلم احلّجاج" (

ــــ   .91للشيخ "سعيد أمحد" البالنبوري صـ
  .54انظر "إرشاد الساري": فصل يف شرائط احلج صــــ  )4(
ج الرتاجم" لزين الدين: ــه739ت - 675هو اإلمام عالء الدين، أبو احلسن، علي بن بلبان بن عبدهللا الفارسّي (م  )5( ") .(

  ).199ــــ، و"الفوائد البهّية" ص2/18قطلوبغا قاسم بن 
  .30ــــفصل يف شرائط الوجوب ص :"املنسک الکبري"  )6(
ــــ"الفتح": کتاب احلج   )7( ب شرائط احلج ص3/135ب احلج عن الغري  ـ   .55ـــــ، وانظر "إرشاد الساري": 
  .31ــــفصل يف شرائط الوجوب ص :"املنسك الكبري"  )8(



ج     ائط ا

ا   .)1((فتح) وجوِب األداء فيجب عليهم اإليصاُء 
فقٌري آفاقيٌّ َقِدم مكَة قبل أشُهر احلج أو صيبٌّ مكيٌّ بلغ أو عبٌد ُعتق أو كافٌر أسلم مبكَة قبل 

وا األشُهَر وهم مبكة؟ فعلى القول أشهر احلج هل جيب عليهم احلجُّ يف احلال أم ال جيب ما مل يُدرك
نه شرُط األداء جيب   .)2((کبري) ن الوقَت شرُط الوجوب ال جيب، وعلى القول 

ات كتو نية أداء ا س و ن ا وقت إ عينة [يعت مع ا   ] أوقاتها ا

على الّسري ويُعترب مع الوقت إمكاُن السري، وهو أن يَبقى وقٌت ُميكنه الذهاُب فيه إىل احلج 
م أكثَر من مرحلٍة ال جيب احلجُّ   املعتاِد، فإن احتاج إىل أن يقطَع كلَّ يوم أو يف بعض األ

  .)3((رداحملتار)
ا، فإن أّدى به احلاُل إىل تعطيل  ت يف أوقا وكذا يُعترب مع الوقت أن يتمّكن من أداء املكتو

حلكمة إجياُب فرٍض على وجه « :"الَكْرماينُّ ، قال ")4(الصالة مل جيب احلجُّ  ألنه ال يليق 
  .)5(اهــ» يفوته فرٌض آخُر عن وقتها

ضاق على احملرِم وقُت العشاء حبيث لو ذهب إىل الوقوف فاته العشاُء، ولو صّلى أما لو و 
العشاَء فاته الوقوُف فإنه يَرتك الصالَة ويذهب إىل عرفَة؛ ألن أداَء فرض الصالة وإن كان آكد ففي 

ت احلج مشقٌة عظيمٌة؛ ألنه حيتاج يف قضائه إىل ماٍل كثٍري خطٍري وسفٍر بعيٍد وعاٍم قابٍل خبالف فوا
 مح جح مج حج مث هتُّ، وهللا تعاىل يقول:)6((جوهرة) ا يسريٌ قضائهفوات الصالة؛ فإّن 

  .]١٨٥البقرة: [ َّ مخ  جخ

                                                   
  .2/415: کتاب احلج "الفتح"  )1(
  .31ــــ"املنسك الكبري": فصل يف شرائط الوجوب ص  )2(
ـــ مطلب يف قوهلم: يقدم إخل   )3(   .3/534"الدر" مع "الرد": کتاب احلج ــ
  املصدر السابق.  )4(
  .1/265": فصل يف کيفية الزاد والراحلة كيف املناس ك"املسال  )5(
ب   )6(   .1/390القران "اجلوهرة": کتاب احلج، قبيل 



ج       ائط ا

  تتمة
وقت  ] [ أن ا   نوع

واعلم أّن الوقَت نوعان: وقٌت هو شرُط الوجوب وآخُر هو شرُط صحة األداء، «: الكبرييف 
ُم أداء  فاألّول: ما ّ ، والثاين على وجهني: ممدوٌد وهو أشُهُر احلج، وقصٌري وهو يوُم عرفَة وأ ذكر

  .)1(»األعمال

  فصل
وط وجوب األداء]  ]  

  .)2((حبر)وأما شرائُط وجوب األداء فخمسٌة على األصّح 
وهي سالمُة البدن عن اآلفات املانعة عن القيام مبا ال بّد منه يف سفر  ،الّصحةُ   :األّولُ 

جوب، فال جيب احلج فهي شرُط الو  احلج، هذا عندمها، أما ظاهُر املذهب عند "أيب حنيفَة"
ومقطوع الرِجلني أو اليدين أو الرِجِل الواحدِة واألعمى واملريِض والَزِمن واملفلوج  دِ على املـُــْقعَ 

واملعضوِب، وهو الشيُخ الكبُري الذي ال يثبت على الراحلة بنفسه، وإن َمَلكوا ما به االستطاعُة 
فليس عليهم اإلحجاُج أو اإليصاُء، وعندمها جيب احلجُّ عليهم إذا َمَلكوا الزاَد والراحلَة ومؤنَة َمن 

نفسهم، فعليهم اإلحجاُج أو يرفع هم ويضعهم ويقودهم إىل املناسك ولكن ليس عليهم األداُء 
 )4(واختاره كثٌري من املشايخ، منهم "ابُن اهلمام" )3(اإليصاُء به عند املوت، وصحّحه "قاضي خان"

 هو املذهُب )5(العميق البحروقال يف  النهاية، وأما ظاهُر املذهب فصّححه يف :
وإن َمَلكوا الزاَد والراحلَة ومل جيدوا مؤنَة َمن يقودهم ال جيب  )6(الصحيُح، فقد اختلف التصحيحُ 

                                                   
 .31ــــالکبري": فصل يف شرائط الوجوب ص ك"املنس  )1(

  .2/539"البحر": کتاب احلج   )2(
  (هامش"الفتاوى اهلندية"). 1/282"اخلانية": کتاب احلج ــــ شرائط احلج   )3(
  .2/421"الفتح": كتاب احلج   )4(
- 00مأليب البقاء دمحم بن أمحد بن دمحم املكي العمري احلنفي ( "البحر العميق يف مناسك املعتمر واحلاج إىل البيت العتيق":  )5(

  ).1/225هـــ). ("كشف الظنون" 854ت
 =كما يظهر مما نقله "ابن عابدين" يف حاشيته على الراجح ما عليه اإلمام "أبو يوسف" و"دمحم"  القول الراجح:  )6(

 



ج     ائط ا

  .)1( عليهم احلجُّ يف قوهلم

ه لعذر طارئ] ج بعد وجو سقط ا   [ال 

َحيُجَّ  مات، فإن َمَلكه وهو صحيٌح فلم واخلالُف فيمن َمَلك ما به االستطاعُة وهو معذوٌر حىت
التفاق فيجب عليه اإلحجاُج أو اإليصاُء به  من عامه حىت زالت الّصحُة؛ فإنه يتقّرر دينا يف ذمته 

  ، وسيأيت متاُمه.)2(عند املوت

ن ال ج عن حجة اإلسالم  ج] [وقوع ا   ب عليه ا

الت نفسهم سقط عنهم  فاق حىت لو صّحوا بعد ذلك ال جيب ولو تكّلف هؤالء احلجَّ 
م كانوا أهًال   عليهم األداُء، أما عندمها فظاهٌر؛ ألنه أداٌء بعد الوجوب، وأما عند اإلمام؛ فأل

اإلسالم كالفقري إذا حجَّ مث للوجوب وسقوطه عنهم إمنا هو لدفع احلرج، فإذا حتّملوه وقع عن حجة 
  .)3(غىناست

نوَن  وكذا كلُّ َمن حجَّ ممن ال جيب عليه احلجُّ؛ فإنه يقع عن حجة اإلسالم إال الصيبَّ وا
، )5(»وعليه حجٌة أخرى بعد زوال العذر اويكون تطوعً : « "الَكْرماينُّ ، قال ")4(والعبَد والكافرَ 

نون والعبد والكافر إذاحجَّ يكون : «البحرقال يف  يعين أّن كلَّ واحٍد مِّن الصيب وا
  .)7(الكبري،كذا يف )6(»تطوعا

                                                                                                                                           
  معز إىل املصادر املعتربة. 3/523"الدر"

  .374 - 369ــــشرائط وجوب األداء ص ــــ"البحر العميق: الباب الثالث   )1(
  .57،58انظر "إرشاد الساري": فصل يف شرائط احلج صــــ  )2(
  .2/546، و"البحر": کتاب احلج 1/218ــــ الباب األول  املناسك، و"اهلندية": کتاب 2/422"الفتح": کتاب احلج   )3(
ـــ الباب األول يف تفسري احلج  املناسك"اهلندية": کتاب   )4(   .1/217ـ
  .1/218": فصل: األعذار لسقوط احلج إخل املناسك"املسالک يف   )5(
  .377ــــ"البحر العميق": الباب الثالث شرائط وجوب األداء ص  )6(
  .35ــــفصل يف شرائط األداء ص :"املنسك الكبري"  )7(



ج       ائط ا

بيه   ت
ضة من الفرائض] سلما بأداء فر فر    [ كينونة ا

الكافُر إذا فعل الصالَة جبماعٍة أو احلَج الكامَل يكون مسلما فيصّح : البحر الرائقذُكر يف 
لبدن مث صّحوا وجب عليهم األداءُ  )1(إخل حجُّه خبالف ما لو أحّجوا وهم آئسوَن عن األداء 

ر نفليُة األول، كذا أطلقه "ابُن اهلمام"نفسهم وظه
وهو ظاهُر املتون لكنه ليس بصحيح،  )2( 

به إن شاء هللا تعاىل.   واحلّق تقييُده مبعذوٍر يُرجى زواُل عذره كاملريض واحملبوس كما سيأيت يف 
 الذي َمينع الناَس من اخلروج إىل احلجعدُم احلبِس واملنِع واخلوِف من السلطان   الثاين:

واخلالُف فيه اخلالف يف صحة البدن، فاحملبوُس واخلائُف من السلطان كاملريض ال جيب عليهما 
نفسهما ولكن جيب عليهما اإلحجاُج أو اإليصاُء به عند املوت عندمها لكّن احملبوَس لو   أداُء احلج 

  .)3((رداحملتار) كان حبُسه ملنعه حقا قادرا على أدائه ال يسقط عنه وجوُب األداء
بيه   ت

[ سلم قوق ا ستغرق  ال ا   [ عدم ثبوت االستطاعة با
إّن السلطاَن وَمن مبعناه من األمراء ذوي الشأن ُملحٌق : «))4"قال "مشُس اإلسالم

   درا على األداء مث عِجز وإال حملبوس، فيجب احلجُّ يف ماله اخلايل عن حقوق الناس إذا كان قا
يلَزمه اإلحجاُج، وكذا إن دام عجزُه إىل املوت وإال فيجب عليه احلُج بنفسه بعد زوال  فال

لشرائط الشرعية وإال فيجب عليه َخلُع نفسه )5((رداحملتار) »عذره بتًة  ، هذا لو كانت ُسلطنُته 
 )6(الشرحوإقامُة َمن يستحق اخلالفَة مقاَمه إن مل يتفرّع عليه فساُد عسكره، ومتاُمه يف 

                                                   
  .2/554"البحر": کتاب احلج   )1(
  .2/421احلج  "الفتح":کتاب  )2(
  .524 - 3/521"حاشية ابن عابدين":کتاب احلج ــــ مطلب فيمن حج مبال حرام   )3(
("الفوائد البهية" هو حممود بن عبد العزيز مشس اإلسالم األوْزَجندّي جدُّ قاضي خان ويقال له أيضا مشس األئمة األوْزَجنِدّي.  )4(

  ).1/560، واجلواهر املضّية 342صـــ
ــ مطلب فيمن حج مبال حرام "حاشية   )5(   .3/524ابن عابدين":  كتاب احلج ــ
ب شرائط احلج صــــ  )6(   .60انظر "إرشاد الساري": 



ج     ائط ا

 حبقوق املسلمني كالظَّلمة من األُمراء والسالطني فهو مبعىن افإن كان مالُه مستغَرقً ، )1(رداحملتارو
لدُّيون    .)2()شرُحه(و )لباب(الفقري فال وجوَب عليه كَمن له ماٌل مستغَرٌق 

ٍب وغِري هْ للنفس واملال ِمن قتٍل ونَـ  )3((فتح)أْمُن الطريق بـَرا وكذا حبرًا على األصح  الثالث:
عطاء الرشوة؛ ألن اإلَمث يف مثله على اآلخذ       ذلك وقَت خروج أهل بلده ال قبَله وبعَده، ولو 

     ، وهذا كذلك؛ ألنه مضطرٌّ إلسقاط الفرض عن نفسه، اال على املعطي يعين إذا كان مضطر 
  .)4(حواشي البحرملعصيِة عاٍص، وتوضيُحه يف  الفرضُ  كُ رَ تْـ وال يُـ 

أمن  خاف ِمن ظاٍمل أو عدٍو أو َسُبٍع أو َغَرٍق أو حنِو ذلك ال يلَزمه أداُء احلج، والعربُة يف فَمن
الطريق للغالب، فإن كان الغالُب السالمَة جيب، وإن كان الغالُب خالَف ذلك ال جيب، وما قيل: 

ملراُد به ، فاسالمةإّن قتَل بعض اُحلّجاج يف كل عاٍم أو يف غالب األعوام عذٌر تنتفي به غلبُة ال«
  .قتُل األكثر أو الكثري

أما قتُل اللُُّصوص لبعض قليٍل من مجٍع كثٍري سّيما إذا كان بتفريطه بنفسه وخروجه من بينهم 
 فالسالمُة غالبٌة، نعم! إذا كان القتُل مبحاربة الُقطّاع مع اُحلّجاج فهو عذٌر إذا غلب اخلوفُ 

السالمة عدُم غلبة اخلوف حىت لو غلب اخلوُف على القلوب لوقوع ، ويُعترب مع غلبة )5((رداحملتار)
أو مسعوا أّن طائفًة تعّرضت للطريق وهلا شوكٌة والناُس يستضعفون  االنَـْهب والغلبِة من احملارِِبني مرارً 

  . )6((فتح) أنفَسهم عنهم ال جيب
ُب فيه السالمَة ِمن موضٍع ، واألصحُّ أنه كالبَـرِّ، فإن كان الغال»البحُر مينع الوجوبَ «وقيل: 

، )8((کبري) ال سفينَة فيه ال جيب احلجُّ  ا، ولو كان حبرً )7((حبر) جرت العادُة بركوبه جيب وإال فال
اٌر ال حباٌر فال متنع الوجوَب اتفاقا ،والنِّيلُ  ،والُفراتُ  ،وَجْيحونُ  ،وَسْيحونُ    .)9(وِدجلُة أ

                                                   
ـــ مطلب فی من حج مبال حرام   )1(   .3/524"حاشية ابن عابدين":کتاب احلج ـ
  .70انظر "إرشاد الساري": فصل يف موانع وجوب إخل صــــ  )2(
  .425، 2/424"الفتح":کتاب احلج   )3(
  .551، 2/550"البحر" وعلى هامشه "املنحة":کتاب احلج   )4(
ـــ مطلب يف قوهلم: يقدم إخل   )5(   .531، 3/530"حاشية ابن عابدين":کتاب احلج ـ
  .425، 2/424"الفتح":کتاب احلج   )6(
  .2/551"البحر": کتاب احلج   )7(
  .40ـــ"املنسك الكبري": فصل يف شرائط األداء ص  )8(
  .2/551"البحر": کتاب احلج   )9(



ج       ائط ا

َية كما يف  فارة عذٌر؟ قوالن، واملتعمُد الوهل ما يُؤخذ يف الطريق من املــَكس واخلِ   )1(الِقنـْ

تىب فيحتسب يف الفاضل عما ال بّد منه القدرُة على  )4(املنهاجوعليه الفتوى، كما يف  )3()2(وا
  املكس واخلِفارة.

خذه العُ  ري)(واملكس: ما  خذه اخلَِفري وهو ا   .)5((رداحملتار) شَّار، واخلفارة: ما 
وصّححه يف  ، وهو مرويٌّ عن "أيب حنيفة"»أمُن الطريق شرط الوجوب« وقيل:

صّححه غُري واحد جتب الوصيُة به إذا مات قبل أْمن الطريق، ، فعلى األّول وهو األصحُّ )6(البدائع
  .)7(وغريه )حبرا (أما بعده فتجب اتفاق

لغٍة ولو َعُجوزًاأو  حملَرما  الرابع: ومعها غريُها من النساء الثقات والرجاِل  ،الزوُج المرأٍة 
، واخلروُج إليه بغري َحمرم أو ، أما يف أقّل منها فيجب عليها احلجُّ )9((کبري) )8(الصاحلني يف مسرية سفرٍ 

  .)10(زوج إذا مل تكن معتدة

                                                   
هــ). ("كشف 658ت - 00"قنية املنية لتتميم الغنية": لإلمام أيب الرجاء جنم الدين خمتار بن حممود الزاهدي احلنفي (م  )1(

  ).2/1357الظنون" 
  .(خمطوطة)1/99اْلُمْجَتىب": كتاب احلج،   )2(
تىب": يف شرح "القدوري" لنجم الدين أيب الرجاء   )3( ه). ("كشف الظنون"  658ت -  00خمتار بن حممود الزاهدي (م"ا

2/1592.(  
هــ). ("كشف الظنون" 734"املنهاج على مذهب احلنفية": لنجم الدين عمر بن دمحم بن العدمي احلليب (ت)4(

2/1877.(  
  .3/531) "الدر" مع "الرد": کتاب احلج ـــ مطلب يف قوهلم: يقدم إخل 5(
  .2/299ج ـــ شرائط فرضيته "البدائع": کتاب احل  )6(
  . 391، 1/390شرائط احلج  ـــ"البحر": الباب الثالث يف مناسك احلج   )7(
ميال  48ميال إجنليز واختاره كثري من علماء اهلند و 48املراد من مسرية السفر يف العصر الراهن هو املالحظة:   )8(

، راجع لالستزادة "أرجح األقاويل يف أصح املوازين واملكاييل، جزء من أجزاء "جواهر كيلوِمرتًا تقريبا77.25إجنليز يف زماننا 
للغة اهلندية)، و"إعالء السنن"   3/424 ،427الفقه" للشيخ املفيت دمحم شفيع  للشىيخ احملّدث ظفر أمحد (

لعّالم دمحم يوسف البنوري ، و"معارف السنن" للشيخ ا7/283: أبواب صالة املسافر، بيان مسافة القصر العثماين
 ب ما جاء يف كم تقصر الصالة  :4/473.  

  .43"املنسك الكبري": فصل: اعلم أن الشرائط املختصة إخل صـــ  )9(
ــ فصل: وعلی املبتوتة إخل 10(   .4/313) "الفتح": کتاب الطالق ـ



ج     ائط ا

  [مطلب]
رم لمرأة بال  سفر  و [ كراهية ا ة يوم و س   ]ن  

كراهَة خروجه مسريَة يوم واحد، وينبغي أن  وُروي عن "أيب حنيفة" و"أيب يوسَف"
يكون الفتوى عليه لفساد الزمان لكن إذا كان املذهُب هو األّوُل فليس للزوج منُعها إذا كان بينها 

م    .)1((فتح)وبني مكَة أقل من ثالثة أ
ملراد خطاُب والصبّيُة اليت مل تبلْغ حدَّ الشهوة ُتسافر بال َحمرم، فإن بلغتها ال ُتسافر إال به، وا

ا َحيرُم  ن ميَنعها من السفر، فإن مل يكن هلا ويلٌّ فال ُتستصَحُب يف السفر، ال أن املراَد أ ولّيها 
ا غُري مكلَّفة حىت تبلَغ  ، وأما األمُة واملكاتبُة واملدبّرُة وأمُّ الولد وُمعَتقُة البعض )2((حبر)عليها؛ أل
  .)3((شرح)على أنه ُيكره يف زماننا فيجوز هلن السفُر بال َحمرم، والفتوى 

مَ  وط ا   م وصفاته]رَ حْ [
لغا غَري فاسٍق ماجٍن ال يُبايل، ُحرّا كان أو  وُيشرتط أن يكون احملرُم أو الزوُج مأمو عاقال 
وسّي؛ ألنه ُخيشى عليها منه  عبدا، مسلما كان احملرُم أو ذميا إال أن يَعتقَد حلَّ مناكحتها كا

، وإذا مل يكِن الفاسُق َحمرما )4((رداحملتار) ك، والفاسُق الذي ال مرّوَة له كذلك ولو زوًجاالعتقاده ذل
للخشية عليها من فسقه فأحرى أن ال يكون الكتايبُّ َحمرما هلا خشيَة أن يفتنها عن دين اإلسالم إذا 

ا    .)5()محوي على األشباه(خال 
ر) بالغالواملراهُق ك ؛ ألنه   )7("جعله "الرمحيتُّ : التوابع، ويف )6( اجلوهرةعن  )در(و ( كصيبٍّ

، ويف حيتاج إىل َمن يدفع عنه، ولذا كان لألب منُعه عن حجة اإلسالم فكيف يصُلح حلمايتها
                                                   

   .2/428"الفتح":کتاب احلج   )1(
  .2/552"البحر": کتاب احلج   )2(
ب شرائط احلج صـــانظر "إ  )3(   .61رشاد الساري": 
  .532، 3/531"حاشية ابن عابدين": کتاب احلج ـــ مطلب يف قوهلم: يقدم إخل   )4(
  .1/476"شرح احلموي علی األشباه":کتاب احلج   )5(
  .1/362"اجلوهرة ": کتاب احلج   )6(
لرمحيت (مهو مصطفى بن دمحم بن دمحم بن رمحت هللا األنصاري، الدمشقي،   )7( ). ("هدية العارفني" ـــه1205ت -  00املعروف 

  ).2/454الرمحيت 



ج       ائط ا

موافٌق ملا يف  اجلوهرةلكن ما يف » الذي مل حيتلم ال عربَة له: «)2(البدائعو )1(احمليَطني
  ، وعبُدها ليس َمبحرم هلا ولو جمبو أو خصيا.)4(اهــ )3(البزازيةو اخلالصة

ها] رضاعة وغ حرم با سفر مع ا م ا حرم وح ف ا   [تعر

 َمن ال جيوز له مناكحُتها على التأبيد بَقرابة أو َرضاع أو مصاهرة بنكاح أو َسفاحواحملَرم: 
لز ال تُ : اهلدايةشارُح  )5("لكن ذكر "قـَوَّاُم الدين ،على األصحّ  معه عند  سافرأنه إذا كان َحمرما 

خذ )6("بعضهم، وإليه ذهب "القدوريُّ  الِدين وأبعُد من وهو األحوُط يف « :، قال "الشارُح"وبه 
خيها َرضاعا يف زماننا«: البزّازيةعن)8( "، ونقل "أبو السُُّعود)7(»الُتهمة ، قال )9(»ال تسافر 

ا كالصَّهرة الشابّة فينبغي استثناءُ «: رداحملتاريف  الصهرة  أي لفساد الزمان، وئويّده كراهُة اخللوة 
  .)10(اهـــ »الشابة هنا أيضا؛ ألن السفَر كاخللوة

ج؟] حرم  ا رأة نفقة ا ب  ا   [هل 

وجتب عليها النفقُة والراحلُة حملرمها؛ ألنه حمبوٌس عليها، فُيشرتط أن تكون قادرًة على نفقتها، 

                                                   
  .3/394"احمليط الربهاين": کتاب املناسك ـــ الفصل األول يف بيان شرائط وجوب   )1(
  .2/300"البدائع": کتاب احلج ـــ شرائط فرضيته   )2(
ــ الباب الثامن عشر   )3(   "الفتاوى اهلندية"). (هامش 4/157"البزازية": کتاب النكاح ـ
  (هامش"حاشية ابن عابدين"). 3/532» واملراهق کالبالغ«) "تقريرات الرافعي":کتاب احلج حتت عبارة الرد: 4(
"الفوائد  2/155هدية العارفني" (". )هـــ 749ت - 00هو دمحم بن دمحم بن أمحد الِسنجارّي املعروف بَقوَّام الدين احلنفي (م  )5(

  .)306البهية" صـــ
لقدورّي (م  )6( هـــ). ("اجلواهر املضية يف 428ت -  634هو أبو احلسني أمحد بن دمحم بن أمحد بن جعفر بن محدان احلنفيُّ املعروف 

  ).1/93طبقات احلنفية" 
  .3/531"حاشية ابن عابدين": کتاب احلج ـــ مطلب يف قوهلم: يقدم إخل   )7(
مسه، قد مسّاه ـــه982ت -  896/904، أبو السعود (مهو دمحم بن دمحم مصطفى الِعمادّي املوىل  )8( )، هو صاحب التفسري 

  ).7/59، و"األعالم للزركلي" 82، 81. ("الفوائد البهية" صـــ "إرشاد العقل السليم إىل مزا الكتاب الكرمي"
"فتح املعني على شرح الكنز ملنال (هامش"الفتاوى اهلندية") و 4/157"البزازية": کتاب النكاح ـــ الباب الثامن عشر إخل   )9(

  .1/463مسكني": كتاب احلج 
  .532، 3/531) "حاشية ابن عابدين": کتاب احلج ـــ مطلب يف قوهلم: يقدم إخل 10(



ج     ائط ا

هذا إذا أىب « :الفتحقال يف  ،)3(الدُّرو )2(اخلانيةو )1(اهلدايةكذا يف   ،ونفقِته الشاملِة للراحلة
لنفقة منها   .)4(»جتب حّج معها من غري اشرتاط ذلك فال والراحلِة، فأما إذا أن ُحيجَّ معها إال 

زوج [ زوجة  ا م نفقة ا ج]ح    ا

حملرم؛ ألنه لو خرج معها زوُجها فهي ال نفقَة له عليها بل هلا عليه النفقُة نفقَة احلضر  قـُّيد 
     ، قلت: )5((حبر)دون السفر، وال جيب الِكراُء فُينظر إىل قيمة الطعام يف احلضر ال يف السفر 

، وإن )6((رداحملتار) ال خيفى أّن هذا إذا خرج معها ألجلها، أما لو أخرجها هو يلَزمه مجيُع ذلك
ا مانعٌة  ال: «، وقال "حممٌد"مل خيرُْج معها فكذلك عند "أيب يوسَف" نفقَة هلا؛ أل

      ذَكر "القدوريُّ" وغريُه: وأما احملرُم أو الزوُج «: الكبريلكن يف » وعليه املتونُ  نفَسها بفعلها
ن تُنفَق عليه و    .)7(اهــ» ه وجب عليها ذلك إن كان هلا ِغىنً لَ مِ تُـحلو امتنع من اخلروج معها إال 

واالختالُف فيما إذا انتقلْت إىل منزل الزوج مث حّجت ومل َخيرِج الزوُج معها، أما إذا حّجت 
  قبل النَّقلة فال نفقَة هلا إمجاعا.

وكذا فيما إذا حّجت حجَة اإلسالم مبحرم، أما إذا حّجت بال َحمرم أو للّتطوع فال نفقَة هلا 
ا.   إمجاعا إال إذا كان معها لتمّكنه من االستمتاع 

وإن أقامْت مبكَة أو غريِها بعد احلج إقامًة ال حتتاج إليها سقطت نفقُتها إال إذا حّج الزوُج 
ا ة أشُهٍر قدَر الذهاب ، وإن طلبت نفقَة ثالث)8(معها فلها النفقُة إمجاعا لتمّكنه من االستمتاع 

يء مل   )9((بدائع)وج ذلك، ولكن يُعطيها نفقَة شهٍر واحد؛ ألنه يَفُرض شهرا فشهرا يكن على الز وا

                                                   
  .2/157"اهلداية": كتاب احلج   )1(
  (هامش "الفتاوى اهلندية"). 1/283"اخلانية":  كتاب احلج   )2(
  .3/532مطلب يف قوهلم: يقدم إخل "الدر املختار": کتاب احلج ـــ   )3(
  .2/429) "الفتح": کتاب احلج 4(
ب النفقة   )5(   .4/307"البحر": کتاب الطالق ـــ 
  .5/293"حاشية ابن عابدين":کتاب الطالق ـــ مطلب ال جتب علی األب نفقة زوجة إخل   )6(
  3/532"حاشية ابن عابدين": کتاب احلج ـــ مطلب يف قوهلم: يقدم إخل   )7(
 .43، و"املنسك الكبري": فصل: اعلم أن الشرائط املختصة إخل صـــ266، 2/265"اجلوهرة": کتاب النفقات   )8(

  .3/425"البدائع": کتاب النفقة ـــ فصل يف شرط وجوب النفقة   )9(



ج       ائط ا

، واحملرُم إمنا جيوز له املسافرُة معها إذا أِمن على )1(وغريه وال ُجيرب احملرُم أو الزوُج على اخلروج معها
ا أو سافر معها أو مّسها أن يشتهيها  َمن وكان أكُرب رأيه أنه لو خال    نفسه الشهوَة، أما إذا مل 

  مل حيَِلَّ له ذلك.

ه] ب وغ رأة  اإلر حرم ا س ا ]  

خذ أنه إذا احتاج إىل اإلركاب واإلنزال ف«: اخلانية ويف ا و َس أن ميّسها من وراء ثيا ال 
 اأو ظنً  اظهَرها وبطَنها دون ما حتتها إذا أِمن الشهوَة، فإن خاف الشهوَة على نفسه أو عليها يقينً 

      ، مث إن أمكنها الركوُب بنفسها ميتنع عن ذلك أصال، وإن )2(»فليجتنب ذلك ُجبهده اأو شكً 
يبه حرارَة عضوها، فإن مل جيِد الثياَب يدفع عن قلبه بقدر مل ُميكنها يتكّلف بثياٍب كيال ُتص

أنه جيوز : )4(روضة العلماء، فإن سافرت بغري َحمرم وهي ال َتقِدر على النزول ففي )3(اإلمكان
خَذ أعضاَء زينتها للضرورة   .)5(للرجل الشابِّ أن ينزَِهلا أو 

س به؛ : )6(التجنيسويف  ألنه َحمرٌم لكنه ال يرفُعها، إذا سافرت مع ابن زوجها ال 
  .)7((کبري) ألنه ُخياف أن يقَع يف قلبه شيءٌ  يضُعها؛ وال

ج؟] لرجل أن يمنع زوجته من ا وز    [هل 

وليس للزوج منُعها عن حجة اإلسالم إذا كان معها َحمرٌم وإال فله منُعها كما مينعها عن غري 
        اتـَْتها وحتّللت منها بعمرٍة ا ففحجة اإلسالم، ولو واجبًة بصنعها كاملنذورة واليت أحرمت 

ذنه، وكذا لو دخلت مكة بعد ُجماوزة امليقات غَري ُحمرِمة؛ أل فال ن حقَّ الزوج ال تقدر تقضيها إال 

                                                   
ب شرائط الوجوب صــــ  )1(   .16انظر "إرشاد الساري": 
ب   )2( حة ــــ    (هامش"الفتاوى اهلندية"). 3/407ما يکره إخل "اخلانية": کتاب احلظر واإل
  .42"املنسك الكبري": فصل: اعلم أن الشرائط املختصة إخل صــــ  )3(
ج الرتاجم" 382"روضة العلماء ونزهة الفضالء": لعلي بن حيىي بن دمحم، أبو احلسن الزندويسي احلنفي(ت  )4(   ).1/165هـ).("
  .42شرائط املختصة إخل صــــ"املنسك الكبري": فصل: اعلم أن ال  )5(
هــ). ("كشف 593التجنيس واملزيد وهو ألهل الفتوى غري عتيد": لإلمام برهان الدين، علي بن أيب بكر، املرغيناين، احلنفي(ت"  )6(

ــ1/352الظنون"    ).230،  الفوائد البهية  صــ
  .42"املنسك الكبري": فصل: اعلم أن الشرائط املختصة إخل صــــ  )7(



ج     ائط ا

جياب هللا تعاىل حبجة اإلسالم، وإذا َمَنعها زوُجها فيما ميلكه تصري ُحمَْصرًة   على منعه بفعلها بل 
به إن شاء هللا تعاىل   .)1((رداحملتار) كما سيأيت يف 

 هذا إذا خرجت عند خروج أهل بلدها أو قبَله بيوٍم أو يومني ولو قبله َميُنعها، ومينعها من
اإلحرام إىل أدىن املواقيت ومبكَة إىل يوم التَـْرِويَة، وإن أحرمت قبل ذلك له أن ُحيّللها وتصري كاحملَصرة 

  .)2()زيلعي(
  .)3((کبري)ولو أرادت أن حتجَّ ماشية كان لِــولّيها وزوِجها منُعها 

ر م تزّوج ا َمحَرم]أ[ح د ا م  لحج إذا    ة 

يكن هلا َحمرم؟ قوالن: أرجُحهما ال، سواء كان شرُط الوجوب أو  وهل جيب عليها التزوُُّج إذا مل
لتزّوج؛ ألن الزوَج له أن ميتنَع من اخلروج : «)4(حنَ املِ األداء، قال يف  ووجُهه أنه ال حيُصل غرُضها 

منه، وُرَمبا ال يوافقها فتتضّرر منه خبالف احملرم؛ فإنه إذا  الصِ معها بعد أن ميلكها وال تقدر على اخلَ 
  .)5(»وافقها انفقت عليه، وإن امتنع أمسكت نفقَتها وتركِت احلجَّ 

رم] ج بال  م أداء ا   [ح

التفاق كما لو تكّلف رجٌل مسألَة الناس وحّج  ولو حّجت بال َحمرم أو زوج جاز حجُّها 
، واخلنثى املشكُل ُيشرتط يف حّقه ما ُيشرتط يف حق األنثى )6(لنهيولكن مع الكراهة التحرميية ل

  .)7(احتياطا

                                                   
  .3/533"الدر" مع "الرد": کتاب احلج: مطلب يف قوهلم: يقدم إخل   )1(
  .2/243"التبيني": کتاب احلج   )2(
  .43"املنسك الكبري":فصل: اعلم أن الشرائط املختصة إخل صــــ  )3(
ش الغزي   )4( ـــ "ِمَنِح الَغفَّار": للشيخ مشس الدين دمحم بن عبد هللا بن أمحد بن متر  -  000احلنفي (م"املنح" املسمى بـ

  .)2/600هــ)، هو شرح لكتابه "تنوير األبصار وجامع البحار". (آليل احملار يف ختريج مصادر ابن عابدين 1004ت
  .3/533"الدر" مع "الرد": کتاب احلج: مطلب يف قوهلم: يقدم إخل   )5(
  املصدر السابق.  )6(
ب شرائط احلج صــــ  )7(   .63انظر "إرشاد الساري": 



ج       ائط ا

ط األداء؟] وجوب أم  ط ا حرم    [ا

فقيل:  داء كما اختلفوا يف أْمن الطريقمث اختلفوا أن احملرَم أو الزوَج شرُط الوجوب أو شرُط األ
حلج إذا ماتت قبل ، ومثرتُه تظهَ »الصحيُح الثاين«وقيل: » الصحيُح األّولُ « ر يف وجوب الوصية 

شرتاطها، ويف وجوب نفقة احملرم وراحلِته إذا أىب أن ُحيجَّ معها إال  وجود احملرم أو نفقِته على القول 
ألول قال:  ا إن مل جتد َحمرما، فَمن قال  عليها  ال جيب«ما، ويف وجوب التزّوج عليها ليُحجَّ 

لث» شيٌء من ذلك لكن مشى  )1(الفتح، كذا يف »وجب عليها مجيُع ذلك«اين قال: وَمن قال 
. )3(»ال جيب عليها التزّوجُ «على الثاين مع أنه قال:  )2(اللُّبابيف    ملا ذكر

ئٍن أو رجعيٍّ أو وفاٍة أو فسٍخ أو  عدُم عدٍة عليها  واخلامس: مطلقا سواء كانت من طالٍق 
معكما يف   أهل بلدها ال جيب عليها عند خروجغِري ذلك، فلو كانت معتدًة  ، وهو )4(شرح ا

نه شرُط الوجوب، وذكر "ابُن أمِري احلاجّ  " أنه شرُط األداء، وهو األظهُر يف حكم القضاء ُمشِعٌر 
وكانت عاصيًة، والعدُة أقوى يف منع اخلروج  ،التفاق، فإن حّجت وهي يف الِعّدة جازت )5((شرح)

تَِبعْت  امن عدم احملرم حىت ُمنعت ما دون السفر، فإن لزِمتها يف السفر، فإن كان الطالُق رجعيً 
ئنا، فإن كان إىل كّل من  زوَجها َرَجع أو مضى وال يُفارقها زوُجها، واألفضُل أن يُراجَعها، وإن كان 

ت أو إىل أحدها سفٌر دون اآلخر بلدها ومكَة أقلَّ  تعّني أن تصَري إىل اآلخر أو   من مدة السفر ُختُريِّ
ا وال خترج وإن وجدت َحمرما  كلٍّ  ُ منهما سفٌر، فإن كانت يف مصَر قّرت فيه إىل أن تنقضَي عد

ازٍة ، وإن كانت يف قريٍة أو َمف)6(»هلا أن خترَُج إذا وجدت َحمرما«، وقاال:  عند "أيب حنيفة"

                                                   
  .429، 2/428"الفتح":کتاب احلج   )1(
ب شرائط احلج صــــ  )2(   .63انظر "إرشاد الساري": 
مناسك ابن و اجلوهرةورجحه يف  اللبابمعز إىل  3/533ورجحه  ابن عابدين يف "حاشيته" على "الدر"  القول الراجح:  )3(

  .أمري احلاج
مع" للشيخ عبد اللطيف بن عبد العزيز أ  )4( ، 2/1599هــ).("كشف الظنون" 801مني الدين بن فرشتا الكرماين(ت"شرح ا

  ).1/363"الدليل إىل املتون العلمية" 
ب شرائط احلج صــــ  )5(   .63انظر "إرشاد الساري": 
أما إذا وصلت املرأة إىل مكة ألحد النسكني فوجبت عليها العدة ومعها حمرم فلها أن حتج وتعتمر وإن كانت املالحظة:   )6(

ت الدولية يف العصر الراهن، راجع "فتاوى دار العلوم زكر   =،3/354معتدة كما هو مذهب الصاحبني رعايًة لبعض صعو

 



ج     ائط ا

َمن على نفسها وماِهلا فلها أن متضَي إىل موضِع أْمن ا ،ال  ُ وإن  ،مث ال خترج حىت َمتضَي عد
  .)2((کبري)و )1((فتح)َوجدت َحمرما عنده خالفا هلما 

: وإن كان كلُّ واحد من الطرفني سفرا، فإن كانت يف املفازة َمَضت إن منسك الفارسيِّ ويف 
شاءت أو رجعت مبحرم أو غري حمرم والرجوُع أوىل، وال يُعترب ما يف امليمنة وامليسرة من األمصار 
والُقرى، وإمنا املعتُرب ما يف الطريق الذي بني يديها حىت إذا كان يف اليمني أو الشمال بلٌد أقلَّ من 

 .)3((کبري)سرية السفر مل يكن عليها أن تعِدَل عن الطريق إليه م

بيه   ت

  .)4((کبري)وليس شيٌء من شرائط األداء شرطا للصحة والوقوع عن الفرض 

  فصل
وط صحة األداء  ][  

  وأما شرائُط صحة األداء فتسعٌة:
 .اإلسالمُ  .1
 .واإلحرامُ  .2
 .والزمانُ  .3
 .واملكانُ  .4
 .والتمييزُ  .5
 .والعقلُ  .6
 .األفعال إال لعذٍر كاإلغماء وحنوِه ومباشرةُ  .7

                                                                                                                                           
للغة اهلندية). 3/13، وجديد فقهي مباحث 3/62والفتاوى الرحيمية    (كلها 

  .2/426"فتح القدير": کتاب احلج   )1(
  .45ختصة إخل صــــ"املنسك الكبري": فصل: اعلم أن الشرائط امل  )2(
  املصدر السابق.  )3(
  .31ــــ"املنسك الكبري": فصل يف شرائط األداء ص  )4(



ج       ائط ا

 .وعدُم اجلماع .8
  واألداُء من عام اإلحرام. .9

م بإسالمه؟] ُ فر هل  و حج ا ]  

م رأوه قد «وغريِها:  خالصة الفتاوى، وما يف )1(من كافر إمجاعا أدائُهفال يصّح  لو شِهدوا أ
ّيأ لإلحرام ولّىب وشِهد املناسَك كلَّها مع املسلمني كان إسالما ؛ ألن  )2(»حّج أو  ال يُنايف ما ذكر

سالمه  افيما إذا حّج مع املسلمني، وما تقّدم فيما إذا حّج منفردً  اخلالصةما يف  وال ُحيكم 
"ابِن أمِري ــلِـ  النُُّسك، كذا يف )3()ِقْنية(ما إذا صّلى مع اجلماعة  حينئذ كما إذا صّلى منفردا خبالف

فإن امتنع بعد ذلك عن «مث زاد:  اخلالصةمثُل ما يف  )4(الينابيعاحلاج" وحاشيِته عليه، ويف 
ومثُله يف » اإلسالم فهو مرتٌد، فلو شِهدوا أنه كان يُلّيب ومل يـََروا أنه شِهد املناسَك مل يكن مسلما

حلّج ال ُحيكم  اخلانيةذُكر يف أقول: : رداحملتار، ويف )5(الكبريكما يف البدائع أنه 
أنه ُروي أنه إن حّج على الوجه الذي يفعله املسلمون يكون مث ذَكر  سالمه يف ظاهر الرواية

اهــ، فُعلم أن هذه » مسلما، وإن لّىب ومل يشَهد املناسَك أو شِهد املناسَك ومل يُلبِّ مل يكن مسلما
  الروايَة غُري ظاهر الرواية.

َل اجلاهلية  وأشار بعُضهم إىل ُضعفها وكان وجُهه أن احلجَّ موجوٌد يف غري شريعتنا حىت أّن أه
فصار » إن احلّج على هذه الكيفية اخلاّصة مل يُوجد يف غري شريعتنا« كانوا ُحيّجون لكن قد يقال:

مثَل الصالة جبماعة من غري فرق، والظاهُر أنه ال تُنايف بني الروايتني إذا ُجعلت الثانيُة مفسرًة لبيان 
                                                   

ب شرائط احلج صــــ  )1(   .67انظر "إرشاد الساري": 
ّيأ لإلحرام، ولّىب أ«مل نعثر على هذا النقل يف "خالصة الفتاوى" بل فيه ما نصه:  التنبيه:  )2( م رأوه حّج أو  و ولو شهدوا أ

)، 4/380إخل. ("خالصة الفتاوى": كتاب ألفاظ الكفر » شهد املناسك ومل يلّب، ذكر يف "التجريد" أنه ال يكون مسلما
سالمه«موافق ملا يف"البدائع" ونصه:  نعم! ما ذكره املؤلف يأ لإلحرام ولّىب «؟ قالوا يف ذلك: »ولو حج هل حيكم  إن 

سالم   ).6/67("بدائع الصنائع": فصل: وأما بيان ما حيكم به بكونه مؤمنا ». هوشهد املناسك مع املسلمني حيكم 
  .243-2/241"التبيني": کتاب احلج   )3(
 ).هـ 986ت  – 934"الينابيع يف معرفة األصول والتفاريع" يف شرح "القدوري": للشيخ أيب عبد هللا دمحم بن رمضان الرومي (م   )4(

  ).2/1631("كشف الظنون" 
ـــ بيان ما حيکم به بکونه مؤمنا   )5(   .20، و"املنسك الكبري": فصل يف شرائط األداء صــــ6/67"البدائع": کتاب السري ـ



ج     ائط ا

  .)1(ّمل اهــ، ُملّخصااملراد من ظاهر الرواية وهو احلجُّ الغُري الكامُل، فتأ
سالمه خبالف الصالة جبماعة«وقيل:  وصّححه  )2((فتح) »إن الكافَر إذا حّج ال ُحيكم 

  .)4( )3((کبري) بعُض املتأخرين

فر] م حج ا   [ح

سالمه هل َيسقط عنه فرُض احلج أو ال؟ ذكر بعُضهم أنه يسقط وهذا يف  ،وعلى القول 
 هللا تعاىل إن كان مسلما قبل اإلحرام يسقط وإال فال، ومتاُمه يف حكم الظاهر، وأما فيما بينه وبني

  .)6(أّن حجَّ الكافر يكون تطوعا: "ماينِّ الَكرْ وقّدمنا عن " )5(الكبري

  [مطلب]
وقوف بعرفة] فر إذا أسلم بعد اإلحرام قبل ا م حج ا   [ح

الوقوف بعرفَة، فإن مضى على ولو أسلم بعد اإلحرام قبل : «البحر العميقوأيضا قال يف 
البدائع، وال يُنافيه ما يف )7(»إحرامه يكون تطوعا، وإن جّدد اإلحراَم ونوى حّجَة اإلسالم أجزأه

نون مل يَنعقد أصال لعدم األهلية« ومل َيشَهد املناسَك أو  ؛ ألنه فيما إذا أحرم)8(اهــ» أّن إحراَم الكافر وا
حلج، وهللا سبحانه وتعاىل أعلم.حجَّ منفردا، وجاز أن يكون    هو من مجلة القائلني بعدم إسالمه 

                                                   
ـــ مطلب فيما يصري الکافر به مسلما إخل "حاشية ابن عابدين":  )1(   .2/11کتاب الصالة ـ
  .2/429"الفتح":کتاب احلج   )2(
  .20ــــاء صفصل يف شرائط األد :"املنسك الكبري"  )3(
واألصل أن الكافر مىت فعل عبادًة، فإن كانت موجودة يف «أصال رائعا ما نصه:  هاهنا ذكر "ابن جنيم" املالحظة:   )4(

ن فإنه ال يكون به مسلما كالصالة منفردا والصوِم واحلجِّ الذي ليس بكامل والصدقِة، ومىت فعل ما هو خمتّص  سائر األد
صد أو من الشعائر كالصالة جبماعة، واحلجِّ على بشريعتنا، فإن كان من الوسائل كالتيمم ال يكون به مسلما، وإن كان من املقا

، أشار إليه يف "احمليط" وغريِه من كتاب الِسَري. ("البحر":  »اهليئة الكاملة واألذاِن يف املسجد وقراءِة الُقران فإنه يكون به مسلما
ب التيمم  ـــ    ).266، 1/265كتاب الطهارة ـ

  .20ــــداء، صفصل يف شرائط األ :انظر "املنسك الكبري"  )5(
  .1/281":فصل:األعذار لسقوط احلج وما مينعه إخل كيف املناس ك"املسال  )6(
ــ يف مناسک احلج   )7(   .1/360"البحر العميق": الباب الثالث ــ
  .2/295"البدائع": کتاب احلج ــــ فصل: وأما شرائط فرضيته   )8(



ج       ائط ا

ولو أحرم كافٌر فأسلم قبل الوقوف بعرفَة فجّدد اإلحراَم حلجة اإلسالم أجزأه؛ لعدم انعقاد 
أي قبل فوات وقت » قبل الوقوف«، ومعىن قوله: )1(البدائعإحرامه األّوِل لعدم األهلية، كذا يف 

إلحرام والوقوِف وشهوِد املناسك،كما يف الوقوف، وإن كا ن بعد وقوفه؛ ألنه ال يكون مسلما إال 
  .)2(البحر

ج]   [االرتداد يُبطل ا

بطل إحراُمه ال وضوئُه وتيّمُمه، ولو حّج مث ارتّد  -  والعياُذ  - ولو أحرم مسلٌم مث ارتّد 
) مث أسلم لزِمه أخرى إذا استطاع كما ل ٍق لزِمه (والعياُذ  و صّلى الظهَر مث ارتّد مث أسلم والوقُت 

  أخرى.

ختصِة] عينِة وأماكنِها ا ناسك  غ أوقاتِها ا م أداء ا   [ح

وال شيٌء من أعماله حنو طواٍف وسعٍى قبَل أشُهِر احلج  [قبل احلج]يصحُّ بال إحرام قبَله وال
املواقيت إن شاء هللا ، وسيأيت تفصيُله يف أّول )5(اللبابو )4() 3(الظهرييةوجيوز فيها، كذا يف 

رة والوداِع قبل يوم تعاىل، وال  الوقوُف قبَل يوِم عرفَة وال بعَده إال لضرورة االشتباه وال طواُف الز
  النحر ويصح بعَده.

املسجُد للطواف ولو سطُحه واملسعی للّسعي وعرفاُت للوقوف ومزدلفُة للجمع  واملكانُ 
واملبيِت والوقوِف وِمىن للّرمي واحلرُم للذبح فال يصح شيٌء من أفعاله يف غري ما اخُتّص به من 

  املكان.
نون؛ ألنه ال يصّح منهما مباشرُة اإلحرام والطواف مم أدائُهيصّح  وال ا حيتاج من غري املميِّز وا

لنية كالوقوَفني ورمِي اجلمار واحللِق فال ينعقد إحراُمهما  إىل نية، وإن صّح منهما ما ال تعّلَق له 

                                                   
  املصدر السابق.  )1(
ب شرائط   )2(   .1/360الوجوب"البحر العميق": 
  . (خمطوطة)1/320"الفتاوى الظهريية": كتاب احلج، الفصل األول   )3(
  ).8/303هـ).(معجم املؤلفني، 619"الفتاوى الظهريية": حملمد بن أمحد بن عمر البخاري، أبو بكر، ظهري الدين احلنفي(ت  )4(
ب شرائط احلج صــــ  )5(   .1/216ب احلج ، و"اهلندية: كتا37، 36انظر "إرشاد الساري": 



ج     ائط ا

شر عنهما الويلُّ ما ال يصّح مباشرتُه هلما أو عِجزا عن مباشرته    أصًال  ما إذا  كإحرام الكافر إال أ
حرام كالّسعي والرّمي تصّح خبالف الكافر، فافهْم، وال يصحّ    .)1(الفائت يف الثانية أدائُه 

  فصل
ج عن الفرض] وط وقوع ا  ]  

  :وأما شرائُط وقوع احلج عن الفرض
 فاإلسالُم وبقائُه إىل املوت. 
  ُوالعقل. 
  ُواحلرية. 
  ُوالبلوغ. 
 واألداُء بنفسه إن قَدر. 
 وعدُم نية النفل. 
 وعدُم اإلفساد. 
  ُّالكافر عن الفرض إذا أسلم وال املسلِم إذا ارتّد بعد وعدُم النية عن الغري، فال يقع حج

نوِن والصيبِّ والعبِد وإن أفاق وبلغ وُعتق بعده ب، وال ا داء الغري قبل احلج وإن  ، وال 
  وال بنية النفل أو عن الغري أو مع الفساد، فهؤالء لو حّجوا ولو بعد االستطاعة العذر، 

 .نيا إذا استطاعواال يسقط عنهم الفرُض وجيب عليهم 
يُون أو حبقوق املسلمني كالظَّلمة من األُمراء  لدُّ وأما الفقُري وَمن مبعناه كمن له ماٌل مستغَرٌق 
والّسالطني إذا حّج سقط عنه الفرُض إن نواه أو أطلق النيَة حىت لو اسُتغىن بعد ذلك ال جيب عليه 

  .)2((لباب)نيا 

                                                   
ب شرائط احلج ــــ فصل يف موانع إخل صــــ  )1(   .68، 67أيضا: 
  .70 - 68صــــ أيضا:  )2(



ج       ائط ا

  فصل
وجو ائُط ا وجوب فقطفيما إذا وُجد    ب واألداء أو ا

احلج، وقد استكمل سائَر شرائط الوجوب، واألداء  من جاءه وقُت خروِج أهِل بلده، أو أشهرُ 
وجب عليه احلجُّ من عامه، ووجب أدائُه بنفسه، فيلَزمه التأهُُّب واخلروُج معهم، فلو مل حيجَّ حىت 

  .)1(حلجمات فعليه اإليصاُء به، هذا إذا مل حيجَّ ومل خيرج اىل ا

ج ال ق قبل أداء ا   ب عليه اإليصاء] [َمن مات  الطر

ر بعد اإلجياب، كذا  فأما لو حّج من عامه فمات يف الطريق ال جيب عليه اإليصاُء؛ ألنه مل يؤخِّ
إذا مات قبل  أو النذرُ  اإلسالم أو القضاءُ  ، وكذا كلُّ َمن وجب عليه احلجُّ، إما حجةُ )2(الفتحيف 

  .)3()شرحه(و )لباب(ه سقط عنه احلجُّ وال جيب عليه الوصيُة به ئمن أدا الّتمكُّن

  [مطلب]
ج] اض ا رض بعد اف   [ حدوث الفقر أو ا

لفقر سواء  اوكذلك لو مل ُحيجَّ حىت افتقر تقّرر وجوبُه َدينً  التفاق، وال يسقط عنه  يف ذّمته 
ه أن َيستقرَض وُحيجَّ وإن كان غَري قادر على قضائه، وإن مات قبل عَ َهَلك املاُل أو استهلكه، وَوسِ 

يُرجى أن ال يؤاخَذه ُهللا تعاىل بذلك وال يكون آمثا إذا كان من نّيته قضاُء الدين إذا «قضائه قالوا: 
يف احلال وغلب على ظنه أنه لو اجتهد َقَدر على  قضائهلكّن املراَد وإن كان غري قادر على » َقَدر
ضاء، أما إن عِلم أنه ليس له جهُة القضاء أصال فاألفضُل عدُم االستقراض؛ ألّن حتمَُّل حقوق الق

  .)4((رداحملتار) هللا تعاىل أخّف من ثِْقل حقوق العباد
وكذا لو مل ُحيجَّ حىت أُقِعد أو أزمن أو حنو ذلك مما مينعه من األداء بنفسه، تقّرر وجوبُه َدينا يف 

                                                   
  .70 - 68صــــ أيضا:  )1(
  .2/422"الفتح": کتاب احلج   )2(
  .70انظر "إرشاد الساري": شرائط وجوب األداء ــــ فصل فيمن جيب إخل صــــ  )3(
ب شرائط احلج ــــ فصل: 3/521ج ــــ مطلب فيمن حج مبال حرام "الدر" مع "الرد": کتاب احل  )4( ، وانظر "إرشاد الساري":

  .72وإذا وجدت الشروط صــــ



ج     ائط ا

التفاق ووج   .)1(ب عليه اإلحجاُج أو اإليصاُء به عند املوتذّمته 

 
ً

ة ثم وَجد ماال ز ج وا ض عليه ا ِ  ف أيّهما يَ [َمن اف   ف أّوال؟]ْ

وإن وجد ماال وعليه زكاٌة وحجٌّ ُحيجُّ به إال أن يكون املاُل من جنس ما جيب فيه الزكاة فَيصرفه 
َمن عليه زكاُة مالِه ألٌف وحجٌّ، ويف يده ألٌف يصرفه إىل الزكاة «: )3(ِخزانة األكمل، ففي )2(إليها

ا  ا يف أوان احلج، أما إذا أصا إال أن يكون األلُف من غري مال الزكاة، فتصرف إىل احلّج إن أصا
  .)4(ـاهــ»يف غري أوانه فتصرف إىل الزكاة

 أدائُهفإن كان استجمع فيه شرائُط الوجوب دون األداء وجب عليه احلجُّ، ولكن ال جيب عليه 
له يف األداء مباله فوجب عليه  صَ ببدنه؛ ألنه ملا مل يقِدر على شرائط األداء كلِّها أو بعِضها ُرخِّ 

ا اسُتجمعت فيه اإلحجاُج، فإذا مل يَفعْله مدَة حياته وجب عليه اإليصاُء به عند املوت، أما إذ
  .)5(شرائُط األداء دون الوجوب فإنه ال جيب عليه احلجُّ وال اإلحجاُج وال اإليصاُء به

  
      

                                                   
ب شرائط احلج صــــ  )1(   .58انظر "إرشاد الساري": 
  .72أيضا: فصل: وإذا وجدت الشروط صــــ  )2(
هــ). ("الفوائد البهية" 522ت - 000اجلرجاين احلنفي (م"ِخزانة األكمل": أليب عبد هللا يوسف بن علي بن دمحم   )3(

  ).382صـــــــ
  .1/365"خزانة األكمل": كتاب املناسك   )4(
حلج صــــ  )5( ب شرائط احلج ــــ فصل فيمن جيب عليه الوصية    .70انظر "إرشاد الساري": 



ج       آداب سفر ا

د  ر ب  ج من آداب سفرهباب ما ي   ا

روج  [ ة قبل ا و ماا ظا   ]سفر ورّد ا

لتوبة بشروطها ِمن رّد املظامل إىل أهلها عند اإلمكان  وإذا َعَزم على احلج ينبغي له البدايُة 
م الَعود إىل مثل على عد َقصَّر يف فعله من العبادات والندِم على تفريطه يف ذلك والعزمِ وقضاِء ما 

  .، فإن ماتوا فاالستغفاُر هلم)1(من ذوي اخلصومات واملعامالت واالستحاللِ ذلك 

ة مات أهلها] م مظلمة ما   [ح

ا بنية  ا فالّتصدُّق  َ وإن كان عنده مظلمٌة ماليٌة مات أهُلها وال وارَث هلا أو جِهل أر
لى الفقراء على عزمية فالتصدُق بقدرها ع« :الكبريُخَصمائه وال يرجوا به الثواَب لنفسه، ويف 

  .)2(اهـــ »عليه القضاء إن َوجدهم وال ُيشرتط التصدُُّق جبنس ما
رجٌل تناول ماَل انساٍن بغري أمره يف حال حياته مث رّده إىل ورثته بعد موته يربأ «: اخلانيةويف 

لتوب ه وال يُرجى له اخلروُج عنها إال  ّ ة واالستغفار عن الدين ويبقى حقُّ امليت يف َمظلمته إ
  .)3(إخل »للميت

ة] و   [صفة ا

، وإذا أراد التوبَة يصّلي ركعَتني صالَة )4()درر (الغسُل لتائٍب ِمن ذنٍب وقادٍم ِمن سف بَ ونُدِ 
ُهّمـ«التوبة، وميّد يديه إىل هللا تعاىل ويقول:  ويقول: » إين أتوُب إليك منها ال أرِجُع إليها أبدا اللّٰ

ُهّمــ« فإن َمجَع بينهما فحسٌن، » مغفرُتك أوَسُع ِمن ُذنُويب، ورمحُتك أرجى عندي ِمن َعَملي اللّٰ

                                                   
  .2/540"البحر": کتاب احلج   )1(
ب آداب مريد   )2(   4احلج ــــ فصل: ينبعي أن خيرج إخل صــــ"املنسك الكبري": 
ــ فصل فی ما يضمن املودع   )3(   (هامش"الفتاوى اهلندية"). 3/377"اخلانية" کتاب الوديعة ــ
  .1/342"الدر املختار" کتاب الطهارة ــــ مطلب: يوم عرفة أفضل من يوم اجلمعة   )4(



ج     آداب سفر ا

ٍق لَ ٍق بال طَ وانكساٍر وقـَلَ ويُكّرر الدعاَء ويَتضرّع خبشوٍع وخضوٍع وحياٍء وُبكاٍء وحضوٍر ووقاٍر 
  .)1((کبري)

ين  وا يذان ا فقة ومن تلزمه [اس ج]ا   ألداء ا

ضاه؛ فإنه إذا أراد أن خيرَُج إىل احلّج وأَحُد ا َمن ُيكره له السفُر بغري رِ رضَ وينبغي له حتصيُل 
س به إذا كان الغالُب  أبويه كارٌِه لذلك فإن كان حمتاجا إىل خدمته ُيكره، وإن كان مستغنيا فال 

ما وإن كا ُمس ذ   تغِنَيني عنه.على الطريق السالمَة، وأما عند غلبة اخلوف فال حيَِلُّ أن خيرَُج إال 
َى، وإن كان عن اخلروج حىت يلتحِ  إن كان االبُن َصبيًحا فلألب منُعه«: )2(النوازلويف 

ذن الوالدين وإن الَتحى   .»الطريُق َخمُوفًا مثَل البحر ال خيرُُج إال 
واألجداُد واجلداُت كاألبوين عند فـَْقدمها، هذا كلُّه يف احلج الفرض، أما يف النفل فطاعُة 
الوالدين أوىل مطلقا، احتاجا إىل خدمته أو ال، وسواء كان الطريُق َخمُوفا أو ال كما ُصرّح به يف 

  .)4()طوالع((حبر) و )3(امللتقط
كرِهت خروَجه زوجُته وأوالُده وَمن سواهم ممن تلَزمه نفقُته فُيكره له اخلروُج إذا مل يكن وكذا إن  

س به.   له ما يدفعهم للنفقة، فإن كان ال َخياف الَضْيعَة عليهم فال 

ال] ين ا ائن  ا ديون ا يذان ا   [اس

ذن الَغرمي، فإن كان وكذا مديوٌن ال ماَل له يَقِضي فإنه ُيكره له اخلروُج إىل احلج وا لغزِو إال 
ما، وإن بغري إذنه فبإذن الطالب وحَده  ذ هذا «:الكبري، ويف )5((فتح)لدين كفيٌل ال خيرج إال 

يف الدين احلال، أما يف املَؤّجل فله أن ُيسافَر قبل ُحلول األجل وإن بِقي عنه شيٌء قليٌل وليس 
                                                   

  .4صــــ"املنسك الكبري": فصل فيما ينبغي أن خيرج إىل احلج   )1(
 – 000"خمتارات النوازل": لعلي بن أىب بكر بن عبد احلليل، اإلمام برَهان الدَّين، الفرعاىن، املرغيناىن، اْلَفِقيه، اْحلََنِفّي(م  )2(

  ).1/702هـ). (هدية العارفني  593ت
صر الدين احلسيين السمرق  )3( هــ).("كشف 556ندي (ت"امللتقط" املسمى "مآل الفتاوى": أليب القاسم دمحم بن يوسف 

  ).2/1813الظنون" 
ـــــ"طوالع األنوار بشرح الدر املختار": كتاب احلج ص  )4(   . (خمطوطة)19ــ
  .2/412"الفتح":کتاب احلج   )5(



ج       آداب سفر ا

، ولكْن ُيستحبُّ )2(نفقات قاضي خان، كذا يف )1(»مجيعا للغرمي منُعه وال أخُذ الكفيل يف قوهلم
َخيرَج حىت يُؤِكَل َمن يقضي عنه عند حلوله، وإن سافر معه الغرُمي يف رَْكبه وحّل األجُل يف  أن ال

لّدين يَقِضي الديَن أّوال  الطريق فللغرمي منُعه من السفر حىت يُوفـَّيه حقَّه، ولو كان له ماٌل فيه وفاٌء 
  .)3()شرحه(و )لباب(و إذا كان معجَّال، وإن كان مؤجَّال فاألفضُل أن يقِضَي الديَن وج

الل] ال ا ّود با   [ال

لنفقة احلرام مع أنه يسقط الفرُض  وينبغي له أن َجيتِهَد يف حتصيل نفقة حالل؛ فإنه ال يُقَبل 
مباٍل حالٍل فيه ُشبهٌة َيستدين  ، وإذا أراد أن ُحيجَّ )4(الفتحمعها وإن كانت مغصوبًة، كما يف 
  .)5(اخلانيةللحج ويقِضي ديَنه من ماله، كذا يف 

وصية] تابة ا ودائع و يون ورد ا   [قضاء ا

ديون وما عليه من ال ،وعند الناس ،ويكتب وصيًة فيما له على الناس ،ويرّد العوارَي والودائعَ 
  .)6(ليقوَم به بعد موته َعْدًال  وجيعل لذلك وصيا أميًنا ،وغري ذلك

روج] شارة قبل ا   [االستخارة واالس

وهل  ،اوهل ُيسافر بـَرا أو حبرً  ،وُيشاور ذا رأي وَيستخري َهللا تعاىل يف أنّه هل َيشرتي أو يكرتي
يُرافق فال أو فال ال يف نفس احلج؛ فإنه خٌري، هذا يف حّجة اإلسالم، فإن كان احلجُّ نفال 

سناٍد صحيٍح:  عنه "احلاكمُ "تخري َهللا تعاىل يف نفس احلج أيًضا، وأخرج فُيشاوره ويس
خذ )7(هللا تعاىل، وِمن شقاوِة ابِن آدَم ترُكه استخارَة ِمن سعادِة ابِن آدَم استخارُة هللا تعاىل ، وال 

                                                   
  .11"املنسك الكبري": فصل يف خروج املديون للحج صــــ  )1(
ب النفقة   )2(   (هامش"الفتاوى اهلندية"). 1/431"اخلانية" 
ــ فصل: وإذا وجدت الشروط صــــانظر   )3( ب شرائط احلج ــ   .72"إرشاد الساري":
  .2/412"الفتح":کتاب احلج   )4(
  (هامش"الفتاوى اهلندية"). 1/313"اخلانية": فصل يف املقّطعات   )5(
  .6انظر "إرشاد الساري": مقدمة ــــ فصل: ويكره اخلروج إىل احلج صــــ  )6(
 = : قال قال رسول هللا  کتاب الدعاء والتکبري: عن سعد بن أيب وقاص)،  1903أخرجه "احلاكم" (  )7(

 



ج     آداب سفر ا

الفاَل من املصحف؛ فإن العلماَء اختلفوا يف ذلك، فكرِهه بعُضهم وأجازه بعُضهم ونّص بعُض 
  املالكية على حترميه.

وُيصّلي صالَة االستخارة سبَع مرّات، وإن اقتصر على ثالث فحسٌن : «"ماينُّ الَكرْ قال "
  .)2(رداحملتار، وإذا استخار مضى ملا ينشرح صدرُه، والتفصيُل يف )1(»وهو األدىن

صالح] رفيق ا   [استصحاب ا

بّد له من رفيٍق صاٍحل يُذكِّره إذا نِسي ويصربه إذا َجزَع ويُِعينه إذا َعِجز، وإن تيّسر مع هذا   وال
  ا عن ساحة القطيعة.، وكونُه من األجانب أوىل من األقارب تبعُّداكونُه من العلماء فأوىل جد 

ناسك] م ا
ّ
  [تعل

وجيب أن يتعّلَم كيفيَة احلج وصفَة املناسك أو يصَحَب عاملا متأّهال يعّلمه أو يستصحب كتا 
  .)3(واضحا يف املناسك يُِدمي مطالعَته وال يقّلد عواَم الناس وال بعَضهم ولو من أهل مكة

ن] جارة بقدر اإل سفر من ا د ا ر ]  

ء والسُّمعة والفخر وجتريُد ا لسفر من التجارة أحسُن، ولو اّجتر ال ينقص ثوابُه، وأما عن الر
طنا ففرض   .)4(ظاهرا و

ء] ب ا ر   [استخدام ا
 ً ذنه،  كارِي ما حيمله وال ِحيّل أكثرُ ، ويرى املُــ اوطيئً  قو  وُيستحّب أن حيُصَل مركو منه إال 
رطٍل فكّلما أَكل منه ترك ِعَوَضه، وال بّد من تعيني الراكِبني يف ولو عقد مع اجلَمَّال على مائة 

                                                                                                                                           
» هذا حديث صحيح اإلسناد«، قال"احلاکم": »من سعادة ابن آدم استخارته إىل هللا ومن شقاوة ابن آدم تركه استخارة هللا«

  ووافقه الذهيب يف "التلخيص".
  .161، 1/160": فصل يف االستخارة كيف املناس ك"املسال  )1(
  .3/543"الدر املختار":کتاب احلج مطلب ــــ يف فروض احلج وواجباته   )2(
  .38، 37، و"حاشية ابن حجر اهليتمي علي اإليضاح":صــــ6انظر "إرشاد الساري": مقدمة ــــ فصل: ويستحب أن يشاور صــــ  )3(
  .2/541"البحر" : کتاب احلج   )4(



ج       آداب سفر ا

،  فاإلجارُة فاسدةٌ » استأجرُت للركوب«، أما إذا قال: »أن أركَب َمن أشاءُ  يَّ عل«اإلجارة أو يقول: 
  .)1(الكبريكذا يف 

منه،  االمتناعَ  من حتميلها فوَق ما ُتطيقه، فلو محلها اَجلّماُل فوَق طاقتها لزِم املستأجرُ  وليتحّرزْ 
، واملـَــحاِمل ملن َقَدر على )3(دون احملاير )2(وُيكره ركوُب جاللة، وُيستحب احلجُّ على الرْحل والَقَتب

لتواضع، وكانت راحلُته زاملتَ  احّج راكبً لك ومل يُشقَّ عليه، فقد صّح أنهذ ه، وألنه أشبُه 
حلاّج غَري التواضع يف مجيع هيئاته وأحواله يف مجيع سفره.   وال يليق 

لة] زا   [مع ا
ويف ،  محله- ِمْن َزَمل الشيَء  البعري الذي َحيِمل عليه املسافُر متاَعه وطعاَمهوالزاملُة: 

الِعْدُل الذي فيه زاُد احلج ِمْن َكْعٍك ومتٍر وحنوِه وهو هذا املثَبُت يف األصول مث مسُِّي به  :بْغرِ املــُـ
: متعارٌف بينهم، أخبَـَرين بذلك مجاعٌة من أهل بغداد وغريُهم، وعلى هذا قوُل "حممٍد"

؛ ألن الزاملَة أضرُّ من احململ، ونظريُها الراويُة وعكُسها اكرتى بعَري َحمَْمٍل فوضع عليه زاملَته يضَمن
  .)6) (5(الكفايةكذا يف ،  )4(مسألُة احململ

حململ،  س  فإن كان يُشقُّ عليه ركوُب الرَّْحل لعذٍر كُضعٍف أو عّلٍة يف بدنه أو حنِو ذلك فال 
سته وارتفاِع منزلته أو نسِبه أو ِعْلِمه أو حنِو ذلك  بل هو أوىل يف هذه احلالِة، وإن كان يُشقُّ عليه لر

ار الَرْحل والَقَتب؛ فإن رسوَل هللايف ترك السُّنة يف اختي امن مقاصد أهل الدنيا مل يكن ذلك عذرً 

                                                   
  .14ــــص راد الركوبينبعي ملن أ فصل: :"املنسك الكبري"  )1(
  ). 1/661أي اإلكاف الصغري الذي على قدر سنام البعري.("لسان العرب": فصل: القاف  قوله "القتب":  )2(
  ). 13/275مجع حمارة، وهي اليت تشبه اهلودج. ("النجوم الزاهرة يف ملوك مصر وقاهرة"  قوله "احملاير":  )3(
ـُـــ"امل  )4(   .84طّرزي: صــــْغِرب يف ترتيب املعِرب" للمُ ـ
يدي  التنبيه:  )5( م يف مؤلف "الكفاية شرح اهلداية" املتداولة  "الكفاية": قال العالمة عبد احلّي اللكنوي: قد اختلفت عبارا

اية الكفاية ال الكفاية  ج الشريعة" وهو غلط فإن له  الناس فنسبه حسن بن عمار "الشرنباليل" يف  بعض رسائله إىل "
ـــــ "عالء الدين" علي بن عثمان املارديين الرتكماين أخذا مما قاله عبد املتداولة كما أفصح عنه صاحب "كشف الظنو  ن"...وقيل لـ

القادر القرشي يف اجلواهر... وهو أيضا غلط؛ فإن كفاية املارديين غري كفاية املتداولة كما ال خيفى على من طالعها، فالصحيح 
لعربية 676خلوارزمي، الكرالين (تهو ما ذكره "الكفوي" أنه من تصنيف السيد "جالل الدين مشس" ا هــ). (معجم املطبوعا

ـــــ 1/279واملعربة    ).101، 100، والفوائد البهية صـ
  .(هامش"فتح القدير") 2/103"الكفاية"کتاب احلج   )6(



ج     آداب سفر ا

 1((کبري)خٌري من هذا اجلاهِل مبقدار نفسه(.  

[ وب  ا ر  [فضل ا

احلجُّ راكبا أفضُل؛ ألنه إذا مشى ساء ُخلُقه وجادل الرفقاَء، ولذا َكره «: البّزازيةويف 
مناه يف سادس شرائط ، وفيه تفصيٌل قدّ )2(اهــ »اإلماُم اجلمَع بني املشي والصوم يف احلج

، وقد يكون ركوبُه ِمن أسباب موته يف علم هللا تعاىل اأو تنّزهً  االركوُب تلّذذً  ينبغي الوجوب، وال
  ، وُيكره احلجُّ على احلمار، واجلمُل أفضُل.)3(وهو غافٌل عنه

ماكسة  اإلنفاق] حرز عن ا   [ا

ن الدرهَم الذي يُنفقه يف احلج ُيضاَعف بسبِع ؛ ملا َوَرد أ)4(وال ُمياِكس يف شراء األدوات والزاد
، ولذا كان احلجُّ تطوعا أفضُل من الصدقة إال إذا كان ُخيشى أن ال يقوَم به ما بيده )5(مائٍة أو أكثرَ 

ملماكسة. س    إذا مل ُمياِكس فال 

ة] ناو ة وا شار رفقاء عند ا ة ا سا ]  

ُة بينهما فله املشاركُة، وُيستحّب أن يقتصَر على دوَن وال ُيشارك يف زاٍد إال إذا ُعلمت املساحم
حّقه، واملستحبُّ ترُك املشاركة مطلقا؛ ألنه أسلُم له وألنه ميتنع بسببها من التصّرف يف وجوه اخلري 

ستقرار رضاه م املساحمُة وشارك ، وإن مل تُعلَ )6(والِربّ والصدقة، ولو أِذن له شريُكه مل يوثق 

                                                   
  .14ــــص ينبعي ملن أراد الركوبفصل:  :"املنسك الكبري"  )1(
  اهلندية")(هامش"الفتاوی  4/107"البزازية": کتاب احلج   )2(
لسفر   )3(   .1/471"البحر العميق":الباب اخلامس يف أمور تتعلق 
  .2/413"الفتح":کتاب احلج   )4(
النفقة يف : «): عن عبد هللا بن بريدة عن أبيه قال: قال رسول هللا 23000كما ورد يف حديث "مسند أمحد":(  )5(

) كتاب احلج ــــ الرتغيب يف احلج والعمرة إخل، 1718الرتهيب"(ويف"الرتغيب و » احلج كالنفقة يف سبيل هللا بسبع مائة ضعف
  وقال: رواه أمحد والطرباين يف "األوسط" والبيهقي، وإسناد أمحَد حسٌن.

  .32"حاشية ابن حجر اهليتمي علي اإليضاح": الباب األول يف آداب السفر صــــ  )6(



ج       آداب سفر ا

  .)1(صلَ الشركاء خمَْ فاالستحالُل من 
ْكل بعِضهم  وأما املناوبُة أو س  اجتماُع الرُّفقة على طعاٍم جيمعونه يوما فيوما فحسٌن، وال 

أكثَر من بعٍض إذا َوَثق أن أصحابَه ال يكَرهون ذلك، وإن مل يَِثق فال يزيد على َقْدر حّصته، وليس 
ب الر يف شيء، فقد صّحت األحاديُث يف    زاَدهم، وكذا  ) )2 خلط الصحابةهذا من 

  ُيشاركه غريُه يف الراحلة. ال

تفرقة]   [اآلداب ا

 ويتصّدق بشيء عند خروجه وَيستكثر من الزاد؛ لُيواِسي منه احملتاجني ةٍ بَ وخيرج بنفس طَيِّ 
 ام يل ىل مل  يك ىكٱُّٱ ّذا يف طَْعمه؛ لقوله تعاىل:يف نفسه مستلَ  اويكون زاُده حسنً 

  .]٢٦٧البقرة: [ َّرن مم
لطَيِّ  خلبيث الرديُّ، ويكون طَ هنا اجل بِ واملراُد  إىل  أقربَ  مبا يُنفقه ليكونَ  سِ فْ النـَّ  بَ يِّ ّيُد و

 ،، وجيتنب الشَّبَع املفِرَط والزينَة والرتفَّه والبسَط يف ألوان األطِعمة؛ فإن احلاجَّ أشَعثُ )3(القبول
، وُحيافظ على الطهارِة والنوِم عليها وعلى َصون لسانه من الكالم املباح واملكروِه تنزيها وإال )4(أْغبَـرُ 

  .)5(فهو واجب

ستحب فيه] لسفر وما  روج    [وقت ا

يف حجة الَوَداع، وقلَّما خرج يف سفر إال   يوَم اخلميس ففيه خرج رسوُل هللاوخيرُُج 
من مكَة وإال فيوَم اجلمعة بعد وإال فيوَم االثنني، ففيه هاجر رسوُل هللا  )6(يوَم اخلميس

                                                   
  .2/541"البحر": کتاب احلج   )1(
  .33، 32مي على اإليضاح": الباب األول يف آداب السفر صــــ"حاشية ابن حجر اهليت  )2(
  .املصدر السابق  )3(
  .53، 52صــــ أيضا:  )4(
  .3/543"الدر" مع "الرد": کتاب احلج ــــ مطلب يف فروض احلج   )5(
ب من أراد غزوة: أن کعب بن مالک 2949أخرجه"البخاري"(  )6( لقّلما کان رسول «يقول:  )،کتاب اجلهاد والسري ــــ 

 ّٰ   ».خيرج إذا خرج يف سفر إاليوم اخلميس ا



ج     آداب سفر ا

 َّٰى ٰر ٰذ يي ىي ميُّٱ ؛ لقوله تعاىل:)1(الدرصالة اجلمعة كما ذكره يف 

م.، ]١٠اجلمعة: [   يف أول الشْهر والنهار، وال ُيكره السفُر يف يوٍم من األ

سفر] عت عند إرادة ا ر   [صالة ا

وإذا أراد اخلروَج يصّلي ركعَيتِ السفر يف بيته وخيرج خروَج اخلارج من الدنيا ويُودّع املسجَد 
  .)2(»قبل أن خيرَج من بيته، وكذا بعد الرجوع إىل بيتهويصلي ركعتني «: اخلانيةبركعتني أيضا، ويف 

سفر] انَه وما َوَرد من األدعية وقت ا ه وج
َ
سافر أهل   [توديع ا

تونه إذا  تيهم لذلك وهم  ويُودّع أهَله وإخوانَه وجريانَه ومعارَفه، ويستحّلهم ويطلب دعاَئهم و
ملصافحة ويقولون له:  )3(قِدم ، » ُأخّي! ال تنسنا من دعائك أو َأْشرِكنا يف دعائك«ويُفارقونه 

أستودع َهللا ديَنك وأمانَتك وآخَر عملك، زّودك ُهللا التقوى «ويوّدعونه ويقول كلُّ واحد لصاحبه: 
ه لَ أْطِو  ـُهمّ اللّ «املسافُر: ، ويزيد عليه املودِّع، إذا وّىل )4(»وَغَفر ذنَبك وَيّسَر لك اخلَري حيث كنتَ 

، وإذا أراد الركوَب فليبدأ برِْجله اليمين، وإن كان يف َحممل فليجتهد أن »الُبعَد، وهّون عليه السفرَ 
  يكون يف الشق األمين.

رفُق  س وا آبة] [آداُب ا   مع ا

 صّح أنه من غري عذر وإال فقد  اوجيتنب النوَم على َظْهرها، هذا إذا كثُر النوُم عرفً 
        ، وللُمؤِجر منُعه عن النوم يف غري وقته؛ ألن النائَم يَثُقل، وكان أهُل الَورِع )5(م على راحلته

ال ينامون على الّدّواب إال َغْفَوًة من قعود، وال حمذوَر يف النُّعاس، وال ِحيّل له أن يستلقَي على ظهر 
الرتداف الدآبة وال يـَّتكئ عليها بل يكون راكبا على  العتقاب وال  س  الُعرف والعادة، وال 

                                                   
ـــ مطلب يف فروض احلج   )1(   4/543"الدر املختار" کتاب احلج ــ
  (هامش"الفتاوی اهلندية"). 1/315"اخلانية" فصل يف األدعية واألذکار   )2(
  .2/413"الفتح": کتاب احلج   )3(
  .46على اإليضاح":الباب األول يف آداب السفر صـــــ"حاشية ابن حجر اهليتمي   )4(
ب ومواضع الصالة )،کتاب املساجد681(كما أخرجه "مسلم"  )5( ــــ  قال يف  قضاء الصالة الفائتة: عن أيب قتادة  ـ

  إخل.» فمال عن راحلته فنعس رسول هللا «بعض احلديث: 



ج       آداب سفر ا

عليها إذا أطاقـَْته وصاحُب الدآبة أحّق بصدرها، وإن كان معه غالٌم يستحب أن يُرِكَبه، فإن مشى 
س به إن كان يُطيق ذلك وإال فُيكره ، وليحِذْر من تقليل َعَلفها املعتاِد )1(الغالُم واملوىل راكٌب ال 

  وكًة له.بال ضرورة ولو ممل
ويُكره يف غري عرفَة أن ميُكَث على ظهر الدآبة إذا كان واقفا لُشْغٍل يطول َزَمُنه بل ينبغي أن 

، وال يلَعن )2(ينزَِل إىل األرض، فإذا أراد السََّري رِكب إال إذا كان له عذٌر مقصوٌد يف ترك النـُُّزول
ا يف وجهها، وأما يف غري الوجه  فمباٌح فيما حيتاج إليه التأديُب إن كان غري الدآبَة، وليحذر من َضْر

إلبل إذا سافر يف اِخلْصب واإلسراُع يف اَجلْدب  متربّح ال فيما زاد عليه، وينبغي الرِفُق يف السَّري 
والنزوُل يف موضٍع كثِري الُعْشب والعلف، وإن تعّذر عليه النزوُل فُيستحب أن يُرخَى زماَم الدآبة 

لنزول عنها َغْدوًة وَعِشّيًة، وعند كل عُ  ، وُيستحب)3(ومقوَدها قبة إذا أطاق ذلك، أن يُريَح الدآبَة 
" إذا صّلى الفجرَ  وكان  قُته تُقاد، رواه "البيهقيُّ   .)4(مشى قليال و

وجيب النزوُل إذا كانت الدابُة مستأَجرًة يف املواضع اليت جرت العادُة «: )5("ُلسيُّ قال "الَطَرابْـ 
، وُيستحب احلُداُء للُسرعة يف السَّري »لنـُُّزول فيها إال أن يرضَى صاحُبها وكانت الدآبُة ُمطيقةً 

  .وَتروِحيها وتسهيِل السِري، وفيه أحاديُث كثريٌة صحيحةٌ وتنشيِط الدواِب والنفوِس 

ال] سفر    [استحباب ا

لّليل ولو يف أّوله حلديث "أنٍس"  أن رسولَ   وُيستحّب أن يكون أكثُر َسريه 

                                                   
لس  )1(   .492، 490فر صـــــ"البحر العميق":الباب اخلامس يف أمور تتعلق 
  .52"حاشية ابن حجر اهليتمي على اإليضاح": الباب األول يف آداب السفر صـــــ  )2(
لسفر   )3(   .1/487"البحر العميق": الباب اخلامس يف أمور تتعلق 
ب النزول للرواح، وكذا أخرجه أبو الفضل العراقي يف "امل10338أخرجه البيهقي يف "السنن الكربى"(  )4( غين عن محل )، 

ــــ الباب الثاين  سناد جيد: «وقال:  1/313األسفار"، کتاب احلج ـ أن النيب «أخرجه الطرباين يف "األوسط" من حديث أنس 
  قته تقاد«ورواه البيهقي يف "األدب" وقال: » كان إذا صلى الفجر يف السفر مشى   ».مشى قليال و

). ("تعليقات السنية ـــــه831ت -753برهان الدين الطرابلسي، احلليب، الشافعي(م هو إبراهيم بن دمحم بن خليل أبو الوفاء،  )5(
ــــعلى فوائد البهية" ص   ).364ـ



ج     آداب سفر ا

لليلقال: هللا لُدْجلة فإن األرَض ُتطوی   )3(و"احلاكُم")2()1("دَ داو رواه "أبو  عليكم 
، وَيُسّن أن ال ينزَِل حىت )4(الّصحاحكذا يف   ،السَّري يف أول الليل وآخرِه :"الدُّجلُة"- حه،وصحّ 

ا على دفع الَوْسن.َحيمَي النهاُر وأن يناَم فيه نومًة    يستعني 

ال] عت إذا نزل م ر  [ما َوَرد من األدعية وصالةِ ا

ً  اوإذا َعال شرفً  وحنَوه سّبح، وُيستحْب أن ُيَسبَِّح يف حال حطّة  من األرض كّرب وإذا َهَبط واد
، وإذا نـََزل َمنزِال )5(كّنا إذا نـَزَلنا سّبحنا حّىت حنطَّ الرِحالَ قال:   "أنس" الَرْحل ملا روى

ا وهذا يف غري املزدلفة؛ فإن  فحُسن أن ال يصّلَي الفريضَة حىت ُحيَطَّ الرحاُل عن اإلبل ما مل ُخيَش فوُ
كان «قال:   أراد الرحيَل يُودّع منزَله بركعتني؛ حلديث "أنٍس" وإذا ،)6(املستحبَّ فيها عكُسه

  .)7(رواه "احلاكُم" وصّححه ،»يَنزِل منزال إال وّدعه بركعتني ال  رسوُل هللا
ا، قال  اوينبغي إذا نـََزل َمنزِال يصّلي فيه ركعتني أيضً  لصالة وُخمَتِتما  ليكون قدوُمه وَوادُعه ُمفتَِتحا 

  .ويـَّتقي هللاَ يف طريقه ويُكِثر ذكَر هللا تعاىل »يُستحّب أن ال يقُعَد حىت يصّلَي ركعتني«الطحاويُّ: 

سفر]   [االستكثار من األدعية  ا

 الدعاء يف مجيع سفره لنفسه ولوالديه ولُوالِة املسلمني ولعاّمِتهم؛ ِلما صّح عنه ولُيْكِثر من
: ٌت ال ودعوُة  ،ودعوُة املسافر ،: دعوُة املظلومشّك فيهن ثالُث دعواٍت مستجا

                                                   
  ).2/404هــــ).("وفيات األعيان "  275ت -  202هو أبو داود، سليمان بن األشعث بن إسحاق، األزدي، السجستاين (م  )1(
ب يف الَدَجلِة: عن أنس 2571أخرجه "أبوداؤد" (  )2(   .بن مالك )، 
هذا حديث صحيح علی شرط «، قال "احلاكم": : عن أنس بن مالك ك)، کتاب املناس1630جه "احلاكم" (أخر   )3(

  ، ووافقه الذهيب يف "التلخيص".»الشيخني ومل خيّرجاه
  .1/106"الصحاح": د ل ج   )4(
كنا إذا «قال:  : عن أنس بن مالك 6/114) 2108األحاديث املختارة" (ملقدسي" يف "أخرجه "ضياء الدين ا  )5(

  .، إسناده صحيح»نزلنا منزال سبحنا حىت حنط الرحال
  .58ــــالباب األول يف آداب السفر ص :"اهليتمي على اإليضاح "حاشية ابن حجر  )6(
وقال » هذا حديث صحيح علی شرط البخاري، ومل خيّرجاه«: قال "احلاكم": ك)، کتاب املناس1635رجه "احلاكم"(أخ  )7(

  ».عثمان ضعيف، ما احتّج به البخاريُّ «الذهيب يف "التلخيص": 



ج       آداب سفر ا

  .)1(الوالد على ولده

خاصمة وسوءِ  رفقاء] [اجتناب ا لق مع ا   ا

ويستعِمل الرِْفَق وُحسَن اخلُلق مع الغالِم واجلّماِل والرفيِق وغريِهم، وجيتنب  وجيتنب الغضبَ 
عن  ، وُيكِثر االحتمالَ )2(املخاصمَة واملخاشنَة ومزامحَة الناس يف الطريق وموارِد املاء إذا أمكنه ذلك

لسائل والضعيف، وال ينَهْر أحدً  ه على خروجه بال زاٍد وال راحلٍة بل  االناس ويرَفق  منهم وال يُوخبِّ
ملُعونة، ويستعمل السكينَة والوقاَر  يُواسيه بشيٍء مما تيّسر، فإن مل يَفعْل رّده ردا مجيًال  ودعاه له 

  .)3(ال يَعنيه برتكه ما

رجل  وحيدا]   [كراهية سفر ا

واالثنان  ،الرَّكُب الواحُد شيطانٌ الوحدَة يف السفر، قال:  هللا  َكرِه رسولُ و 
ن   ، فينبغي أن يسَري مع الناس وال ينفرَد بطريق.)4(والثالثة رَْكبٌ  ،شيطا

سفر وتأم األفضل من  ة آداب ا را رفقاء][   ا

روا على أنفسهم أفضَلهم وأجوَدهم  ةٌ ثالث إذا ترافقوال ينقطع عن رُْفقته و  أو أكثر ينبغي أن يـَُؤمِّ
 ً ، وال ينزِل على قارعة الطريق، ويُكره أن يستصحَب كلبً  رأ ، وعن اأو جرسً  امث لُيطيعوه وجو

جلرْ «: "حممٍد" س    .»لصاحب الراحلةس يف دار اإلسالم إن كان فيه منفعٌة ال 
أو حنَوه من الَعني ويفعل سائَر ما ذكره العلماُء يف آداب السفر،  اترً وُيكره أن يقّلَد الدآبَة وَ 

                                                   
ب ما جاء يف دعوة الوالدين: عن أيب هريرة 1905أخرجه "الرتمذي" (  )1( ، قال أبو عيسى: )، أبواب الرب والصلة ــــ 

  ».هذا حديث حسن«
  .53يتمي على اإليضاح": الباب األول يف آداب السفر صــــ"حاشية ابن حجر اهل  )2(
  .املصدر السابق  )3(
ب ما جاء يف كراهية أن يسافر إخل: عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن رسول 1674کما أخرجه "الرتمذي"(  )4( )، كتاب اجلهاد ــــ 

  :ن، والثالثة رکب«قال   ».حديث ابن عمر حسن صحيح«بو عيسی: ، قال أ»الراکب شيطان، والراکبان شيطا



ج     آداب سفر ا

دعية السفر وأذكارِه يف مواردها كما مجعوها يف املطوَّالت يت    ، وهللا سبحانه وتعاىل أعلم.)2)(1(و

  فصل
ماع د ا وها وعدم تأ راحلة و دهما  ا صالته  ا سفر تأ س  ا   ة وا

جيب أن يتعّلَم ما َحيتاُج إليه يف سفره من أمر الصالة، ومنه أنه ُيستحّب صالُة اجلماعة يف 
، وال جيمع بني الصالتني يف وقٍت واحٍد، وإن اضطّر إىل ذلك أّخر الظهَر  السفر، وهو أفضل عند

َنُن الراتبُة، فإن كانت إىل آخِر وقتها، وصّلى العصَر يف أّول وقتها  واملغرَب والعشاَء كذلك، وأما السُّ
زلًة فالفعُل أفضُل، وإن كانت سائرًة فالرتُك أفضُل؛ لئال يُضرَّ بنفسه وبرُْفقته    .)3((جوهرة)القافلُة 

  مطلب
َمْحَمل والَعَجلة آبة وا صالة  ا    ا

آيُتها على األرض فوَق الّدآبة إذا َقَدر  وال يصلي الفرَض والواجَب وسنَة الفجر وسجدًة تُليت
، ومل يكن مريضا )4(رداحملتاره، ولو أجنبيا يُطيعه على ما حررّه يف ينِ عِ على النـُُّزول منها بنفسه أو مبُ 

دُة مرض أو بطوُء بُرٍء أو ألـــٌم شديٌد، وال يسع للجّمال أن مينَع من نزوهلا وإن        يلحقه بنزوله ز
  معه، وينبغي له أن يسرتضَيه بذلك قبل اخلروج. مل ُيشَرتط

مُ  آبة][األعذار ا لصالة  ا   بيحة 

ن خياَف على نفسه أو ماِله لو نزل أو كان مطٌر  يصّلي الفرضَ  الو [ على الّدآبة] إال لعذٍر 
بسا،  أما أو طٌني يغيب فيه الوجُه أو يلَطخه أو يتلف ما يبسط عليه ومل جيد على األرض مكا 

إلمياء أو كان يذهب الُرفقاُء  جمّرُد نداوٍة فال يُبيح له ذلك، والذي ال دآبَة له يصّلي قائما يف الطني 
إلمياء،  أو دآبٌة ال تُرَكب إال بعناٍء أو كان شيخا كبريا ال ُميكنه الركوُب لو نزل فيصّلي عليها قاعدا 

                                                   
ــ "احلزب األعظم" ملّال علّي القاري، و"احلصن احلصني" للعّالمة اجلزرّي، و"عمل اليوم والليلة" البن الُسّين.   )1(   كــ
لسفر، الفصل السادس   )2(   1/589"البحر العميق": الباب اخلامس يف أمور تتعلق 
  .1/222ب صالة املسافر "اجلوهرة": کتاب الصالة ــــ   )3(
  .591، 2/590"الدر" مع "الرد": کتاب الصالة علی الدآبة   )4(



ج       آداب سفر ا

الدآبة جاز ويُعترب إمياٌء ولكنه ُيكره؛ ألن فلو سجد على َسْرجه أو على شيء ُوضع عنده على ظهر 
دُة َعَبثا وهو مكروٌه، ولو   دٌة عليه فتكون الز إلمياء والسجدُة ز الصالَة على الدآبة إمنا ُشرعت 

  .)1()شرح املنية( فتفُسدُ  اكان ذلك الشيُء جنسً 

آبة] صالة  ا وط جواز ا ]  

  َريهاوُيشرتط إيقاُفها لئال خيتلَف املكاُن بس. 
  وكذا استقباُهلا للقبلة إن أمكنه حىت لو احنرفْت عن القبلة مقداَر ركن ال جتوز صالتُه، ولو

لعكس، ففي  : الدروهو ظاهُر  احلليةأمكنه اإليقاُف دون االستقبال يلَزمه اإليقاُف ولو 
، )3(الظهريية، ومثُله يف »ال يلَزمه االستقبالُ «: )2(الشُّرُنـُْباللّية ويف ،»أنه يلَزمه االستقبالُ «

  .)4(إخل ّملْ ، والظاهر أن األّوَل أوىل؛ ألن الضرورَة تُتقّدر بقدرها«: رداحملتارقال يف 
ن كان خوفُه من عدوٍّ وال على استقباهلا يصّلي كيف  َقَدر وال إعادَة وإن مل يقِدر على إيقافها 

املذهب ولو يف موضع اجللوس  ، وال يضرّه جناسٌة كثريٌة عند األكثر وهو ظاهرُ )6()5(عليه إذا َقَدر كاملريض
  .)7( خبالف ما إذا كانت عليه بنفسه؛ فإنه ال ضرورَة إىل إيقافها فيخَلع النعَل النجسَ ْني كابَـ والِر 

                                                   
  .239"شرح املنية الكبري": فرائض الصالة ــــ الثانی القيام صــــ  )1(
ــــــــ"ُغنية ذوى األحكام وبغية ُدَرر اُحلّكام شرح ُغَرر األحكام" أليب اإلخ  )2( الص حسن بن عمار بن يوسف "الُشرُنُباللّية" املسّمی بـ

  ).1/292هــ). ("هدية العارفني" 106الُشرُنُبالّيل، احلنفي(ت 
ـــ الباب الثاين يف استقبال القبلة   )3(   . (خمطوطة)1/65"الفتاوى الظهريية": کتاب الصالة ـ
ـــ مطلب يف القادر بقدرة غريه   )4(   .595، 2/594"حاشية ابن عابدين": کتاب الصالة ـ
  .2/591ا: مطلب يف الصالة علی الدآبة أيض  )5(
، مع أن العذر يف هذه الصورة من جهة العباد، وحكمه إعادة وال إعادة عليه إذا قدرقال املؤلف رمحه هللا تعاىل:  التنبيه:  )6(

وف العدّو إذا الصالة وقَت القدرة فُيمكن أن يكون حمموال على أن هذا العذر ليس من قبل العباد بل هو من جهة هللا؛ ألن خ
حصل بوعيده يكون من قبل العباد وإذا مل حيصل بوعيده ال يكون من جهة العباد بل هو من جهة هللا كما نص عليه ابن جنيم 
حيث قال: قد يقال ال خمالفة بني ما يف النهاية والدراية، فإن ما يف النهاية حممول على ما إذا حصل وعيد من العبد نشأ منه 

من قبل العباد وما يف الدراية حممول على ما إذا مل حيصل وعيد من العبد أصال بل حصل خوف منه فكان اخلوف فكان هذا 
ب التيمم    )239/ 1هذا من قبل هللا تعاىل إذا مل يتقدمه وعيد إخل. ("البحر": كتاب الطهارة ، 

  .589، 2/588"الدر" مع "الرد": کتاب الصالة ــــ مطلب فی الصالة علی الدآبة   )7(



ج     آداب سفر ا

حمل] صالة  ا م ا   [ح

والصالُة يف احململ الذي على الدآبة إن كانت سائرًة أو واقفًة ومل تكن حتت احململ خشبٌة  
العذر فُرادى ال جبماعة إال أن يكو على دآبٍة واحدٍة أو يف  حالةكالصالة عليها فال جتوز إال يف 

    وِعيداُن احململ شقٍّ واحٍد من َحممٍل أو يف شقَّي حممٍل؛ الحتاد املكان حينئذ، وإن كانت واقفًة 
على األرض أو كان رَكز حتته خشبًة حبيث يَبقى قراُر احململ  - وهي أرجله اليت كأرجل السرير - 

لركوع والسجود ال  على األرض ال على ظهر الدآبة فيصري مبنزلة األرِض فَتصحُّ الفريضُة فيه قائما 
  ه يف شقَّي َحممل إذا نزل لو كان مع أمّ قاعدا؛ ألنه كالّسرير املوضوع على األرض، وِمن العذر ما 

ومعادُل زوجته أو َحمرِمه إذا مل يُقْم ولُده : «مراقي الفالح، وعبارة )1(مل تقِدْر ترَكب وحَدها جاز له
، قال "الطحطاويُّ"»حملَّه كاملرأة املعادلة فيجوز له الصالُة على الدآبة

والظاهُر أن : «)2(
  .)3( اهــ» بقيدٍ الزوجَة واحملرَم ليستا 

صالة] ول قبل نهاية وقت ا آبة إذا يُر ال صالة  ا م ا   [ح

وراجُي القدرِة على النـُُّزول قبل خروج الوقت كاملسافر مع الرّكب، هل له أن يصّلَي العشاَء 
ر إىل وقت نـُُزول احلاّج يف نصف الليل ألجل الصالة؟ والظ اهُر مثال راكبا يف أّول الوقت أو يُؤخِّ

نه قد أّداها حبسب  لتيمم أّوَل الوقت، وعّللوه  األّوُل كراجي القدرة على املاء جاز له أن يصّلَي 
 قدرته املوجودِة عند انعقاد سببها وهو ما اّتصل به األداُء، ويف مسألتنا كذلك، ومتاُمه يف

  .)4(رداحملتار

ن آبة بال عذر إذا  س  ا وافل وا   ]سافرا [صحة أداء ا

   تُليت آيُتها على الدآبة فتصّح راكبا بال عذر  أما الّنوافُل والسَُّنُن غَري سنة الفجر وسجدةٍ 

                                                   
  .593 -  2/591 أيضا:  )1(
، له: "حاشية "الدر املختار". هــــ)1231ت-00ورمبّا قيل له الطحطاوي (مهو أمحد بن دمحم بن إمسعيل، الطهطاوي   )2(

  ).1/245("األعالم للزركلي" 
  (هامش "مراقي الفالح"). 408"حاشية الطحطاوي": کتاب الصالة ــــ فصل يف صالة الفرض  صــــ  )3(
  .2/593انظر "حاشية ابن عابدين": کتاب الصالة ــــ مطلب يف القادر بقدرة غريه   )4(



ج       آداب سفر ا

وال ُيشرتط هلا شيٌء إال أن يكوَن خارَج املصر وهو كل موضٍع جيوز للمسافر القصُر فيه، وأن 
د أن يوّجهها إىل القبله ابتداء ُيصّلَيها إىل أّي جهٍة توّجهت به دآبُته ولو ابتداًء، فال يُشرتط عن

للتحرميه بل ُيستحّب، ولو صّالها إىل غري ما توّجهت به دآبُته، وكان لغري القبلة ال جتوز لعدم 
َحملُّ جوازها عليها ما إذا كانت واقفًة أو سارت بنفسها، أما إذا كانت : «البحر، ويف )1(الضرورة

لكنه ، )2( اهــ» اخلالصة، كذا يف وال نفًال  اعليها ال فرضً  تسري بَتْسِيري صاحِبها فال جتوز الصالةُ 
س به«فيما إذا سّريها بعمٍل كثٍري لقوهلم:  ، وِلما يف »إذا حّرك رِجَله أو ضرب دآبَته فال 

فهّبها به  إن كانت تنساق بنفسها ليس له َسوُقها وإال فلو ساقها إن كان معه سوطٌ : «الذخرية
  .)4(املِنحةو )3(الُشرُنُباللِيَّةيعين ألنه عمٌل قليٌل، والتفصيُل يف  ،اهــ» تفُسدُ أو َخنَسها ال 

ة  العجلة] كتو صالة ا م ا   [ح

وأما الفريضُة على الَعَجلة، إن كان َطَرُف العجلة على الدآبة وهي تسري أو ال تسري فهي 
  ، وأما إذا كانت ا إذا كانت تسري فظاهرٌ صالٌة على الدآبة فتجوز يف حالة العذر ال يف غريها، أم

ا إذا كان طرُفها على الدآبة مل َيِصر قرارُها على األرض فقط بل عليها وعلى الدآبة  ال تسري؛ فأل
خبالف املــَـحَمل على الدآبة إذا كانت واقفًة وحتت احململ خشبٌة؛ إمنا يصّح الصالُة عليه إذا كان 

اخلشبة ال على الدآبة، وإال فال فرَق وإن مل يكن طرُف العجلة على  قرارُه على األرض فقط بواسطة
ا حينئذ كالّسرير املوضوع على األرض  الدآبة وإمنا هلا حبٌل مثال جتّرها الدآبُة به جازت لو واقفة؛ أل

  .)5((شرح املنية)ومل َجتُْز لو سائرًة إال لعذر؛ الختالف املكان بسريها، ومثُله يف 

                                                   
ـــ مطلب يف الصالة على الدآبة   )1(   .589، 2/588"الدر" مع "الرد": کتاب الصالة ـ
ب الوتر والنوافل   )2( ـــ    .2/113"البحر": کتاب الصالة ـ
  .(هامش "الدرر والغرر") 1/101لصالة ب مفسدات ا ــــ "الشرنباللية": كتاب الصالة  )3(
ب الوتر والنوافل   )4(   (هامش"البحر الرائق"). 2/113"املنحة":کتاب الصالة ــــ 
  .240"شرح املنية الكبري": فروع: راکب الدآبة املتوجهة إىل الکعبة صــــ  )5(



ج     آداب سفر ا

  مطلب
صال سفينة ا   ة  ا

بال عذر، وهو يقِدر على اخلروج صّحْت  اولو صّلى الفرَض والواجَب يف السفينة اجلارية قاعدً 
ز بغلبة الَدوران فيها، والغالُب كاملتحقق فأقيم مقاَمه  جْ وأساء لغلبة العَ  عند "أيب حنيفة"

أفضُل؛ ألنه أبعُد من شبهة اخلالف، كالسفر أُقيم ُمقاَم املشّقة والنوُم مقاَم احلدث إال أن القياَم 
إلمياء لعدم  لركوع والسجود ال  واخلروُج أفضل من القيام إن أمكنه؛ ألنه أسكُن لقلبه لكن 

  العجز.
، )بُرهان(وهو األظهُر » تصّح إال من عذر كَدوران الرأس وعدِم القدرة على اخلروجال«وقاال: 

خذ: «)3) (2(احلاوي الُقْدسي، ويف )1(»واألظهُر أن قوَهلما أشبهُ : «احلليةويف  ، وال تصّح »وبه 
لشَّّط كالشط على األصحّ  إلمياء ملن يقِدر على الركوع والسجود اتفاقا، واملربوطُة  جتوز ، فال فيها 

مع قدرته على القيام، وأما قائما فإن استقّرت على األرض صّحت مبنزلة  ااتفاقً  االفريضُة فيها قاعدً 
 )4( احمليطواختاره يف  اإليضاحالصالة على الّسرير وإال فال تصحُّ إن أمكنه اخلروُج كما ذكره يف 

ا حينئذ كالدآبّة، وعلى هذا ينبغي أن ال جتوز فيها إذا كانت سائرًة مع إمكان)5(البدائعو  ؛ أل
  .)6()شرح املنية(الناُس عنها غافلون  [كثرية الوقوع و] اخلروج إىل البَـّر، وهذه املسألةُ 

جوازها قائما مطلقا، استقّرت على  )9(االختيارو )8(النهايةو )7(اهلدايةوظاهُر ما يف

                                                   
ـــ مطلب يف الصالة يف السفينة   )1(   .691 ،2/690"الدر" مع "الرد": کتاب الصالة ـ
، 1/627هــ) ("كشف الظنون" 593"احلاوي القدسي": للقاضى مجال الدين أمحد بن دمحم القابسي الغزنوي احلنفي (ت  )2(

  ).1/89"هدية العارفني" 
ب الصالة يف السفينة   )3(   .1/228"احلاوي القدسي": کتاب الصالة ــــ 
ـــ الفصل الرابع و   )4(   .2/431العشرون "احمليط الربهاين": کتاب الصالة ـ
  .1/291فصل يف الصالة على الدابة والسفينة  ــــ"البدائع": كتاب الصالة   )5(
  . 240ــــ"شرح املنية الكبري": فرائض الصالة، الثاين: القيام ص  )6(
  .1/350ب صالة املريض  ــــ"اهلداية": كتاب الصالة   )7(
ب الصالة املريض   )8(   (هامش" فتح القدير"). 2/8"العناية": كتاب الصالة 
  .1/78ب الصالة املريض  ــــ"االختيار لتعليل املختار":  كتاب الصالة   )9(



ج       آداب سفر ا

فكالسائرة، وإن  اشديدً ، واملربوطُة يف لُــّجة البحر إن حرّكها الريُح )1(األرض أوال، أمكنه اخلروُج أو ال
لشّط.   حرّكها يسريا فكالواقفة 

وإذا كانت سائرًة يتوّجه املصلي فيها للقبلة عند افتتاح الصالة، وكّلما استدارت عنها يتوّجه 
إليها يف خالل الصالة؛ ألنه يلَزمه االستقباُل إمجاعا كالركوع والسجود، فإن عِجز عنه ُميسك عن 

  .)2(إذا مل َخيَْف فوَت الوقت وإال يُِتّمها كيف قدر يُِتمَّها مستقِبًال  الصالة حىت يقِدَرعلى أن

ابور] صالة  ا م ا   [ح

أيضا إال   وكذا احلكُم يف البابور السائر، وينبغي أن ال تصحَّ فيه قاعدا على قول اإلمام
قُف فيجوز الفرُض فيه وإن من عذٍر؛ ألنه ليس كالّسفينِة اجلاريِة يف َدْوران الرأس، وأما البابوُر الوا

  أمكنه اخلروُج؛ ألنه كالّسرير.

ن اإلمام   صالة إذا  م ا نوا  فلك شطاسفينة والقوم  ا[ح   ]أو 

القرتان صار كشيٍء واحٍد، وإن كانتا منفصلَتني  الو أّم قومً  ما  يف فـََلَكني مقرونَتني صّح؛ أل
مل َجيُْز؛ ألّن ختّلل ما بينهما مبنزلة النَـْهر وذلك مينع االقتداَء، وإن كان اإلماُم يف سفينٍة واقفٍة 

ٍر عظيٍم مل يصحَّ،  وَمن وقف على أْطالل السفينة واملقتدون على الشَّّط، فإْن بينهما طريٌق أو َقْدر 
إلمام يف السفينة صّح اقتدا تعاىل وسبحانه و ، وهللا )3((حبر) ه إال أن يكون أماَم اإلمامئُ يَقتدي 

  أعلم.
      

                                                   
  (هامش "مراقي الفالح"). 409) "حاشية الطحطاوي" کتاب الصالة ــــ فصل يف الصالة إخل صــــ1(
ب صالة املريض   )2( ـــ    .207، 2/206"البحر": کتاب الصالة ـ
  السابق.املصدر   )3(



ج       فرائض ا

كروهاته ستحباته و نه و ج وواجباته وس   باب فرائض ا

  [فصل]
ج]   [ فرائض ا

  أما فرائُض احلج: وهي أعّم من الشرائط فثالٌث:
  اإلحراُم قبل الوقوف بعرفَة: األّول:

  اإلحرام] صفة[

يف أفعال خمصوصة، وآيُة  عليه أشياء، ُموِجبا عليه املضيَّ  او وصٌف شرعيٌّ هو صريورتُه ُحمّرِمً وه
  .)1(الفتحثبوِت هذا املعىن نيُة التزاِم ُنُسٍك مع التلبية أو ما يقوم مقاَمها،كذا يف 

ن اإلحرام وحكمه ابتداءً    ]وانتهاءً  [أر

، وهو شرٌط )2(مع السَّوق فله فرضان: النيُة والتلبيُة أو ما يقوم مقاَمها ِمن الذّكر أو تقليِد البدنة
مل َجيُْز لفائت احلج استدامُته؛  ابتداًء حىت صّح تقدميُه على الوقت، وله حكُم الركن انتهاًء حىت

  .)3(ليقضَي به ِمن قابل
ر ئُ ومل ُيشرتط بقا ُة، وُيكره تقدميُه على الوقت، ة والسعي والرمي، ويُبِطله الرِدَّ ه لطواف الز
  ال يُتأّدى به الفرُض. ال يَنعقد إحراُمه لعمرَتني، وإذا انعقد نفًال وُيشرتط فيه النيُة، و 

  .)4(الوقوُف بعرفة يف وقته ولو ساعةً  والثاين:
رة يف وقته ومكانه.والثالث:   طواف الز

                                                   
ـــ فصل:  )1(   .2/525فإن مل يدخل احملرم مکة  "الفتح": کتاب احلج ـ
ب فرائض احلج   )2(   .73ــــفصل يف فرائضه ص ــــانظر "إرشاد الساري": 
  .3/537مطلب يف فروض احلج وواجباته  ــــ"حاشية ابن عابدين": كتاب احلج   )3(
  .73ــــفصل يف فرائضه ص ــــب فرائض احلج  :انظر "إرشاد الساري"  )4(



ج        فرائض ا

ارة] ز ن طواف ا   [أر

: البدائعنيُة الطواف وأكثُر أشواطها، وهي أربعُة أشواٍط على الصحيح، ويف وله فرضان:
، ليُّ صْ ، ومها ركنان إمجاعا لكّن الُوقوَف هو الركُن األَ )1(اهــ »أنه ثالثُة أشواٍط، وأكثُر الشوِط الرابعِ «

  .)2((حبر) والطواُف أفضُل من الوقوف؛ ألنه عبادٌة مقصودٌة، وهلذا يـُتَـنَـفَّل به خبالف الوقوف

لحقات الفرائض]   [من 

لفرائض ترُك اجلماع قبل الوقوف    بعرفَة.وأُحلق 

م الفرائض]   [ح

ا، ولو ترك واحدا منها ال ُجيرب بدمالفرائض أنه ال وحكمُ    . )3(يصّح احلجُّ إال 

  فصل
ج]   [ بيان واجبات ا

  وأما واجباتُه فستٌة:
  وقوُف مجٍع يف وقته ولو حلظًة. .1
  والّسعُي بني الصفا واملروة. .2
  ورمُي اجلمار. .3
  .)4(والّذبُح للقارن واملتمتع .4
  أو التقصُري يف أَوانِه ومكانِه. واحلَلقُ  .5
  .)5(وطواُف الصدر لآلفاقي غَري احلائض والنُّفساء إذا مل يستوطن مبكَة قبل النفر األّول .6

                                                   
  .2/315الطواف  فصل: مقدار ــــ"البدائع": كتاب احلج   )1(
  .619، 2/618"البحر": کتاب احلج ــــ فصل: من مل يدخل املکة إخل   )2(
ب فرائض احلج صــــ  )3(   .74انظر "إرشاد الساري": 
  .2/320": فصل يف بيان فرائض احلج وسننه كيف املناس ك"املسال  )4(
 .333، 2/332وأما شرائط طواف الصدر بدائع": کتاب احلج ــــ"ال  )5(



ج       فرائض ا

لحج]   [ذكر بعض واجبات أخرى 

  وِمن واجبات احلج واجباُت فرائضه وواجباُت واجباته، وكذا شرائُط واجباته.

ج]   أما األّول [أي واجبات فرائض ا

 ء اإلحرام من امليقات أو ما فوقه.فكإنشا  
  ًار  ملن ال عذَر له. اوالوقوُف بعرفة 
 .ومدُّه إىل الغروب 
  :والصحيُح أنه سنٌة مؤكدٌة، »ومتابعُة اإلمام يف اإلفاضة«ووقوُف جزٍء من الليل، وقيل ،

وقع  ، وما)1( وَمن أفاض قبل اإلمام بعد غروب الشمس ال شيَء عليه: «الكبريقال يف 
أّن َمن أفاض قبل اإلمام ولو بعد الغروب يلَزمه دٌم فمخالٌف  :ُدَرر البحاريف شرح 

  .)2(اهــ »لعامة الكتب
كان : «النهاية، قال يف )3(»وَمن أفاض قبل اإلمام من عرفاٍت فعليه دمٌ : «اهلدايةوما يف 

واألوىل أن يقوَل : «الفتحوقال يف ، )4( »ِمن حّق الرواية، وَمن أفاض قبل غروب الشمس فعليه دمٌ 
، وسيأيت متاُمه يف ترك الواجب يف الوقوف )5( »؛ ألنه املرادُ »وَمن أفاض قبل أن تغُرَب الشمسُ «

  بعرفَة.
 .م النحر رة يف أ  وفعل ُمعّظم طواف الز
 .م النحر  وفعُل ما زاد على أكثره ولو يف غري أ
  لبيت من احلجر  األسود.وبداءُة كل طواف 
 .والتيامُن فيه 

                                                   
  .159ــــفصل يف دفع قبل الغروب ص :"املنسك الكبري"  )1(
  املصدر السابق.  )2(
ت   )3( ب اجلنا ـــ    .2/284"اهلدايه": کتاب احلج ـ
ــ فصل: طاف طواف القدوم حمد   )4(   القدير"). (هامش "فتح3/52"العناية": کتاب احلج ــ
ــ فصل: ومن طاف طواف إخل   )5(   .3/53"الفتح": کتاب احلج ــ



ج        فرائض ا

  ُ1()مراقي الفالح(ذَر له واملشُي فيه ملن الع(.  

جر األسود] م بداية الطواف من ا   [ح

 : ام""ابُن اهلُمَ ، وقال )2(والصحيُح أن بداءَة الطواف من احلجر األسود سنٌة مؤكدةٌ 
  .)4() 3(»ولو قيل: إنه واجٌب ال يبَعد للمواظبة من غري ترك«

ا  ج]وأما ا   [أي واجبات واجبات ا

 .فكتقدمي الرَّْمي األوِل على احللق 
 .نيه خِري رمي كل يوم إىل   وعدُم 
  والرتتيُب بني الثالثة: الرمُي مث الذبُح مث احللُق على ترتيب حروف قولك (رذح) للقارن

ون بعد واملتمتع، أما الطواُف فال جيب ترتيُبه على شيٍء من الثالثة إال أن السُّنَة أن يك
احللق، فلو طاف قبل الكّل أو البعض ال شيَء عليه ويُكره، واملفرُِد ال ذبَح عليه، فيجب 

 .)5(رداحملتارالرتتيُب بني الرمي واحللق 
 ن مل يفعْلها حىت عِجز عن أدا ها هل جيب ئوصالُة الركعتني يف كل أسبوع، فلو تركها 

  .)7() 6(وُيستحّب للورثة أداُء اجلزاء، فيجب عليه اإليصاُء »نعم«عليه الدُم؟ قيل: 

ج] ائط ا الث [أي واجبات    وأما ا

  ِالسعي بعد طواف معَتدٍّ به ولو نفال. فَكَكون 

                                                   
  (هامش "مراقي الفالح"). 729": کتاب احلج صــــ انظر "حاشية الطحطاوي  )1(
  .79انظر "إرشاد الساري": فصل يف واجباته صــــ  )2(
"املؤلف" يف بيان سنن احلج، وبيان واجبات ظاهر املتون وقول عامة الفقهاء أنه سنة مؤكدة كما نص عليه املالحظة:   )3(

  الطواف ويف فصل سنن الطواف .
  .2/507ب اإلحرام  ــــ"الفتح": كتاب احلج   )4(
ب القران   )5( ـــ    .3/636"حاشية ابن عابدين": کتاب احلج ـ
  .3/541"الدر املختار": کتاب احلج ــــ مطلب يف فروض احلج وواجباته   )6(
  الصواب أنه ال جيب عليه الدم كما سيأيت ذكره حتت العنوان: "املستثنيات من حكم الواجب". املالحظة:  )7(



ج       فرائض ا

 .ووقوُعه يف أشُهر احلج ال قبَله 
 وبداءتُه من الصفا. 

 وواجباِت احلج. )1(فهذه الثالثُة من شرائط السعي
 اشرَط الواجب ال يكون إال واجبا، وإمنا يكون فرضً ؛ ألن اال واجبً  ايقال الشرُط يكون فرضً ال 

 إذا كان املشروُط كذلك كما يّتضح يف رُكن السعي وشرائطه إن شاء هللا تعاىل. اقطعيً 
 خُري املغرب إىل وقت العشاء  .)2(و
 .خريُمها إىل مزدلفَة  و
 وتقدُمي املغرب على العشاء. 

ا.إفَة ال يتوّصل وهذه الثالثُة من شرائط مجع الِعشاَئني مبزدل  ليه إال 
  ه من واجبات احلج ال يُنايف كونَه شرطا لصحة ِم النحر، وَعدُّ حلرم وأ وختصيُص الذبح 

 الذبح إذا كان الذبُح واجبا أيضا.
  ،وفعُل احللق بعد طلوع  فجر يوم النحر، وهو كنفس احللق شرٌط لصحة التحّلل الواجب

  َزم أن يكون فرضا قطعيا.وال منافاَة؛ ألن شرَط الشيء ال يل

ج] لحقات واجبات ا   [بيان 

خيط وتغطيِة 
َ
لواجبات ترُك حمظورات اإلحرام كاجلماع بعد الوقوف بعرفة ولُْبِس امل وأُحلَق 

الرأس والوجه، وذلك الشرتاكهما يف وجوب اجلزاء عند وقوع خالِفهما مع صّحة األداء وإال 
الواجُب االجتناُب عن املكروهات التحرميّية، كذا يف فاالجتناُب عن احملّرمات فرٌض، إمنا 

  .)3(الفتح

ج] م واجبات ا   [ح

 اوكلُّ ما هو واجٌب فحكُمه وجوُب الدم برتكه بالعذٍر وجواُز احلج سواء تـَرَكه عمدا أو سهوً 

                                                   
  .196-194انظر "إرشاد الساري": فصل يف شرائط صحة السعي صــــ  )1(
  .78، 77أيضا: فصل يف واجباته صـــ  )2(
  .2/416"الفتح": کتاب احلج   )3(



ج        فرائض ا

  أو جاهًال  أً أو خط
ً
  لكّن  العامَد آمثٌ. اأو عامل

م ا يات من ح ث س   ]واجب[ا

ا ليست من واجبات احلج  ستثىنويُ     من هذا الكليِّ ترُك ركعيت الطواف عند األكثر مع أ
وال من واجبات الطواف بل واجٌب مستقٌل، غايُته أنه مرتٌَّب على الطواف مطلقا، فبهذا العموِم 

 كُ وتر  )2(، وكذا ُيستثىن منه ترُك احللق بال عذرٍ )1((شرح) يف اجلملة ايدُخل يف واجبات احلج خصوصً 
  .)3((لباب) مجع العشائني مبزدلفَة وترُك البيتوتة مبزدلفة عند ُموجبه

لوجوب ترّتُب اجلزاء : « قال "الشارُح" وفيه أنه ال يظَهر وجُهه؛ فإنه يَلَزم من القول 
حلجر عند مُ »على تركه بال عذرٍ  وإن  ،اهــ »بهوجِ ، ولعلَّ وجَهه كونُه خمتَلفا فيه، وكذا ترُك االبتداء 

أوجب صاحُب "الدُّر" الدم فيه كما سيأيت، وأما ترُكه بعذر من هللا تعاىل فال شيَء فيه، وقال 
ت إن شاء هللا تعاىل.  »عليه اجلزاُء مطلقا إال فيما ورد النُص به«بعُضهم:    كما سيأيت يف أّول اجلنا

آخر الفصل الثالث من  وأما ارتكاُب حمظور اإلحرام فحكُمه لزوُم اجلزاء مطلقا كما سيأيت يف
ت إن شاء هللا تعاىل.   اجلنا

بيه   ت
دون عذر] ناية بعذر و اب ا   [الفرق ب ارت

بال عذٍر فعليه الكفارُة واإلمثُ، والكفارُة ال ترَفُع اإلَمث ما مل تُوجد منه التوبةُ  ااُحملرِم إذا جىن عمدً 
ا التخفيُف يف اجلملة، وإن جىن بغري عمٍد أو بعذٍر فعليه الكفارُة  من تلك اجلنايِة إال أنه حيُصل 

  .)4(دون اإلمث

                                                   
  .79صــــانظر "إرشاد الساري": فصل يف واجباته   )1(
كما صرح به يف "اللباب"، انظر "إرشاد الساري": فصل » ترك احللق لعذر«الصواب » ترك احللق بال عذر«قوله:  التنبيه:) 2(

  ما نصه: ويستثىن من هذا الكلي... ترك ركعيت الطواف...وترك احللق لعذر أي لعلة يف رأسه إخل. 80يف واجباته صـــ
  .81، 80يف واجباته صــــانظر "إرشاد الساري": فصل   )3(
ت صــــ  )4( ب اجلنا   .330انظر "إرشاد الساري": 



ج       فرائض ا

  فصل
ج] [   بيان س ا

  :وأما ُسننه
 فالغسُل لإلحرام. 
 حرام يف أشُهر احلجوكوُن اإل. 
  ُ1(والتلبية(. 
 حلج والقارن ولو يف غري أشهر احلج  .)مراقي الفالح( وطواُف القدوم لآلفاقي املُفرِد 
 والرمُل يف طواف الُقُدوم أو يف طواف الفرض أو يف طواف الصدر كما سيأيت. 
 وطهارُة البدن والثوِب يف الطواف عن النجاسة احلقيقية. 
  2(الّسعي بني املِيَلنيواهلرولُة يف(.  
  اللبابوابتداُء الطواف من احلجر األسود يف ظاهر الرواية وعليه عامُة املشايخ وصّححه يف. 
  َوخطبُة اإلمام يف ثالثِة مواضع. 
 واخلروُج من مكَة يوم الرتوية. 
  إىل مىن والبيتوتُة مبىن ليلَة عرفة، والدفُع من مىن إىل عرفاٍت بعد طلوع الشمس ومن مزدلفَة

ن ال خيرَُج  من أرِض عرفَة إال بعد شروع .)3(قبله اإلمام  ومتابعُة اإلمام يف اإلفاضة من عرفاٍت 
 .)5)(4(»املتابعُة واجبةٌ «وقيل: إلفاضة، يف ا

  َوالغسُل بعرفة. 
  َوالبيتوتُة مبزدلفة. 
 م الرمي  .والبيتوتُة مبىن ليايل أ
 والرتتيُب بني اجلمار الثالث. 

                                                   
ب اإلحرام صــــ  )1(   .101أيضا: 
  (هامش "مراقي الفالح"). 730، 729انظر "حاشية الطحطاوي ": کتاب احلج صــــ  )2(
  .83، 82انظر "إرشاد الساري": فصل يف سننه صــــ  )3(
  .84ــــأيضا: فصل يف مکروهاته ص  )4(
 الصحيح أنه سنة مؤكدة كما نص عليه املؤلف يف بيان واجبات فرائض احلج، وکذا يف "الفتاوى اهلندية": كتاب املالحظة:  )5(

  .1/230احلج ــــ فصل يف كيفية أداء احلج 



ج        فرائض ا

  ْبطح وحنِو ذلك كما سنذكره يف ِضْمن املسائل إن شاء هللا تعاىل.والنزوُل  

[ ُس م ا   [ح

  .)1(وحكُمها اإلساءُة برتكها وعدُم لزوم اجلزاء

  فصل
ج] ستحبات ا  ]  

  :وأما مستحباتُه فأكثُر ِمن أن ُحتصى
  َكتقدمي اإلحرام على امليقات ملن أَِمن على نفسه احملظور. 
  ُّوالَعجُّ والَثج. 
  َوالغسُل لدخول مكَة ومزدلفة. 
 واملشُي من مكَة حىت يرجَع إليها إن َقَدر. 
 واإلكثاُر من التلبية مطلقا ومن الدعاء حاَل الوقوف. 
 واجلمُع بني الصالتني بعرفة. 
 والنزوُل بُقْرب جبل الرمحة وخلَف اإلمام وبقربه. 
 والنزوُل بقرب جبل قـُزَح. 
 ملشعر احلرام  .والوقوُف 
 الة الصبح بهوأداُء ص. 
 وَرْمُي مجرة الَعَقبة يف فوره يف اليوم األول. 
 .رة يوم النحر وغُري ذلك كما ستقف عليه يف أثناء املسائل   وطواُف الز

ستحبات] م ا   [ح

لرتك إلتيان وعدُم لزوم اإلساءة    .)2(وحكُم املستحّب حصوُل األجر 

                                                   
  .83انظر "إرشاد الساري": فصل يف سننه صــــ  )1(
  .84، 83أيضا: فصل يف مستحباته صــــ  )2(



ج       فرائض ا

 [فصل]
ج] كروهات ا   [ بيان 

  ، منها:فكثريةٌ  :وأما مكروهاتُه
o خطبُة اإلمام بعرفَة قبل الزوال. 
o خُري الوقوف بعد اجلمع بني الصالتني  .و
o خريُه عنه  .وتقدُمي الدفع من عرفَة على اإلمام و
o االقتصاُر على حلق الرُّبع أو تقصريِه عند التحّلل؛ ألنه خالُف املندوب يف التحّلل خصوًصا و

 عموما؛ فإن السُّنَة َحْلُق مجيع الرأس أو تقصُري مجيعه مع ُوُرود وخالُف السُّنة يف احللق أو التقصري
ال يصحُّ التحّلُل  أنه ام"اء الصغري بل خمتاُر "ابِن اهلُمَ النهي عن الَقزَع مطلقا حىت يف حّق أولي
إال حبلق الكل كما هو مذهُب "مالٍك"

  وغريُه. )2((شرح) ، وهو ظاهُر األدلّة)1( 
o  ِم الرميواملبيُت مبكَة  .ليلَة عرفَة وبغري مىن ليايل أ
o وترُك كلِّ واجٍب وهو مكروٌه حترميا. 
o وترُك كل سنٍة مؤكدٍة وهو مكروٌه تنزيها. 
o  ٍوترُك أْمتعِته مبكَة والذهاُب إىل عرفات. 
o َة وتقدُمي ثِقله إىل مكَة وإقامُته مبىن للرمي، وحملُّ الكراهة يف املسألَتني عند عدم األْمن عليها مبك

  .)3(وإال فال

كروهات] م ا   [ح
، وأّما حمرماتُه )4(الواجب وحكُمها لزوُم النقص يف العمل وعدُم لزوم اجلزاء فيما عدا تركِ 

  ومفسداتُه ومباحاتُه فستأيت يف اإلحرام إن شاء هللا تعاىل.
  

      

                                                   
ــ فرع: التنفل يف البيت احلرام  "مواهب  )1( ــ ب احلج ــ ، و"عقد اجلواهر الثمينة يف مذهب عامل 3/128اجلليل لشرح خمتصر اخلليل": 

ــ    .283املدينة": فصل يف أسباب التحلل صــ
  .85، 84انظر "إرشاد الساري": فصل يف مکروهاته صــــ  )2(
ر": فصل: دخل احملرم مکة ليال إخل  )3(   .1/282 "جممع األ
  .85انظر "إرشاد الساري":فصل يف مکروهاته صــــ  )4(



واقيت       باب ا

واقيت   باب ا

  .هو نوعان زماٌين ومكاينٌ 

    فصل  
[ زما يقات ا   [ ا

أما امليقاُت الزماينُّ فأشُهُر احلّج وهي: شوَّاُل وُذو الَقْعدة وعشٌر من ذي احلجة، كذا ُروي عن 
  .) )1 زبري"الِعبادلة الثالثة و"عبِدِهللا بِن 

بيه   ت

ج أم ال؟][ حر داخل  أشهر ا    بيان أن يوم ا
لتذكريفيه نظٌر؛ ألّن املنقوَل عنهم « : قال "األكمُل"       وعشٌر من ذي احلجة 

، واجلواُب أن ذِكَر أحد العددين من الّليايل »فال يكون ُحجًَّة يف دخول يوم النحر يف أشُهر احلج
م بلفظ  زائه من العدد اآلخر حبكم الُعرِف والعادِة كما ذكروه يف واأل اجلمِع أو التثنيِة يتناول ما 

  االعتكاف.

ج] ج بأشهر ا   [فائدة توقيت ا

ا ابتداًء أنه لو فعل شيئا من أفعال احلج قبَلها ال ُجيزيه حىت لو صام املتمتُع  وفائدُة التوقيت 
طها قبل أشُهر احلج أو قّلد اهلدَي قبلها ال جيوز وكذا الّسعُي أو القارُن أو طاف لعمرته أكثَر أشوا

  .)2(التبينيعقيَب طواف الُقُدوم ال يقع عن سعي احلج إال فيها، كذا يف 
ولو طاف للقدوم قبَلها ُجيْزيه؛ ألنه ليس من أفعال : «االختياروأما طواُف القدوم ففي 

                                                   
ب املواقيت صــــ  )1(   .86أيضا: 
ب التمتع   )2(   .544، 3/543، و"الدر" مع "الرد": کتاب احلج ــــ قبيل مطلب أحکام العمرة 2/348"التبيني": کتاب احلج ــــ 



واقيت         باب ا

قُبيل   ام"، وكذا حّقق "ابُن اهلُمَ )2(»تُه فيهافليس عليه إعاد: «الكبري، قال يف)1(»احلج
لكّن املشهوَر أنه منها، وعليه ما قّدمنا يف شروط صّحِة األداء  )3(اإلحصار أنه ليس من أفعال احلج

أنه ال جيزيه قبلها، والتحقيُق أنه ليس من أصل أعمال احلج كالّسعي وحنوِه بل هو يف األصل للقدوم 
كراهٍة خبالف  كَة فُيْجزيه قبلها، ونظريُه طواُف الصدر فإنه جيوز بعدها بالحىت ال َيُسنَّ ألهل م

السعي، وحنوِه مما هو أصُل أعمال احلج، وهللا سبحانه وتعاىل أعلم، وحىت لو أحرم به قبلها يُكره 
لركن، ولو كان ركنً امطلقً  احترميً  قبلها، فإذا   حقيقًة مل يصحَّ  ا، أِمَن على نفسه احملظوَر أو ال؛ لِشْبهه 

  .كان شبيها به ُكرِه قبلها؛ لِشبهه وقُربه من عدم الصحة
أنه يفوت بفوات ُمعظَِّم أركانه عنها وهو الوقوُف، وال يلَزم خروُج يوم النحر؛ جلوازه فيه  وانتهاءً 

يف اجلملة وهو عند االشتباه خبالف اليوم احلادي عشَر، وأما عدُم جوازه يف يوم النحر عند عدم 
ه ولو من أشُهر لنص ال جيوز يف غري  ااالشتباه فليس لعدم كونه من أشُهر احلج بل هو لكونه موقـَّتً 

رة ال جيوز يف يوم عرفَة وما قبله ملا قلنا.   احلج، أال ترى! أّن طواَف الز
، "الشافعي" كما هو مذهبُ   أنه أخرج يوَم النحر عنها: وعن "أيب يوسَف"

حلج فيه فطاف للقدوم وَسعى وبَِقي على إحرامه إىلوفائدُة كونه منها أنه لو قدِ   م يوَم النحر ُحمرِما 
رة لوقوع ذلك السعِي معتد  ال ُيكره اإلحراُم  ابه، وأيضً  اقابٍل فإنه ال سعَي عليه عقيَب طواِف الز

َمن على نفسه  احلج يوَم النحر ويُكره يف غري أشُهر احلج لكن ينبغي أن يكون مكروهً  حيث مل 
ر) احملظوَر وإن كان يف أشُهر احلج فعاهلا مث أحرم من  ر وأتىحْ النَّ  يومَ  ، وأيضا لو أحرم بعمرةٍ )4((

حلج وبِقي ُحمرِما إىل قاِبٍل وحج كان متمّتعا   .)5((لباب) »ال« وقيل: (لباب)و (فتح) يومه 

                                                   
  1/141مواقيت احلج "االختيار لتعليل املختار": کتاب احلج ــــ   )1(
  .72"املنسك الكبري": فصل يف بيان ميقات الزماين صــــ  )2(
ب اإلحصار   )3( ــ قبيل    .3/110"الفتح": کتاب احلج ــ
ب التمتع   )4( ــــ    2/112"النهر": كتاب احلج ـ
ب التمتع   )5( ــــ  ب املواقيت صــــ3/4"الفتح":کتاب احلج ـ   .87ـ، وانظر "إرشاد الساري": 



واقيت       باب ا

  فصل
[ يقات ا   [ بيان ا

م يف حّق املواقيت أصناٌف ثالثٌة: أهُل  ختالف الناس؛ فإ وأما امليقاُت املكاينُّ فيختلف 
  .)1(احلل وأهُل احلرماآلفاق وأهُل 

  فصل

واقيت أهل اآلفاق[  [  

  أّما مواقيُت أهل اآلفاق.

يقات]   [مع ا

  .)3)(2(وهي املواضُع اليت ال جيوز أن يتجاوَزها اإلنساُن إىل مكَة أو احلرَم ولو حلاجة إال ُحمرما

 ُ   ليفة][ميقات ذي ا
ا ُذو احلَُليَفة.    فألهل املدينة ومن مّر 

  فة][ميقات ُجحْ 

ِهني من طريق تبوك ُجْحَفة لكّنهم اختاروا اإلحراَم من َراِبٍغ  وألهل مصَر واملغرِب والّشاِم املتوجِّ

                                                   
ب املواقيت صـــــ  )1(   .87انظر "إرشاد الساري": 
ـــ مطلب يف املواقيت   )2(   .3/548"حاشية ابن عابدين": کتاب احلج ــ
هذا يف عامة الشئون، أما الذي ُيكِثُر االختالَف إىل مكة أو احلرم ألغراضه الشخصية كالتاجر وسائق سيارة املالحظة: ) 3(

يه اإلحرام كلما دخل؛ ملا فيه من املشقة واحلرج كما ذكره صاحب "عمدة القاري"ما نصه: قال أبو األجرة وغريمها فال جيب عل
م ال يؤمرون  عمر: ال أعلم خالفا بني فقهاء األمصار يف احلطّابني ومن يُدمن االختالف إىل مكة ويكثره يف اليوم والليلة أ

ب د )، وإليه ذهب احملقق العالمة 10/205خول احلرم ومكة بغري إحرام بذلك ملا عليهم فيه من املشقة. ("عمدة القاري": 
عبد احلي اللكنوي ما نصه: ورخصوا للحطابني ومن يكثر دخوهلم وملن خرج منها يريد بلده مث بدا له أن يرجع كما صنع ابن 

ب دخول مكة بغري إحرام  ":  )، وكذا يف2/351عمر. ("التعليق املمجد" على "مؤطا اإلمام دمحم":   "فتاوى دار العلوم زكر
للغة اهلندية). 197، و"رفيق حج": للشيخ املفيت دمحم رفيع العثماين صــــ3/401كتاب احلج    (كالمها 



واقيت         باب ا

ورابٌغ قبل اجلحفة قريٌب منها على يسار الذاهب إىل احتياطا لعدم التيقن مبكان اُجلحفة، قالوا: 
يعين فقد خرج عن الُعهدة  )1(»فَمن أحرم من رابٍغ فقد أحرم قبلها« :الّلباب، قال يف مكةَ 

  .)2(بيقٍني مع أن التقدَمي على امليقات أفضُل عند

بيه   ت
حفة أم ال؟]   [ أّن رابَغ من ا

مث هذا ظاهُر يف أّن رابَغ ليس من اُجلحفة عند كما هو ظاهُر كالم الشافعية أيضا، قال "ابُن 
فعله الناُس اليوَم إحراٌم قبل كما ي  فاإلحراُم من رابغٍ : «حاشيِته على اإليضاحيف  حجٍر"

َس  امليقات، والظاهر أنه ال يكون مفضوال لعذِر أكثِر الناِس جلهلهم بعني اُجلحفة فهو احتياٌط ال 
  . )3(اهــ» به

فاإلحراُم «، قال: )4(عمدة األبراررابَغ ليس من اُجلحفة، ومثُله ما يف  فهذا كالصريح يف أنّ 
ا فعُل سنِن اإلحرام من  من رابٍغ مفضوٌل؛ لتقّدمه على امليقات إال إن ُجِهلْت اُجلحفُة أو تعّسر 

  ، هذا.»اهــ ُغسٍل أو لُبِس إزاٍر أو رداٍء أو تطّيب أو خِشي َمن قصدها على ماله

بيه   ت
شا إ ي  وا لم    رابغ][اختالف الفقهاء  تأخ اإلحرام 

َر اإلحراَم إىل رابٍغ؟ قيل:  وأما املصريُّ والشاميُّ إذا أتى على ذى احلَُليَفة فهل جيوز له أن يؤخِّ
ملرور على ُحماذاِة اُجلحفة ال عليها، واحملاذاُة ال تُعترب بعد املرور »ال« ؛ ألن اإلحراَم من رابغ إحراٌم 

وَمن أحرم من : «البحر العميقكما سيأيت يف هذا الفصِل ويشَهد لذلك ما يف   )5(على امليقات

                                                   
ب املواقيت صـــــ  )1(   .88انظر "إرشاد الساري": 
  .553، 3/552"الدر" مع "الرد": مطلب يف املواقيت   )2(
ـــ فصل يف امليقات صـــــ: "على اإليضاح "حاشية ابن حجر  )3(   . 136الباب الثاين يف اإلحرام ــ
هــ). ("معجم 1212"عمدة األبرار يف أحكام احلج واالعتمار": لعلي بن عبد الرب بن علي، أيب احلسن احلسيين الشافعي (ت  )4(

  ).7/117املؤلفني" 
ب املواقيت صـــــ  )5(   .90انظر "إرشاد الساري": 



واقيت       باب ا

ا بيسريٍ  والظاهُر «بعد ذِكِر اُجلحفة:  )2(طوالع األنوار، وكذا ما يف )1(»رابٍغ فقد أحرم قبل ُحماَذا
ولقد سألُت مجاعًة ِممن هلم ِخْربٌة : « وكذا ما قال "الُقطيبُّ"، )3(»أن اُحلجَّاج ال ميّرون عليها

ا  عنها فأُروين أَكَمًة بعد ما َرَحلنا من رابٍغ إىل مكَة على جهة اليمن على  [أي العرب]من ُعْرَ
  ـ.ها» إن هذه هي اُجلحفةُ  مقدار ِمْيل من رابٍغ تقريبا، فقالوا:

ُن أمِري حاج"، وهذا ما أفىت به "اب»نعم« :وقيل
والعبُد : «منسكه، قال يف )4(

إلحرام إىل رابٍغ فأحرم منه وأفىت َمن سأله على سبيل التخيري بينه وبني ذي  الضعيُف أّخر التلّبَس 
  .)5(اهــ »احلُليفة

حملاذاة، وإمنا هو  ولعّله إمنا أفىت به بناًء على أن إحراَم املصريِّ والشاميِّ من رابٍغ مل يكن 
 )7(خالصة الوفاءأو على ما يف  )6(البحرملُرور على اُجلحفة وإن مل تكن معروفًة كما ذكره يف 

  .)8( اهــ» اُجلحفةرابٌغ واٍد من «
 البحر، أما يف األّول؛ فألنه خالُف النُّقول السابقة، ولذا مث َعَدل عنه يف ويف ِكَليِهما نظرٌ 

عتبار احملاذاة قرُن «فقال:  حملاذاِة احملاذاُة القريبُة عن امليقات وإّال فآِخُر املواقيت  ولعّل مراَدهم 
يَلَزَم إحراُم املصريِّ والشاميِّ من رابٍغ احملاذي للُجحفة بل من  يعين فَيلَزم أن ال )9( اهـــ» املنازل

اوزة فقال: رابٌغ ميقاُت الشامي واملصري احملاذي « ُخَلْيٍص احملاذي لَقْرٍن، مث صرّح بذلك يف ا

                                                   
  .1/600الباب السادس يف املواقيت  "البحر العميق":  )1(
 هــ).1257(ت "طوالع األنوار على "الدر املختار": للشيخ دمحم عابد بن أمحد بن يعقوب األنصاري السندي احلنفي  )2(

  ).4/87("اإليضاح املكنون" 
  .(خمطوطة)94"طوالع األنوار بشرح الدر املختار": كتاب احلج ص  )3(
ـــ مطلب يف املواقيت  "حاشية ابن عابدين": کتاب  )4(   .550، 3/549احلج ــ
  .60"املنسك الكبري": فصل يف مواقيت أهل اآلفاق صـــــ  )5(
  .2/557"البحر": کتاب احلج   )6(
خبار دار املصطفى": لنور الدين علي بن أمحد السمهودي (ت  )7( خبار دار 911"خالصة الوفاء  هــ) هي تلخيص "الوفا 

خبار دار املصطفى".("كشف الظنون" املصطفى"، وهي تلخيص "   ).2/2016اقتفاء الوفاء 
خبار دار املصطفی": الفصل الرابع يف بقاع إخل   )8(   .2/618"خالصة الوفاء 
  .2/557) "البحر": مواقيت االحرام 9(



واقيت         باب ا

  .)1(اهـــ» للُجحفة
  ا نّبهناك عليه.[أي احلنفية والشافعية] كم وأما يف الثاين؛ فألنه خالُف ما عليه فقهاء املذهَبني

  ]رابغ[أعدل األقوال  

رابغ بطُن : «النهاية ، وما يف)2(اهــ» رابٌغ واٍد عند اُجلحفة: «ج الَعُروسواألقرب ما يف 
، وأيضا اإلحراُم من ذي احلليفة إحراٌم من امليقات قطًعا ويقيًنا فال جيوز أن )3(اهـــ» واٍد عند اجلحفة

من امليقات احتماال؛ ألن االنتقاَل من اليقني إىل الظن ال جيوز فكيف إىل ُجمّرد يُرتَك مبا هو إحراٌم 
عند إمكان االستخباِر ملن ال يَعلَم حماذاَة امليقات؛ ألن  االحتمال، أَال ترى! أنه ال جيوز التحّريْ 

  .)4(اهلدايةاالستخباَر فوق التحري كما قاله يف 
فإذا امتنع املصُري إىل ظينٍّ عند إمكان ظينٍّ أقوى منه فكيف ال ميتنع املصُري إىل الظن بل إىل 

جلملة  حمتمٌل، وال يَُرتك  غَ ّن َذاحلليفة ميقاٌت متيّقٌن ورابِ أجمرد االحتمال عند إمكان اليقني، و
ملتيقن مثُله، وأيضا  ملظنون إمنا يُرتَك  خُري اإلحرام من امليقات خالُف القياس، املتيّقُنباحملتمل وال 

  وإذا ُجّوز فيه فال يؤتى به إال على الوجه األكمل، وهللا سبحانه وتعاىل أعلم.

نازل]   [ميقات قرن ا

امَة قرٌن، وهو جبٌل ُمِطلٌّ على عرفاٍت.   وألهل َجنِد اليمِن وجنِد احلجاِز وجنِد 

  [ميقات يلملم]

امَة يَـ  لسعدية.ولباقي أهل اليمِن و امَة، مشهوٌر يف زماننا    َلْمَلُم، وهو جبٌل من ِجبال 

  رق][ميقات ذات عِ 

  وألهل العراِق وسائِر أهِل املشرِق ذاُت ِعْرق، وهي قريٌة قد َخرَِبت اآلن.

                                                   
ب جماوزة امليقات بغري إحرام   )1(   .3/87"البحر": كتاب احلج ـــــ 
ــ و   )2( ج العروس": د ـــ   .11/325ـــــ ر "
  .2/190"النهاية يف غريب احلديث واألثر": املادة رمق   )3(
ــــ حكم من اشبهت عليه القبلة   )4(   .2/149"البناية": كتاب الصالة ـ



واقيت       باب ا

  [اختالف الفقهاء  ذات عرق]

وهو قبَل ذاِت وُمحل بناُءها إىل ما يلي مكَة، فاألفضُل أن ُحيرِم من الَعقيق احتياطا «قيل: 
  .»مبرحلتني«، وقيل: »ِعرٍق مبرحلةَ 

، »ذاُت عرٍق على ثالثِة مراحلَ « وهذه الثالثُة كلُّ واحد منها على مرحلَتني من مكَة، وقيل:
ن األّوَل نظرًا إىل املراحِل الُعرفيِة والثاينَّ نظرًا إىل املراحِل الشرعيةِ    .)1((رداحملتار) ومجُِع 

واقيت    ها]وأقرُ [أبعد ا

لَقْدر النيب اوأبعُد املواقيت ُذواحلليفة تعظيمً 
ا قرٌن وُهّن هلّن وملن أتى عليهن )2(  وأقرُ

  من غري أهلهن ملن أراد دخوَل مكَة أو احلرَم ولو بغري حٍج وعمرٍة.

يقات] م تقديم اإلحرام  ا  [ح

خري اإلحرام عنها كلِّها ال الت ا حرمُة  قدُمي فإنه جائٌز إمجاعا، وأفضُل عند وفائدُة التاقيت 
: ، وقالإذا كان يف أشُهر احلج وأكمُله إحراُمه من ُدَويرة أهله وِمن كل مكاٍن قاصٍّ 

ّخر  َمن أهّل حبّجٍة أو عمرٍة من املسجد األقصى إىل املسجد احلرام ُغِفر له ما تقّدم من ذنبه وما 
، وهذا إذا أِمَن على نفسه وإال فُيكره التقدُمي ولو يف أشُهر )3(، رواه "أبو داؤَد"أو َوجبْت له اجلنةُ 

 ،غريهاحلّج بل األفضُل حينئذ التأخُري إىل امليقات بل إىل آِخِر املواقيِت، وميقاُت بلده أفضُل من 
وكذا طريُق بلده، واألفضُل يف كل ميقاٍت إحراُمه ِمن أّوله وجاز ِمن آخره، ولو مّر مبيقاتني فإحراُمه 

  .) )4من األبعد أفضُل، ولو أّخره إىل الثاين ال شيَء عليه يف ظاهر الرواية عن "أيب حنيفة"
وال جيب على املدّين أن ُحيرَِم من ذي احلليفة بل من اُجلحفة، : «التبينيو البحرقال يف 

، وكذا كلُّ ميقاَتني أّن عليه دًماوكذا الّشامّي إذا مّر بذي احلُليفة أوىل، وعن "أيب حنيفة": 

                                                   
ـــ مطلب يف املواقيت   )1(   .3/549"حاشية ابن عابدين": كتاب احلج ــ
ب املساجد اليت على طرق املدينة   )2(   .4/271"عمدة القاري": 
ب يف املواقيت: 1741أخرجه "أبو داؤد" (  )3(   .عن أم سلمة ) كتاب املناسك، 
ـــ مطلب يف املوبقات الدر" مع "الرد""  )4(   .3/550: كتاب احلج ــ



واقيت         باب ا

  .)1(اهــ» نِيِهما أقرُب إىل مكَة، واألوُل هو الظاهرُ 

بيه   ت
محاذاة ميقات آخر] رور بميقات و   [ ا

   أن احملاذاَة  هوجه ، ولعلّ )3() 2()ضياء األبصار( فلو مّر مبيقات وحماذاِة الثاين ال تُعتَرب احملاذاةُ 
لقياس عليه يف ُحرمة جماوزتِه بال إحراٍم بعّلة  مليقات اجتهاًدا  لّنّص إمنا ُأِحلقْت  مل تُعترب ميقا 

للحرج مع أّن إحراَمه من َعني امليقات  ادفعً  اتعظيِم احلرِم احملرتِم، فكذا يف جواز اإلحراِم عنه أيضً 
لّنّص على خالف القياس  أوىل، ومل تُلحق به يف جواز ترِك امليقات إليه، ألنه حكٌم ثبت للميقات 

  فغريُه عليه ال يُقاس، وهللا سبحانه وتعاىل أعلم.
واملدينُّ إن جاوز وقَته غَري ُحمرٍِم إىل اُجلحفة ُكرِه وفاقًا أي بني علمائنا خالفا «: اللُّبابويف 

" حيث قال: ـِـــل   .)4((شرح)»هو األفضلُ "ابِن أمِري احلاجِّ

يقات] ه با ستخ د من  م  ن  حري    [ا

وَمن كان يف حبٍر أو برٍّ ال ميرُّ بواحد من املواقيِت اخلمِس حتّری إذا مل ِجيْد َمن يستخربه، وأحرم 
عن  رداحملتارإذا غلب على ظّنه أنه حاذى آخَرها قـَرُبت احملاذاُة من امليقات أو بـَُعدت، كما يف 

ة من مرحلَتني عرفيَتني من مكَة كجدّ ، وِمن َحذِو األبعد أوىل، وإن مل يعلِم احملاذاَة فعلى )5(النهر
ا على َمرَحلَتني ُعرفيَتني من مكَة، وثالَث مراحَل شرعيٍة    .)6()طوالع(طرف البحر؛ فإ

                                                   
  .2/246، و"التبيني": مواقيت اإلحرام 2/556"البحر": مواقيت اإلحرام   )1(
  .(خمطوطة)13ــــ"ضياء األبصار على منسك الدر املختار" ص  )2(
هــ). ("هدية 1219"ضياء األبصار على منسك "الدر املختار": للشيخ دمحم طاهر سنبل بن دمحم سعيد املكي احلنفي(ت  )3(

  ).2/354العارفني" 
  .91ب املواقيت صـــــ إرشاد الساري":انظر "  )4(
ب اإلحرام   )5(   .2/62"النهر": كتاب احلج ـــــ قبيل 
ب املواقيت ص "طوالع األنوار  )6(   .(خمطوطة)100بشرح الدر املختار": كتاب احلج، 



واقيت       باب ا

بيه   ت
  .)1(رداحملتار فال تُعترب احملاذاُة بعده كما فّصله يف اها َعيّـنً نْ فلو كان ميّر بواحٍد مِّ 

  [مطلب]
د دخول  يلة آلفا ير   كة بال إحرام][ بيان ا

واآلفاقيُّ إذا انتهى إليها على قصد دخول مكَة أواحلرِم عليه أن ُحيرِم من آخرِها، َقَصد احلجَّ أو 
ً من اِحلّل حبيث مل ميرَّ على احلرم حّل له  ، فأما إذا)2(العمرَة أو ال مل يقِصد ذلك إمنا َقَصد مكا

  .)3(دخوُل مكة حلاجٍة غَري النُُّسك َيدُخُلها بال إحرامٍ جماوزتُه بال إحراٍم، فإذا حصل فيه مث بََدا له 
ن يقِصَد البستاَن أْي « قيل: هذا هو احليلُة آلفاقيٍّ يُريد دخوَل مكة حلاجٍة ِمن غِري إحراٍم 

وغريِه لكّن هذه احليلَة مشكلٌة؛ فإّن َقْصَد البستاِن  )4(البدائع، كذا يف »حلاجٍة فَيدُخل مكَة حلاجةٍ 
اوزة حلاجة بل يسقط اإلحراَم عن  حلاجٍة ال يسقط اإلحراَم عن آفاقيٍّ يُريد دخوَل مكَة عند ا

  .آفاقيٍّ ال يُريد دخوَل مكَة، إمنا يُريد دخوَل البستان فقط وحينئذ مل حيَتْج إىل حيلٍة إذا بدا له حلاجة
َد البستاَن حلاجة قصًدا أّولًيا، إن الوجَه يف اجلملة أن يقصِ «وما قال "الشارُح" يف توجيه احليلة: 

كما إذا َقَصد مدينٌّ مثًال جّدَة لبيٍع أو   اأو عارضي  اوال يضرّه قصُده دخوَل مكَة بعده قصًدا ضمني 
نًيا خبالف َمن جاء من اهلند يقِصد  شراٍء أّوًال ويكون يف خاطره أنه إذا فرغ منه أن َيدُخَل مكَة 

ىب عنه كالُمهم املذكوُر؛ فإّن )5( اهــ»ة تبًعا ولو قصد بيعا وِشراءً جدّ  مكَة أّوال وأنه يقِصد دخولَ   ،
ً « قوَهلم: إخل يقتضي أن الشرَط لسقوط اإلحرام » من اِحللّ  فأما إذا مل يقِصْد ذلك، وإمنا قصد مكا

 َحيَتْج بل يقِصُد دخوَل البستان فقط، وحينئذمل اوال ضمنً  اأن ال يقِصَد دخوَل مكَة أصال وال قصدً 
  إىل حيلة.

يفيد أنه البُّد أن يكون دخوُهلا » مث بدا له دخوُل مكة أْي َظَهر وَحَدث له« وكذا قوُهلم:

                                                   
ـــ مطلب يف املواقيت   )1(   .3/551"حاشية ابن عابدين": كتاب احلج ــ
  هذا احلكم يف عامة األحوال أما عند كثرة الورود إىل مكة فقد بينا حكمه حتت العنوان: "معىن امليقات". املالحظة:  )2(
ب   )3(   .2/62اإلحرام "النهر": قبيل 
  .375، 2/374"البدائع": كتاب احلج ـــــ فصل يف بيان مكان اإلحرام   )4(
ت يف احلج   )5( ب اجلنا   .97فصل يف جماوزة امليقات بغري إحرام صـــــإرشاد الساري": ، وانظر "710، 3/709"حاشية ابن عابدين": 



واقيت         باب ا

غَري مقصود أصال، ال إصالًة وال تبًعا بل يكون املقصوُد دخوَل اِحلّل فقط، وكذا قولُنا:  اعارضً 
وهو نصٌّ يف أن الشرَط أن ال يكون  ، زاده "الشارُح" مبقتضى كالِمهم،»حبيث مل ميرَّ على احلرم«

دةٍ  (رداحملتار) قصُده دخوَل احلرم أصال، ولو لضرورة مرورِه إىل اِحللّ    .)1( حبذٍف وز
أّن َمن كان يف : التبينييف حاشيته على  )2(وقد ذكر السيُد مري غين: الطوالعويف 

أنه إذا فرغ من بيعه وشرائه دخل مكَة وجب عليه اإلحراُم عند امليقات؛ لكونه قاصدا مع  خاطره
  .)3(اهــ» ، وإن كان قصُد دخول جّدَة سابقا على قصد دخول احلرمدخوِل جّدَة احلرمَ 

يلة  م استخدام ا كة بال[ح ج]إحرام  خول  ور با   لمأ

حلج، كما يف  ؛ ألنه إذا دخل مكَة غَري )5(الدُّرو )4(البحروال جتوز هذه احليلُة للمأمور 
حليلة صارت َحجُته مكّيًة، وهو مأموٌر حبجٍة آفاقّيٍة فكان خماِلفً  ، وليس له أن َخيرَُج وقَت اُحمرٍِم 
أفاقّيًة وجيب عليه الَعوُد إىل احلج إىل امليقات ألجل اإلحرام، ولو خرج وأحرم منه ال يصري حّجُته 

اللباب د وجب عليه الدُم لرتكه امليقاَت كما ذُكر يف عُ احلرم، واإلحراُم منه بتجديد التلبية، فإن مل يَـ 
نعم! لو جاوز امليقاَت بال إحراٍم على َقْصد دخوِل مكَة « :ضياء األبصار، قال يف )6(وشرحه

عليه الَعوُد، فلو عاد إىل ذلك امليقاِت أو غريِه ولو بعَد أشُهر وأحرم منه  (حبر) )7(فدخلها فإنه جيب
 حليلة  ، وكذا الداخلُ )8(اهــ »يف رسالٍة مستقلةٍ  مل يكن خمالفا كما بيّنه "املنال عليُّ القاريُّ"

كن خمالفا، وهللا خرج إىل امليقات حلاجٍة غِري اإلحرام جاز أن ُحيرَِم منه ويكون حجُته آفاقيًة ومل ي لو
  .سبحانه وتعاىل أعلم

                                                   
  .3/552"حاشية ابن عابدين": مطلب يف املواقيت   )1(
هــــ). 1207ت - 000هو عبد هللا بن إبراهيم بن حسن بن دمحم أمني، أبو السيادة، عفيف الدين، مري غين، املكي(م  )2(

  ).4/64("األعالم للزركلي" 
ب املواقيت صـــــــ  )3(   .(خمطوطة)100"طوالع األنوار بشرح الدر املختار": کتاب احلج 
  .2/557"البحر": كتاب احلج   )4(
  .3/552: كتاب احلج ــــ مطلب يف املواقيت "الرد" الدر" مع"  )5(
  .95ــــفصل يف جماورة امليقات بغري إحرام ص :انظر "إرشاد الساري"  )6(
  .(خمطوطة)82ــــص :"ضياء األبصار على منسك الدر املختار"  )7(
  (هامش"البحر الرائق"). 2/558كتاب احلج   "بياُن فعِل اخلري إذا دخل مكة َمْن حّج عن الغري" انظر "املنحة":  اسُم الرسالة:  )8(



واقيت       باب ا

  فصل
ل]   [ ميقات أهل ا

لّداخل غُري اخلارج فشُمل  وأما ميقاُت أهِل اِحلّل وهم أهُل داخِل املواقيت إىل احلرم، واملراُد 
هله كلُّ َمن ُوجد يف داخلها سواء كان ِمن أهله أو قصده حلاجة  َمن فيها نفسها كالذِ  ين بعدها، و

إذا دخل َذا احلُليفة حلاجٍة فاحللُّ للحج والعمرة، وإحراُمهم من ُدَويرَة أهِلهم أفضُل، وحّل  كاملدين
  .)1(رِدوا ُنُسكاهلم دخوُل مكَة بال إحراٍم ما مل يُ 

بيه   ت
كة بال إحرام] [ د    دخول ا

  حلاجٍة حيّل له الدخوُل  فاملدينُّ إذا أراد اخلروَج ِلِذي احلُليفة للتنزّه مث بدا له التوجُه إىل مكةَ 
، وأيضا )2( )طوالع األنوار  بال إحراٍم إذا توّجه من جادِة الطريق اليت سلكها رسوُل هللا

ويلَزم من ذلك أّن أهَل داخل ذي احلُليفة كذلك إذا سلكوا الطريَق « :) )3"يٌّ دِ شِ رْ قال "مُ 
  .)4(اهـــ» كأهل العرَج واألبواء فلهم دخوُل مكة بال إحرام   الذي كان َيسُلكه النيبُ القدَمي 

ألوىل، وقّيد يف  يكون  ن المبَ  العميق البحروكذا يلَزم من ذلك أّن أهَل ذي احلليفة كذلك 
ه كذي احلُليفِة ئَ وأما َمن كان بني ميقاَتني أحُدمها أماَمه واآلخُر ورا« أماَمه ميقاٌت آخُر حيث قال:

حراٍم كاآلفاقيّ  وينبغي «يف قوله:  رداحملتار، ومثُله ما يف )5(»واُجلحفِة ال جيوز له أن يتجاوزها إال 
لنظر  أن يُراَد داخُل مجيِعها ليخرَج َمن كان مبيقاَتني كَمن كان منزِلُه بني ذي احلُليفة واجلُحفة؛ ألنه 

                                                   
ـــ مطلب يف 92ــــب املواقيت ــــ قبيل فصل يف الصنف الثالث ص إرشاد الساري":انظر "  )1( ، و"حاشية ابن عابدين": كتاب احلج ـ

  .3/553املواقيت 
ب املواقيت ص  )2(   .(خمطوطة)104"طوالع األنوار بشرح الدر املختار": كتاب احلج ، 
هـــ)، مفيت احلنفية يف احلجاز.  1067ت  - 1014هو حنيف الدين بن عبد الرمحن بن عيسى بن مرشد العمري املكّي(م  )3(

  ).2/287("األعالم للزركلي" 
  مل نطّلع عليه.  )4(
  .614، 1/613"البحر العميق": الباب السادس يف املواقيت   )5(



واقيت         باب ا

  .)1(اهـــ» إىل اجلحفة خارَج امليقات
إنه أراد مبَن بينهما َمن كان خارجا عن : «البحر العميقبعد ما نقل ما يف  الكبريقال يف 

كأهل بدٍر والصفراِء فال كالَم فيه؛   طريق ذي احلُليفة القدِمي الذي كان َيسُلكه النيبُ 
م ليسوا من أهِل طريِق ِذي احلُليفِة، وإن  الَعرج واألبواء  راد َمن كان على الطريق املذكور كأهلأأل

م أهُل طريق ذي احلُليفة فينبغي أن يكون حكُمهم حكَم َمن كان داخَل امليقات  ففيه نظٌر؛ أل
  .)2(»ران وجواز الدخول بال إحرام لداخليهاإلطالقهم منَع التمّتع والقِ 

م أهُل املواقيِت اخلمسةِ : «البدائعقال يف  ذي  أهلُ ، فقد دخل )3(اهـ» فيمن ال متّتَع هلم أ
  إخل.  ِقراناحلليفة يف هذا اإلطالِق، وسيأيت متاُمه يف فصل: ال متّتَع وال 

؛ ألن الظّاهَر، »لعّله أراد به َمن كان خارجا عن طريق ذي احلليفِة القدميِ « ولكن قد يُقال:
لطريق املسلوكِة ولو ُحمَدثة رداحملتار وهو الذي يقتضيه كالُمه وكالمُ  كما يف سائر   أيضا أن العربَة 

ا، وهو الذي يظَهر من  لطريقِة القدميِة اليت ُهِجر سُلوكها، فالظّاهُر عدُم التقييد  املواقيت ال 
  أيضا كما ال خيفى، وهللا سبحانه وتعاىل أعلم. البدائعإطالق 

  تتمة
سلكها ا[ ن  ق القديمة ال    ] بيان الطر

من إنتهاء وادي  تُفارِق طريَق الناِس اليومَ   النيبُّ  الطريُق القدميُة اليت كان يسُلكها
لَعرج واألبواء وهي شاميُّ اُجلحفة،  الّروحاء عند مسجد الغزالة إىل يسار قاصدا مكَة، وساُلكها ميّر 

بين ساٍمل أو الصفراِء وَبَدٍر حىت ميّروا على رابغ  فِ يْ وأما طريُق الناس اليوَم فهي بعد الروحاء على خَ 
  .)4(أسفَل اُجلحفة مث ُجيامع الطريَق القدميَة قـُْرَب طرِف قديدٍ 

                                                   
ـــ مطلب يف   )1(   .3/553املواقيت "حاشية ابن عابدين": كتاب احلج ـ
  .61، 60ــــ"املنسك الكبري": فصل يف ميقات أهل احلل ص  )2(
ــ بيان ما حيرم به   )3(   .2/379"البدائع": كتاب احلج ــ
  .140ــــالباب الثاين يف اإلحرام ص :"اهليتمي على اإليضاح "حاشية ابن حجر  )4(



واقيت       باب ا

بيه   ت
م أهل جُ  لحج]دّ [ ح كة من غ إحرام    ة إذا دخلوا 

وأهُل  -جليم- ّدَة ومما جيب التيّقُظ له ُسّكاُن جُ : )1(منسكهيف   قال "القطيبُّ"
م  أهُل األوديِة القريبِة من مكةَ  -ملهملة-   ةحدّ  تون يف سادسٍ فإ  ذي اِحلّجِة  أو سابعِ  غالبا 

اوزة لكن بعد توّجههم إىل عرفاٍت ينبغي سقوطُه  بال إحرام وُحيرِمون للحج من مكَة فعليهم دُم ا
ميقاٍت لعدم قصدهم إّن هذا ال يُعّد عودا إىل عنهم بوصوهلم إىل أّول اِحلّل ُملبَِّني إال أن يقال: 

اوزة بل َقَصدوا التوّجَه إىل عرفةَ  ، وقال "قاضي دمحم عيد" يف شرح العوَد لتاليف ما َلزِمهم 
اوزة وإن مل يقِصْده »والظاهُر السقوطُ «منسكه:  ؛ ألّن العوَد إىل امليقاِت مع التلبية ُمسِقٌط لدم ا

  .)2((رداحملتار) حلصول املقصود وهو التعظيمُ 

بيه   ت
 إىل مكَة يف أول ذي احلجة غَري ُحمرِم فقال: دَ فَ سألين رجٌل من أهِل جّدة وَ « :الطوالعقال يف 

احلرم غَري حمرم  طأ أرضَ ال سبيَل إىل الثاين، وكيف تَ  فقلت: ؟.هل جيوز له أن ُحيرَِم من مكَة أو بعرفةَ 
  .)3(، وهللا ويلُّ التوفيق»حلج ففعل ذلكم ج إىل التنعيم فأحرِ ِر خْ اُ ؟ وإمنا وأنت تُريد احلجَّ 

  فصل
رم]   [ بيان ميقات أهل ا

به أو  اواملراُد به كُل َمن كان داخَل احلرم سواء كان أهُله أو ال، مقيمً  وأما ميقاُت أهل احلرم،
خريُه إىل آخر احلرم  )4(، فاحلرُم للحجامسافرً  فُيحرِمون ِمن ُدَورهم، وِمن املسجد أفضُل، وجاز 

  .، واِحللُّ للعمرة)5()طوالع(

                                                   
  ).5/557). ("إيضاح املكنون" 830افعي(ت"مناسك القطيب": لعالء الدين علّي بن دمحم الدمشقي الش  )1(
  .3/554"حاشية ابن عابدين": كتاب احلج ــــ قبيل فصل يف اإلحرام   )2(
ب املواقيت، صـــــ  )3(   . (خمطوطة)105"طوالع األنوار بشرح الدر املختار": كتاب احلج، 
ب االحرام   )4(   .2/560"البحر": كتاب احلج ــــ قبيل 
ب املواقيت، صـــــــ"طوالع األنوا  )5(   .(خمطوطة)106ر بشرح الدر املختار": كتاب احلج، 



واقيت         باب ا

شة؟]  [ما سجد  عرانة أو من  لم من ا   ذا هو األفضل  إحرام العمرة 

، »احلرمهو املسجُد األدىن من « قيل:، ) )1واألفضُل إحراُمها من الّتنعيم من ُمعتَمر عائشةَ 
مث ِمن اجلِِعرَّانَة، ، )2()کبري( »هو األظهرُ « ، قيل:»إنه مسجُد األقصى الذي على األَكَمة« وقيل:

واختار "الطحاويُّ"
" )4(  ""مالكٍ  عكَسه كما هو مذهبُ  )3( و"الشافعيِّ

 )5(.  

بيه   ت
ِ  [ ذكر إحرام ا    انة]رّ عِ من ا

ا من املسجد األقصى الذي حتت الوادي  ه كمجاهٍد، وإحرامُ   )6("قال "الواقِديُّ 
َيت عشرَة بيقٍني من ذي القعدة« لَعْدوة الُقْصوى، قال: ابن [حاشية]( اهــ» وكان يف ليلِة األرِبعاِء ثِنـْ

من اجلِِعرّانة فهو املسجُد الذي وراَء  يبإحراِم النّ وأما موضُع : الكبري، ويف )حجر
، وأما املسجُد األدىن فبناه رجٌل من قريٍش االوادَي إال ُحمرِمً  الوادي، وما جاوز النُيب 

  .)7(، وهللا أعلماوهو َمن اختذه مسجدً 

  [فضائل وادي جعرانة]

، وصّلى يف  أنه اعتمر منها ثالثُ  )8("وِمن فضائِل وادِي ِجِعرّانَة ما ذكره"اُخلَجْنديُّ  مائِة نيبٍّ

                                                   
ب املواقيت   )1(   .1/614"البحر العميق": 
ــــ  )2( ب العمرة صـ   .376املنسك الكبري": 
هــــ). ("وفيات األعيان" البن 321ت  - 229هو أمحد بن دمحم بن سالمة بن سلمة، األزدي، أبو جعفر الطحاوي (م  )3(

  ).34، 31، و"الفوائد البهية" صــــ72، 1/71َخلِّكان: 
، وإليه تنسب املالكية، مولده ووفاته يف هــــ)179ت  -95(ممالك بن أنس بن مالك األصبحي احلمريي، أبو عبد هللا   )4(

  ).5/257. ("األعالم للزركلي" املدينة
ـــ قبيل فصل يف   )5( لتنعيم 3/554اإلحرام"حاشية ابن عابدين": كتاب احلج ـ ، و"املوسوعة الفقهية الكويتية" األحكام املتعلقة 

14/69.  
، وصّلى عليه حممُد بن مساعة التيمي، وُدفن يف هــــ)207ت -130(مهو أبو عبد هللا، دمحم بن عمر بن واقد، الواقدي، املدين   )6(

  ).4/348مقابر اخلَيـُْزران. ("وفيات األعيان" 
ــــاملنسك   )7( ب العمرة صـ   .376الكبري": 
 =، له: "شرح قصيدةهــــ)802ت  -  00(هو أمحد بن حمد بن دمحم بن دمحم األخوي، أبو الطاهر، جالل الدين، اُخلَجْنِدي   )8(

 



واقيت       باب ا

ِجلِعرّانة ماٌء شديُد الَعذوبة، يقال:)1(امسجد اخلَيف سبعون نبي  َفَحص   إنه« ، و
إنه َغَرز « ويقال:» )2(وسقى الناسَ   فانبجس فَشِرب منه النيبُ  موضَع املاء بيده املباركةِ 

  .)عودأبوسُ ( »فيه ُرْحمَه فنبع املاُء موضَعه

  فصل
حرم] يقات بتغ حال ا  [ تغ ا

وقد يتغّري امليقاُت بتغري احلال، فاآلفاقيُّ إذا دخل البستاَن أو املكيُّ إذا خرج إليه فأراد أحَد 
النسكني فحكُمه حكُم أهل البستان، وكذا البستاينُّ أو املكيُّ إذا خرج إىل اآلفاق صار حكُمه 

حلرَم إال ُحمرِما، وكذا حكَم أهل اآلفاق ال جتوز له جماوزُة ميقات أهل اآلفاق، وهو يريد مكَة أو ا
اآلفاقيُّ أو البستاينُّ إذا دخل مكَة أو احلرَم، فهو وقُته للحج واِحللُّ للعمرة، كلُّ ذلك إذا دخله أو 

ركا وقَته عمدً إخرج         اليه حلاجة وإن مل ينِو اإلقامَة به، فإْن قصده ال حلاجة بل لإلحرام منه 
فيه فعليه العوُد إىل وقته واإلحراُم منه، فإن مل يـَُعد فعليه  ليه أو دخلإال يكون من أهل ما خرج 

مث برتك الَعود؟ فإن كان قادرا عليه، نعم، وإّال فال إّال أنه ال جيب عليه دٌم آَخُر )3(الدمُ  ، مث هل 
  .)4(الشرحبرتك هذا الواجِب، ومتامه يف 

يقات] ضابطة  تغ ا   [ا
مكاٍن على وجٍه مشروٍع قاصًدا له حلاجة صار حكُمه حكَم  والضابُط: أّن كَل َمن وصل إىل

ّرد املرور عليه كاآلفاقيِّ إذا إأهله يف امليقات خبالف ما إذا وصل  ليه على وجٍه غِري مشروع أو 
وصل إىل امليقات لدخوِل مكَة ال يكون حكُمه حكَم أهله يف امليقات، وُيستثىن من األول مسألٌة 

                                                                                                                                           
  ).226، 1/225الربدة" وغري ذلك. ("األعالم للزركلي" 

اخليف سبعون نبّياً، منهم موسى  : صلى يف مسجد رسول هللا «قال قال:  جزء من حديث ابن عباس  )1(
ن ن قطوانيتان، وهو ُحمرِم على بعري من أهل شنوءة، خمطوم خبطام من ليف عليه ضفري (أخرجه ». كأين أنظر إليه، وعليه عباد

ب يف مسجد اخليف).5768"اهليثمي" يف "جممع الزوائد" (   ) کتاب احلج ــــ 
  . بعرفة، عن خالد بن عبد العزی ) ذكر وقوف النيب 2858أخرجه "الفاكهي" يف "أخبار مكة" (  )2(
  .626، 1/625"البحر العميق": الباب السادس يف املواقيت   )3(
ب املواقيت   )4(   .94ــــفصل: قد يتغري امليقات إخل صـــ انظر "إرشاد الساري": 



واقيت         باب ا

اوز    .)1(ة مث يف جناية القارن أيضا إن شاء هللا تعاىل، وهللا سبحانه وتعاىل أعلمسنذكرها يف ا

  تتمة
رم زادها اهللا أمنً    حدودا

ً
ف   اا و

  فّحُد احلرم:
 إىل الّتنعيم على ثالثِة أمياٍل من مكَة. من طريق املدينة  
 يف ثنّية لٍنب على سبعِة أمياٍل من مكَة. ْنبٍ ضاِة لِ إىل أَ  ومن طريق اليمن  
 ملقطع على سبعِة أمياٍل من مكَة. لٍّ إىل ثنّيِة خَ  ومن طريق العراق  
 إىل َشْعب آل "عبِدهللا بِن خالٍد" على تسعِة أمياٍل من مكَة، وبينها وبني  ومن طريق اجلِِعّرانة

  موضُعه، قاله "ابُن حجر".احلرم حنُو ثالثِة أميال، وحدُّه من هذه اجلهِة ال يُعرف 
 إىل ُعَرنَة على سبعِة أمياٍل. ومن طريق الطائف  
  ُ3) (2(إىل احلديبية على عشرٍة من أمياِل مكةَ  ّدةَ ومن طريق ج(.  

النيبُ  ، وإمنا َحنَر)5(اهـ» نصُف احلديبية من احلرم ونصُفها من احلل: «)4(املبسوطقال يف 
 .عند يف احلرم  

ُت السابقُة فكُلها من اِحلّل، وقد نظم بعُضهم حدوَد احلرم فقال:   وأما الغا

 

                                                   
  املصدر السابق.  )1(
كيلو مرتًا من مكة، ومن اجلانب   15وهو على بعد  عرنةوادي من اجلانب الشرقي  حدود احلرم يف هذا الزمان:) 2(

كيلومرتًا من   12على بعد  أضاءة ِلْنبٍ كيلو مرتًا من مكة، ومن اجلنوب   22على بعد  الشَُّميسّيةالغريب 
ريخ مكة املكرمة"  ل  7وهو على بعد  التنعيممكة، ومن الشمال  لدكتور دمحم إلياس عبد الغين كيلو مرت من مكة. راجع "

  .19صـــــ
  .540ــــانظر "إرشاد الساري": فصل يف حدود احلرم زاد هللا شرفاً إخل ص  )3(
هــ). ("اجلواهر املضية" 500وقيل:  490"املبسوط": أليب بكر دمحم بن أمحد بن أيب سهل، مشس األئمة السرخسي (ت  )4(

ج الرتاجم" 2/28 " ،2/44.(  
ب احملصر  )5(   .4/107"املبسوط": كتاب احلج ــــ 



واقيت       باب ا

شعر]  [ا
َبـــــــــــــةَ    َولِْلَحـــــــــــــَرِم التَّْحِديـــــــــــــُد ِمـــــــــــــْن أَْرِض طَيـْ

ـــــــــــــاٍل إَذا ُرْمـــــــــــــتَ     َـــــــــــــَالُث أَْمَي َـــــــــــــهْ  ث   إتْـَقان

    
ـــــــــــوَ  ـــــــــــ نَ َميَـــــــــــ نْ ِم   فُ ائِ طَـــــــــــوَ  ،اقٌ رَ ِعـــــــــــ ،عٌ بْ َس

َــــــــــــــرَ عْ جِ  عٌ ْســــــــــــــتِ  ُمثَّ  رٌ ْشــــــــــــــعَ  ةَ دَّ ُجــــــــــــــوَ       هْ ان

    

رم]   [أّول َمن نصب العالماِت  ا

، وكان جربيُل  وعلى احلرم عالماٌت منصوبٌة يف مجيع جوانبه، َنَصبها "إبراهيُم" اخلليلُ 
، وهي إىل  بتجديدها مث عمُر مث عثماُن مث معاويةُ  يُرِيه مواضَعها مث أمر النيبُ 

بتٌة يف مجيع  ما ليس فيهما أنصابٌ اآلن    .)1((رداحملتار) جوانبه إال يف جهِة جّدَة وجهِة الُعَرنة؛ فإ
  

      

                                                   
  .3/555"حاشية ابن عابدين": كتاب احلج ــــ قبيل فصل يف اإلحرام   )1(



يقات           اوزة ا

يقات بغ  اوزة ا   إحرامباب 

  .)1(َمن جاوز وقَته غَري ُحمرٍِم مث أحرم أوال فعليه العوُد إىل وقٍت، وإن مل يـَُعد فعليه دم

  فصل
اوزة اآلفا وقته   [من غ إحرام]  

مواقيِته غَري  آفاقيٌّ مسلٌم مكّلٌف أراد دخوَل مكَة أو احلرَم ولو لتجارٍة أو سياحٍة وجاوز آِخرَ 
ُحيرِم أمث ولزِمه دٌم وعليه العوُد إىل ميقاته الذي جاوزه أو إىل غريه أقرب أو أبعد، ُحمرِم مث أحرم أو مل 

إن كان الذي يرجع إليه ُحماذ مليقاته  وإىل ميقاته الذي جاوزه أفضُل، وعن "أيب يوسَف"
َد منه سقط الدُم وإال فال، فإن مل يـَُعد وال عذَر له أمث أخرى لرتكه العو  الذي جاوزه أو أبعدَ 

الواجَب، فإن كان له عذٌر كخوِف الطريِق أو االنقطاِع عن الرُفقِة أو ضيِق الوقت أو مرٍض شاٍق 
َمث برتك العود وعليه اإلُمث والدُم للمجاو  ة، فإن مل ُحيرِم ز وحنِو ذلك فأحرم من موضعه ومل يـَُعد إليه مل 

او  إلتفاق، وكذا  ةز وعاد بعد حتّول الَسَنِة أو قبَله فأحرم مبا لزِمه  من امليقات سقط اإلُمث والدُم 
، وإن عاد بعد حتول السنة أو ))2""زفرَ ـلإن عاد من عامه ذلك فأحرم بغريه سقط عند خالفا 

أداء أو قضاء،  قبله ُحمرِما به أو عاد من عامه ذلك ُحمرِما بغريه ِمن حٍج فرضا كان أو نفال أو عمرةٍ 
ه بعد فإن عاد قبل أن َيشرََع يف ُنُسك ولّىب عند امليقات يعين ال داخَله، فشُمل ما إذا لّىب خارجَ 

جاوزه مث رجع ومّر به ساكتا سقط اإلُمث والدُم عند إال أن جتديَد التلبية عند امليقات شرٌط عند ما
لعود ُحمرما، لّىب أو مل يلبِّ         ال يسقط لّىب أو « :، وقال "زفُر"اإلمام، وعندمها يسقط 

، وإن عاد بعد ما طاف شوطا أو وقف بعرفَة أو استلم احلجَر وقطع التلبيَة وكان ُحمرما  مل يلبِّ
إلتفاق   .)3(»لعمرة ال يسقط 

                                                   
  .95، 94انظر "إرشاد الساري": فصل يف جماوزة امليقات بغري إحرام صــــ  )1(
. حنيفة، وكان اإلمام يُبجـّله ويعّظمهكان من كبار أصحاب أيب هـــ)  158ت  -100(مهو زفر بن ُهَذيل بن قيس البصرى،   )2(

  ).133، 132ــــ("الفوائد البهية" ص
ــ بيان مكان اإلحرام   )3( ــ، وانظر "إرشاد الساري": فصل يف جماوزة امليقات بغري إحرام ص2/373"البدائع": كتاب احلج ــ   .98، 95ــ



يقات       اوزة ا

بيه   ت
تجاوز  جواز[ عدم  صورالعود  ا   ] بعض ا

طواَف واستلم احلجَر ال يسقط عنه الدُم ولو عاد بعد ما ابتدأ ال: اهلداية عبارةُ 
وإمنا «لفاء، قال "ابُن الكمال" يف شرحها: » فاستلم احلجرَ «، ويف بعض ُنَسخها: )1(التفاق

الستالم وإال  ذكره تنبيها علي أن املعتَرب يف ذلك الشوُط التاُم؛ فإن املسنوَن الفصُل بني الشوطني 
الستالم ما يكون بني الشوَطني ال ما يكون  )2(العناية، ومثُله يف »فهو ليس بشرط وعليه فاملراُد 

، وبه )4((رداحملتار) )3(»بعد ما طاف شوطا أو شوطني: «البدائع يف أّول الطواف، ويؤيده قولُ 
 بعطفه بـــــــ(أو) غُري ظاهر؛ إلقتضائه أّن جمرَد االستالم يف» أو استلم احلجرَ «الدرظهر أّن ما يف 

فيما إذا أحرم » أو استلم احلجرَ «إال أن يكوَن قولُه  ـُهمّ اللّ  أّول الطواف يكفي يف منع السقوط،
 لو أحرم بعد ما جاوز امليقات، فإن استلم احلجرَ «ِخزانة األكملعن  الكبري لعمرة، كما يف

لى أّن كالَمه يف العمرة، فأفاد أّن يدّل ع» وَقَطع التلبيةَ «، فقولُه: )5( »ليس له أن يَرِجَع وقطع التلبيةَ 
فيها جمرَد االستالم يف أّول الطواِف َيكِفي يف منع السُّقوط؛ ألّن فيها مبجرد االستالم يقطع التلبيَة، 
  فإذا استلم وقطع التلبيَة كيف يرجع ويُلّيب عند امليقات؟ وقد قطع التلبيَة، وهللا سبحانه وتعاىل أعلم.

عاد ُحمرما جيب عدُم العود، وَميضي يف إحرامه؛ ألن احلَج فرٌض، وإن خاف فوَت احلج إذا 
واإلحراُم من امليقات واجٌب، وترُك الواجب أهوُن من ترك الفرض، وكذا يف العمرة لو خاف على 

  .)6((رداحملتار) نفسه أو ماِله يسقط وجوُب العود
ِجلماع ومضي مث أحرم بعمرٍة أو حجٍة من عامّ  ،فَمن جاوز امليقاَت غَري ُحمرِم ه ذلك وأفسدها 

لقضاء من امليقات ،أو فاتـَْته احلجُة وحتّلل بعمرةٍ  ،فيها لقضاء  ،مث أحرم  أو عاد إليه ُحمرما ُملّبيا 

                                                   
ب جماوزة امليقات بغري إحرام   )1( ـــ    .2/323"اهلدايه": كتاب احلج ـ
 ــــ(هامش"فتح القدير")" وحاشية ابن عابدين": كتاب احلج 3/101ب جماورة الوقت بغري إحرام  ــــ"العناية": كتاب احلج   )2(

  .3/706مطلب: ال جيب الضمان بكسر آالت اللهو 
ب بيان مكان اإلحرام   )3( ـــ    .2/373"البدائع": كتاب احلج ـ
ت ــــ مطلب: الجيب الضمان إخل "حاشية ابن عابدين": كتاب احل  )4( ب اجلنا ـــ    3/706ج ـ
  .66"املنسك الكبري": فصل: ولو جاوز امليقات إخل صــــ  )5(
  .3/707"حاشية ابن عابدين": كتاب احلج   )6(



يقات           اوزة ا

اوزة خالفا "لزفَر" سقط عنه دُم ا
)1(.  

حلج من اِحللّ أمث قـََرن فعليه دٌم واحٌد إال  ،ولو جاوز امليقاَت بغري إحرام مث إذا دخل  ،ْن أحرم 
ما من احلرم فعليه دمان لعمرة من احلرم أو أحرم    .)2(احلرَم فأحرم 

، )3(اهــ» ظاهُرها أّن بدخوِل أرِض احلرِم يصري له حكُم أهِل مكَة يف امليقات« :الفتحقال يف 
ألخرى ال شيَء عليه (لباب)  أما لو أحرم من امليقات بعمرٍة أو حجٍة مث أحرم بعد جتاوزه 

  .)4((شرحه)و

م لغ] [ح يقات بغ إحرام ثم أسلم و اوزا ا ص إذا  فر وا   ا

ولو جاوزه كافٌر فأسلَم أو صيبٌّ فبَـَلغ أو جمنوٌن فأفاق مث أحرم من حيث هو ولو من مكَة أجزأه 
ومل يكن عليه دٌم مبجاوزة امليقات بغري إحرام؛ ألنه مل يكن من أهل احلج وال  وعن حجة اإلسالم

اوزة   .)5(من أهل اإلحرام عند ا
َمن وصل  وهل جيب اإلحراُم عليهم ِمن حيث بلغ أو أسلم أو أفاق؟ فقوُهلم:: «الكبري ويف

إذا نوى أن يَعِقَد اإلحراَم  ، وكذا الويلُّ )6(اهــ إىل مكاٍن صار حكُمه حكَمهم يُوِجب أن[ال] جيب
  .)7((کبري) »عقد له ال جيب الدُم على كل واحد منهما للصّيب من امليقات، ومل يعقد له مث

، ويف )8((لباب)ويؤديه بعد العتق  أما العبُد إذا جاوز مث ُعِتق فعليه دٌم، وكذا لو مل يُعَتق
فأحرم من مكَة ومل يـَُعد إىل امليقات فعليه  ،مث أِذن له مواله ،لو جاوزه العبُد مع مواله«: الكبري

                                                   
  .98انظر "إرشاد الساري": فصل يف جماوزة امليقات بغري إحرام صــــ  )1(
  .445مبعناه صــــأيضا: فصل يف جناية القارن ومن   )2(
  .3/103"الفتح":  كتاب احلج   )3(
  .445انظر "إرشاد الساري": فصل يف جناية القارن صــــ  )4(
  .99أيضا: فصل يف جماوزة امليقات بغري إحرام صــــ  )5(
، ونصه: وهل جيب اإلحراُم عليهم ِمن حيث 65"املنسك الكبري": فصل: اعلم أن األصل أن كل من قصد جماوزة ميقاتني صــــ  )6(

  َمن وصل إىل مكاٍن صار حكُمه حكَمهم يُوِجب أن ال جيب.بلغ أو أسلم أو أفاق؟ فقوُهلم: 
  .70صــــ"املنسك الكبري": فصل: ما يلزم من جتاوز امليقات بغري إحرام   )7(
ب جماوزة امليقات بغري إحرام صــــ  )8(   .99انظر "إرشاد الساري": 



يقات       اوزة ا

  .)1(»دٌم للمجاوزة يُؤَخذ به بعد الِعْتق

جاوزة  م ب ا يقات [عدم الفرق  وجوب ا   ا]سيانً  وأ اعمدً عن ا

سيا أو ُمكَرها أو غَري ذلك. اوزة بني َمن جاوز عامدا أو    وال فرَق يف لُزوم دم ا

  مطلب
كة بغ إحرام    دخول اآلفا 

وَمن دخل مكَة أو احلرَم بال إحراٍم فعليه أحُد النُُّسكني، فلو أحرم به بعد حتّول السََّنة أو قبَله 
اوزة، فإن عاد إىل ميقاٍت ولّىب عنده سقط  من مكَة أو خارَجها داخَل املواقيت أجزأه وعليه دُم ا

اوزة أيضا، ولو دخلها  بال إحراٍم فعليه لكل دخوٍل حجٌّ أو عمرٌة، فلو أحرم من  امرارً عنه دُم ا
، وكذا )2((لباب) عامه ذلك مبا عليه من حجة اإلسالم أو منذورٍة أو قضاٍء أو عمرٍة منذورٍة أو قضاءٍ 

ِخِر دخوله من النُُّسك وإن مل يـَنْ  )3((شرح)بعمرٍة مسنونٍة أو مستحّبٍة  لدُّخول أو  ِو أجزأه عما لزِم 
عنه؛ لتالفيه املرتوَك يف وقته، وعليه قضاُء ما بِقي من النسك، فإن أحرم به بعد ما عاد إىل ميقات سقط 

ِخِر جماوزته من الدم أيضا، وقال "زفُر" اوزة أو  به  وال يسقطه عنه ئُ زِ ال جيُْ « :عنه ما لزِمه 
، وهو القياُس اعتبارا مبا لزِمه بسبب النذر املبَهم من أحد النُّسكني، فإّن حتّولِت السََّنُة ال جيزئه »الدمُ 

حراٍم مقصودٍ  اعنه لصريورته َدينً  إلتفاق،ولو تكّرر الدخوُل  بتحّول السَّنة وال يسقط به الدُم إال 
على عدد  مرارا فأحرم كل مرة بنسك حىت أتى و رجعبال إحراٍم ينبغي أن ال حيتاَج إىل التعيني بل ل

  .)4(الفتح َدَخالته خرج عن ُعهدة ما عليه، ومتاُمه يف

                                                   
  .70"املنسك الكبري": فصل: ما يلزم من جتاوز امليقات بغري إحرام صــــ  )1(
ب جماوزة امليقات بغري إحرام صــــ  )2(   .98انظر "إرشاد الساري": 
  املصدر السابق.  )3(
ب جماوزة الوقت إخل انظر "الفتح": كتاب احلج ـ  )4(   .102، 3/101ـــ 



يقات           اوزة ا

ب   يهت
يقات بال إحرام سك بمجاوزة ا زوم أحد ال م عليه [    ]ووجوب ا

لّدخول يف قوهلم: إخل، أنه لو جاوز امليقاَت  »وَمن دخل مكَة بال إحرامٍ «ظاهُر تقييد املتون 
، ولو جاوز البدائعبال إحراٍم ومل يدخل مكة ال جيب عليه أحُد الُنُسكني، وهو خمالٌف ملا يف 

امليقاَت يُريد دخوَل مكَة أو احلرَم من غري إحرام يلَزمه إما حجٌة أو عمرٌة؛ ألن جماوزَة امليقات على 
اوزُة التزاما لإلحرام داللًة كأنّه قال:  اـا كان حرامً َقْصد مكَة أو احلرِم بدون اإلحرام ملــّـ  « كانت ا

  ـ، ولو قال ذلك يلَزمه حجٌة أو عمرٌة، فكذا إذا فعل ما يدّل على االلتزام اه»تعالی علّي إحرامٌ 
  .)1()أبو سعود(

كني؛ ألّن جماوزَة فإذا جاوز آخَر املواقيت بال إحراٍم لزِمه دٌم وأحُد النُّس«البحرومثُله ما يف 
  امليقات بنية دخول احلرم مبنزلة إجياب اإلحرام على نفسه.

لفعل كما إذا افتتح   علّي أن أحرمولو قال:  لزِمه حجٌة أو عمرٌة، فكذا إذا أوجب 
لقول   .)2(اهــ»صالَة التطوع مث أفسدها وجب عليه قضاُء ركعتني كما لو أوجبها 

  مطلب
ل  دخول اآلفا    اجة ا

اوزة خالفا ملا يف  بّد ِمن  أنه ال«: البحرولو دخل كويفٌّ البستاَن حلاجٍة ولو َقَصدها عند ا
    أي  »حلاجة«ليكون سفرُه ألجلها ال لدخوِل مكَة، وقوُهلم:  )3(»قصدها حَني خروجه ِمن بيته

إّن حيلَة آفاقيٍّ يُريد وعن هذا قيل:  ّرد املروِر إىل مكَة، فله دخوُل مكَة للحاجة بال إحرام،ال 
 اقصدً الُبْستاَن  لكن ال تَِتّم احليلُة إال ملن يقِصدُ  دخوَل مكَة حلاجٍة بال إحرام أن يقِصَد البستانَ 

كما قدَّمنا يف املواقيت، )4(يكون سفرا إال ألجله ومل يُرِِد النُّسَك عند دخول مكة أيضا حبيث ال اأّولي 
حليلة صارت حّجُته ال وهذه احليلةُ  جتوز للحاج عن الغري للمخالفة؛ ألنه إذا دخل مكَة بال إحراٍم 

                                                   
ــ بيان مكان اإلحرام   )1(   .2/374"البدائع": كتاب احلج ــ
ب جماوزة امليقات بغري إحرام   )2(   .3/85"البحر": كتاب احلج ــــ 
  .3/87 أيضا:  )3(
ب جماوزة امليقات بغري إحرام صــــ  )4(   (هامش"البحر الرائق"). 3/87، و"املنحة"كتاب احلج 97انظر "إرشاد الساري": 



يقات       اوزة ا

، ولو خرج إىل امليقات أو اآلفاق ليحرم منه ال َتِصري حّجُته ميقاتّيًة بل جيب العوُد إىل احلرِم )1(مكّيةً 
  واإلحراُم منه، ونيُة مدة اإلقامة ليست بشرٍط على املذهب.

    إنه إذا نوى إقامَة مخسَة عشَر يف البستان، فله دخوُل مكَة « :"وقال "أبو يوسفَ 
، فلو أحرم من احلرم لزِمه دٌم مامل يـَُعد كما مّر إال إذا  بال إحرام وإال فال، ووقُته البستان كالبستاّينِ

  .)2((رداحملتار) »دخل احلرَم حلاجة مث أراد احلجَّ فُيحرِم من احلرم

  فصل
 ّ اوزة ا    ّ ر   وقته أو ا

   ِحليٌّ مسلٌم مكّلٌف أو َحَرميٌّ كذلك أراد احلجَّ أو العمرَة وجاوز وقَته غَري ُحمرم مث أحرم أو 
ال فعليه اإلُمث والعوُد إىل وقته كاآلفاقّي، وإن مل يـَُعد فعليه الدُم، فلو أحرم احلليُّ من احلرم للعمرة أو 

إلتفاق، فإن عاد قبل ُشُروعه يف ُنُسك ولّىب منه احلرميُّ كذلك ومل يـَُعد إىل وقته فعلي ه اإلُمث والدُم 
إلتفاق، وكذا لو أحرم  ْن استلم احلجَر وقطع التلبيَة ال يسقط  ، وإن عاد بعد شروعه  سقط عند
احلليُّ من احلرم للحج أو احلرميُّ من احلل للحج فعليه اإلُمث والدُم، فإن عاد قبل شروعه سقط وإن 

ن طاف احلليُّ شوطا أو َوَقف احلرميُّ بعرفَة اليسقطعاد ب ، مكيٌّ يريد احلَج ومتمتٌع فرََغ )3(عده 
حلج من اِحلّل ووقفا بعرفَة فعليهما اإلُمث والدُم، وكذا عليهما  من عمرته فخرجا من احلرم فأحرما 

  اإلمثُ برتك العود إْن قدرا عليه.

بيه   ت
طالقه يشُمل خارَج م يقات اآلفاقي كداخله، هذا، وأما لو خرجا إىل احلل حلاجة، مث واِحللُّ 

حلج من احلل ووقفا بعرفَة فال شيَء عليهما كاآلفاقّي إذا دخل البستاَن حلاجة مث أحرم منه،  أحرما 
لعود إىل امليقاِت والتلبيِة عنده يسقط اإلُمث والدُم، ولو قرن املكيُّ   ،وكذا لو أحرما بعمرة من احلرم و

أو  ِقرانو متّتَع فأحرم للحج من اِحلّل وللعمرة من احلرم فعليه ثالثُة دماء: دماِن لرتك الوقَتني ودٌم للأ

                                                   
  .558، 2/557"البحر": كتاب احلج   )1(
ت   )2( ب اجلنا   .710-3/708"الدر" مع "الرد": کتاب احلج ــــ 
  .96-94انظر "إرشاد الساري": فصل فی جماوزة امليقات بغري إحرام صــــ  )3(



يقات           اوزة ا

  .)1(الكبري للتمتع وهو دُم َجْربٍ، كذا يف

ّل إ [ا إذا خرج  ب عليه اإلحرام وقَت  ا كة؟] هل    رجوعه إ 

امليقاَت  اوزَ مكَة بغري إحراٍم بشرِط أْن ال يكون جَ املكيُّ إذا خرج إىل احلل حلاجة له أن يدُخَل 
 ، وقال "حممٌد":)2((حبر) اآلفاقي، فإن جاوزه فليس له أن يدُخَل مكَة بغري إحرام؛ ألنه صار آفاقيا

وكذا « ، قال:)3(»أنه خرج من مكة إىل ُقَديد مث رجع إىل مكة بغري إحرام  وبـََلَغنا عن عمرَ «
  .)4((فتح) »حلاجة فبلغ الوقَت ومل جياوزهاملكّي إذا خرج من مكة 

فلو خرج املكيُّ إىل اآلفاق أو احلّل حلاجة فهو وقُته للحج أو العمرة : «اللباب وشرحهويف 
ن خرج ألجل اإلحرام ال غري   .)5(»إال إذا قصد يف خروجه إىل اآلفاق أو اِحلّل تـَْرَك وقِته عمدا 

  
      

                                                   
  .70فصل: ما يلزم من جتاوز امليقات بغري إحرام صــــ :"املنسك الكبري"  )1(
ب اإلحرام   )2(   .560، 2/559"البحر": کتاب احلج ــــ قبيل 
ب املواقيت 3(   2/518) "األصل": كتاب املناسك، 

ــ فصل يف املواقيت   )4(   .2/434"الفتح": کتاب احلج ــ
  .94احلال صــــ انظر"إرشاد الساري": فصل: قد يتغري امليقات بتغري  )5(
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  باب اإلحرام

  فصل
ائطه ماهية اإل   حرام و 

ً  [مع اإلحرام لغةً    ]و

  .)1(الدخوُل يف ُحرمٍة ال تنتهك من الذمة وغريهااإلحراُم لغًة: 
لنية  الدخوُل يف ُحرُماٍت خمصوصةٍ وشرعا:  أي التزاُمها غَري أن التزاَمها ال يتحّقق شرعا إال 

  .)2((فتح) مع الذكر أو اخلصوصية
حيث عّرفه  البحرملاهّية كما توّمهه يف  فهما شرطان يف حتّققه ال ُجزءان« :النهرقال يف 

لذكر التلبيُة وحنُوها )3(اهـــ» اخلصوصيةبنية النُّسك من احلج أو العمرة مع الذكر أو  ، واملراُد 
خلصوصّية ما يقوم مقاَمها من تقليد البدنة مع السَّوق، فلو نوى ومل يُلبِّ أو لّىب ومل ينِو ال يصري  و
حدمها بشرط اآلَخر؟ املعتمُد ما ذكره "اُحلّساُم  لنية والتلبيِة أو  ُحمرِما، وهل يصري ُحمرِما 

لتلبية كما يصري شارعً  :))4"الشهيدُ  لنية لكن عند التلبية ال  لنية لكن  اأنه  يف الصالة 
لتكبري   .بشرط التكبري ال 
لنية وحَدها :وعن "أيب يوسَف"  ، وهو أحُد قوَيل "الشافعِي"أنه يصري ُحمرِما 

ما عبادُة كفٍّ عن احملظورات، وقياسا على الصالة أوىل؛ ألنه التزاُم قياسا على  الصوم جبامِع أ
لصالة أشَبهَ  ، فال بّد من ذكر يُفتَـَتُح به أو مبا يقوم أفعاٍل ال جمّرُد كفٍّ بل التزاُم الكفِّ شرٌط فكان 

                                                   
ب اإلحرام   )1( ـــ    .2/63"النهر": کتاب احلج ـ
ب اإلحرام   )2( ـــ    .2/436"الفتح": کتاب احلج ـ
ب اإلحرام   )3( ـــ     .2/63"النهر": کتاب احلج ـ
لصدر الشهي هـــ)،536ت  -  483(مهو عمر بن عبد العزيز بن عمر بن مازه أبو دمحم حسام الدين   )4( ("الفوائد البهية" .داملعروف 

  ).242ــــص
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  .)1((فتح) َمقاَمه من خصوصياته

وط صحة اإلحرام] ]  

لقلِب والذكرُ وشرائُط صحته  للسان أو تقليُد البدنة مع  اإلسالُم ونيُة التزام ُنُسك 
، وكذا )3(، وأّما تعيُني النية فليس بشرٍط فصح ُمبَهما، ومبا أحرم به الغُري عِلم به أو ال)2(السَّوق

نعقد يف الُيشرتط لصحته زماٌن وال مكاٌن وال هيئٌة وال حالٌة، فلو أحرم البسا للمخيط أو ُجمامعا ا
، وهو شرُط صحة النُّسك كتكبرية االفتتاح للصالة، فِمن )4(األول صحيحا ويف الثاين فاسدا

العبادات ما هلا حترٌمي وحتليٌل كالصالة واحلج، ومنها ما ليس له ذلك كالصوم والزكاة، لكن احلجَّ 
 العمرُة واجلهاُد ، وإن كان الصالُة أفضَل مث الزكاُة مث الصياُم مث احلُج مث)5(أقوى من غريه

  .)6(واالعتكافُ 

  فصل
م اإلحرام    ح

مل َميُْت إال بعمِل إمكان اخلروج منه ما لزوُم املضّي وعدمُ  وإذا متَّ إحراُم املكلَّف فحكُمه أّوًال 
النُّسك الذي أحرم به، وإن أفسده إال يف الَفَوات فِبَعَمل العمرة واإلحصار، فَيذَبح اهلدَي يف ُصَوٍر 

لتح ليل يف أخرى، واجلمِع بني النسكني، فبفعل أدىن ما حيظره اإلحراُم بنية الرفض يف ُصَور، و
لشروع يف األعمال يف أخرى ولو بال نية الرفض. لسَّري أو    و

نيا: وجوُب القضاء إذا خرج منه بغري ِفْعل ما أحرم به أو بفعله فاسدا، قيل:  إال يف «و
سيأيت خبالف الصالة؛ فإنه َحيُرم عليه املضيُّ يف فاسدها، وميكن  كما» املظنون إذا ُأحصر وحتّلل

                                                   
ب اإلحرام 1( ـــ    .2/446) "الفتح": کتاب احلج ـ
ب اإلحرام صــــ  )2(   .100،101انظر "إرشاد الساري": 
  .املصدر السابق  )3(
  .105أيضا: فصل: اإلحرام يف حق األماکن صــــ  )4(
ب اإلحرام   )5(   .2/560"البحر":کتاب احلج ــــ 
ــ فصل يف اإلحرام "حاشية ابن   )6(   .3/556عابدين": کتاب احلج ــ
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وكذا الصوُم،  ،لو أفسده قضائهاخلروُج منها بكل ما ينافيها، وال يلَزم املضيُّ يف املظنون منها وال 
  ».إنه أقوى من غريه«فلذا قالوا: 

حلل عن اإلحرام] ط ا ]  

ته إال إذا تعّذر فيسقط بال شيٍء إال يف اإلحصار وشرُط اخلروج منه احللُق أو التقصُري يف وق
 .)1()لباب( والرفض كما مّر، وحتليُل زوجِته ومملوِكه بفعٍل حمظوٍر فإنه َخيرُج منه بال حلق

بطا ورفعه وقطعه] ؤثرة  إفساد اإلحرام و ور ا   [األ

واإلغماُء، ومانُِعه عن املضّي يف وأما ُمفِسده: فاجلماُع قبل الوقوف، وُمبِطله الرِدُة ال اجلنوُن 
  .)2(أو اجلمِع بني النسكني يف صور، ورافُعه الرفُض وقاطُعه املوتُ  ُموِجِبه فوُت الوقوف واحلصرُ 

  فصل
ك و ذ نه و    واجبات اإلحرام وس

  أما واجباتُه:
 فكونُه من امليقات. 
 3(وَصونُه من احملظورات(. 
  4((الكبري)ويلَزمه الرتُك واجلزاُء  ،لو أحرم وهو البُسه يُكرهوالتجّرُد عن املِخْيط اُحمليط حىت(.  

  وِمن ُسَننه:
 كونُه يف أشُهر احلج. 
 وأن ال يَعِدَل من خصوِص ميقاِت بلده وطريقه. 
  ُوالغسُل أو الوضوء. 

                                                   
  .105، 104انظر "إرشاد الساري": فصل: وحکم اإلحرام صــــ   )1(
  .103أيضا: فصل يف حمرماته صــــ  )2(
ب اإلحرام صــــ3(   .101) أيضا: 
  .79"املنسك الكبري": فصل: مث بعد الغسل يتجرد صــــ  )4(
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  ٍولُبُس إزاٍر أو رداء. 
 وأداُء الركعتني إال يف وقِت الكراهة. 
  ٍا على مرّة ُ د ا. وتعيُني التلبية وز ا واإلحراُم    واحدٍة، ورفُع الصوت 

  وِمن مستحباتِه:
 لُبُس ثوَبني جديَدين أو َغسيَلني. 
 ولُبُس النعَلني. 
 والنيُة بعد الصالة بال َفْصٍل جالسا. 
 وَسوُق اهلدي وتقليُده. 
 1(وتقدُمي اإلحرام على وقته املكاّين إن مَلك نفَسه، وحنِو ذلك كما ستعرفه يف الفصل اآليت(.  

  تتمة
م اإلحرام با[ ن] ح   عتبار األما

عتبار األماكن واجٌب وسنٌة وأفضُل وفاضٌل، فالواجُب ِمن أّي ميقاٍت كان، والسنُة من  وهو 
  .)2(ميقاِت بلده، واألفضُل من ُدَويرَة أهله، والفاضُل كلُّ ما قّدمه على وقته

  وِمن ُحمّرماته:
 خُري اإلحرام عن امليقات. 
  اوإرتكاُب  .احملظورات واالرتفاُق 
 وترُك الواجبات.  

  وِمن مكروهاته:
 تقدميُه على وقِته الزماِينّ مطلقا وعلى املكاِينّ إن مل ميِلْك نفَسه. 
  ٍواإلحراُم بال ُغسٍل أو وضوء. 
  ٍوترُك كلِّ سّنة. 

                                                   
ب    )1(   .102،  101اإلحرام صــــانظر "إرشاد الساري": 
  .105أيضا: فصل: اإلحرام يف حق األماكن صــــ   )2(
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 وإحراُم القارن للحج قبل العمرة. 
  1(املختلَفني للمكيواجلمُع بني النُّسكني املّتحَدين مطلقا وبني(.  

  فصل
نظيف والغسل واالدّ  د اإلحرام من كمال ا ر ب  ّ فيما ي كطيّ هان وا   ب وغ ذ

ل من اإلحرام فهو أفضُل إال إذا  ُيكره اإلحراُم قبل دخول أشُهر احلج، فإذا دخلْت فما ُعجِّ
لذي ُحيرِم منه ُيستحبُّ أن ينزَل ، وإذا وصل إىل امليقات ا)2(خاف أن ال ُميكَنه االتّقاُء من احملظورات

 صُ لِ بليغ إليه، وَيشُكره على ما َمنحه، وأنعم به عليه، وخيُْ التَّ  نَ به، وحيَمدَهللا تعاىل على ما مّن به مِ 
 ا، ويتجّرد عن نفسه واعتبارها؛ فإّن يف اإلحرام تشبيهً نيّـَته حىت يُعلَم منه أنه ال يُريد إال وجَه الكرميِ 

  .)3((کبري) حاَن العزيز احلكيمألموات، فُسب
ن يـَُقصَّ شاربَه ويُقّلم أظفاَره  فإذا أراد أن ُحيرِم ُيستحبُّ له قبل الُغسل كماُل التنظيف 

لَنورة ّي نوٍع كان ولو  ،  ويـَُنّظَف إبطَيه أو َحيلَقهما وَحيِلَق عانَته أو يَنِتفها، واملقصوُد إزالُة التَـَفث 
ألن املستحّب :  ، ومل يذكروا حلَق رأسه، وقال "الشارُح")لباب(كذا يف عاّمِة الشروح و

 )5(البحر، لكن قال يف )4(مليزان أجره إبقاُء شعره لوقِت اخلروج من اإلحرام حبلقه تَثقيًال 
إن املستحبَّ حلُقه ملن اعتاد من الّرِجال أو أراده وإّال « وغريه: )7(الدروتَِبعهما يف  )6(النهرو

  .اهــ »فتسرُحيه وإزالُة الَشَعِث والَوَسخ عنه

                                                   
  .104، 103أيضا: فصل يف حمرماته صــــ  )1(
  .545، 3/544) "الدر" مع "الرد": کتاب احلج ــــ مطلب أحكام العمرة 2(
  .78"املنسك الكبري": فصل: يستحب أن يكون إحرامه  للحج صــــ  )3(
  .102الساري": فصل يف صفة اإلحرام صــــ انظر "إرشاد  )4(
ب اإلحرام   )5(   .2/561"البحر": کتاب احلج ــــ 
ب اإلحرام   )6( ـــ    .2/71"النهر": کتاب احلج ـ
ب اإلحرام   )7(   .3/558"الدر املختار": کتاب احلج ــــ 
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بيه   ت
ّ فال يأخذ  الع من شعره وأظفاره]   [من أراد أن يض

؛ فإن املستحبَّ ملن يُريد )1(وينبغي أن ُيستثىن منه َمن ُحيرِم يف الَعشر وهو يريُد التضحيةَ 
ُخَذ َشعرَه وال يُقلَِّم ظُْفَره يف العشر حىت  صحيح مسلمٍ  يضّحَي ملا يف التضحيَة أن ال 

خذّن َشعرً  إذا دخل العشُر وأراد بعُضكم أن يضّحيَ قال ، )2(وال يُقلَِّمنَّ ظُْفرا افال 
  .)3(املرقاةوالنهُي للتنزيه فخالفُه خالُف األوىل وال كراهَة فيه، ومتاُمه يف 

     ه واملستحبُّ إزالُة التَـَفِث قبل الُغسل، وجاز بعده قبل اإلحرام، وأن ُجياِمع أهَله أو جاريتَ 
ِخلْطِميّ لو  أو حنوِه مث َيُسّن أن يغتسل بِسْدٍر أو حنوِه   )4(معه وال مانَع منه، وأن يَغِسل رأسه 

صل الُغسل ولو  اكالدُّلوك واملاِء احلاِر وغريِمها يـَْنويه لإلحرام إحرازً  لألكمل وإال فالسُّّنة َحتُصُل 
وهذا  )5(للجنابة أو غريِها أو يتوضأ وإن مل يُرِْد صالَة اإلحرام، وُيستحبُّ أن يستاَك يف أّول طهارته،

  .)7(، ويُؤَمُر به الصيبُّ العاقلُ )6((کبري) »مستحبُّ « أو الوضوُء ُسنٌة، وهو األصّح، وقيل: الُغسلُ 

  تتمة
سنونة]   [ األغسال ا

وهو : «رداحملتار، قال يف »وُسنَّ لصالِة مجعٍة وصالِة عيٍد وإحراٍم ويف عرفةَ : «الدُّرويف 
، وذهب بعُض مشاخينا إىل أن هذه الُقُهْستاينّ من ُسَنن الزوائد، فال ِعَتاَب يف تركه، كما يف

: أن ُغْسل اجلمعة َحَسٌن، وذُكر يف األصلاالغتساالِت األربعَة مستحبٌة أخًذا من قول "دمحم" يف 

                                                   
ا تضحية العيد ال تضحية احلج كما ال خيفى.: املالحظة  )1(   املراد 
إذا دخل العشر «ترفعه، قال:  ب الفرع والعترية: عن عن أم سلمة ــــ ) كتاب األضاحي1977أخرجه "مسلم" (  )2(

خذنَّ شعرا، وال يقلَِّمنَّ ظفرا   .»وعنده أضحية يريد أن يضحي، فال 
ب األضحية   )3(   .511، 3/510انظر "مرقاة املفاتيح": کتاب الصالة ــــ 
ذيب اللغة" أي اخلطمي": قوله "  )4(   ).7/116نباٌت يتخذ منه ِغسٌل. ("
  .109، 108انظر "إرشاد الساري": فصل يف صفة اإلحرام صــــ   )5(
  .78"املنسك الكبري": فصل: يستحب أن يكون إحرامه للحج صــــ  )6(
ب اإلحرام   )7( ـــ    (هامش"حاشية ابن عابدين"). 3/557"تقريرات الرافعي": کتاب احلج ـ
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، لكن استظهر تلميُذه ابُن أمِري احلاجِّ يف احلِليِة استنانُه الفتح: أنه األصّح، وقّواه يف شرح املنية
  .)1( اهــ» ملواظبِة عليه، وَبَسط ذلكللجمعة لنقل ا

والُغسل أفضُل؛ ألن معىن النظافة فيه أمتُّ، فيقوم الوضوُء َمقاَمه يف إقامة أصل السنة دون 
فضيلِتها، وهذا الُغسُل للنظافة وإزالِة الرائحة ال للطهارِة، فال يقوم التيمُم َمقاَمه عند الَعْجز عن 

  .)2(له إال إذا أراد به صالَة اإلحرام املاء؛ ألنه ُملوٌِّث فلم ُيشرَعْ 

هما] فساء وغ لحائض وا   [استحباب غسل اإلحرام 

دَب الُغسل أيضا ملن أهّل عنه نْ نبغي أن يُـ وُيستحبُّ للحائض والُّنفساء قبَل انقطاع دِمهما، وي
ملغمى عليه والصغِري ال مبن أ«رفيُقه أو أبوه لِصغره؛ لقوهلم:  تى به جلوازه مع إن اإلحراَم قائٌم 
ر) »بُه لكل ُحمرمإحرامه عن نفسه وقد استقّر نُدْ  ))3(.  

، فلو اغتسل فأحدث إال أنه على نظافِته )در( وُشرط لنيل السُّنة أن ُحيرَِم وهو على طهارته
  .)4(فتوضأ وأحرم مل يـََنْل فضَل الغسل

بيه   ت
ن أحدث بعده ثم توضأ وأحرم]   [ نيل ثواب الغسل 

 ختّلل احلدُث بيَنه وبَني صالِة مجعٍة وعيٍد ووقوٍف ال جيزئه الوضوُء عن الُغسل، قال يفكما لو 
ن هذه  :هنا حبٌث نفيٌس، حاصُله))5 ولسيدّي عبِد الغين الَنابـُُلسيِّ « :رداحملتار م صّرحوا  أ

نيا، ولئن   لوضوء  االغتساالِت األربعَة للنظافة، ال للطهارِة مع أنه لو ختّلل احلدُث تزداد النظافُة 
نيا مع بقاء النظافة، فاألوىل عندي اإلجزاُء وإن ختّلل  لوضوء  كانت للطهارة أيضا فهي حاصلٌة 

                                                   
  .1/339ر" مع "الرد": کتاب الطهارة ــــ مطلب يف رطوبة الفرج "الد  )1(
  .3/557أيضا: کتاب احلج ــــ فصل يف اإلخرام    )2(
ب اإلحرام   )3( ـــ    .64، 63/ 2"النهر": کتاب احلج ـ
  .3/558"الدر املختار": کتاب احلج ــــ فصل يف اإلحرام   )4(
هـــ)، له: "احلضرة األنسية يف الرحلة القدسية" 1143ت  -  1050النابلسي (مهو عبد الغين بن إمساعيل بن عبد الغين   )5(

  ).33، 4/32وغريها. (األعالم للزركلي، حرف العني، 
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، وكذا قال )1(اهــ» طلُب حصوِل النظافِة فقط احلدُث؛ ألن مقتضى األحاديِث الواردِة يف ذلك
 ، قال "الشارُح"وينبغي أن ال َحيرَُم فضيلَة الغسل؛ ألنه ُشرع للنظافة وقد حصلت :)2(""السُُّروجي
: »3(»وهو األظهُر، ولو أحرم بال غسٍل ووضوٍء جاز ويُكره(.  

  تتمة
ج] [ األغسال سنونة  ا   ا

  :مث هذا الغسُل أَحُد األغساِل املسنونةِ « :)4(يف شرحه يُّ"قال "املرشدِ 
 .لدخول مكَّةَ  :نيها
  .للوقوف بعرفةَ  :لُثها
  .للوقوف مبزدلفةَ  :رابُعها

رة:خامُسها   .لطواف الز
مُنها م التشريق :سادُسها وسابُعها و   .لرمي اجلمار يف أ

  .لطواف الصدر :سُعها
وال ُغْسَل لرمي اجلمرة الَعقبة يوم : «البحر العميق، قال يف »لدخول حرم املدينة :عاشُرها

  .)5(املنحة، كذا يف »النحر
  :[املؤلف]قلت

  .يف ليلة عرفَة كما مرّ  :واحلادي َعَشرَ 
أن االغساَل يوَم «: رداحملتاربدخول مزدلفَة كما سيأيت يف أحباث الُغسل من  :والثاين َعَشرَ 

                                                   
ـــ مطلب يف رطوبة الفرج   )1(   .1/340"حاشية ابن عابدين": کتاب الطهارة ـ
، له: "الفتاوى هــــ)710ت  - 00(مالسروجي  هو أمحد بن إبراهيم بن عبد الغين بن إسحاق، قاضي القضاة، أبو العباس  )2(

  ).32ــــالسروجية" وغري ذلك.("الفوائد البهية" ص
  .109) انظر "إرشاد الساري": فصل يف صفة اإلحرام صــــ3(
داب السفر وأدعية املناسك: حلنيف الدين بن عبد الرمحن بن عيسى بن   )4( مرشد، املسّمى بــــ"بغية السالك الناسك فيما يتعلق 

  ).2/287("األعالم للزركلي" .ه) 1067ت - 1014العمري، املكّي، مفيت احلنفية يف احلجاز (م
ب اإلحرام   )5( ـــ    (هامش"البحر الرائق"). 2/561"املنحة":کتاب احلج ـ
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  ، وهي:النحر مخسةٌ 
 .للوقوف مبزدلفةَ  )1
 .ولدخول ِمىن )2
 .اجلمرة ورميِ   )3
 .ودخوِل مكة )4
 .والطوافِ  )5

سنونة] ية األغسال ا م االكتفاء بغسل واحد ب   [ح

مل   .)1(اهـ» ويظهر يل أنه ينوب عنها ُغسٌل واحٌد بنّيِته هلا كما ينوب عن اجلمعة والعيد، 

طّيب قبل اإلحرام]   [ا

أفاد  )2( ،)عناية( وَيسُُّن بعد الُغسل أن يستعمَل الِطْيَب يف بدنه إن كان عنده، وإال فال يطُلبه
  .)3()ر( السراجأنه من الُسَنِن الزوائد، ال اهلُدى، كما يف

، )4(والغالية عندمهاتبقى عيُنه بعد اإلحرام اتفاقا، وكذا مبا تبقى عيُنه بعده كاملِسك  وجيوز مبا ال
 ، وهو»إنه ُيكره، وجيب بذلك عنده دمٌ « ، وقال "حممٌد":)5("الشافعي" أيضا وهو قولُ 

ملسك ملا  و"زفَر" )6(قوُل"مالٍك" ، ومبا ال تبقى عيُنه أفضُل خروجا عن اخلالف، وُيستحّب 
، ولالختالف استحّبوا أن َخيُلَطه مباء َوْرٍد أو حنوه؛ )7(التطيَب به بل تواتر عنه  صحّ 

                                                   
  .1/341،342مطلب يوم عرفة أفضل من يوم اجلمعة  ــــ: كتاب الطهارة الدر" مع "الرد""  )1(
ب اإلحرام   "العناية":  )2( ـــ    (هامش "فتح القدير"). 2/438کتاب احلج ـ
ب اإلحرام   )3( ـــ    .2/64"النهر": کتاب احلج ـ
كما يف "اهلندية" معز إىل "فتاوى قاضي خان"   الراجح ما عليه اإلمام "أبو حنيفة" وأبو يوسف  القول الراجح:  )4(

  .1/222الباب الثالث يف اإلحرام  ــــو"احمليط": كتاب احلج 
ب يف فرع الطيب للمحرم   )5(   .122/ 4"البيان" يف بيان مذهب اإلمام الشافعي: 
تهد": كتاب احلج   )6(   .807/ 2"بداية ا
كنت «قالت  ب الطيب للمحرم عند اإلحرام: عن عائشة ــــ )، كتاب احلج 1191كما يف حديث "مسلم": (  )7(

لبيت بطيب فيه مسك  أُطّيب النيبَّ    .»قبل أن حيرم ويوم النحر قبل أن يطوف 
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  .)1(ليذهب ِجرُمه
جيوز يف الثوب أيضا « الّثوُب، فال جيوز أن يُطّيب مبا تبقى عيُنه بعد اإلحرام إمجاعا، وقيل: أما
  .)3(البحرو )2(الفتح ، كما يف»عندمها

وسيأيت يف مكروهات اإلحرام كراهة لُْبِس الثوب  )4(اللباب يُطيَِّب ثوبَه، كما يف واألوىل أن ال
ّي ُدهن كان،  املَبخَّر أو املطيَِّب قبل اإلحرام، ويُستحبُّ أن يُسرَِّح رأَسه عقيَب الُغْسل، وأن يَّدِهنه 

 )6(، وَحُسن أن يُلّبد رأَسه بنحو ِخْطِمّي أو غريِه لكن تلبيًدا)5(مطيـًَّبا كان أو غَري مطيٍَّب، وكذا حليُته

، وهو اليسُري الذي ال حيصل به التغطيُة، فإّن استصحاَب التغطية الكائنة قبل اإلحرام ال جيوز )7(سائغًا
ت  خبالف الِطْيِب، وعليه جيب أن ُحيَمَل تلبيُده    .)8(رداحملتاريف إحرامه، ومتاُمه يف جنا

ا البسً  مَ رَ ذلك، فلو أحْ  ر وحنوِ فَ صْ ملعَ او  يطه من املخِ سُ بْ م لُ م على احملرِ عن امللبوس احملرَّ  دُ رّ جمث يت
ت ملا يف  بعد أن يكون ساعةً  صدقةٌ  من يومٍ  أقلٍّ يف ، و كاملٌ   إذا مضى عليه يومٌ  دمٌ فعليه خيط للمَ  جنا

من  قبضةٌ  أقل من ساعةٍ يف و  ،صاع نصفُ  يف ساعةٍ «: نة األكملاخز عن  رداحملتارو الفتح
  يت.أكما سي  يف أحكام الصدقةِ  )11(لبابلاو )10(ك الفارسيّ ساملنا ، وعليه مشى يف)9(اهــ»رّ بُـ 

                                                   
ب اإلحرام صــــ  )1(   .102 ،101انظر "إرشاد الساري": 
ب اإلحرام   )2( ـــ    .2/439"الفتح": کتاب احلج ـ
ب اإلحرام   )3(   .2/562"البحر": كتاب احلج ــــ 
  .109انظر "إرشاد الساري": فصل يف صفة اإلحرام صــــ  )4(
  .) املصدر السابق5(
  .)4/224أي أن جيعل فيه شيء من صمغ عند اإلحرام لئال يشعث. ("النهاية يف غريب احلديث واألثر"  قوله "تلبيد الشعر":) 6(
  .أي جائزا أو مباحا قوله "سائغا":) 7(
ت 8( ب جلنا   .656، 3/654) انظر "حاشية ابن عابدين": کتاب احلج ــــ 
ت ) "الفتح":  9( ب اجلنا ـــ  ت 3/26کتاب احلج ـ ب اجلنا   .3/657، و"حاشية ابن عابدين": کتاب احلج ــــ 
  ).199هــ). ("الفوائد البهية" صـــــ739) "مناسك الفارسي": لعلي بن بلبان بن عبد هللا، عالء الدين الفارسي، احلنفي(ت10(
  .436) انظر "إرشاد الساري": فصل يف أحکام الصدقة صــــ11(
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  [فصل]
ِْس اإلحرام]   [ صفة لُ

 فوقَ  هدّ شُ كبة، ويَ الرُّ  ة إىل ما حتتَ رّ من السُ  :إزارٌ ، نيوبَ ه ثَ ثيابِ  ن أحسنِ مِ  سَ لبَ ن أن يَ سُ ويَ 
طباع  ضاال يعين ال على هيئةِ  )1(البحر، كذا يف ني والصدرفَ تر والكهْ على الظَ  :ورداءٌ ، ةرّ السُ 

عند يف الطواف  نّ سُ يف اإلحرام على األربعة، إمنا يَ  نّ سُ يفإنه ال  ؛من املعتربات ه كثريٌ وِمه كما يُ 
  .)2(رداحملتار ه يفه أوىل، ومتامُ فعدمُ  ،فقط

، إمنا مها مكروهةٌ أحدِ  هما أو كشفِ مع كشفِ  فإن الصالةَ  ؛فنيتِ الكَ  سُرت يَ  ورداءٌ «: رحالشّ ويف 
، )3(اهـ »مِ اإلحرا أحوالِ فی مجيِع  نّ سُ أنه يَ  الطواف فقط خالفا ملا ومهه العوامُ  حالَ  طباعُ ضاال نّ سُ يَ 

س به طرفَ  زرَ وإن غَ    .)4((حبر)يه يف إزاره فال 
ىل إ ؛ ألنه أقربُ األفضلُ  ين وهوجديدَ ، )5((کبري)رأسه ووجهه  غريَ  بدنه مجيعَ  رَ ستُـ وله أن يَ 

ني  ، أبيضَ املستحبّ  تركُ  العتيقِ  الثوبِ سل ويف عدم غَ  ني،يلَ سِ غَ  أو ،)6((جوهرة) ممن اآل ةالطهار 
 داءِ والرِّ  اإلزارِ  سِ بْ لُ  أصلُ «: "الشارحُ "، قال )7(نييطَ خمَ  فة غريَ والصِّ  يف العددككفن الكفاية 

ن جيَ أو ثوبَ  احدٍ و  العورة، فيجوز يف ثوبٍ  ، والكايف ساترُ )8(»ةٌ األوصاف مستحبّ  وبقيةُ  ،سنةٌ  عل ني 
آلبدل أحدَ أو يَ  واحدٍ  فوقَ  اواحدً    .ةٍ عَ قـَّ رَ مُ ني ويف قَ زر رين وأين، وكذا يف أخضَ خر، ويف أسودَ مها 

بل وزِر  ك] [شّد اإلزار    وعقدة وغ ذ

ن قَ أو عَ  ِمَسلَّةٍ  وأ له خباللٍ مها أو خلّ أحدَ  رّ ، وإن زَ )9(أصال فيه خياطةٌ  يكونَ  الأن  لُ فضوأ ده 
                                                   

ــــــــ  )1(   . 636 - 633"البحر العميق": الفصل األول: مقامات اإلحرام ــــ الباب السابع يف اإلحرام صـ
  .3/558ب اإلحرام  ــــانظر "حاشية ابن عابدين":  كتاب احلج   )2(
  .110انظر "إرشاد الساري": قبيل فصل: مث يصلی رکعتني بعد اللبس صــــ   )3(
ب اإلحرام "البحر": کتاب   )4(   .2/562احلج ــــ 
  .78ــــ"املنسك الكبري": فصل: مث بعد الغسل يتجرد ص  )5(
  .1/365"اجلوهرة": کتاب احلج ــــ مطلب يف اإلحرام   )6(
ب اإلحرام   )7(   .2/562"البحر": کتاب احلج ــــ 
ب اإلحرام صــــ8(   .102) انظر "إرشاد الساري": 
  .110ي رکعتني بعد اللبس صــــأيضا: قبيل فصل: مث يصل  )9(
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 ههبْ ، إمنا أساء لشِ )1(عليه ءَ يش أساء، وال هوحنوِ  لٍ بْ على نفسه حبَ  هدّ خر أو شَ ه اآله بطرفِ فَ رَ طَ  طَ بَ رَ 
س به ؛يف وسطه )2(يانمْ اهلِ  ملخيط من جهة أنه ال حيتاج إىل حفظه خبالف شدّ  حينئذٍ   ؛فإنه ال 

معىن  ه فلم يكن يفه فوقَ منه حفظه اإلزار، وإن شدّ  القصدُ  ، فلم يكنِ عادةً  حتت اإلزار شدّ نه يُ أل
 كره، ولزمه إذا دام يوما كفارةٌ فإمنا يُ  ةعلّ  أو غريِ  ةٍ لّ على رأسه لعِ  ةصابب العِ صْ س املخيط، وأما عَ بْ لُ 

  .للتغليظ
 ب غري رأسٍ صْ فكراهة عَ  ، وعلى هذامِ تُّ خَ والتَ  والسالحِ  يفِ والسَّ طقة نْ كره شده املِ يُ  ال« وقالوا:

  .وغريه )3(الفتح، وكذا يف »عبثٍ  لكونه نوعُ  هوإمنا  علةٍ  من بدنه إن كان لغري
ن   ل النيبعْ فإن كانتا على صفة نَـ ، )4((کبري) ني إن تيسرس نعلَ لبَ أن يَ  ستحبُّ ويُ 

لشِّ باالن ا قِ مروة منهكان لكل فَ  ام واليت تليها مهاك، أحدُ ار معقودان  سطى بني الوُ  خرُ واآل ،بني اإل
وإال  السنة، ، فهو متامُ هار، وهكذا يف سائر األوصاف كما سنذكر صَ نْ من جهه اخلِ تليها واليت 

  .يبلكونه من جنس نعل الن ؛لجُ من سائر ملبوسات الرَّ  أفضلُ  فكذلك هو

  تتمة
  ][ صفة نعله 

خمّصرًة، معّقبًة، ملّسنة، ُمثـَىن ِشراُكهما، صفراَء، من ُجلود البقر،   كان نعُله
: هي اليت هلا عقٌب أي سري من جلد يف مؤخر واملعقبة: هي اليت هلا خصٌر دقيٌق، واملخصرة

هي اليت يف مقّدمها طُوٌل على هيئة اللسان، وذلك؛ ألن  وامللسنة:النعلني ميسك به عقب القدم، 
أصابعه فكان يف ُمقّدم النـَّْعل بعُض طول يُناسب تلك  كانت أطولَ   ه لِ ُسبابَة رِجْ 

  .األصبَع، وكان له نعٌل من طاٍق، ونعٌل من أكثر، وكان لبعض نِعاله ِقباٌل واحدٌ 
 

                                                   
ب اإلحرام   )1(   .2/562"البحر": کتاب احلج ــــ 
ذيب اللغة" أبواب اهلاء والنون  أي الذي جتعل فيه النفقة، ويشد على الوسط. قوله "اهلميان":  )2(   ).3/176(انظر "
ب االحرام   )3( ـــ    . 2/453"الفتح": کتاب احلج ـ
  .78: مث بعد الغسل يتجرد صــــ"املنسك الكبري": فصل )4(
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  ، ومقداَرها فقال:نعله  صفةَ  "احلافُظ العراقيُّ "وقد نظم 
  الشعر][

ــــــــــه ـــــــ ـــــــ ــــــــــةُ  ونعلُـــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــــمصونةُ  الكرميـــــ ـــــــ ـــــــ   الـــــــ

ــــــــوىب    ـــــــــمن طُـــــــ ــــــــــسّ  لـــــــ ـــــــا مـــــ ــــــــــه ــــــــ   َجِبيَنـــــ

    
ـــــــها ـــــــ ـــــــ ـــــــــــاالن لــ ــــــــ ــــــــْري  ِقبـــ ــــــــ ـــــــــــما ِبَســــــ ـــــــ   وهـــــ

ـــــــــــْبِتيـََّتانِ     ـــــــ ـــــــ ــــــــــبَـُتوا ِســـ ـــــــ ـــــــ ـــــــــــما َســــ ـــــــ ـــــــ   َشعَرهــــ

    
ـــــــها ـــــــ ُـــــ رٌ  وطول ـــــــبـْ ـــــــ ــــــــع ِشــــ ـــــــ ـــــــــبَـَعني مـــ ـــــــ   إصــ

ــــــهما    ـــــــ ـــــــــــما وَعْرُضـــ ـــــــــــي مــــــ ــــــــــني يلـــــ   الكعبــــــ

    
ــــــــــبعُ  ــــــــ ـــــــــابعَ  سـ ـــــــ ــــــــنُ  أصـــ ـــــــ ــــــــَدم وَبْطــــ ـــــــ ــــ   الَق

ــــــــــ    ــــــوقَ  مسٌ ـخــــ ــــــــــتٌّ  ذا وفــــــــ ـــــــــــاْعَلمْ  َفِســــ   فـــ

    
ـــــــها ـــــــ ــــــــــ ورأُســــ ـــــــ دٌ ـمـ ـــــــْرض حدَّ ـــــــ ـــــــا وَعــــ ـــــــ   مــــ

ــــــــــنيَ     ــ ـــــــــــاَلني ب ــــــــــبعان الِقبـ ـــــــــــُبْطُهما إصــ   اْضـ

    
  .)1(الشمائلكذا يف شرح 

ية سنة اإلحرام] عت ب ر   [صالة ا

ا سّنَة اإلحرام؛ ليحرز فضيلَة السّنة، وإال فلو  مث َيُسّن أن يصلي ركعتني بعد الُلْبس، ينوي 
مليقات أطلق جاز، يقرأ يف اُألوىل منهما (الكافروَن)، ويف الثانية (اإلخالَص)، وُيستحبُّ إن   كان 

مسجٌد أن يصلَِّيهما فيه، ولو أحرم بغري صالٍة جاز وُكرِه، وال يصّلي يف وقٍت مكروٍه، وجتزئ 
أنه قياٌس مع الفارق؛ : «الشرحكذا يف عاّمة الكتب خالفا ملا يف   ،املكتوبُة عنها كتحّية املسجد

ال تنوب الفريضُة مَنابـََها خبالف حتّيِة  ألن صالَة سّنِة اإلحرام مستقلٌة كصالة االستخارِة، وغريِها مما
، فتتَأّدى يف فتاوى احلجةاملسجِد، وُشكِر الوضوء؛ فإنّه ليس هلما صالٌة على حدٍة كما حّققه يف 

  .)2(اهــ» ِضمن غريِها أيضا

  فصل
مها طها وسائر أح لبية و    كيفية اإلحرام وصفة ا

ٌس مستقبَل القبلة يف مكانه، فإن أحرم بعد ما قام أو مث ُحيرِم إذا سّلم عقيَب صالتِه وهو جال
  أفضُل. لَ سار أو استَـَوْت به راحلُته قائمًة جاز، ولكن األوّ 

                                                   
  . 1/129": الفصل الرابع يف صفة نعله "وسائل الوصول إىل مشائل الرسول   )1(
  . 111، 110انظر "إرشاد الساري": فصل: مث يصلي رکعتني بعد اللبس إخل صــــ  )2(
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ب أن يقال عند نية اإلحرام؟]   [ما ي

ْره يل وَتقبّـْله مينِّ « فيقول بعد السالم بلسانه مطابقا جلنانه: ، وهذا »الّلهّم إّين أُريد احلجَّ فيسِّ
وال حتُصل به النيُة؛ ألّن النيَة أمٌر آخُر وراَء اإلرادة، وهو العزُم على الشيء، فلذا ألزموا مستحٌب، 

لذكر  إلرادة حتُصل به لكن حينئذ يصري ُحمرِما  و به احلجَّ أو أراد النيَة  النيَة بعده، نعم! لو قاله 
لتلبية مث ينوي بقلبه الد ّنُة اإلحراُم  نويت احلجَّ، « خوَل يف احلج، ويقول بلسانِه:قبل التلبية، والسُّ

لبيك، لبيك ال شريَك لك لبيك، إّن احلمَد  الّلهّمـلبيك، « ، ويُليبِّ فيقول:»وأحرمُت به  تعاىل
  .)1(»والنعمَة لك وامللَك، ال شريَك لك

لفق ومن حّج ثانيا]   [صفة نية اإلحرام 

لفرض إن مل يكن َحجَّ  قبَله ُخروًجا عن اخلالف يف جواز اإلطالِق عن  وينبغي أن يُقيَّده 
لنفل وإن حّج قبله؛ لعدم األْمن عن احلَْبط، وكذا وإن كان فقريً  ؛ االفرض، وال ينبغي أن يُقّيَده 

لوصول إىل امليقات أو إىل مكَة كما مّر.   الفرتاضه عليه 
 الدعاء والنية، وإن أراد الِقراَن وإن أراد العمرَة يَنويها بقلبه، ويَذُكرها بلسانه مكاَن احلج يف

نويت العمرَة «إخل، مث يَنوي بقلبه العمرَة مع احلّج، ويقول:  »إين أريد العمرَة واحلج الّلهمّ « يقول:
. »الّلهمّ لّبيك ، واحلجَّ إخل   إخل ويُقّدم العمرَة على احلج يف الذكر استحبا

راٍن ولو مرًّة، فيقول بعد التلبية أو عمرٍة أو قِ  وُيستحّب أن يَذُكر يف إهالله ما أحرم به ِمن حجٍّ 
  .)2(»لّبيَك حبّجٍة أو بعمرٍة أو بعمرٍة وحّجةٍ « أو قبَلها، واألّول أوىل:

] [ما   يقال عند نية اإلحرام عن الغ

ْره يل، وَتقبّـْله مّين عنه الّلهمّ « وإن كان إحراُمه عن الغري يقول: ، »إين أريد احلجَّ عن فالن فَيسِّ
إخل، مث  »الّلهمّ  نويُت احلجَّ عن فالٍن، وأحرمُت به عنه، لّبيَك،« ويقول بلسانه:عنه بقلبه،  مث لِيَـْنوِ 
، أو يقوله قبل التلبية كما مّر، وشرُط النية عنه، مث إن شاء ذََكره يف »لّبيَك حبّجٍة عن فالنٍ « يقول:

                                                   
  .113 -111صــــ أيضا:  )1(
  .املصدر السابق  )2(
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لنية عنه   .)1(التلبية والدعاء، وإن شاء اكتفى 

لبية][آداب    ا

لتلبية بشّدة من غري أن يَبُلَغ اجلُْهَد يف ذلك كيال يتضّرر .1  .)2(وَيُسّن أن يرفَع صوتَه 
 .وُيستحّب أن ُيكرِّر التلبيَة ثال .2
 .وأن يُواَيل بني الثالث .3
خريُه، حىت يـَُردَّه بعد  .4 وال يَقطْعها بكالٍم أو غريِه، ولو رّد السالَم يف خالهلا جاز كما جاز 

: ، وغريِهرداحملتار، ولكن يف )3(الشرحكذا يف   ،ا إن مل يـَُفْته اجلواُب؛ فإنه مستحقٌّ عليهفراغه
لتلبية أو الذكر أو الدعاء ال جيب عليه ردُّ السالِم بل كّل حمل ال يشرَع فيه « إن املشتغَل 

  .)5(التلبية، ولكن ُيكره لغريه أن ُيسّلم عليه حالَة )4(اهـ السالُم ال جيب ردُّه

رسول  صالة  ا ء وا لبية] [استحباب ا  عقيب ا

، ويدعو مبا شاء، وإن تّربك يب وإذا لّىب ُيستحّب أن خيِفَض صوَته، ويصّلي على النّ 
» )7(إّين أسألك رَِضاَك واجلنَة، وأعوذ بك من غضبك والنار لّلهمّ ا« ، ومن املأثور:)6(ملأثور فحسنٌ 

  كّلما أخذ يف التلبية.وهكذا ُيستحّب  

                                                   
  .املصدر السابق  )1(
ب اإلحرام "الفتح":    )2( ـــ    .2/454کتاب احلج ـ
للسان صــــ  )3(   .114انظر "إرشاد الساري": فصل: وشرط التلبية أن تکون 
  .2/454"حاشية ابن عابدين": کتاب الصلوة ــــ مطلب: املواضع اليت ال جيب إخل   )4(
ب اإلحرام   )5( ـــ    .2/454"الفتح": کتاب احلج ـ
  .112ل فصل: مث يصلی رکعتني بعد اللبس صــــ) انظر "إرشاد الساري": قبي6(
 عبد هللا بن عبد هللا األموي، قال: مسعت صاحلمل نقف على هذا من األحاديث لفظا ويثبت معناه من حديث: التنبيه: ) 7(

بت: بن دمحم بن زائدة،  کان إذا فرغ من تلبيته سأل هللا تعاىل مغفرته   أن النيب «عن عمارة بن خزمية بن 
قال "ابن حجر" يف ب املواقيت،  ــــكتاب احلج   )2507أخرجه "الدار قطّين" (». ورضوانه واستعاذ برمحته من النار

ب َمْن ذُِکر امسه صاحل: 2885"التقريب" (   ».صاحل بن دمحم بن زائدة املدين أبو واقد الليثي الصغري ضعيف«)، 
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لبية] مات ا قص   ادة وا ز م ا   [ح

 أو» لبيك إلَه اخلَْلق لّبيك« ونُِدَب أن يزيَد فيها ال يف ِخالهلا بل بعدها، وجاز قبَلها، فيقول:
  »لّبيك حقا حقا تعّبًدا ورِقا«أو » لّبيك لّبيك وسعَديك، واخلُري بيَديك، والرَّْغباُء إليك والعمل«

دُة من غري املأثور   .)3(التبينيو )2(الفتحبل هو جائٌز كما يُفَهم من  )1(وال ُيستحّب الز
دُة يف خالهلا فُيكره تنزيهً    .)4(الكبري، ذكره يف اأما النقُص عنها أو الز

لسان] ون با لبية أن ت ط ا ]  

للسان، فلو ذََكَرها بقلبه مل  ا، وكذا لو صّحح احلروَف بلسانه وَشرُط التلبية أن تكوَن  يُعَتدَّ 
ا على الصحيح   .)6((کبري))5(ومل ُيسِمع نفسه مل يُعتدَّ 

  [تلبية األخرس]

، قال »ال، بل ُيستحّب كما يف القراءة يف الصالة« واألخرُس يلَزمه حتريُك لسانه، وقيل:
َب احلّج أوسُع مع أّن القراءَة ف« :"الشارُح" رٌض قطعٌي مّتفٌق عليه، والتلبيُة بل أوىل؛ فإّن 

، وليس بشرٍط، وعن "حممٍد" أنه : )8(الغاية، ويف )7(اهــ» أمٌر ظٌين خمتلٌف فيه وحتريُكه ُمستحبٌّ
                                                   

، وانظر "إرشاد الساري": فصل: وشرط التلبية أن 3/563"حاشية ابن عابدين": کتاب احلج ــــ مطلب فيما يصري به حمرما   )1(
للسان صــــ   .114تکون 

ب اإلحرام   )2( ـــ    .443، 2/442"الفتح": کتاب احلج ـ
ب اإلحرام   )3(   .2/255"التبيني": کتاب احلج ــــ 
  .85: فصل: وال ينبغي أن حيل بشيء صـــ"املنسك الكبري"  )4(
ا على الصحيح«قوله التنبيه: ) 5( ذكره املؤلف تبعا لإلمام اهلندواين لكنه ليس على إطالقه ألن اإلمام الكرخي قال »: مل يعتد 

ل اهلندواين جبوازه، وحكم هذه املسئلة مبين على اختالف معىن اجلهر واملخافتة يف الصالة بينهما فقول الكرخي أوسع وقو 
ـــ فصل يف القراءة  ، وكذا "البدائع": كتاب الصالة ــــ فصل: أما 2/302أحوط، راجع لالستزاده "البناية": كتاب الصالة ـ

ـــ مطلب يف الكالم على اجلهر واملخافتة 1/395الواجبات األصلية    . 2/309، وكذا "حاشية ابن عابدين": كتاب الصالة ـ
  . 86صل: وال ينبغي أن حيل بشيء صــــ"املنسك الكبري": ف  )6(
للسان صــــ  )7(   .114انظر "إرشاد الساري": فصل يف شرط التلبية أن تکون 
"الغاية ِيف شرح اهلداية":َأليب العباس أمحد بن إبراهيم بن عبد الغين بن إسحاق السروجى احلراين القاضي زين الدِّين اْحلََنِفّي   )8(

  ).1/104هــ).("هدية العارفني" 710املصري (ت 
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التفاق، والفرُق له أنه عمٌل يف الصالة بغري فائدٍة  شرٌط، واألصحُّ أنه ليس بشرٍط يف الصالة 
  .)1(خبالف احلّج؛ ألنه قد قام فيه غُري التلبية مقاَمها، وهو َسوق اهلدي

لبية  أ األحوال]   [استحباب إكثار ا

دُة على املرّة سّنةٌ  ، واإلكثاُر منها مستحبٌّ )2(والتلبيُة مرًّة شرٌط، وهو عند اإلحرام ال غُري، والز
زًال  اوراكبً  اوماشيً  اومضطجعً  اوقاعدً  ايف كّل حاٍل قائمً  ً  اوطاهرً  اوسائرً  اوواقفً  و  اوُجنـُبً  وُحمِد

ً  ،، ويتأّكد استحباُب إكثارها عند تغّري األحوال واألزمان، وُكّلما َعَال َشَرفًااوحائضً   ،أو هبط واد
ت اتفاقً  ألسحار، وبعد املكتو ، وعند إقبال الّليل والنهار، و ، يبدأ بتكبري التشريق مث اأو لِقي رُكبا

بع إماَمه يف التلبية تَفُسد خبالف التكبريات  ا سقط التكبُري، واملسبوُق لو    .)3((کبري)ا، فلو بدأ 
، وإذا اوكذا بعد الفوائت والنوافل يف ظاهر الرواية، وعند كّل رُكوٍب ونُزوٍل، ولقاء بعِضهم بعضً 

  استيقظ من نومه، أو استعطف راحلُته.

تلفة][ح لبية  أوقات    م ا

، مؤّكٌد ومندوٌب، فالفرُض مرًة واحدًة عند اإلحرام،  واحلاصلُ  أن التلبيَة فرٌض وسّنٌة ومستحبٌّ
دُة على املرة سنٌة، وعند تغري احلاالت مستحبٌّ مؤكٌد، واإلكثاُر منها من غري تغّري مندوٌب،  والز

، وإذا كانوا مجاعًة ال ميشي أحٌد على »العيَش عيُش اآلخرةلّبيك إّن « يُعِجُبه يقول: اوإذا رأى شيئً 
  تلبية اآلخر بل كلُّ إنساٍن يُلّيب بنفسه.

صوت  ط االجتناب عن اإليذاء]ب[استحباب رفع ا لبية    ا

وُيستحّب للرجل يف التلبية كلِّها بل َيُسّن أن يرفَع الصوَت بشّدة لكن من غري أن َجيَهَد نفَسه؛  
ء والسُّمعة، وعند الشافعية ُيستحّب  كيال يتضّرر إال أن يكون يف مصر، فال ُيستحّب خوفا من الر

إلحرام ، أما فيها فال َجيَْهر، ويُلّيب يف مسجد مكَة ومىن وعرفاٍت، وبعده يف )4(فيما بعد املقرتنة 
                                                   

ب اإلحرام   )1(   (هامش"تبيني احلقائق"). 2/257"حاشية الشليب":  كتاب احلج ــــ 
للسان صــــ  )2(   .114انظر "إرشاد الساري": فصل: وشرط التلبية أن تکون 
  .87"املنسك الكبري": فصل: يستحب اإلكثار من التلبية صــــ  )3(
ـــ ر اهليتمي على اإليضاح"حاشية ابن حج"  )4(   .155: الباب الثاين يف اإلحرام صـ
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ئمٍ  ا حبيث ُيشوِّش على مصلٍّ أو طائٍف أو  أو ذاكٍر أو حنِو  مسجِد مزدلفَة، ولكن ال يرفع صوتَه 
  ذلك، ويُلّيب يف سعي احلج إذا قّدمه.

لبية حالة الطواف] م ا   [ح

وال يُلّيب حالَة الطواف يف طواف القدوم، وطواِف اإلفاضة على فرض تقدميه على الرَّْمي، وكذا 
فصل يف   ملا قاله الشارحُ  ا، وغريِمها خالفً )2(اللبابو )1(الفتحيف طواِف التطوع، كذا يف 

أي » وال يُلّيب حالَة الطواف«الفراغ من السعي، وكذا يف فصل صفة الشروع يف الطواف أّن قوَله: 
، وإال فال يصّح على إطالقه؛ ألنه ال يُرتك التلبيُة حالَة الطواف إال أنه ال يرفَع صوتَه فيه حبيث اجهرً 

  .)3(ُيشّوش على املصلني أو الطائفني

  فصل
لبية   فيما يقوم مقام ا

للسان، وتقليدِ [ويُلّيب]  كانت أو واجبًة    نفًال  )4(البدنة مع السَّوق ُمنضّما إىل النية وهو الذكُر 
َعٍة وِقراٍن ونذٍر وكفارٍة وجنايٍة يف السَّنة املاضية، وجزاِء صيٍد قـَتَـَله يف إحراٍم سابٍق، أو يف احلرم  كُمتـْ
؛ ألن اإلجابَة كما تكون بكّل قوٍل تعظيميٍّ تكون بكّل فعٍل من خصائص  اشرتى بقيمته هد

هللا سبحانه وتعاىل كالّتهليِل والتحميِد والتسبيِح اإلحرام، أما الذكُر فكّل ذكٍر يُقَصد به تعظيُم 
لدعاء علىوالتكبِري وغِري ذلك ولو َمشُ  ّي اللساِن كان وإن أحسن  و  لفارسية أو  الصحيح ولو 

 ، وأما خصوُص التلبيِة فُسّنٌة )5(»ال« ُجيزيه، وقيل:» الّلهمّ « العربيَة والتلبيَة على املذهب، ولو قيل:
  إذا تركها وأحرم بغريها ُكرِه تنزيها؛ لرتك السنة.ال شرٌط، ف

                                                   
ب اإلحرام   )1( ـــ    .2/507"الفتح": كتاب احلج ـ
للسان صــــ  )2(   .116انظر "إرشاد الساري": فصل:وشرط التلبية أن تکون 
  ف".، ومل نعثر عليه يف فصل "صفة الشروع يف الطوا200أيضا: فصل: الفراغ من السعي صــــ  )3(
  . 82"املنسك الكبري": فصل: أما ما يقوم مقام التلبية صــــ  )4(
، وكذا يف "اهلندية": كتاب املناسك ــــ الباب 3/561األصح أنه جيزيه ويكره تنزيها کما يف "حاشية ابن عابدين"  التنبيه:  )5(

ب اإلحرام ــــ فصل: وش1/222الثالث يف اإلحرام  ، وكذا يف "ُمَعلِّم 114روط التلبية صــــ ، وكذا يف "إرشاد الساري": 
للغة اهلندية):  يف مسائل اإلحرام صـــ   .112احلّجاج"(
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ا مرًة شرطٌ « وما قيل: ، وكذا البحرمراُده ذكٌر يُقَصد به التعظيُم ال خصوُصها، كذا يف » إ
للسان«ما قيل:   .)1(مراُده ذِكٌر يُقَصد به التعظيُم ال خصوُصها» وشرُط التلبية أن تكوَن 

دنة]   [كيفية تقليد ا

أو  )3(أو ِحلَاَء شجرةٍ  )2(ُد البدنة: وهو أن يرِبط يف ُعنق بدنٍة قطعَة نعٍل أو ُعرَوَة َمزَاَدةٍ وأما تقلي
حنَو ذلك مما يكون عالمًة على أنه هدٌي، فال يتعّرض هلا أحٌد، وتـَُرّد إذا ضّلت، وال تـَُهاج إذا 

كل منها غٌين إذا عِطبْت وُذحبْت، واملعىن  لتقليد إفادُة أنه عن قريٍب وردت ماًء أو كالًء، وال 
قٌة أو بقرةٌ  يف الَيبوسةِ  علِ والنَّ  اءِ حَ ه كذا اللُّ يصري ِجلدُ    .)4((حبر) إلراقِة دمه، والبدنُة 

وط لبية] [ دي مقام ا   إقامة ا

والسَّوُق فإلقامته منه مقاَم التلبية شروٌط ثالثٌة: النيُة، وَسوُق البدنة، والتوّجُه معها أو اإلدراُك، 
ا على يِد رجٍل، أو سّيبها، ومل يتوجه معها يف غري بدنِة املتعِة والِقراِن، أو نفس التوجه  إن بعث 

يصري  ال إليها فيهما، فلو قّلد بدنًة ومل َيُسْق، أو ساق ومل يتوّجه معها، أو توّجه ومل يـَْنِو اإلحرامَ 
 أو اإلحرامَ  أو النسكَ  رانَ أو القِ  و احلجِّ والعمرةَ  ُحمرِما، ولو قّلدها وساقها إىل مكَة، وتوّجه معها

، وهلذا كان األفضُل ملن أراد تقليَد بدنٍة أن يُقدِّم التلبيَة على التقليد؛  فقد صار ُحمرِما وإن مل يُلبِّ
لتقليد، والسُّنة أن يكون ُحمرِ  لتلبية ما ألنه إذا قّلدها ُرمبا سارت فاْتبعها مع النية، فيصري ُحمرِما 

، فإن كانت البدنُة ال و احلجِّ ا، ومل يتوّجه معها مث توّجه بعد ذلك  بغريها، وأما إذا قّلدها وبعث 
لغري املتَعِة والِقرانِ ال يصري ُحمرِما حىت يَلحَقها قبل امليقات، فإذا أدركها قبله وساقها صار ُحمرِما إال 

إلتفاق   .)5(أن اللحوَق شرٌط 
وعليه املتوُن، وهو الظاهُر، كما قاله  اجلامع الصغريبعد اللحوق فلم َيشِرتْطه يف  أما السَّوقُ 

                                                   
  .2/653"البحر العميق": الباب السابع يف اإلحرام ــــ الفصل الثاين صفة اإلحرام   )1(
  ).1/36أي قربة صغرية. (طلبة الطلبة يف اصطالحات الفقهية": كتاب املناسك  قوله "عروة مزادة":  )2(
ــرسي  قوله "حلاء":  )3(   ).3/157أي القشر الرقيق الذي يلي صميم العود. (املخصص البن سيدة الـــُمــ
ب اإلحرام ــــ فصل: ومن مل يدخل مكة   )4(   .624، 2/623"البحر": کتاب احلج ــــ 
للسان صــــ) انظر 5(   .118"إرشاد الساري": فصل: وشرط التلبية أن تکون 
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لكنه لو أدرك فلم َيُسْق وساق غريه فهو كَسوقه؛ ألن فعَل الوكيل  املبسوطوشرطُه يف  البحريف 
  .)1(حبضرة املوكِّل كفعل املوكِّل

، فلو َحلِقها بعد النهرو )2(الفتحفال حاجَة إىل السَّوق أصال من  اجلامعأما على ما يف 
لتقليد؛ لعدم  لتلبية من امليقات؛ ألنه حني وصل إىل امليقات مل يكن ُحمرما  امليقات َلزِمه اإلحراُم 

لتلبية  اقِ حلِ  اوزُة بدون اإلحرام فَلزِم اإلحراُم    .)3()رمحيت(اهلدي، وال جيوز له ا
لتوّجه بنية   وإن كانت البدنُة ملتعٍة أو ِقراٍن، فإن كان التقليُد والتوجُه يف أشُهر احلج صار ُحمرِما 

 ً ، وإن كان التقليُد يف غري أشُهر احلج مل َيِصر ُحمرِما حىت يَلَحَقها اإلحرام وإن مل يلَحْقها استحسا
هدِي املتعة يف غري أشُهر احلج ال يُعتدُّ به؛ قبل امليقات وإن ُوِجد التوّجُه يف أشُهر احلج؛ ألن تقليَد 

ا فيكون تطوعا، ويف هدي  ألنه فعٌل من أفعال املتعة، وأفعاُل املتعة قبل أشُهر احلج ال يُعتدُّ 
  .الّتطوع ما مل يُدرِك أو مل َيِسْر معه ال يصري ُحمرِما كما مرّ 

أكُرب، ال إله إالهللا، وهللا أكُرب، و هللا « وُيستحّب أن ُيكربِّ عند التوجه مع َسوقها، ويقول:
مرهم صاروا ُحمرِمني إن ساروا معها، وبغري أمرهم »احلمدُ  ، ولو اشرتك سبعٌة يف بدنٍة فقّلدها أحُدهم 

لنُُّسك؛ ألن  م، وال يقوم إشعاُرها وال جتليُلها مقاَم التلبية؛ لعدم اختصاصهما  صار هو ُحمرما دو
لَّ لدفع احلَّر والبَـْرد واألذى، ولو قّلد شاًة ال يكون ُحمرما وإن داواة، واجلُ اإلشعاَر قد يكون للم

  .)5()تبيني(و )4((حبر)ساقها؛ ألن تقليَد الشاة غُري متعارف، وليس بُسّنٍة أيضا 

بيه   ت
  ]عماليلزم  اإلحرام  [فيما

لفعل من مخسٍة: تعيُني البدنة، وتعيُني التقليد وَسوُقها، والتوّجُه معها، ونيُة  فال بُدَّ يف اإلحرام 
النسك، لكن الثالَث والرابَع َيكِفي عنهما حلوُقها بل نفُس التوجه إليها إن كانت ملتعٍة أو ِقراٍن يف 

                                                   
ب اإلحرام   )1( ـــ    (هامش"البحر الرائق"). 2/624"املنحة": کتاب احلج ـ
ـــ فصل: فإن مل يدخل احملرم مکة إخل   )2(   .2/529"الفتح": کتاب احلج ـ
ب اإلحرام ــــ فصل: ومن مل يدخ  )3(   .2/100ل مکة "النهر"  کتاب احلج ــــ 
ب القران   )4( ب اإلحرام ــــ قبيل    .2/624"البحر" کتاب احلج ــــ 
ب اإلحرام   )5(   .2/325"التبيني": کتاب احلج ــــ 
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  إال فحسٌن عندمها يف اإلِبل.أشُهر احلج، واإلشعاُر مكروٌه عند خوف السراية يف قوهلم مجيعا و 

  [صفة اإلشعار]

برٍة أو سناٍن يف أسفَل َسنامها من اجلانب األيسر أو األمين،  ن يطَعن  وهو أن َيُشّق َسناَمها 
صَبِعه، ويلَطخ به  )1(اهلدايةواألشبُه هو األْيسُر، كما يف  حىت َخيرج الدُم، مث َيسُلُت ذلك الدُم 

قّلد وُجتّلل وُتْشعر، والبقُر تُقّلد، وُجتّلل، وال ُتْشعر، وُيستحّب التجليُل، والتقليُد َسناَمها، واإلبُل تُ 
ا شيٌء من ذلك   .)2(أحبُّ منه، واجلمُع بينهما أفضُل، والغنُم ال يُفعل 

  فصل
   نية اإلحرام

ن عَزمه  لتلبية أو ما يقوم مقاَمها ولو حكما،  من قلبه ومل يُوجْد وأما النيُة: فشرُطها مقارنُتها 
لقلب، فَينوي بقلبه ما ُحيرِم به من حجٍّ أو عمرٍة أو  بعدها فاصٌل أجنيبٌّ كما يف الصلوة، وأن تكوَن 
لنية مع ذلك فحسٌن ليجتمَع القلُب واللساُن كما قاله  قراٍن أو ُنُسٍك من غري تعيني، وأما التلفُظ 

  . خُ املشاي

ا نوى بقلبه ال بما  ة    تلفظ بلسانه][الع

ولو جرى على لسانه خالَف ما نوى بقلبه فالعربُة مبا نوى، ال مبا جرى على لسانه؛ ألنه  
ما مجيعا  كالٌم، ال نيٌة، فلو لّىب حبجٍة ونوى بقلبه العمرَة، أو لّىب بعمرٍة ونوى بقلبه احلجَّ، أو لّىب 

حدمها ونوى كليهما فالعربُة مبا نو    .)3(ىونوى أحَدمها، أو لّىب 

لفظ [ ُستحب ا ية]م    با

لنية مع ذلك إمنا ُحيِسن ملن ال جيتمُع عزميَة « وقال "ابُن اهلُمام" وغريُه من احملققني: إّن التلفَظ 

                                                   
ب التمتع   )1(   .2/247"اهلداية": 
للسان صــــ2(   . 118) انظر "إرشاد الساري": فصل: وشرط التلبية أن تکون 
لقلب صــــأيضا: فصل: وشرط التل  )3(   .113بية أن تکون 
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، وعلى هذا فإذا )1(»قلبه، أّما َمن اجتمعْت عزميُته فال ُحيسن له يف مجيع العبادات بل هو بدعةٌ 
لنية به، وأما تعيُني  »إين أُريُد احلجَّ  الّلهمّ « قال: ا احلجَّ كما يف املتون، وال يتلّفظ  و  إخل لّىب 

راٍن، وكذا تقييُد احلج بفرٍض فِإلحراِز األكمِل، وليس النُّسك يف النية ِمن حجٍّ أو عمرٍة أو قِ 
  .)2(بشرطٍ 

  مطلب
طالقها ية و    إبهام ا

ْ حجًة  ن نوى اإلحراَم ومل يـَْنِو حجًة وال عمرًة، أو نوى النُّسَك ومل يُعنيِّ      فلو أبـَْهَم النيَة 
ما، وَلزِمه املضيُّ فيه، وله أن جيعَله ِأليِِّهما شاء قـَْبل أن يشرَع يف أعمال  وال عمرًة صّح إحراُمه 

شوطا كان للعمرة، أو وقف بعرفَة قبل أحِدمها، فإن مل يُعنيِّ حىت طاف للعمرة أو مطلقا ولو 
وكذا لو ُأحِصر قبل التعيني والشروِع يف األعمال، يف وقوفه،  الطواف فللحّجة وإن مل يقصِد احلجَّ 

عليه قضاُئها ال قضاُء  أو جامع قبَله تعّني للعمرة ففي األوىل َجيبُ  ،أو فاته الوقوفُ  ،فتحّلل بدمٍ 
فعال العمرة، وال حجَّ عليه من قابٍل، ويف الثالثة جيب عليه املضيُّ يف  حجٍة، ويف الثانية يتحّلل 
نيا حبجة فاألّول للعمرة أو بعمرٍة فاألّول للحجة وإن مل يـَْنِو  ما مث أحرم  عمرٍة وقضاُئها، ولو أحرم 

  لثاين أيضا شيئا فهو قارٌن.
خرج يُريد احلجَّ، فأحرم ال يـَْنوي شيئا فهو حجٌّ بناًء : «"يب يوسَف" و"حممدٍ وعن "أ

  .)4(البدائعومثُله يف )3(الفتح، كذا يف »على جواز أداِء العباداِت بنيٍة سابقةٍ 
خرج الرجُل يُريد احلجَّ فأحرم، ومل حتُضْره النيُة هو حجٌّ، فإن خرج وال نيَة له : «اخلانيةويف 

لبيت فهي عمرةٌ فأح ، ومثُله يف )5(اهــ » رم ومل يـَْنِو شيئا له أن َجيعَله ما شاء ما مل َيُطْف، فإذا طاف 

                                                   
ب اإلحرام   )1( ـــ    .2/441"الفتح": کتاب احلج ـ
  .2/366"البدائع": كتاب احلج ــــ فصل: أما بيان ما يصري به حمرما   )2(
ب اإلحرام   )3( ـــ    .446، 2/445"الفتح ": کتاب احلج ـ
  .1/333"البدائع": کتاب الصالة ــــ بيان الوقت للصالة   )4(
  (هامش"الفتاوى اهلندية"). 303، 1/302"اخلانية": كتاب احلج ــــ فصل يف القران   )5(
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نه فيما إذا خرج من بيته )1(الكبري     ، وبه جيتمع بني ما ُرِوي عنهما وبني ما ذكر عنهم قبَله 
م به غريُه صّح شروُعه، وَلزِمه مثُل ما أحرم ال يُريد احلجَّ، وإليه أشار الشارُح أيضا، ولو أحرم مبا أحر 

   راٍن، فإن مل يَعَلْم مبا أحرم به غريُه فهو مبَهٌم، فيلَزمه حجٌة أو عمرٌة، به غريُه من حٍج أو عمرٍة أو قِ 
ن أحرم  ولو أُحصر أو فاته الوقوُف أو جامع قبله تعّني للعمرة كما مّر، وهكذا لو أطلق نيَة احلج 

  صّح إحراُمه للحّج، وُصِرف إىل الفرض استحسا على املذهب،  وال نفًال  ايُعنيِّ فرضً حبجٍة ومل 
  .)2(ولو نوى عن الغري أو النذِر أو النفِل كان عّما نوى، وإن مل ُحيجَّ للفرض

  مطلب
ك و ذ سك أو     نية حجت أو نصف 

؛ ألنه ملا بطلْت نيُة الوصَفني  ِمن حّج اإلسالم يَنِوي حّجَتني منذورَتني كان نفالولو لّىب 
اإلسالم يَنوي نذرا أو تطوعا كان   من حجّ للتدافع بِقي أصُل النية، وذلك َيكفي للنفل، ولو لّىب 

للفرض بقوته أو حاجته إىل التعيني،  ا، وهو روايٌة عن اإلمام ترجيحً  نذرا عند "أيب يوسَف"
  .)3(الفتحملا مّر، وجزم به يف » كان نفال« : وقال "حممٌد"

إلتفاق، أما عند "أيب يوسَف"  خبالف ما إذا لّىب يَنوي حجَة اإلسالم والتطوع فإنه فرٌض 
فِلما مّر، وأما عند "حممٍد" فألنه ملّا لغْت نيُة اجلهتني للتنايف بِقي أصُل النية، وهو َيكفي حلجة 

  .تلخيص اجلامع الكبريعن  )4(املنحةاإلسالم، وكذا يف 
ال يطوف له وال يِقف فعليه نسٌك كامٌل أو حجٌّ كامٌل،  انصَف ُنُسك أو حج  ولو نوى

 اأو نذرً  اواألّوُل مبهٌم، والثاين مطلٌق، وقد عرفَت حكَمها، ولو أحرم حبجٍّ على ظن أنه عليه فرضً 
، قضائهيه و فضيُّ فتبّني عدُمه يلَزمه املضيُّ فيه، ولو فاته احلجُّ يتحّلل بعمرٍة، وكذا لو أفسده يلَزمه امل

؛ ألنه صّح خروُجه من اإلحرام، »يلَزمه القضاءُ  ال« ُأحِصر مث حتّلل فقيل: واختلفوا يف القضاء لو

                                                   
ام النية صــــ  )1(   .90"املنسك الكبري": فصل يف إ
ام النية صــــ  )2(   .120، 119انظر "إرشاد الساري": فصل يف إ
ب اإلحرام   )3( لفتاوی اهلندية": كتاب املناسك ــــ الباب الثالث يف ، وجزم به أيضا يف "ا2/446"فتح القدير": كتاب احلج ــــ 

  .223/ 1اإلحرام 
ب شروط الصالة   )4(   (هامش "البحر الرائق"). 1/489"املنحة" کتاب الصالة ــــ 
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واألصحُّ لزوُم القضاء؛ ألن اإلحراَم يف األصل الزٌم، والتحّلُل لدفع احلرج واملشقة، وفيما دون ذلك 
    هذه السنةِ  أحرم حبجٍة ينصرف إىل حّجةِ  ، ولو)1(غاية السُُّروجي يبقى صفُة اللزوم معتربةً 

  .)2()حميط السرخسي(

  مطلب
سيان ما أحرم به    

راٍن، مث َنِسيه أو شّك فيه قبل األفعال حتّرى، ولو أحرم بشيٍء واحٍد معّنيٍ كحٍج أو عمرٍة أو قِ 
وَلزِمه أن يقَرن وإن مل يقْع حتريه على شيٍء لزِمه حجٌة وعمرة احتياطا ليخرج عن العهدة بيقٍني، 

بينهما، ويُقّدم أفعاَهلا عليه، وال يكون قار شرعيا، فال يلَزمه هدُي الِقران فإن ُأحِصر يتحّلل بدٍم 
ران، وإن شاء فّرق بتمتٍع أو غريِه، وإن جامع واحٍد، ويقضي حجًة وعمرًة، إن شاء مجع بينهما بقِ 

ن، وأما إذا قبل طواف العمرة مضى فيهما، ويقضيهما إن شاء مجع،  وإن شاء فرق، وعليه شا
جامع بعد طوافهما قبل الوقوف فَيفُسد حجُته دون عمرتِه، وعليه دٌم لفساد احلج، ودٌم للجماع يف 

  إحرام العمرة، وعليه قضاُء احلج فقط.
وإن أحرم بشيَئني وَنِسيهما ال َيدري حّجَتني أو عمرَتني أو حجًة وعمرًة لزِمه يف القياس 

ن، ويف االستحسان القِ حجتان وع ران، راُن محال ألمره على املسنون واملعروف، وَلزِمه هدُي القِ مر
دَيني وعليه قضاُء حجٍة وعمرَتني   .)4(لبابال(و )3((فتح) فلو أُحِصر بعث 

  فصل
نون والعَ [ رض وا   ]ه قبل اإلحرام أو بعدهتَ  وقوع اإلغماء وا

عتوه [ غ عليه وا م ا ضوح ر ائم ا   قبل اإلحرام] ا

فنام قبَله، فنوى ولّىب  اَمن خرج يُريد حجَة اإلسالم فُأغِمي عليه قبَل اإلحرام، أو كان مريضً 

                                                   
حلج صــــ1(   .120) انظر "إرشاد الساري": فصل: ولو أحرم 
  ).1/223"اهلندية" معز إىل "احمليط": کتاب احلج، الباب الثالث يف اإلحرام إخل   )2(
ب اإلحرام   )3( ـــ    .446، 2/445"الفتح": کتاب احلج ـ
  .122، 121انظر "إرشاد الساري": فصل يف نسيان ما أحرم به صــــ  )4(
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مره نص  ، وُجيزيه  هأو ال، من امليقات أو مبكَة بعد إحرام نفسِ  اعنه رفيُقه أو غريُه  أو قبله جاز عند
َشر اإلحراَم عنه؛ النتقال إحراِمه إليه شرعا؛ ألنه عن حّجة اإلسالم، ويصري ُحمرِما بذلك، ال ال ذي 

قَي األفعال بنفسه؛ لعدم الِعْجز خبالف املّيت، ومتاُمه يف  ، فَيِجب )1(الفتحيُتوّقع إفاقُته، فُيؤّدي 
  ُبه، ال املباشر.جتريُده عن املخيط، ولو ارتكب حمظورا َلزِمه ُموجَ 

ما أو  لعمرة إال إذا عِلم أنه يقِصد احلجَّ كذلك، فإن مل يعَلْم تعّني اإلحراُم وال جيوز أن ُحيرَِم عنه 
ر) بغريه ال حلجَّ إال إذا دخلوا يف أثناء السَّنة فبالعمرة؛ ألن اإلعانَة إمنا تكون مبا ينفعُ  ، مث إن كان )2((
م وهو مريٌض فال خالف ن أََمره أن ُحيرَِم عنه إذا أُغِمي عليه أو  ، فَينِوي عنه،  مره  يف جوازه عند

ْره له، وتَقبّـْله منه الّلهمّ « ويقول:   .)3((کبري) ، مث يُليبِّ عنه»إنه يُريد احلجَّ فَيسِّ
مره نص  إن كان رفيُقه؛ ألن عقَد  ففي املغمى عليه جيوز عند "أيب حنيفة" اوإن ال 

  رفيقه فال روايَة فيه. كان غريَ   به داللًة عند العجز خالفا هلما، وإن االّرِفاقة تكون أمرً 
ب )4(، والراجُح اجلواُز أيضا واختلف املشايُخ على قول "أيب حنيفة" ؛ ألن هذا من 

  .)5(الفتحاألمانة ال الوالية، وداللُة اإلعانة قائمٌة عند كّل َمن ُعِلم قصُده رفيقا كان أو ال،كذا يف 
  .)6()السعود أبو(كاإلغماء يف عدم اشرتاط اإلذن   هوالَعتَ 

أّن املريَض الذي ال يستطيُع : «احمليطوأما يف النائم املريض فُيشرتط صريُح اإلْذن ملا يف 
مره جاز، وإال فال ئٌم إن كان  اهــ، وكذا ُيشرتط أن ُحيرِموا منه » الطواَف إذا طاف به رفيُقه، وهو 

مره، ومحلوه ، اللبابعلى فوِر أمرِه ملا يف  ئٌم من غري إغماٍء إن كان  ولو طافوا مبريٍض، وهو 
مره  على َفوره جيوز وإال فال، والكالُم يف اإلحرام عن النائم، لكن إذا كان الطواُف عنه ال جيوز إال 

ابعِضها لزِمه  ، فلو أفاق أو استيقظ قبل أداِءاألفعال كِلها أو)7((رداحملتار) فاإلحراُم أوىل  مباشرُ

                                                   
ب اإلحرام   )1( ـــ    .525، 2/524انظر "الفتح": کتاب احلج ـ
ب اإلحرام "ا  )2( ـــ    .2/96لنهر": کتاب احلج ـ
  .93"املنسك الكبري": فصل يف إحرام املغمى عليه صــــ  )3(
  .123، 122انظر "إرشاد الساري": فصل يف إحرام املغمی عليه صــــ  )4(
ب اإلحرام   )5( ـــ    .2/524"الفتح": کتاب احلج ـ
ب اإلحرام، فصل يف مسائل شىت "فتح املعني على شرح الكنز ملال مسكني": كتاب   )6(   .1/495احلج، 
  .627، 3/626: مطلب يف مضاعفة الصالة مبکة الدر" مع "الرد""  )7(
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  دوا به املشاهَد.شهَ ه ُجيزيه، وال جيب أن يَ ئُ األفعال]، وإن مل يُِفق فأّدى عنه رفقا [بقية
، وجيب محلُه يف الطواف والوقوِف بعرفَة، ال يف غريِمها، واألّوُل أصحُّ، نعم! »ال ُجيزئه« وقيل:

اٍف وسعٍي غَري ما يفعله املباشُر عن نفسه بّد من نيِة وقوٍف وإنشاِء طو  دوا به الإحضارُه أوىل، وإذا مل يُشهِ 
خبالف ما إذا شِهدوا به املوقَف؛ ألنه الواقُف، وإذا ِطيَف به كان مبنزلة الطائف راكبا فيكتفي املباشر 

أو يشرتط نية الطواف عن نفسه وعن احملمول  ،أو مل يكن له إحرامٌ  ،بطواف واحد، وإن اختلف طوافهما
  .)1(الشرح و على ظهر غريه أو على البعري، كما يفسواء محله على ظهر نفسه أ

م[ ائم  ح ض ا ر غ عليہ وا   بعد اإلحرام]ا

م املريض بعده تعني محله اتفاقا، ويشرتط نيّـُتهم الطواَف إذا  ،وإذا أغمي عليه بعد اإلحرام أو 
م إذا طيف به أغمي يُتيمّ ، وعن "دمحم" يف احملرم إذا )3((فتح)و )2((حبر)محلوه فيه كما يشرتط نيته 

ملتوضئني،     .)4(الكبريكذا يف تشبيها 

م [ جنونح عده ا   ]قبل اإلحرام و

م قالوا:  إنه ال حجَّ على جمنون مسلم، «ولو ُجّن قبل اإلحرام ال نّص فيه عن املشايخ إال أ
ألوىلاهــ، فهذا ُحيرِم عنه » وال يصّح منه إذا حج بنفسه، ولكن حيرم عنه وليه ، )5((رداحملتار) وليُّه 

ب اإلعانة ال الواليةِ «الفتحوقدمنا عن  ، وهو يفيد أنه ُحيرم عنه كلُّ َمن عِلم )6(اهــ»أن هذا من 
  قصَده إذا مل يكن له وّيل، وهللا سبحانه وتعاىل أعلم.

الوقوف  ولو أُحرم حبجة اإلسالم عاقال، مث ُعرض له اجلنون، فُفعل به ما على احلاج من
رة وحنو ذلك أجزأه وإّال فال، كذا يف  دة يف منسك ابن أمري احلاجوطواف الز ، وسيأيت الز

  .الفصل اآليت
                                                   

  .123انظر "إرشاد الساري": فصل يف إحرام املغمی عليه صــــ  )1(
ب اإلحرام ــــ فصل: ومن مل يدخل مكة   )2(   .621، 2/620"البحر": کتاب احلج ــــ 
ـــ فصل: فإن مل يدخل احملرم مکة "الفتح": ک  )3(   .2/526تاب احلج ـ
  .94"املنسك الكبري": فصل يف إحرام املغمى عليه صــــ  )4(
  .  228، 3/227: کتاب احلج ــــ مطلب فی مضاعفة الصالة مبکة الدر" مع "الرد""  )5(
ـــ فصل: فإن مل يدخل احملرم مكة   )6(   .  2/524"الفتح": کتاب احلج ـ
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عتوه بعد اإلحرام] م ا   [ح

ولو أحرم وهو صحيح، مث أصابه َعَتٌه، فقضى به «: )1(املنتقىعن  الكبريو الفتحويف 
، وما )2(أصحابه املناسك، ووقفوا به، فلبث بذلك سنني، مث أفاق أجزأه ذلك عن حجة اإلسالم

يف ذلك ما جيب يصيب هذا املعتوُه من الصيد أو مّس الِطْيب أو لُْبس الثياب أو اجلماع جيب عليه 
 .)3(اهــ»الصحيح؛ ألنه قد جعل فيما جيزيه من حجته مبنزلة الصحيح على

  بيهت
ه] [فيما حصل غ عليه وغ م ا   من ح

م وهو مريض، فإن كان قبل اإلحرام ودام بعده،  واحلاصل: أنه لو أُغمي عليه أو ُجّن أو 
ئب عنه يف كل شيء على األصّح إال يف ركعَيت الطواف، وإن كان بعد  فكل َمن عِلم قصَده هو 

  وأما املريُض الغُري النائم فتعني محله  اإلحرام تعني محُله، وال نيابَة عنه إال يف نية الطواف والرمي،
  وال نيابة عنه إال يف الرمي.

  فصل
ص    إحرام ا

ينعقد إحراُم الصيب املمّيز للنفل، ال للفرض إذا أحرم بنفسه، وكذا غُري املميِّز إذا أحرم عنه 
ا مل يقِدر عليه، فُيحرم وليُّه، فاملميِّز ال يصح النيابُة عنه يف اإلحرام، وال يف أداء األفعال إال فيم

بنفسه، ويقضي املناسَك كلَّها بنفسه، ويفعل كما يفعل البالغ، أما غُري املميِّز فال يصح أن ُحيرم 
لتلبية، ومها شرطان يف اإلحرام كما مّر، وكذا ال يصح  بنفسه؛ ألنه ال يعقل النيَة، وال يقدر التلفَّظ 

له وليُّه، واألقرب أوىل، فالوالد أوىل من األخ، والظاهر أنه طوافه الشرتاط النية له أيضا، بل ُحيرِم 
  .)4((شرح) شرط األولوية

                                                   
ــــ334تقى": حملمد بن دمحم بن أمحد، أيب الفضل املروزي السلمي البلخي، احلنفي(ت "املن  )1(   ).305هــ). (الفوائد البهية صـ
ـــ فصل: فإن مل يدخل احملرم مکة   )2(   .2/526"الفتح": کتاب احلج ـ
  .22، 21"املنسك الكبري": فصل يف شرائط الوجوب صــــ  )3(
  .124إحرام الصيب صــــ انظر "إرشاد الساري": فصل يف  )4(
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[ ص   [صفة إحرام ا

وينبغي للويل أن ُجيّرده قبل اإلحرم ويُلبسه إزارا ورداء، وإذا أحرم له ينبغي أن جينبه من 
ها، وينوي عنه حني حمظورات اإلحرام، ولو ارتكب حمظورا ال شيء عليهما، ويقضي به املناسَك كلَّ 

حيمله يف الطواف، وجاز النيابة عنه يف كل شيء إال يف ركعيت الطواف فَتسُقط، وإحرام الصيب 
  ينعقد غري الزم، فال يلزمه املضيُّ فيه.

[ ص م جناية ا   [ح

فلو فسخه أو ترك أركاَن احلج كلَّها أو بعَضها، أو ترك واجباتِه كذلك ال جزاء عليه وال قضاَء، 
ن يرجع إىل ميقات من املواقيت وجيّدد التلبيَة ول و جّدده للفرض بعد بلوغه قبل الوقوف بعرفَة 

  وغريه. )1()قهستاين(حلّج أجزأه 
، )2(اخلانية وكذا لو مل يرجع إىل امليقات، وجّدد اإلحرام جيزيه عن حّجة اإلسالم، كما يف

» سواء رجع إىل امليقات لإلحرام أو مل يرجعصّح حّجُته عن حجة اإلسالم «وذكر "أبو املكارم": 
اوزة عن  اهـ، فظهر أن الرجوع ليس بالزم، بل الواجُب إحراُمه من حيث بـََلَغ كما قّدمنا يف ا

  .الكبري

جنون و[ م إحرام ا صو هب إحرام الفرُق ح   ]حرام ا

، ولو ُجّن بعد اإلحرام فكاملغمى عليه بعد  نوُن كالصيب الغري املميِّز يف مجيع ما ذكر وا
عن  الذخرية؛ ملا يف )3()لباب(اإلحرام، فلو ارتكب حمظورا حال جنونه فعليه الكفارُة 

البالُغ إذا ُجّن بعد اإلحرام، مث ارتكب شيئا من حمظورات اإلحرام، فإن فيه الكفارَة، « :)4(النوادر
  .)5(حبر(و )فتح( »فرقًا بينه، وبني الصيبّ 

                                                   
  .96، و"املنسك الكبري": فصل يف إحرام الصيب صــــ125أيضا: فصل يف إحرام الصيب صــــ  )1(
  (هامش"الفتاوی اهلندية") 1/281"اخلانية": کتاب احلج   )2(
  .127انظر "إرشاد الساري": فصل يف إحرام الصيب صــــ  )3(
  .6/153هــ). ("األعالم للزركلي" 233ت - 130 بن هالل التميمي(م"النوادر": حملمد بن مساعة بن عبد هللا  )4(
ــ قبيل فصل يف املواقيت   )5(   .2/555، و"البحر": كتاب احلج 2/429"الفتح":کتاب احلج ــ
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وينبغي أن يقّيد هذا مبا إذا أفاق بعد ذلك ولو بِسِنني بدليل ما قّدمنا عن : «الكبريقال يف 
  إخل. »هذا املعتوهُ  وما ُيصيبُ من قوله:  املنتقى

نون أنه إن أحرم عاقال مث ُجّن مث أفاق بعد أداء «أيضا:  الكبريويف  التحقيق يف مسألة ا
نون، فيفسد )1(احلج ولو بسنني فحكُمه حكُم العاقل وإال فكالصيب ، ويتحقق اجلماُع من الصّيب وا

  .)2()لباب( » جزاء وال قضاء عليهماأو َأَكل يف صومه إال أنه ال ،نسكهما كما لو تكلم يف صالته

ملوك]   [إحرام ا

ذن مواله أو بغري إذنه، وله حتليُله إن أحرم بغري إذنه،  وإحراُم اململوك ينعقد للنفل، ال للفرض 
      وُكرِه بعَده انعقادا الزما، فلو ُعِتق بعده ال ميكنه فسُخه فَيمِضي فيه، وال يسقط به الفرُض، 

، وإذا أذن املوىل ألمته )3(، فإن كان صوما ففي احلال وإال فبعد الِعْتقجزائُهرا لزمه ولو ارتكب حمظو 
  .)4((کبري) املتزوجة يف احلج فليس لزوجها أن حيللها

  لفص
رمات اإلحرام زا   ها ا ظوراته ال   ءو

لسَّوق كما ذكر  لتلبية أو فعال  وهو اجلماع عند اجلمهور؛  فْليَـّتِق الرفثَ فإذا أحرم قوال 
  .]١٨٧البقرة: [ َّجم يل ىل مل خلُّٱ لقوله تعاىل:

ن ال يكون رفثا وهو قول ابن عباس  أو ذِكر اِجلماع ودواعيه حبضرة النساء، فإن مل يكن حبضر
 :وظاهر صنيع غِري واحٍد )5((شرح)» وهو األصحّ «، قيل: »ذِكرُه ودواِعيه مطلقا«، وقيل ،

ر) ترجيُح ما عن ابن عباس ))6( .  

                                                   
  .275، 274"املنسك الكبري": فصل: النوع الرابع يف حكم اجلماع صــــ  )1(
ب املناس  )2(   .373ــــ فصل: وإذا ألبس احملرم حمرما صــــ كانظر "إرشاد الساري": 
  .129أيضا: فصل يف إحرام العبد واألمة صــــ  )3(
  .99"املنسك الكبري": فصل يف إحرام العبد واألمة صــــ  )4(
  .129انظر "إرشاد الساري": فصل يف حمرمات اإلحرام صــــ  )5(
ب اإلحرام   )6( ـــ    .2/68"النهر": کتاب احلج ـ
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  . )1()در(أي اخلروج عن طاعة هللا تعاىل  والفسوقَ 
مع الرُفـََقاء واخلَُدم واملكارِين حىت يغضَبهم خبالف اجلدال على وجه النظر يف أمر من  واجلدالَ 

لقواعد الشرعية فواجٌب على   ملعروف والنهُي عن املنكر  س به، وأما األمُر  أمور الدين؛ فإنه ال 
  فاَخذة بشهوة.، واجلماُع ودواِعيه كالُقبلة والَلْمس واملعانَقة وامل)2((شرح)كل أحد يف كل حال 

رأس وتقليم األظفار]   [حلق ا

شعر بقّية البدن من أّي مكان كان   ورأِس غريه ولو حالال، وتقصريَه وقصَّ اللحية وإزالةَ  رأسه وحلقَ 
كالشارب واإلبط والعانة والرقبة وموضع احملاجم، كيف ما كان، حلقا وقّصا ونتفا وتنّورا وإحراقا مباشرة أو 

، وقلُم ظُفره ولو واحدا متكينا أو إكراها و  مناما وحنو ذلك إال للشعر النابت يف العني فال شيء فيه عند
س به مره أو ظفر غريه إال إذا انكسرت حبيث ال يَنُمو فال    .)3((رداحملتار) بنفسه أو 

حرم[  س ا ضابطة  ل   ]ا
أن ضابطه لبس كل شيء معمول على قدر البدن : « )4("قال "احلليب، ولبَس املخيط

أو بعضه حبيث ُحييط به خبياطته أو تلزيق بعضه ببعض أو غريمها، ويستمسك عليه بنفس لبس مثله 
لبدن » بكسر امليم وفتح العني باملـِــْكعَ إال  اهــ، فخرج ما خيط بعُضه ببعض ال حبيث حييط 

س بُلبسه لقميص، وك)5(مثل املرقّعة فال  س به؛ لعدم اإلحاطة  ،ذا لو ارتدى  أو اتََّشَح به فال 
ومل يـَُزرّه؛ لعدم االستمساك بنفسه، وهلذا يتكلف يف  )6(بواسطة اخلياطة، وكذا لو لَِبس الطَّيَلسان

                                                   
إلحرام إخل "حا  )1( ـــ مطلب فی ما حيرم    .3/567شية ابن عابدين": کتاب احلج ـ
  .130، 129انظر "إرشاد الساري": فصل يف حمرمات اإلحرام صــــ  )2(
إلحرام إخل الدر" مع "الرد""  )3( ، وانظر "إرشاد الساري": فصل يف حمرمات 571- 3/567: کتاب احلج ــــ مطلب فی ما حيرم 

  .130اإلحرام صــــ
هـــ)، أشهر كتبه: "غنية املتملي يف شرح منية املصلي" 956ت  - 000هو إبراهيم بن دمحم بن إبراهيم احلليب، فقيه، حنفي (م  )4(

  )1/66وغريها. (األعالم للزركلي، إبراهيم احلليب 
إلحرام إخل الدر" مع "الرد""  )5( ـــ مطلب فی ما حيرم    .3/571:کتاب احلج ـ
لبدن خال عن التفصل واخلياطة أو هو ما يعرف يف العامية لسان":قوله "الطي  )6( املصرية  أي ما يُلبس على الكتف أو حييط 

ب الصاد    .2/561لشال. "املعجم الوسيط" 
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خلياطة اهــ لزّر مع اإلحاطة    .)2() 1(حفظه، فلو زرّه فهو لبس املخيط؛ حلصول االستمساك 

م الُقف  لمُ [ح ن    حرم]از
وغريِه وقال  الكبريازين يف يدي الرجل، وبه صرح يف فَّ حرمة لبس القُ  أو بعضهوأفاد قوله: 

هلا  بُ دَ نْ ، وأما املرأة: فيُـ )4(وَحيرُم عليه لُبس القّفازين يف يديه عند األربعة« : )3(""عزُّ ابن مجاعةَ 
؛ لقوله    .)5(»وال تلبس القفازين: عدُمه عند

خيط][يُ  عتاد  ا س ا ل   منع ا
لعمل إىل  واحلرام من لُْبس املخيط اللبس املعتاد، وهو أن ال حيتاَج يف حفظه عند االشتغال 

ن َجيَعل ذيل قميصه مثال أعلى وجيبه أسفل    .)6((شرح)تكّلٍف، وِضدُّه أن حيتاج إليه 
َتزِر به، فإن مل ي وإن مل جيد إزارا يـَْفُتُق ما كن سراويُله حول الَسرَاويل ما خال موضع التَِّكة و

َتزر به  قابال ألن يُفَتَق ويُؤَتزر به جيوز له لبُسه، وجيب الكفارُة خبالف القميص؛ ألنه ميكنه أن 
  .)7(فحرم لبسه

ليكون أقرب إىل السّنة وإال  يعين وإن مل جيد رداء شّق قميَصه وارتدى به: البدائعوما يف 
س بهفال حيتاج إىل شق قميصه؛ ألنه لو ارتدى به من    .)8((شرح) غري شّق ال 

ف و ْس ا م لُ مِ  [ح  ا
ْ
  لُمحرِم] بعَ ك

إّال أن ال جيَد نعَلني، فلَيقطْعهما حىت يكو أسفَل من الكعبني، كما  اخلفني، واجلوربني ولبسَ 
                                                   

ت   )1( ب اجلنا ـــ    .3/27"الفتح": كتاب احلج ـ
الرجال، أما استخدام ثوب غري خميط  املسمى ) ملرضى البواسري من Under Wearستخدام التبان (ال جيوز ااملالحظة:   )2(

للغة اهلندية): كتاب احلج بــ( هلندية فمرتّخص هلم للضرورة، انظر "أحسن الفتاوى" (   معز إىل "الدر". 4/431) 
األعالم هـــ). (767ت  - 694بن مجاعة الكناين، احلموي، الدمشقي، عّز الدين(م هو عبد العزيز بن دمحم بن إبراهيم  )3(

  ).4/26للزركلي، 
  .103"املنسك الكبري": فصل يف بيان ما حيرم على احملرم صــــ  )4(
ب ما ينهى من الطيب للمحرم واحملرمة، عن عبدهللا بن  عمر 1838أخرجه البخاري (  )5(   .) كتاب جزاء الصيد ــــ 
  .131، 130انظر "إرشاد الساري": فصل يف حمرمات اإلحرام صــــ  )6(
  .130صــــ أيضا:  )7(
ــــ فصل وأما بيان ما حيضره احملرم   )8( ــ 2/406"البدائع": كتاب احلج ـ   .130، وانظر "إرشاد الساري": فصل يف حمرمات اإلحرام صــ
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؛ املِـْكَعبجيوز للُمحرِم لُْبس وعن هذا قال املشايخ: : « ، قال "ابن اهلمام")1(الصحيحيف 
، لكنهم أطلقوا جواَز لُبسه، ومقتضى النص أنه ـْكَعبٌ مِ ألن الباقَي من اُخلّف بعد القطع كذلك 

: أنه إذا كان قادرا ، وكذا حكى "الطرباين" عن "أيب حنيفة")2(اهــ» مقيد مبا إذا مل جيد نعلني
  .)5(  "و"الشافعي )4(وهو قول "مالك" )3(على النعلني ال جيوز له لبس اخلفني ولو قطَعهما

بل ظاهر احلديث أنه لو وجَدمها ال يقطع اخلفني؛ ملا فيه من إتالف املال من غري «قلنا: 
، (شرح)و )7()رداحملتار(و ،)6((حبر)»حاجة، وهو ال ينايف جواَز لُبسهما لو قطعهما مع وجود النعلني

ساءُة، وما حكى "الطرباين" نعم! لُبسهما مع وجود النعلني خمالٌف للسنة فُيكره وحيصل به اإل
  .)9(وغريه )8((شرح)  خالُف املذهب ولعّله رواية عن "أيب حنيفة"

كعب]   [مع ا
 معقد الِشراك دون النايت فيما روىوالكعب هنا: العظم املثّلث املبّطن على ظهر القدم عند 

  )11(. عن "دمحم" )10(""هشام

                                                   
 فإن  ال يلبس احملرم القميص إخل وال اخلفني إال ملن مل جيد النعلني«قال:  جزء من حديث سامل عن أبيه عن النيب   )1(

ب العمائم).5806أخرجه البخاري"(».("جيدمها فليقطعهما أسفل من الكعبنيمل    ) كتاب الباس ــــ 
ب اإلحرام   )2( ـــ    2/448"الفتح": کتاب احلج ـ
ب اإلحرام   )3( ـــ    (هامش البحر الرائق) 2/568"املنحة": كتاب احلج ـ
ـــ فصل يف لبس احملرم ا  )4(   .2/46جلوربني والنعلني "املدونة الكربى": كتاب احلج ـ
ب اإلحرام وما حيرم فيه   )5(   .1/381"املهذب يف فقه اإلمام الشافعي": 
ب اإلحرام   )6(   .3/568"البحر": کتاب احلج ــــ 
إلحرام إخل الدر" مع "الرد""  )7(   .3/572: کتاب احلج ــــ مطلب فی ما حيرم 
  .344، 343صــــ) انظر "إرشاد الساري": فصل يف لبس اخلفني 8(
ب اإلحرام 9( ـــ    (هامش"البحر الرائق"). 2/568)"املنحة":کتاب احلج ـ
هــ)، فقيه، حنفي، من أهل الري، أخذ عن أيب يوسف ودمحم صاحَيب اإلماِم 201ت  - 00)هو هشام بن عبيد هللا الرازي(م10(

  ).8/87("األعالم للزركلي"أيب حنيفة. 
  2/258ب اإلحرام  -": كتاب احلج ) "التبيني" و"حاشية الشليب11(
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بيه   ت
انعة  [ مِ عدم   ا

ْ
س العقبب عَ ك   ]مع أنه 

ب الَسْرُموَزة وحنُوها مما ينتهي إىل الَكعب يعين وإن كان يسُرت العقب كالكوش اهلندي عَ كْ ـواملِ 
وحنوه؛ ألن النص مل يُوِجب أن يبالغ يف قطع اخلفني حىت يكو كالسرموزة وهو البابوج، بل أوجب 

  سواء كا كالسرموزة أو كالكوش اهلندي. قطَعهما حىت يكو أسفل من الكعبني
، ومل يلتفت إىل أنه يسرت )1(»لكوش اهلندي املِـْكَعب: « وعن هذا فّسر الشارحُ 

، ويتفرع عليه عدُم جواز لبس )2(اهــ» والظاهر أنه ال جيوز سرت العقب: «رداحملتارالعقب، فما يف 
الكوش اهلندي وحنوه مما يسرت العقب ليس بظاهر، نعم! لو كان الكوش اهلندي يسرت العقب وما 
فوقه مما حياذي الكعب ينبغي أن ال جيوز لبسه؛ ألنه مل يكن أسفل من الكعبني يف كل جانب وهو 

كالنعلني من جانب املؤخر، وهللا الظاهر من النص، ولعله محل النص على قطع اخلفني حىت يكو  
  .)3()لباب(يف رجله يواري الكعب  كل شيء  ولبسَ سبحانه وتعاىل أعلم، 

 ّ س ا م ل مُ [ح   ب]ي َط وب ا

م رکُ ـــــكُ ـــصبغ مباله طيب أي رائحة طيبة، كورس وزعفران وعصفر وحنو ذلك، كال ثوبٍ  ولبسَ 
  .)4((کبري) وغريه مما يطيب به خميطا كان أو غري خميط

ون]
ّ
ل ة ال  لرا ة  الطيب    [الع

يفوح  إال أن يكون غسيال ال ينفض أي ال )5((جوهرة) أو ينام عليه ،وال ينبغي له أن يتوسده
  ، واألول هو األصح.»أي ال يتناثر ِصبُغه« منه رائحُة الطيب، وقيل:

                                                   
  .136انظر "إرشاد الساري": فصل يف مباحاته صــــ  )1(
إلحرام إخل   )2(   .3/572"حاشية ابن عابدين": کتاب احلج ــــ مطلب فيما حيرم 
  .136انظر "إرشاد الساري": فصل يف مباحاته صــــ  )3(
  .101رم صــــ"املنسك الكبري": فصل يف بيان ما حيرم على احمل  )4(
  .1/368"اجلوهرة": کتاب احلج ــــ مطلب يف اإلحرام   )5(
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وحنِوها  )1(ِطيب، كاملـَــْغَرةفالعربة للرائحة ال لّلون، وهلذا لو كان الثوب مصبوغا بِصْبغ ليس فيه 
س بُلْبسه ولو قبل الغَ  جيوز للمحرمة «ل؛ ألن فيه الزينَة فقط، واإلحرام ال مينعها حىت قالوا: سْ فال 

نواع احلُِلّي وتلبس احلرير   .)3(،وغريه)2((شرح)» أن تتحلى 
ترى! أنه لو كان ثو والثاين غُري صحيح؛ ألن العربة للطيب ال للتناثر، أال «: البحرويف 

، وكذا )5(»)4(املستصفىفإن املـُـْحرِم ُمينع عنه، كذا يف  ؛مصبوغا له رائحٌة طيبٌة وال يتناثر منه شيءٌ 
  .)6(اهــ لو كان ال يتناثر ِصبُغه ولكن يفوح رُحيه مينع منه :البدائعيف 

وب  س ا م ل ُمَبخـر  اإلحرام][ح   ا

ت  الثوب املبخَّر ولُْبسَ  ، وغريه )7(الفتحبعد اإلحرام على ما قاله األصحاُب، كما يف جنا
س أن يلَبس الثوَب املبّخَر؛ ألنه غُري مستعمل جلزٍء من « حيث قال:السراجخالفا ملا يف  وال 

  ،كَمن قـََعد مع العطّارِين اهــ.)8(»ون ِطْيباالِطْيب، وإمنا حيُصل منه جمّرُد الرائحة، وذلك ال يك

وجه] رأس وا   [تغطية ا

، )10(الدُّر، كالعارِض واألنِف والَفِم، والذََّقِن على ما يف )9(هه أو بعضِ كلِّ   الرأس والوجه وتغطيةَ 

                                                   
هلندية "گريو". قوله "املغرة":  )1(   أي ِصبٌغ ُيصبغ به الثوب، ويقال له 
ب اإلحرام صــــ  )2(   .131انظر "إرشاد الساري": 
ب اإلحرام   )3( ـــ    .2/450"الفتح": کتاب احلج ـ
هـ).(أمساء  710ت – 000(ملعبد هللا بن أمحد بن حممود حافظ الدين، أيب الربكات النسفي"املستصفى يف شرح املنظومة":   )4(

  ).1/272الكتب املتمم لكشف الظنون 
  . (خمطوطة)81"املستصفي شرح الفقه النافع": كتاب احلج صـــ  )5(
ـــ فصل يف حمظورات اإلحرام   )6(   .2/408"البدائع": کتاب احلج ـ
ت   )7( ب اجلنا ـــ    .3/22"الفتح":کتاب احلج ـ
  .2/367"اجلوهرة": کتاب احلج ــــ مطلب يف اإلحرام   )8(
استخدمه أقل من  منرام؛ التقاء نفسه من املْغرب، ف) يف اإلحMaskال جيوز استخدام "قناع الفم واألنف" (املالحظة: ) 9(

ت  يوم وليلة فعليه صدقة، وإن كان أكثر فدم، ب اجلنا للغة اهلندية): كتاب احلج ــــ  ) " انظر "فتاوى دار العلوم زكر
3/444.  

إلحرام وما ال حيرم 10( ـــ مطلب فيما حيرم    .3/568)"الدر املختار": كتاب احلج ـ
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بثوٍب أو طٍني أو حناٍء أو تعصيٍب أو حنِو ذلك مما يُقَصد به التغطيُة بعذٍر أو  اخلانية عن )1(البحرو
أو ليلًة دٌم، والرُّْبُع منهما   ابغِري عذٍر إال أن صاحَب العذر غُري آٍمث، لكن يف تغطية كلِّ الوجِه أو الرأِس يومً 

، ويف األقلِّ من يوٍم أو من الرُّْبع صدقةٌ  بال ثوٍب على رأِسه أو  نعم! لو َوَضع يديه  )2((رداحملتار) كالكلِّ
أو حنَو ذلك مما ال يُقصد  مشغوًال  عليه إجانًة أو عدًال  لَ أو محََ  ،أو انغمس يف ماءٍ  ،وجِهه كاألْنِف وغريِه

َس به، ولو غّطى كلَّ رأسه، كما يف  خبالف ما لو َمحَل الثياَب على رأسه ولو يف  الشرحبه التغطيُة ال 
، اولو َمحَل على رأسه شيئا يلَبُسه الناُس يكون البسً : «»اخلانية، قال يف )4((شرح)فإنه تغطيٌة  )3(بـُْقَجة

  .)5(اهــ» وإن كان ال يلَبسه الناُس كاإلجانة وحنوِها فال
حبيث ال حيُصل  قو  اوذكر "املرشدّي" أّن الثياَب لو كانت يف بـُْقَجة، وكانت مشدودًة شد 

َر )6(منها تغطيٌة فال كراهَة يف َمحْلها وال جزاَء، وإال فُيكره، وجيب اجلزاُء؛ ألنه تغطيةٌ  ، ولو دخل ِستـْ
َس به اهــاالكعبة فأصاب رأَسه أو وجَهه ُكره حترميً  ، ويُكره َكبُّ وجِهه على ِوسادٍة )7(، وإال فال 
فإنه وإن َلزِم منه تغطيُة بعِض وجِهه أو رأِسه إال أنه رُِفع خبالف خدَّيه، وكذا َوْضُع رأِسه عليها؛ 

تكليُفه؛ لدفع احلرج فإنه اهليئُة املستحّبُة يف النوم خبالف كبِّ الوجه ال ِسْرتِ سائر بدنِه سوى الرأِس 
ة والوجِه فإنه ال شيَء عليه لو َعَصبه، وُيكره إن كان لغري عذٍر؛ ألنه نوُع عبٍث فجاز تغطيُة اللحي

َقن وأُُذنَيه وقَ    الُعُنق. فاه وهو وراءَ ما دون الذَّ

كفّ  م تغطية ا رداء][ح    أو القدم با

راك مبا ال ما فوق َمْعقِ  وكذا تغطيُة كَفّيه وقدَميه يكون لُْبسا كتغطيتهما مبِْنديل وحنوِه د الشِّ

                                                   
ب اإلحرام 1(   .2/567) "البحر": کتاب احلج ــــ 
ب اإلحر   )2( ـــ    .570، 3/569ام "حاشية ابن عابدين": كتاب احلج ـ
بضم الباء وسكون القاف وفتح اجليم، كلمة تركية ُمعرَّبة، وهى يف العثمانية بوغجه، قال عنها اخلفاجى: هى  قوله "البـُْقَجة":  )3(

  ).73قطعة من القماش على شكل ُصرَّة توضع فيها املالبس. (املعجم العريب ألمساء املالبس صــــ 
  .137، 136يف مباحاته صــــانظر "إرشاد الساري": فصل   )4(
  (هامش"الفتاوى اهلندية"). 1/286"اخلانية" کتاب احلج   )5(
  .137انظر "إرشاد الساري": فصل يف مباحاته صــــ  )6(
  .103"املنسك الكبري": فصل يف بيان ما حيرم على احملرم صــــ  )7(
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ا لُْبسٌ  لُقّفازَين واجلَوَربـَْني؛ فإ   .)2(وغريُه )1()(رداحملتار خبالف تغطيِتهما 

وت][اإلحرام يَ    بطل با

إذا مات ابُن : ُهه لبطالن إحراِمه مبوته؛ لقولهولو مات ُحمرِما يُغّطى رأُسه ووج
حلج على  ُم عمٌل فهو منقطٌع، ولذا ال يبين، واإلحرا)3(آدَم انقطع عمُله إال من ثالثٍ  املأموُر 

  .)4(إحرام املّيِت اتفاقا
  الطِّْيب يف الثوِب والبدِن ولو بقصد التداوِي وأْكُل الطِّْيب وحَده قليًال  أي استعمالَ  والّتطّيبَ 
يت عن  اكان أو كثريً  ، النُّخبةإال إذا غّريْته الناُر فال شيَء عليه، غَري أنه إْن ُوجد رُحيه ُكره كما 

وأكُل الطعام غَري مطبوخ فيه ِطْيٌب غالٌب عليه وإن مل تظَهر رائحُته، وُشْرُب مشروٍب فيه طيٌب 
ُفوح رُحيه يف طرف ثوبِه، فُيكره لو َقَصده، وشدُّ طيٍب تَـ  الطِّْيبغالٌب عليه أو مغلوٌب، وأّما شمُّ 

أو حٍل أي استعمالُه يف َشْعرِه أو بدنِه أو ثوبِه  ،خبالف شدِّ ُعوٍد أو ُصْندٍل مثال واالّدهاُن بَزيتٍ 
  .)5(على َقْصد التَّطّيب ولو غَري ُمطيَّب

  [أقسام الطيب]

  أّن ما ُيستعَمل يف البدن ثالثُة أنواٍع:: « اقال أصحابُن
ُمَعدٌّ للتطّيب به كاملِْسك والزَّْعفران والَغالية والَعنـَْرب والكاُفور وحنِوها جتب به  ِطْيٌب حمضٌ  نوٌع:

  .الكفارُة على أّي وجٍه اسُتعمل، حىت لو داوى به عيَنيه أو شقوَق رجَليه جتب به الكفارةُ 
ليس بطيٍب بنفسه وال فيه معىن الطيِب، كاألْلَية والشَّحم فسواٌء أَكَله أو اّدهن به أو  :ونوعٌ 

  جعله يف شقوِق رِجَليه فال شيَء عليه.
ليس بطيٍب بنفسه، ولكنه أصٌل للطِّْيب ُيستعمل على وجِه التطيِب، وُيستعمل على  :ونوعٌ 

                                                   
إلحرام   )1( ــ مطلب فی ما حيرم    .570، 3/569إخل "حاشية ابن عابدين":کتاب احلج ــ
  .137، وفصل يف مباحاته صــــ135انظر "إرشاد الساري": فصل يف مکروهاته صــــ  )2(
إذا مات اإلنسان انقطع عنه عمله إال من ثالث: صدقة جارية، وعلم قال:   أيب هريرة، أن رسول هللاجزء من حديث ) 3(

ب يف الوقف1376أخرجه "الرتمذي"(». [ حسن صحيحهذا حديث ، قال أبو عيسى: ينتفع به، وولد صاحل يدعو له  ،(.[  
إلحرام إخل الدر" مع "الرد""  )4(   .569، 3/568: کتاب احلج ــــ مطلب فيما حيرم 
  .134، وفصل يف مکروهاته صــــ132، 131انظر "إرشاد الساري": فصل يف حمرمات اإلحرام صــــ  )5(
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سُتعمل على وجه االّدهان يف الرّأس والبدن يُعطى له وجِه الدواِء واإلداِم، كالزَّيت والشَّيـْرَج، فإن ا
      حكُم الطِّْيب، وإن أَكل أو اسَتعمل يف شقوِق الرجَلني أو داوى به اجلُرَْح أو اّدهن به ساقَيه 

  .)2(يبّ لْ حاشية الشِّ و )1(اهلندية، كذا يف ال يُعطى حكُم الطيب كالشَّحم

[   [قتل صيد ال

عليه كإعارة  أخَذه ودواَم إمساكه يف يده واإلشارَة إليه والداللَة واإلعانةَ و  صيد البَـرّ  وقتلَ 
ه ونتَف ريِشه وكسَر قوائِمه وجناِحه وحلَبه بَيضه وَشيَّ  سرَ ولِة رُْمٍح وَسوٍط، وتنفريَه وكُمناِسّكٍني و 

إن قـََتلها املشاُر  إليها اإلشارةَ وبيَعه وشرائَه وأكَله، وقتَل الَقْملة وَرْمَيها ودفَعها لغريه، واألمَر بقتلها و 
  ه هلالكها.لتموَت وَغْسلَ  ثوبه يف الشمس إليه وإلقاءَ 

حلِّناء، وَغْسلَ أو حليِته  رأِسه وخْضبَ  ِخلْطِمّي أي مباٍء ُمزَِج فيهأو ُعضٍو آخَر   هما 
ففيه دٌم عنده، أو ألنه ؛ ألنه ِطيٌب عند اإلمام؛ ألن له رائحًة طّيبًة، وإن مل تكن زكيًة )3()قـُُهستاين(

      خبالف صابوٍن ودلوٍك وُأْشناٍن؛ فإنّه  )5()4(يَقُتل اهلوامَّ ويُلّني الَشْعَر عندمها، ففيه صدقٌة عندمها
وهو مشكٌل  »وِسْدرٌ «، اجلوهرةشيَء فيه اتفاقا؛ ألنه ليس بطيٍب، وال يقُتل وال يـَُلّني، زاد يف  ال
دَر كاَخلْطِمّي تقُتل اهلوامَّ ويُلّني الشَّعر، فكان ينبغي وجوُب الصدقة عندمها، كما يف )در( ؛ فإّن السِّ

إال فُيكره؛ إلزالة الشَّعث وقطَع شجِر احلرِم شعِر رأِسه تلبيدا حيُصل به التغطيُة و  وتلبيدَ  )6(املنح
  ه إال اإلْذخَر.وقلَعه ورعيَ 

                                                   
ـــ   )1( ت "الفتاوی اهلندية": کتاب احلج ـ   .1/240الباب الثامن يف اجلنا
ب اإلحرام   )2(   (هامش"تبيني احلقائق"). 2/356"حاشية الشليب":  كتاب احلج ــــ 
  .132انظر "إرشاد الساري": فصل يف حمرمات اإلحرام صــــ  )3(
ب اإلحرام   )4(   .2/70"النهر":  كتاب احلج ــــ 
م ذكروه جزما كما يف "البدائع": كتاب احلج يرتشح من عبارات الفقهاء ترجيح قول اإلمام "أيب حنيفة"  القول الراجح:  )5( ؛ أل

  .35/78، وكذا يف "املوسوعة الفقهية الكوتية" 241/ 1، وكذا يف "اهلندية": كتاب املناسك ــــ الباب الثامن ــــ الفصل األول 2/419
إلحرام إخل "حاشية ابن عابدين": کتاب ا  )6( ب اإلحرام 3/570حلج ــــ مطلب فيما حيرم   2/569، و"املنحة" كتاب احلج ــــ 

  (هامش"البحر الرائق").
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بيه   ت
ساب نايات ا م ا   قة][ ح

ا، وهي ُحمّرماُت اإلحرام إال قطَع  وهذه احملظوراُت ما عدا الفسوِق واجلداِل جيب اجلزاُء مبباشر
إلحرام، وَمن فـََعل شيئا مما ُحيكم بتحرميه فقد أخرج حجَّه  حلّج وال  شجِر احلرِم فحرمُته ال تتعّلق 

  .)1((کبري) اعن أن يكون مربورً 

  فصل
ظو كروهات اإلحرام و كراهة راته  ال ال جزاء فيها سوى ا

 وهي إزالُة التـََّفث وهو الَوسخ والدََّرن. 
  ِوالشََّعث وهو انتشاُر الشَّعر واغربارُه لقّلة التعّهد.  
  ُْدر وحنِوه؛ ألنه يقُتل اهلوامَّ ويُزيل الشََّعَث، بل ينبغي و  وغسل لسِّ جوُب الرأِس واللحيِة واجلسِد 

  .سِله بصابوٍن أو دلوٍك وأشناٍن؛ فإنّه ال يُكره إال أن يُزيل الوسخَ خبالف غَ الصدقِة فيه عندمها 
  2()الدر(وختليُل حليته وإمنا ُسّن لغري احملرِم، ذكره يف(.  
 ومشُط رأِسه وحليِته.  
  ًَس به ولو  اشديدً  اوَحكُّهما وحكُّ سائِر بدنه حك إن خاف سقوَط شعرٍة أو َقْملٍة وإال فال 

وإذا حّك رأَسه َحيّكه برِفٍق، وعن أيب حنيفة حيّكه ببطون األصابِع؛ كيال يُؤذي ، )3((شرح) أدمى
  .)4((کبري) همن هواّم رأِسه وال يتناثر َشعرَ  شيئا

 َس به   .وعقُد الطَّيـَْلسان على ُعُنقه، فلو َتطَْيلس من غِري عقٍد فال 
  ُوِمن غِري أن يـَُزرَّه أو )5(إدخاِل يديه يف ُكمَّيهباِء والعباِء وحنِومها على َمْنِكبيه من غِري وإلقاُء الق ،

                                                   
  .102"املنسك الكبري": فصل يف بيان ما حيرم على احملرم صــــ  )1(
  .133ري" فصل يف مكروهاته صــــ، وانظر "إرشاد السا1/255: کتاب الطهارة ــــ مطلب يف منافع السواک الدر" مع "الرد""  )2(
س به ولو أدمى« ص:مل نقف على هذا الن التنبيه:  )3( ها يف" املنسك الكبري"ما نصه: » وإال فال  س «يف شرح "اللباب"بل وجد فال 

ن حيك جسده أدمى أو مل يُْدِم  س  ب اإلحرام ــــ فصل فيما يباح للمحرم صــــ» . حلك الشديد وال    .105انظر "املنسك الكبري": 
  .102رم  صــــ"املنسك الكبري": فصل فيما حيرم على احمل  )4(
  .133انظر "إرشاد الساري": فصل يف مکروهاته صــــ  )5(
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  .»عليه دمٌ « ُخيَلِّله، وقال "زفُر":
 ِت:  اللُّبابويف ، )1(ماوإدخاُل إحدى اليَدين يف الُكّم كإدخاهل ولو ألقى ِمن فصل اجلنا

فعليه دٌم، وإن مل يدُخْل يديه يف ُكمَّيه، وكذا لو مل يـَُزرَّه ولكن  االَقباَء على منِكبيه وَزرَّه يومً 
ولو ألقاه ومل يـَُزرَّه ومل يدُخْل يديه يف ُكّميه فال شيَء عليه سوى  )2(أدخل يديه يف ُكميه

  .)3(رداحملتارالكراهِة، ومتامه يف 
  ِن يربَط طرَف أحِدمها بطرفه اآلخر   .)4()(شرحوعقُد اإلزاِر والرداِء 
  ٍأو يُشّده حببٍل وحنوِه. ،وأن ُخيلِّله خبالل  
  والثوب املطيَّب، خبالف املصبوِغ به إذ فيه الكبريولُْبُس الثوب املبخَِّر قبل اإلحرام، زاد يف :

  .اجلزاُء اهــ
 5((کبري) امرأته بشهوةٍ  والنظُر إىل َفرج(.  
  ،خبالف ما إذا تعّلق به رُحيه وَعِبق به فوُحه؛ ومسُّ الطيب إن مل يلتزِْق شيٌء من ِجرمه إىل بدنه

  .فإنه ال يضرّه
 ،البحر ويف  ومشُّه إن َقَصده، وشمُّ الّرحياِن والثماِر الِطْيبِة وكلُّ نباٍت له رائحٌة طيبٌة وكذا مسُّه

، كذا يف والسََّفْرجِل واألُترُجِّ وما أشبه ذلكويُكره له شمُّ الرحيان والطِّيب : )6(الزاخر
  .)7(الكبري

  ٍوكذا معه؛ الشتمام الرائحِة والتزينِ  ،واجللوُس يف دُّكان عطّار.  
  ،َس به وتعصيُب شيٍء من جسده غَري الرأِس والوجِه إن كان بال علٍة؛ ألنه نوُع عبٍث وإال فال 

ُموِجٌب للجزاء بعذٍر أو بغري عذٍر للتغليظ إال أن  وأما تعصيُب الرأِس والوجِه فمكروٌه مطلقا

                                                   
إلحرام إخل الدر" مع "الرد""  )1(   .3/571: کتاب احلج ــــ مطلب فيما حيرم 
ت صــــ  )2( ب اجلنا   .337انظر "إرشاد الساري": 
إلحرام إ  )3(   .3/571خل انظر "حاشية ابن عابدين": کتاب احلج ــــ مطلب فيما حيرم 
  .133انظر "إرشاد الساري": فصل يف مکروهاته صــــ  )4(
  .102"املنسك الكبري": فصل فيما حيرم على احملرم صــــ  )5(
  ).2/1631"البحر الزاخر يف جتريد السراج الوهاج": للشيخ الفقيه أمحد بن دمحم بن إقبال. (" كشف الظنون"   )6(
  .102لى احملرم صــــ"املنسك الكبري": فصل فيما حيرم ع  )7(
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وُيكره له تعصيُب رأسه، ولو فعل ذلك يوما : اخلانية، ويف )1(صاحَب العذر غُري آمث كما مرّ 
  .)2(اهــ، والواو مبعىن أو وليلة كان عليه صدقةٌ 

 لط وطُبخ ومل تغريه النار وأكُل ِطْيب مما غّريْته الناُر ومل خيلط بطعاٍم إن وجد رحيه، وكذا إن خ
ألجزاء إن وجد منه رائحته   .إن وجد رحيه، وأكُل طعام غري مطبوخ فيه ِطْيب مغلوب 

 س به   .والدخوُل حتت أستاِر الكعبِة إن أصاب رأَسه أو وجَهه ولو بعضها وإال فال 
  ّ3(وكبُّ وجِهه على ِوسادٍة، خبالف َخدَّيه كما مر(.  

  فصل
 مباحات اإلحرام

 در وحنوِه كما مّر، وله االغتساُل  له لسِّ ملاء الَقراح وماِء الصابوِن واحلُرِض وُيكره  االغتساُل 
 (کبري)يِّ ماٍء كان ولكن حبيث ال يزيد الَوَسَخ بل يقصد الطهارَة أو َدْفَع الُغبار أو احلرارةَ 

  .)4(وغريه
 والغمُس يف املاء. 
  ِّملاِء احلار فتح (البدن وغريِمها، وأما إزالُة الوسخ فمكروهٌة  ، وتقويةِ ودخوُل احلمام لالغتسال 

  وغريه.)5()املعني
  ِوغسُل الثوب للطهارِة أو النظافِة ال لقصد قتِل الَقْملِة والزينة. 
  ً6(؛ دفًعا للضرراودفعً  اومقاتلُة عدوِّه بد(. 
  وشدُّ اِهلْميان يف وسطه سواء كانت النفقُة له أو لغريه وسواء كان فوق اإلزار أو حتَته؛ ألنه    

 منا.مل يُقَصد به حفُظ اإلزار خبالف ما إذا شّد إزاَره حببٍل مثًال كما قدّ 

                                                   
  .134انظر "إرشاد الساري": فصل يف مکروهاته صــــ  )1(
  (هامش"الفتاوى اهلندية"). 1/289"اخلانية": فصل فيما جيب بلبس املخيط وإزالة التفث   )2(
  .135، 134انظر "إرشاد الساري": فصل يف مکروهاته صــــ  )3(
  .135، وانظر "إرشاد الساري": فصل يف مباحاته صــــ104صــــ"املنسك الكبري": فصل فيما يباح للمحرم   )4(
  .135انظر "إرشاد الساري": فصل يف مباحاته صــــ  )5(
  املصدر السابق.  )6(
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 لسُُّيور إلبريسم أو  ْنطقة سواء شدَّمها 
َ
 .)1(وشدُّ امل

  ُلَبسقاَتل به فال يدخل فيه الدِّرْع؛ ألنه يُ وتقّلُد السيف والسالح، وهو ما ي. 
  2()در(والَتختُّم لعدم اللُّبس(.  
  واالستظالُل ببيٍت وَحممٍل وحنِومها وثوٍب مرفوٍع على عوٍد إذامل ُيِصْب رأَسه أو وجَهه؛ لعدم

 .)3()در(التغطية، فلو أصاب أحَدمها ُكره 
  مرًة أو مرتني فعليه صدقٌة، ولو كثريا فعليه دٌم واالكتحاُل مبا ال ِطيَب فيه، فلو اكتحل مبطيَّب

  .)4()در( سراجية
  ُوالنظُر يف املرآة والسواك.  
 كسوِر.وقطُع الظُّفِر امل  
  ٍونزُع الضرس مطلقا والفصُد واحلجامُة بال إزالِة شعر.  
  ِيف العني. وقلُع الشعِر النابت  
 واالختتاُن. وقطُع العرق  
 .وفقأُ الدُّمَّل والُقرْح  
  ِه.وجُرب املكسور وتعصيُبه خبرقٍة، وكذا تغطيُته إذا مل يكن برأِسه ووجه  
  ِوالقصب ، ن كالعدين، وهذا كلُّه إذا مل يكن وَّ امللَ  والربدِ  ولُْبُس اخلزِّ والبزِّ، والثوِب اهلرويِّ واملرويِّ

ً  اوال حريرً  اَخميطً    .بِطْيبٍ  وال ُملّو
 لقميص، وأما ما يفعله بع ُض اجلََهلة ِمن إخراج ُكمٍّ واحٍد فغُري مفيد؛ إذ يصُدق عليه والّتوّشُح 

  .)5((شرح)أنه البُس القميص على وجِه املخيط 
 واالرتداُء به وُجببِّة، وأن يلَتحف به يف نوٍم وغريِه اتفاقا.  
 لسراويل   .واالّتزاُر به و

                                                   
هلندية " قوله "السيور":  )1(   ).2/692". (الصحاح للجوهري: سري مجع السري أي ما يقد من اجللد ويقال له 

إلحرام إخل : کتاب الدر" مع "الرد""  )2(   .3/573احلج ــــ مطلب فيما حيرم 
  املصدر السابق.  )3(
  املصدر السابق.  )4(
  .136انظر "إرشاد الساري": فصل يف مباحاته صــــ  )5(
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  ٍا من غِري عقد لعمامة أي شدُّ وسطه   .والتحزُم 
  اإلسبال.وَغْرُز طرَىف ردائِه يف إزاره، بل ُتستحّب هذا عند إرادة صالتِه للّنهي عن 
  ُاأو معكوسً  باِء وحنوِه على نفسه مقلوً وإلقاُء الق. 
 البسا إذا قام. ه على نفسه، وهو مضطجٌع إذا كان ال يُعدّ ئُ وإلقا 
  ِه على ِوسادةٍ وَوْضُع خّده، وكذا رأس. 
  َغريه على رأسه أو أنفه بالثوٍب؛ ألنه ال يُعّد البسا للرأس وال مغطّيا  ىْ وَوْضُع يديه أو يد

 .)1(لألنف
 كان أو مداسا  رُموزةً ّطى الكعَب الذي يف وسط القدِم سُ ولُْبس كلِّ شيٍء يف رِجله ال يُغ 

  .)2((حبر)

بيه   ت
كعب]ا[ إصالح  ُ ا َس   وزة ال 

يسُرت الكعب الذي يف وسط القدم يَقَطع الزائَد الساتَر، ولو كان وجُه السَّرموزة طويال حبيث 
  .)3(أو حيشو يف داخله خرقًة حبيث متنع دخوَل القدم كلَّها وال يصل وجُهه إىل الكعب اهــ

 َقن وأُُذنَيه وقفاه ويديه وسائُر بدنه سوى الرأس والوجه  .وتغطيُة اللِّحية ما دون الذَّ
  ًأو عدَل برٍّ أو حنِو ذلك اواحلمُل على رأسه إجانًة أو طبق. 
 رادته إذا مل يشاركه فيه ُحمرِم بوجه من وجوه اإلعانة  وأكُل ما اصطاده حالٌل يف احلل، ولو 

  .)4((کبري)

طيّ  م الطعام ا   ب][ح

  وأكُل طعام فيه ِطْيٌب إن مّسته الناُر وتغّري، فإن مّسْته ومل تُغّريه ُكرِه إن ُوجد رُحيه، ففي

                                                   
  املصدر السابق.  )1(
ب اإلحرام   )2(   .2/567"البحر": کتاب احلج ــــ 
إلحالدر" مع "الرد""  )3(   .3/572رام إخل : کتاب احلج ــــ مطلب فيما حيرم 
  .105، 104"املنسك الكبري": فصل فيما يباح للمحرم صــــ  )4(
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  أكُل طعاٍم فيه طيٌب مما مّسته الناُر وتغّري، وأما أكُل طيٍب غّريته الناُر  وله«: النخبة
أو خلط وطُبخ ومل تغّريه الناُر فُيكره أكُله إن ُوجد منه رائحُته وال جيب  ،ومل خيُلْط بطعام

س «: شرح الطحاوي، ويف )1(اهــ »عليه شيءٌ  ولو جعل الِطيَب يف الطعام وطََبخه فال 
كَله؛ ألنه خرج من حكم الطِّْيب وصار طعاما، وكذلك كل ما غّريته الناُر  للُمْحرِم أن 
كله، ولو كان ريُح الطيب يُوجد منه، وإن مل تغّريه الناُر ُيكره أكُله  س  من الِطيب فال 

  .)2(اهــ »إذا كان يوجد منه رائحُة الطيب، وإن أكل فال شيَء عليه
  َر ما وإقطاُرمها يف أُُذنيه واإلّدهاُن مبا سوامها من  وأكُل الزيت والشَّيـْ ج واستعاُطهما والتداوي 

 .)3(واألليةِ  والشحمِ  كّل ُدهٍن ال ِطْيَب فيه والسمنِ 
  ّلَوْمسة إال إذا خاف قتَل اهلوام ال رأَسه، وأن يقطَع شجَر اِحلّل  )4(وله أن خيضَب حليَته 

بسً  اوحشيَشه ُرطبً  ، وأن يغِسَل )5(م ما أنبَـَته الناُس من الزُُّروع والنخيل، وِمن شجر احلر او
لصابون واحلُْرض   .)6((کبري) رأَسه وحليَته 

  ٌوأن يذَبَح اإلبَل والبقَر والغنَم والدّجاَج والبطَّ األهليَّ خبالف الوحشي؛ فإنه صيد. 
  ِب والبعوِض   والربعوِث.وأن يقُتَل اهلواّم كالوزِغ واحليِة والعقرِب والذُّ
 8(وقال "مالٌك")7(وأن يتزّوَج وأن يُزّوِج عند( "  ».َحيُرمان عليه« :)9(و"الشافعيُّ
  َس وأن ُحيكَّ رأَسه وحليَته وسائَر جسده برفق إن خاف سقوَط شعرٍة وَقْملٍة وإال فال 

كتمرٍة حبّكه ولو بشدٍة أو خروِج دٍم، فلو سقط شيٌء منهما ففي الواحدِة يتصّدق بشيٍء  
                                                   

  املصدر السابق.  )1(
  .350انظر "إرشاد الساري": فصل يف أکل الطيب وشربه صــــ  )2(
ت الدر" مع "الرد""  )3( ب اجلنا   .3/655: کتاب احلج ــــ 
ت   )4( ب اجلنا   .3/8"البحر": کتاب احلج ــــ 
  .420انظر "إرشاد الساري": فصل فيما جيوز للمحرم صــــ  )5(
  .105"املنسك الكبري": فصل فيما يباح للمحرم صــــ  )6(
  .138انظر "إرشاد الساري": فصل يف مباحاته صــــ  )7(
ب ما مينع اإلحرام من األمور املباحة   )8( تهد": كتاب احلج ــــ  ب نكاح ، وكذا يف "املوسوعة الفق2/94"بداية ا هية الكويتية": 

  . 14/329منهي عنه 
ب اإلحرام وما حيرم فيه   )9(   .14/329، وكذا يف "املوسوعة الفقهية الكويتية" 1/858"املَهّذب يف فقه اإلمام الشافعي": 
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  .)1((رداحملتار) وِكْسرِة ُخبٍز، ويف اثنتني والثالِث بُقبضِة طعاٍم، ويف الزائد مطلقا نصُف صاع
  ٍوأن جيلَس يف دُّكان عطّاٍر ال الشتمام رائحة. 
  ٍوإنشائُه فمذموٌم مطلقا، ويف حال  وأن ينِشد ِشعرا ال إَمث فيه، وأما إنشاُد ِشعٍر قبيح

 .)2((شرح) أنه ال جيب فيه شيٌء إال التوبَة واالستغفاَر اإلحراِم أكثُر ُحرَمًة إال
 .وأن يضرب خادَمه إذا استحّقه  

  فصل
رأة  إحرام ا

ا ال تكشف رأَسها وتكشف وجَهها.   هي فيه كالرَُّجل غَري أ

رأة وجهَ    ه]اإلحرام وحكمُ  ها حالةَ [صفة حجب ا

واملراُد بكشف الوجِه عدُم ُمماّسِة شيٍء له، فلذلك يُكره هلا أن تلبَس البُـْرُقَع؛ ألن ذلك مياّس 
، فلو سدلْت عليه شيئا، وجافْته عنه جاز من حيث اإلحرام؛ لعدم  )3(املبسوطكذا يف   ،وجَهها

، كما يف اكونه ِسرتً  أنه «: )5(احمليطو النهايةلكن يف  )4(الفتح وإال فسدُل الشيء مستحبٌّ
، والتوفيُق أن االستحباَب عند عدم األجانب، وأما عند وجوِدهم فاإلرخاُء واجٌب عليها »واجبٌ 

  .)6(رداحملتارعند اإلمكان وعند عدمه جيب على األجانب غضُّ البصر، ومتامه يف 
ا الفتنُة فمستحبٌّ مطلقا لتلبيةوالكالُم يف الشابّة، أما الَعجوُز اليت ال ُخيشى  بل  ، وال جتَهُر 

ع نفَسها دفعا للفتنة، وال تضطبع وال ترَمل وال تسعى بني امليلني وال تستلم احلجَر إذا كان سمِ تُ 
ا ممنوعٌة عن ُمماّسة الرجال إال أن جتد املوضَع خاليا، وال تصلي عند املقام كذلك،  هناك مجٌع؛ أل

                                                   
إلحرام إخل الدر" مع "الرد""  )1(   .3/573: کتاب احلج ــــ مطلب فيما حيرم 
  .138يف مباحاته صــــ ) انظر "إرشاد الساري": فصل2(
ب ما يلبسه احملرم من الثياب   )3(   .4/128"املبسوط" للسرخسي: 
  .2/527"فتح القدير": کتاب احلج ــــ فصل: فإن مل يدخل احملرم مکة وتوجه إىل عرفات   )4(
  .3/448"احمليط الربهانی": الفصل اخلامس فيما حيرم علی احملرم بسبب   )5(
ـــ مطلب يف مضاعفة الصالة مبکة "الرد"الدر" مع انظر "  )6(   .3/629: کتاب احلج ـ



 باب اإلحرام     

رأَسها؛ ألنه ُمثْـَلٌة كحلق الرَّجل حليَته، بل تقُصر من رُْبع وال تصَعد الصفا عند املزامحة، وال حتَلق 
َشعرِها كالّرجل، وَقْصُر الكل أفضُل، وتلبس من املخيط ما بدا هلا، كالدِّرِع والقميِص والسراويِل 

ٍب محلناه عليه مجًعا بني دْ ُي نُ  )1(وال تلبس القّفازين: واخلّفني والُقّفازين، وقوله
، )2(اإلمكان، لكن ال تلَبُس املـُــَورََّس واملــُـــَزْعَفَر واملـُـَعْصَفَر إال أن يكون غسيال ال ينُفض الدالئل بقدر

ّي ُحليٍّ شاءت ، وال ُحتّج إال مبَْحرم أو زوج يف الطريق إذا كان )3(وتلبس احلريَر والذهَب، وتتحّلى 
من وجهني: دخوُهلا املسجَد وترُك واجب الطهارة،  ، وحيُضها ال مينع نُُسكا إال الطواَف فهو حرامٌ )4(سفرا

فلو حاضت قبل اإلحرام اغتسلْت وأحرمْت وشِهدْت مجيَع املناسك إال الطواَف والسعَي؛ ألنه ال يصّح 
رة عن وقته لعذر احليض والنفاس خري الز   .)5(بدون الطواف، وال يلزَمها دٌم لرتك الصدر، و

  فصل
ش ن ا  إحرام ا

مرأٍة وال بَرُجٍل؛ ألنه حيتمل أن يكون ذكرا،  هو يف مجيع ما ذكر كاملرأة احتياطا، وال خيلو 
  .)6((حبر) وحيتمل أن يكون أُنثى

ألحوط واألوثِق يف أمور الدين، وأن ال ُحيكَم يف  واألصلُ  يف اخلُنثى املشكِل أن يُؤخَذ فيه 
  .)7()هداية( ثبوِت حكٍم َوَقع الشُك فيه

][أقو ن   ال الفقهاء  إحرام ا

: وإن أحرم، وقد راهق، قال "أبو يوسَف ")8((جوهرة) يَّ وُيكره له أن يلَبَس احلريَر واحلُلِ 
                                                   

  قد تقدم خترجيه حتت عنوان: حكم القفازين للمحرم.  )1(
ـــ مطلب يف مضاعفة الصالة مبکة الدر" مع "الرد"انظر "  )2(   .3/629: کتاب احلج ـ
ت ــــ فصل من حمظورات اإلحرام   )3( ب اجلنا ـــ    .2/410"البدائع": کتاب احلج ـ
  .1/140"االختيار لتعليل املختار": كتاب احلج   )4(
ـــ مطلب يف مضاعفة الصالة مبکة  املناسك: کتاب الدر" مع "الرد""  )5(   .3/630ـ
  .9/335"البحر": كتاب اخلنثى   )6(
  .8/380"اهلداية": کتاب اخلنثی ــــ فصل يف أحکامه   )7(
  .2/77"اجلوهرة": کتاب اخلنثی   )8(



 باب اإلحرام           

  .علَم يل بِِلباسه؛ ألنه إن كان ذكرا ُيكره له لُْبُس املخيط، وإن كان أنثى ُيكره له ترُكه ال
لُبِس املخيط، وهو امرأٌة أفحُش من لُْبسه  يلَبُس لباَس املرأة؛ ألن تـَْركَ « :وقال" حممٌد"

ُلغ وقول «: العناية، قال يف)2()تبيني(و )1()داية(ه»وهو َرُجٌل وال شيَء عليه؛ ألنه مل يـَبـْ
  .)3(»ظاهرٌ  "دمحم"

 ، وقال صاحبُ »وعلى تعليله ينبغي أنه جيب عليه الدُم بعد البلوغ« قال "قـَوَّاُم الدين":
، »اوينبغي عند "حممٍد" أن جيب عليه الدُم احتياطا الحتمال أن يكون ذكرً « :)4(""السراج الوّهاج

ال علَم يل لو أحرم بعد ما بلغ، قال "أبو يوسف":: البن أيب الَعوف" ويف "شرح القدوري"
 فيما بعد البلوغ ، فجعل اخلالفَ لباَس املرأة وال شيَء عليهيلَبس  ، وقال "حممٌد":بلباسه
  .)5((کبري)

      

                                                   
  .383، 8/382اية": کتاب اخلنثی ــــ فصل يف أحکامه "اهلد  )1(
  .443، 7/442"التبيني": كتاب اخلنثى   )2(
  (هامش "فتح القدير"). 10/552"العناية": فصل يف أحکام اخلنثی   )3(
وغريها.  هـــ)، فقيه، حنفي، مياين، له: "اجلوهرة النرية"800ت - 000هو أبو بكر بن علي بن دمحم احلداد الزَّبيدي (م  )4(

  ).2/67("األعالم للزركلي" 
  .99، 98"املنسك الكبري": فصل يف إحرام اخلنثى صــــ  )5(



كة       باب دخول 

كة وحرمها زادها اهللا تعا  باب   فا وتعظيمادخول 

ذل  شوع وا كة][ا   ل عند دخول 

وإذا أحرم من امليقات وتوّجه إىل مكَة، فإذا وصل أّوَل حدِّ احلرم ُيستحّب أن يستحِضَر 
رأَسه ولو ساعًة إن كان  احاسرً  احافيً  اخلشوَع واحلضوَر يف قلبه وجسده ما أمكنه، وأن يُدِخله راِجًال 

لبيت: به عذٌر، قال ابُن عباس  كانت األنبياُء يدخلون احلََرَم ُمشاًة ُحفاًة، يطوفون 
  .)1(هابُن ماج، رواه ويَقُضون املناسَك ُمشاًة ُحفاةً 

رم] ء عند دخول ا   [ا

هذا أَْمُنك وحرُمك الذي  الّلهمّ « وأن ُيالزم الدعاَء واالستغفاَر، واألفضُل أن يقوَل عند دخوله:
آِمّين من عذابك يوم  الّلهمّ ي وَبَشري على النار، مِ ، فحّرِم دمي وحلمي وَعظْ امنً آَمن دخله كان 

لرمحُن الرحيُم، وأسألك أن تصّلَي على دمحم وعلى تَبعث عباَدك فإنك أنت ُهللا ال إلَه إال أنت ا
مث يُلّيب ويـُْثِين على هللا تعاىل، ويدعو إىل أن َيِصَل بذي ُطوى، وهو ما بني الثَّنّية اليت يصَعد  )2(»لهآ

لزاهر، وبني الثنية َكَداء اليت ينحِدر منها إىل اَألْبطِح واملقابِر فَيبيُت به  إليها من الوادي املعروِف 
حىت يصبَح فاغتسل به من ماِء بئٍر أو غريِه إن دخل من طريقه، وإال فحيث تيّسر، وهذا الغسُل 
ارا،  سنٌة لدخول مكَة وهو للنظافة، حىت يستحّب للحائض والنُّفساء، وال يّضره ليال دخلها أو 

ارا أفضلُ    .)3(ودخوُهلا 

                                                   
ب دخول احلرم: عن عبد هللا بن عباس  املناسك)، کتاب 2938أخرجه "ابن ماجه" (  )1( كانت األنبياء «قال:  ـــــ 

لبيت، ويقضون املناسك حفاة  إسناده ضعيف من «، قال الشيخ شعيب األرنؤوط: »مشاةتدخل احلرم مشاة حفاة، ويطوفون 
  ».أجل "مبارك بن حسان"

روی ابن مجاعة حنوه عن «إخل، وقال ابن حجر يف حاشيته": » وقد استحب بعض أصحابنا«قال النووي يف "اإليضاح":   )2(
  ).215/ 1 : الباب الثالث ــــ الفصل الثاينحاشية ابن حجر اهليتمي على اإليضاح"(انظر "». أمحد

ب دخول مکة صــــ  )3(   .141، 140انظر "إرشاد الساري": 



كة               باب دخول 

  فصل
يةكداء] كة من ث   [ استحباب دخول 

  ويستحّب عند األربعة أن يدُخَل مكة من ثنيِة كداء، وهي الثنيُة الُعليا من أعلى مكَة، وإن 
، )2(دخل منها طريِقه ينبغي أن يعرج إليها، فقد صّح أن رسوَل هللا )1(مل تكن يف َصوب

  ومل يكن يف َصْوب طريقه، فهو ُمستحبٌّ لكل داخل سواء كان يف َصوب طريقه أو ال.
  فيه بني احلج والعمرة، وهذا إذا مل يكن ضيٌق وزمحٌة وإال فِمن حيث تيّسر.وال فرَق 

كة] شاهدة  ء عند    [ا

وات السَّْبع وما أْظَللن وربَّ األرضني السما ربَّ  الّلهمّ « فيقول: )3(فإذا شاهد مكَة لّىب ودعا
ح وما َذرَ  ّ نسوما أقللن وربَّ الشياطني وما أضللن وربَّ الِر وخَري  ألك خَري هذه القريةِ ين فإ

ا، ، وهي سّنٌة عند رؤيِة كّل بلدٍة يريد دخوهلَ )4(»أهِلهاونعوُذ بك من شّرِها وشرِّ أهِلها وشرِّ ما فيها
  داعيا مبا شاء. ،جاللَة الُبقعة،مالحظًا ،خاِشًعا ،متواِضًعا ،وإذا أراد دخوَل مكة دخلها ُملبّـًيا

كة] ء عند دخول    [ا

أنَت رّيب وأ عبُدك جئُت ألؤّدي فرَضك وأطُلب  الّلهمّ « أن يقوَل عند دخوهلا :واستحّبوا 
رمحَتك وألتِمس رِضاك ُمّتِبعا ألمرك راضيا بقضائك، أسألك مسألَة املْضطرّين إليك املْشِفِقني من 

غفرتك وتُِعيَنين عّين مب وك وَحتَفْظين برمحتك وجتاوزَ عذابك اخلائفني من عقابك أن تستقبَلين اليوَم بَعفْ 
  .)5(»افَتْح يل أبواَب رمحتك وأْدِخْلين فيها وأِعْذين من الشيطان الرجيم الّلهّمـعلى أداء فرائضك، 

                                                   
  ).1/97أي االجتاه أو اجلهة. ("معجم تصحيح اللغة"  قوله "الصوب":  )1(
فع، عن ابن عمر  ب استحباب دخول مكة من الثنية العليا إخل:ــــ )، كتاب احلج 1257كما يف حديث مسلم: (  )2( عن 

» : أن رسول هللا  كان خيرج من طريق الشجرة، ويدخل من طريق املعرس، وإذا دخل مكة، دخل من
  ».الثنية العليا، وخيرج من الثنية السفلى

  املصدر السابق.  )3(
هذا حديث صحيح اإلسناد « ، قال احلاكم: : عن صهيب املناسك)، کتاب 1634أخرجه "احلاکم" يف "املستدرك"(  )4(

  يف "التلخيص".، ووافقه الذهيب »ومل خيرجاه
 =نقل ابن مجاعة "حاشية البحر العميق":الباب العاشر يف دخول مكة ويف الطواف والسعي، فصل: الُسّنة للحاج إخل، ما نصه:  )5(

 



كة       باب دخول 

وهو اسُم موضٍع كان يُرى منه البيُت قبل ارتفاع األبنية  -فإذا دخل مكَة وبلغ رأَس الرَّْدم 
ة من السلف ــَّـدعا مبا شاء اقتداًء مبَن وقف مثَ َوَقف مستقبَل البيت، و  - " املدعا"ـــــــن بُيسّمى اآل

  ن سبُب ذلك وهو رؤيُة البيت.الصاحلني ودعا وإن زال اآل

ة[ رام ما يقال عند رؤ سجد ا يت خارج ا   ]؟ا

خرة حسنًة ربّنا اتِنا يف الدنيا حسنًة ويف اآل الّلهمّ « وأحسُن ما يُقال فيه ويف غريه من املشاهد:
وأعوُذ ِبك من   إين أسألك ِمن خِري ما سألك منه نبُيك حمّمدٌ  الّلهّمـوِقنا عذاَب النار، 

  ». شّر ما استعاذك منه نبيُّك حممدٌ 

سالم] سجد بباب ا   [استحباب بداية ا

ىل إىل أن َيِصَل إ ا على النيب ُمصّليً  ،ُمهّلًال  ،ُمكبّـرًا ،مث توّجه حنَو املسجد ُملبّـًيا
ملسجد بعد حّط أثقاِله وقبَله أفضُل إن )1("ب السالمـــــــ"ب بين شيبَة املعروف اليوم ب ، فُيبدأ 

داء األفعال، وال يؤّخره لتغيري الثياب  تيّسر، وإن كانوا مجاعًة اشتغل بعُضهم حبّط األثقال وبعُضهم 
ن َخيْشى على أهله وماله الفتنَة والضي أو ال تربُُز للرجال  ،اَع، وإن كانت امرأٌة مجيلةٌ وحنوِه إال لعذر 

ارا ُيستحّب هلا أن تؤّخَر الطواَف إىل الليل   .)2((کبري) وقد دخلت 

  فصل
سجد من باب  سالم[ استحباب دخول ا   ]ا

ب بين َشيبة، ولو دخل من أسفِل مكَة فهو  وُيستحّب عند األربعة أن يدُخَل املسجَد من 
َب البيت تعظيما ُمقّدما رِْجَله مستحبٌّ لكل  قادٍم ِمن أّي جهٍة قِدم؛ ليكوَن مستقبال يف دخوله 

  .)3(الُيمىن حافيا، إال أن يستضّر ُملّبيا ُمكّربا ُمهّلال ُمتواضعا ُمالحظا جاللَة الُبقعة

                                                                                                                                           
  .1086صـــ هذا الدعاء، وعزاه إىل اإلمام "أمحد" 

ب السالم" يف هذا الزمان صعب جًدا بسبب التوساملالحظة:   )1( س لملسجد احلرام فع فی ايالوصول إىل " لحاج واملعتمر ال 
ٍب    .شاءأن يدخل من أّي 

ب دخول مكة صــــ  )2( ب دخول مكة صـــــ107، 106"املنسك الكبري":    .141، 140، وانظر "إشاد الساري": 
ب دخول مكة ــــ فصل: يستحب صــــ  )3(   .142، 141انظر "إشاد الساري": 



كة               باب دخول 

سجد]االٓداب و[ ء وقت دخول ا   ا

ربِّ اغِفْر يل ذنويب وافَتْح يل أبواَب  هللابسم هللا والصالُة والسالم على رسول « داعًيا بقوله:
، وهو سّنٌة عند دخول كلِّ مسجٍد، ويتلّطف مبَْن يُزامحه ويعّذره ويرمحه؛ ألن الرمحَة ما )1(»رمحِتك

  .)2(قلٍب شقيٍّ نُزعت إال ِمن 

يت داخَل  ة ا رام] [ما يقال عند رؤ سجد ا   ا

فإذا عاين البيَت كّرب ثال وهّلل ثال تلقاَء البيِت؛ لئال يقَع نوُع شرٍك بتوهم اجلاهل أن العبادَة 
وزِْد  زِْد هذا البيَت تشريًفا وتعظيًما وتكرميًا ومهابةً  الّلهمّ «ويقول:  )3(للبيت، مث يَرفع يديه كما قيل

أنت  الّلهمّ « ، وُيضيف إليه:»وِبرا اوتعظيمً  اوتكرميً  امن شّرفه وكرمه ّممن حجَّه أو اعتمره تشريفً 
لسالم  ، وهي من أهمِّ ، مث صّلى على النيب )4(»الّسالُم ومنك الّسالُم فحيِّنا ربّنا 

، ومن أهمِّ )5(أحّب، فقد جاء أنه ُتستجاب دعوُة املسلم عند رؤيِة الكعبة األذكار هنا، ودعا مبا
يق ِن والفقر ومن ضيْ أعوذ بربِّ البيِت من الدَّ « :األدعية طلُب اجلنة بال حساب، ومن املأثور هنا

ملشاهد احلجِّ  ، وُيستحّب أن يكون يف دعائه واقفا، ومل يعّني حمّمد)6(»الصدر وعذاب القرب
لرِّقة بل يدعو مبا بدا له َيْذكر هللا تعاىل كيف بدا له  شيئا من الدعوات؛ ألن التوقيَت يذهب 

                                                   
ب315أخرج "الرتمذي" (  )1( إذا  ما يقول عند دخوله املسجد: من حديث فاطمة الكربى قالت: كان رسول هللا  ) 

  ».حديث فاطمة حديث حسن وليس إسناده مبتصل«دخل املسجد صلى على دمحم وسّلم وقال: رب اغفر يل إخل،  قال الرتمذي: 
ب دخول مكة ــــ فصل: يستحب صــــ  )2(   .142، 141انظر "إشاد الساري": 
  املصدر السابق.  )3(
ب القول عند رؤية البيت، عن مكحول 9481أخرجه البيهقي يف "السنن الكربى" (  )4(  (.  
تُفَتح أبواُب الّسماء وُيستجاب قال:  مسعه حيّدث عن رسول  من حديث ُسليم بن عامر عن أيب أمامة   )5(

ب طلب اإلجابة عند نزول 6460لبيهقي" يف "سننه" (. (أخرجه "االدعاُء يف أربعة مواطَن إىل قوله: وعند رؤية البيت  (
  ).7713لطرباين يف "الكبري"(الغيث، وأخرجه ا

ب اإلحرام   )6(  إذا لقي البيت«کان يقول:  : عن عطاء أنه 2/457قال "ابن اهلمام" يف "فتح القدير" کتاب احلج ــــ 
مرسل عطاء هذا مل أره، مل يذکر الزيلعي وال البيهقي مع أن البيهقي عقد فصال يف «إخل. قال املخرّج يف تعليق هذا احلديث: 

ب الدخول إىل املساجد إخل »القول عند رؤية البيت ، قال املخرّج فی 37/199، وانظر "املوسوعة الفقهية الكويتية": 
  إخل أورده البابريت يف العناية ومل نستهد ملن أخرجه.» يتحديث عطاء: أعوذ برب الب«تعليقه: 
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ملنقول منها عن النيب  والتابعني ، وعن السلف من الصحابة متضّرِعا، وإن تربّك 
  .)1(فحسنٌ 

بيه   ت
يت ة ا ء عند رؤ   ][ رفع األيدي 

أنه كان إذا رأى :  وإمنا يرفع القادُم يديه عند رؤيِة البيِت للدعاء؛ ألنه ثـََبت عنه
، واستحّبه احملققون من أهل »وِبرا«إىل قوله  زِْد هذا البيتَ  الّلهمّ  البيَت رفع يَديه، وقال:

 )2("الشافعي" " و"البصرويُّ" و"ابُن اهلُمام" و"عليُّ القاريُّ"، وهو مذهبُ الَكْرماينُّ "املذهب منهم 
  .))3 و"أمحَد"

فاجلواُب أن الـُمْثِبت  ،وحّسنه عن "جابٍر" بنفيه )4(""الرتمذي وأّما خربُ « :املرقاةقال يف 
ٌم على النايف ومتاُمه فيه    .)5(اهــ» مقدَّ

سجد قبل الطواف] ية ا م    [ح

لصالة من حتّية املسجِد أو  وإذا فرغ من الدعاء َقَصد احلجَر األسوَد وابتدأ به، وال يبتدأ 
أو   ،نع الناُس من الطوافال الصالُة إال إذا دخل يف وقٍت مُ  ،غريِها؛ ألن حتيَة هذا املسجِد الطوافُ 
ا عمًدا ووجب  ؛ ألنه  ،ا فورًاقضائهكان عليه فائتٌة فَــوَّ أو خاف فوَت املكتوبة ولو وقُتها املستحبُّ

أو خاف  ،أو الوتَر أو السنَة الراتبةَ  وىل ما هنايسقط به الرتتيُب على أحد القولني املصّححني فَِباألَ 
  .)6(مث يطوف ُيقدَّم كلُّ ذلك على الطواف،أو صالَة اجلنازة، ففوَت اجلماعة األوىل يف املكتوبة 

                                                   
ب اإلحرام   )1( ـــ    .2/457"الفتح": کتاب احلج ـ
ب صفة احلج   )2( موع شرح املهذب":  ب صفة احلج والعمرة 8/8"ا   .6/270، وكذا يف "البيان" يف مذهب اإلمام الشافعي": 
ب ذكر احلج ود  )3( ب دخول مكة 4/554خول مكة "املغين": كتاب احلج،    .1/200، وكذا يف "العدة شرح العمدة": 
لرتمذي. ("هدية العارفني" 279ت  - 209هو دمحم بن عيسى بن سورة بن موسى بن الّضّحاك السلمى (م  )4( هــ)، الشهري 

  ).6/322، و"األعالم للزركلي" 2/19
ـــ  املناسك)، کتاب 2574انظر "مرقاة املفاتيح" (  )5(   .5/494ب دخول مکة والطواف ـ
ـــ فصل يستحب أن يدخل إخل صــــ  )6( ب دخول مکة ـ   .143، 142انظر "إرشاد الساري": 



كة               باب دخول 

بيه   ت
ماعة] رار ا م ت   [ ح

، ويف »إنه ال جيوز: «)1(الكايفتكراُر اجلماعة مكروٌه يف ظاهر الرواية كراهَة حترمي؛ ملا قال يف 
مع  الدُّرّ ويف  ،)2(الدُّرّ ، كذا يف »بدعةٌ : «اجلامع الصغريشرح ، ويف »ال يُباح: «شرح ا

ت الظاهرة يُفىت به قطعا«أيضا:    .)3(اهــ» ما اتفق عليه أصحابُنا يف الروا

كروهة]   [الطواف  األوقات ا

  .)4(وال يُكره الطواُف يف األوقات اليت ُيكره الصالُة فيها إال أنه ال يصلي ركعَتيه فيها

  تتمة
رام [ سجد ا ية ا   ]توضيح 

فطواُف حتيٍة وهو  أّوُل ما يبدأ به داخُل هذا املسجِد الطواَف ال الصالَة، فإن كان حالًال 
مستحبٌّ لكل داخٍل إال إذا كان عليه غريُه من الطواف فهو يقوم مقاَمه يف حصول التحّيِة خبالف ما 

ا مث يطوف، فلو صّلى ا التحيُة؛ فلذا يبدأ  ا ال حتُصل  ومل يُطْف  إذا كان عليه غريُه من الصالة؛ فإ
حلج ودخل قبل يوم النحر فطواُف القدوم، وهو  اُحمرِمً  ال حيصل التحيَة إال إذا كان له مانٌع، وإن كان

ذه اإلضافِة، فإن دخل يف يوم النحِر فطواُف الفرض يُغين عن طواف التحيِة  أيضا حتيٌة إال أنه ُخّص 
لعمرة فطوافُها، وقوهلم: أي ملن أراد الطواَف خبالف من مل يُرِْده، وإن  »حتيُة هذا املسجِد الطوافُ « أو 

أن جيِلَس فال جيِلُس حىت يصليَّ ركعَىت حتيِة املسجد إذا مل يكن وقُت كراهٍة كبقّية املساجد، وليس  أراد
  .)6(وغريه )5((رداحملتار) كما َفِهَمه بعُض العوام  أن َمن مل يُطْف ال يصّلي حتيَة املسجدمعناه: 

                                                   
ـــــ"احلاكم  )1( يد بن إمساعيل املروزى، أيب الفضل البلخى، الشهري بـ "، الكايف يف الفروع: حملمد بن دمحم بن أمحد بن عبد هللا بن عبد ا

  ).2/37هـ). (هدية العارفني 334ت – 000فقهاء احلنفية (م الشهيد، من أكابر
  .2/342: کتاب الصالة ــــ مطلب يف تکرار اجلماعة يف املسجد الدر" مع "الرد""  )2(
  .163، 1/162"الدر املختار": املقدمة، رسم املفيت   )3(
لطواف   )4( ب اإلحرام ــــ فروع تتعلق  ـــ    .2/506"الفتح": کتاب احلج ـ
  .3/575"حاشية ابن عابدين": کتاب احلج ــــ مطلب يف دخول مکة   )5(
ـــ فصل: يستحب صــــ  )6( ب دخول مكة ـ   .143، 142انظر "إرشاد الساري": 
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  فصل
جر األسود    صفة االبتداء با

ن جيعَل وسَط ردائه حتت إبطه األميِن وإذا أراد أن يبتدأ به ينبغي أ ن يضطبَع قبله بقليٍل 
يف كّل طواٍف بعده سعٌي، اويُلقي طرفَيه على َكِتفه األيسِر ويكون منُكبه األميُن مكشوفً  ، وهو سنة ٌ

مث يَِقف حبذاء احلجِر األسوِد مستقبال له بوجِهه ويَْدنو منه بال إيذاٍء ونوى الطواَف وهذا هو 
إىل جهة  بعُض احلجر جبزٍء من جسِده وأكثُر جسِده خارجٌ  )1(فلو ساَمتَ األكمُل، وإّال األفضُل و 

الباِب كفى يف ابتداء الطواِف من احلجر كما يكفي مسامُته لبعض الكعبة بشيٍء ِمن سطِح وجِهه 
يف استقباله يف الصالة، وأما إذا مل ُيسامْت شيئا من احلجِر األسوِد، بل قام يف جهِة امللتزِم، وَماَل 

ل مما ُحياذي موضَع قدَميه من ببعض جسِده؛ لُيقِبل احلجَر فال حيُصل به االبتداُء من احلجر ب
البيت، وهذا االستقباُل يف ابتداء الطواف سنٌة عند ال واجٌب، فلو َتركه وحاذى احلجَر األسوَد 

أنه بعد االضطباع َيستقِبل «: اللباببشقِّه األيسر، ونوى الطواَف مث طاف أجزأه، وذكر يف 
الركَن اليماين حبيث يصري مجيُع احلجر عن ميينه البيَت ويَِقُف على جانب احلجِر األسوِد مما يَلي 

إىل ميينه حىت ُحياذَي احلجَر  اويكون منكُبه األميُن عند طرف احلجِر فَينوي الطواَف، مث ميشي مار 
فيقف حبياله ويستقبله مث يستلمه، وإذا فرغ من االستالم أخذ من ميني نفِسه مما يلي الباَب وجعل 

  .)2(ختصارٍ   اهــ »البيَت عن يساره فيطوف
ر،  خَري االستقباِل واالستالِم عن لقاِء احلجِر األسوِد خالُف ظاهر املتون واآل لكن فيه أّن 

خُري االستالم عن ابتداء الطواف يُنايف قوَهلم: ؛ »االستالُم للطواف مبنزلة التكبِري للصالة« وأيضا 
لثٌة ألن مقتضاه أن يكوَن االستالُم قبَل ابتداِء الطوا ِف ال بعد شيٍء من الطواف، وهنا كيفيٌة 

، وما ذكره يف  دِة تفصيٍل ظاهرٍ  "اللباب"جامعٌة بني ما ذكر اختيارُها، وهي خمتاُر  )3(الفتحمع ز
  الشافعية أيضا.
وُيستحّب أن يستقِبَل احلجَر األسوَد عند لقائه فَيستلَمه مث يقّبله « :مناسك النوويقال يف 

                                                   
  ).349أي قابل ووازى. (املنجد يف اللغة صـــ قوله "سامت":  )1(
  .147انظر "إرشاد الساري": فصل يف صفة الشروع يف الطواف صــــ  )2(
لطواف   )3( ب اإلحرام ــــ فروع تتعلق  ـــ    .2/506"الفتح": کتاب احلج ـ
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ن يستقبل البيَت ويقف على مث يسجد  ، مث يبتدأ الطواَف  عليه ويُكّرر التقبيَل والسجوَد عليه ثال
جانب احلجِر األسوِد الذي إىل جهة الركِن اليماّينِ حبيث يصري مجيُع احلجر عن ميينه ويكون منكُبه 

ارّا إىل جهة ميينه األميُن عند طرف احلجر، مث ينوي الطواَف  تعاىل، مث َميشي مستقبَل احلجِر م
حىت ُجياوَز احلجَر أي يقُرب من جماوزته، وإذا جاوزه أي قُرب من جماوزته انفتل وجعل يساَره إىل 

وينبغي أن يبدأ « ، قال:الفتح، وهكذا يف )1(اهــ »البيت فيطوف، وهذا يف اإلبتداء خاصةً 
ن يِقَف م على جانب احلجِر حبيث  ستقبًال لطواف من جانِب احلجِر الذي يَلي ركَن اليماينَّ 

يصري مجيُع احلجر عن ميينه، مث ميشي كذلك مستقبال حىت ُجياوَز احلجر، فإذا جاوزه انفتل وجعل 
  .)2( اهــ»يساَره إىل البيت، وهذا يف االفتتاح خاصةً 

خَري نية الطواف عن االستالم خالُف ُكُتب مذهِبنا، وكذا الطواُف حالَة استقبال  وفيه أن 
  لبيت يُكره عند ولو يف ابتداء الطواف قُبالَة احلجر األسود فقط.ا

)3("مث قال "النَّوويُّ 
: » ولو انفتل من األّوِل وتـََرك هذا االستقباَل ومّر على احلجر بشّقه

، وليس شيٌء من الطواف يصّح مع  استقبال البيِت إال هذا يف األيسِر جاز لكن فاته املستحبُّ
قُبالَة احلجر ال غري، وهو غُري االستقبال عند لقاء احلجِر قبل  ابتداء الطواِف فقط فيقع استقبالُه

  .)4( اهــ»ابتداء الطواِف؛ فإنه مستحبٌّ بال خالفٍ 

بيه   ت
رور] ميع بدنه عند ا جر  اذاة ا م    [ ح

ها، مث حكى اهلدايةِ ، والكنزِ كـــــ  الدُّرّ قد ذُِكر يف  ، وغريِمها من املتون الكيفيُة اليت ذكر
قالوا وميّر جبميع بدنِه على مجيع « من الكيفيتني بقوله: )6(الفتحو )5(اللبابحاصُل ما ذكره يف 

                                                   
  .208-1/206"اإليضاح يف مناسک احلج والعمرة": الفصل الثاين يف کيفية الطواف  )1(
لطواف   )2( ب اإلحرام ــــ فروع تتعلق  ـــ    .2/506"الفتح": کتاب احلج ـ
، حميي الدين هو حيي بن شرف بن مري بن حسن، النووي،   )3( ("األعالم للزركلي" . )ــه676ت  - 631(مالشافعي، أبو زكر

8/149.(  
  .1/225"اإليضاح يف مناسک احلج والعمرة": الفصل الثاين يف کيفية الطواف   )4(
  .144انظر "إشاد الساري": فصل يف صفة الشروع صــــ  )5(
ب اإلحرام   )6( ـــ    .2/506"الفتح": كتاب احلج ـ
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وَر  ، وغريِه مع أن املر )2(الطوالعكما ذكره يف   قالوا ، فأشار إىل ُضعفه بلفظِ )1(إخلاحلجِر األسودِ 
كذلك حيُصل مبا ذكر من الكيفية أيضا؛ ألنه إذا قام ِحبذاء احلجِر مستقبال له فقد دخل يف ذلك 
شيٌء من جهة الركِن اليماّينِ كما دخل فيه شيٌء من جهة املــُــلتَـَزم أيضا؛ ألن احلجَر وركَنه ال يبلغ 

م، وجعل ِشقَّه األيسَر إىل احلجر، عرَض جسِد  املسامت له مبا بني منِكبيه، فإذا انفتل بعد االستال
مث مشى فقد حاذى مجيَع احلجر جبميع ِشّقه األيسِر حني ُمروره عليه وهو املراُد جبميع بدنه، نعم! 
لو مل يَنفِتل بل مشى مستقبَل احلجر إىل ميينه مل ميُرَّ عليه بعُض منكبه األميِن، وهو ما كان منه يف 

جزٌء منه على احلجر مما يلي الباَب على أّن قوَهلم "على مجيع احلجر  جهة امللتَـَزم إال إذا مل يتقّدم
األسود" ليس على ظاهره بل املراُد به على مجيع احلجر األسود أو على بعضه،كما ذكره يف كتبهم 

دُة يف مستحّبات الطواف.   وسيأيت الز

بيه   ت

ميُن عند طرف احلجر األسود، ال خيفى أن استقباَل البيت مقّيٌد يف كالمهم أن يكون منكُبه األ
فلو جعله قبَله بعيدا عنه كما التزمه العاّمُة واخلاّصُة مل يكن ابتداُء طوافه من احلجر األسود، بل مما 
قبله فُيكره عند ومل يصحَّ عند الشافعية أصال حىت ينتهَي إىل ُحماذاة احلجر األسود، فَيجعل ابتداَء 

نّية أو أعادها وإال فال طواَف له، وذلك ألن ابتداَء الطواف من احلجر طوافه منه إذا استمّر ذاكرًا لل
  األسود شرُط صحة الطواف عندهم.

وأما عند فسّنٌة، أو واجٌب فيصّح من غريه لكنه يُكره أو ال يُعتد بذلك الشوِط الذي ابتدأه 
وجه السّنِة أو الوجوِب  أو جتب؛ ليكون البداءُة على  ،من غريِه فُتستحّب إعادتُه يف آخِر الطوافِ 

ه من املروة على ما سيجيء يف "شرائط السعي" مث يف "واجباته" أيضا، وهللا أكما يف الّسعِي إذا ابتد
  سبحانه وتعاىل أعلم.

                                                   
  .3/579: کتاب احلج ــــ مطلب يف دخول مکة الدر" مع "الرد""  )1(
  .(خمطوطة)170، 169ـــــ: کتاب احلج صطوالع األنوار بشرح الدر املختار""  )2(
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  فصل
   صفة االستالم

  [ما يُقال وقت االستقبال واالستالم]

،   فإذا وقف ِحبذاء احلجِر األسوِد مستقبال له ونوى الطواَف كما ذكر كّرب وهّلل استنا
، فيقول: هللا أكرب ال اله إال هللا و احلمُد والصالُة «وُيضيف إليهما احلمَد والصالَة استحبا

  .»والسالُم على رسول هللا

دين وقَت    االستقبال واالستالم] [صفة رفع ا

كّفيه احلجَر األسوَد  وَرَفع يديه عند التكبري الفتتاِح الطواِف ِحذاَء أُُذنَيه مستقبال بباطن  
مث يُرسلهما مث استلمه إن استطاع من غري أن يـُٔوذَي نفَسه أو غريَه،  )1(كهيئتهما يف افتتاح الصالة

، وهو لةِ بْ ن يضَع َكفَّيه على احلجر، وَيَضع فَمه بني كّفيه، ويقّبله من غري صوت يظَهر يف القُ 
، وُيستحبُّ أن ُيكّرَِر  )2((جوهرة)و )اية(للطواف مبنزلة التكبري للصالة  مث يسُجد عليه استحبا

.   التقبيَل والسجوَد عليه ثال

جر]   [ما ورد من األدعية عند استالم ا

 الّلهمّ ، بسم هللا وهللا أكربُ « وِمن املأثور عند االستالم، وكذا بعده عند ابتداء الطواف أيضا،
ً بك وتصديًقا  ، وأيضا ِمن املأثور:» لسّنة نبّيك دمحم بكتابك ووفاًء بعهدك واتباًعا إميا

ً  وتصديًقا مبا جاء به حممدٌ « ، إال أن األّوَل مل يِصحَّ إال »" بسم هللا وهللا أكُرب إميا
حني استلم، كما يف   والثاين دعا به النيبُّ  )،)3عن "علٍي" و"ابِن عمَر"

" )4(الفتح  ، وأيضا روى "الطََّرباينُّ")5(األمّ يف  وكذا أمر به، كما رواه "الشافعيُّ
                                                   

  576 -  574/ 3"الدر" مع"الرد": کتاب احلج، مطلب يف دخول مکة   )1(
  370/ 1"اجلوهرة": کتاب احلج ــــ مطلب يف أفعال احلج   )2(
ــ الفصل الثاين املناسك)، کتاب 752ة املفاتيح": ("مرقا  )3( ب دخول مکة ــ   492/ 5ــــ 
ب اإلحرام   )4( ـــ    .754/ 2"الفتح": کتاب احلج ـ
ب ما يقال عند استالم الرکن 949"كتاب األم" (  )5(  (3/140.  



كة       باب دخول 

وكّلما أتى  )1(»بسم هللا وهللا أكرب« قال: ،كان إذا استلم الركنَ   أنهسناٍد جّيٍد: 
 .»هللا أكربُ « احلجَر األسوَد قال:

 "املسيب بنِ  عن "سعيد  مسند أمحدوأما التكبُري والتهليُل ففي : الفتحويف
 "عن "عمَر  : أنه :إنك رجٌل قويٌّ ال تـُزَاِحم على احلجر قال له 

، وهلِّل ومتاُمه فيه، وهذا ، )2(فُتؤذي الضعيَف، إن وجدَت خلوًة فاستِلْمه، وإّال فاستقِبْله، وكربِّ
، فإن مل يستطعه بال إيذاٍء َوَضَع كفيه عليه )3((حبر) التقبيُل املسنوُن بوضع الشفَتني من غِري تصويتٍ 

ا املستعملُة فيما فيه شرٌف، وملا نُقل أن  ،مث يُقّبلهما أو وضع إحَدامها، واألوىل أن تكون اليمىن؛ أل
لُيمىن، فإن مل يستِطْع أمّس احلجَر شيئا يف  )4(اَدهاحلجَر ميُني هللا يف أرضه ُيصاِفح به عب واملصافحُة 

لِطْيب  يده من عصا أو غريه مث يُقبِّل ذلك الشيَء، فإن مل يستِطْع للّزمحة أو لكون احلجر ُملّطخا 
وهو ُحمرٌِم وقف حبذائه مستقبال له، وفـََعل ما ذكر من األذكار، وَرَفع اليدين ِحذاَء أُُذنيه عند 
طنهما حنَو احلجر مشريا  التكبري مث إرساهلما مث َرَفع يديه ِحذاَء أذنيه وَجَعل ظاهر كفَّيه إىل وجهه و

 الكبريما إليه كأنّه واضُعهما عليه وقّبلهما بعد اإلشارة، وهذا الرفُع لإلشارة ال للتكبري، ذكره يف 
لفم وال برأسه إىل القُ    .)5(بلة إن تعذر التقبيلُ وال ُيشري 

                                                   
ب القول عند إستالم احلجرٍ ص863أخرجه الطرباين يف "الدعاء"(  )1( ـــــ)  ، ومل جند على ابن عمرذكره موقوفا  ،270ـ

  ».وكّلما أتى احلجَر األسوَد قال: هللا أكربُ «فيه 
 عمر) عن أيب يعفور العبدي، قال: مسعت شيخا مبكة يف إمارة احلجاج حيدث عن 190أخرجه "أمحد" يف "مسنده" (  )2(

 ،شعيب األرنؤوط يف تعليقاته: حديث حسن، رجاله ثقات رجال الشيخني غري الشيخ مبكة، وقد مساه  الشيخ قال إخل
فع بن عبد احلارث، وهو من أوالد الصحابة، وأبوه ويل مكة 510سفيان بن عيينة يف " السنن املأثورة " ( ) عبد الرمحن بن 

بعي كبري، فهو : 39هيب يف " املوقظة "صــ لعمر بن اخلطاب، واحلديث مرسل، واملرسل كما قال اإلمام الذ إذا صح إىل 
  .حجة عند خلق من الفقهاء

ب اإلحرام   )3(   .2/573"البحر": کتاب احلج ــــ 
ا عباده مصافحة الرجل أخاه«يقول:  احلديث بتمامه: عن ابن عباس   )4( ،  »إن هذا الركن ميني هللا يف األرض يصافح 

ب املزامحة على تقبيل حجر األسود، قال ابن حجر العسقالين: هذا 1223انظر "املطالب العالية" رقم احلديث: (  ،(
  موقوف صحيح.

   .3/577: کتاب احلج ــــ مطلب يف دخول مکة در" مع "الرد"ال، و"111"املنسك الكبري": فصل يف استالم احلجر األسود صــــ  )5(
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بيه   ت

  ولِيجتنْب عند استالم احلجِر عن استعمال ما هناك من َطْوق فضة ركبوها حوَل احلجر األسود.

  فصل
جر األسود م والعود إ ا ل زم وا قام وز تيان ا يفية أدائه و  األخذ  الطواف و

فأخذ يف الطواف  فإذا فـَرَغ من االستالم أو حنوِه انفتل إىل ميينه، وجعل البيَت عن يساره،
ً بك الّلهمّ بسم هللا وهللا أكُرب، « رامًال قائال: إخل كما  »بسم هللا وهللاُ أكرب إميا «إخل، أو »إميا

لبيت سبعَة أشواط وراَء احلطيم ُمضطبعا يف مجيعها. ،مرّ    فيطوف 

ل  الطواف] ر   [ا

بني الركنني، ومن احلجر إليه  ال رْملَ « وقيل:ويـَْرَمل يف الثالثه اُألَول منها من احلجر إىل احلجر 
بني  رُ تَـ خْ بَ شوٌط وهو للطواف كالركعة للصالة، والرمُل املسنوُن أن يهّز يف مشيته الكِتفني، كاملبارز يتَـ 

  .)1()هداية(» الصفني
ُسْرعُة هو «اجلوهرة، ويف)2((فتح)» وِ دْ والعَ  دون الُوثُوب هو إسراٌع مع تقاُرِب اخلُطَا«: وقيل

َلْني، ، وهذا مجٌع بني التفسريين األوّ )3(اهــ »، وهّز الكتفني مع االضطباعطااملشي مع تقارب اخلُ 
. )5(الدُّرّ و )4(الّلبابواختاره يف    وغريِمها، وميشي يف األربعِة الباقيِة على هيئته استنا

سائُل  ل] متفرقةٌ  [ ر    ا

َنِسَيه ال يرمل إال يف شوَطني، ولو يف الثالثة ال يرمل فيما فلو ترك الرمَل يف الشوط األول، أو 
وكذا لو مشى يف الكل  )6(بعدها، ولو رمل يف الكل ال شيَء عليه، ويُكره تنزيها؛ لرتك سّنة املشي،

                                                   
ب اإلحرام   )1( ـــ    .2/181"اهلداية": کتاب احلج ـ
ب اإلحرام   )2( ـــ    .2/465"الفتح": کتاب احلج ـ
  .1/371"اجلوهرة":کتاب احلج ــــ مطلب يف طواف القدوم   )3(
  .148واف صــــانظر "إرشاد الساري": فصل يف صفة الشروع يف الط  )4(
  .3/583: کتاب احلج ــــ مطلب يف طواف القدوم الدر" مع "الرد""  )5(
ب اإلحرام   )6(   .2/578"البحر":کتاب احلج ــــ 
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أو تعّسر لكٍرب، أو غريِه، والرمُل بُقْرب البيت أفضُل، فإن مل يقِدْر فهو يف  ،إال إذا تعّذر الرمُل ملرضٍ 
بـُْعد من البيت أفضُل من الطواف بال رمٍل مع القرب منه، وإن ازدحم فال ُميكنه الرمُل ال يف ال

القرب وال يف البعد، فإن كانت الزمحُة قبل شروعه يف الطواف وقف حىت تزوَل؛ ألن املباَدرَة إىل 
لت يف أثناء الطواف مستحّبٌة، فيرتكها للرمل الذي هو سّنٌة مؤكدٌة، وال بدَل له، وإن كانت حص

بل قال بعُض  ،الطواِف ال يِقف؛ ألن املواالَة بني األشواط وأجزاِء األشواط سّنٌة مّتفٌق عليها
 ، فال يرتك حلصول سّنة خمتلف فيها، فيمشي حىت إذا وجد فرجة رمل.»واجبة«العلماء: 

  ستالم عند االزدحام][اإلشارة تقوم مقام اال

خبالف استالِم احلجِر األسوِد حيث ال يقف له يف احلاَلني إذا ازدحم عنه؛ ألن اإلشارَة إليه 
؛ ألنه ال يلزَم من الُوقوف فيهما بدٌل له عند العجز إال أنه لو وقف له يف أّول الطواف وآخرِه كان أحبَّ 
منها  إذا كانت الزمحُة ال ُخيشى فواُت املواالة مع إمكان أصل االستالِم الذي هو سنٌة مؤكدٌة فيهما، هذا

أو  ،أذى نفِسه أو غريِه، وإال فال َيُسّن االستالُم، ولو يف أّوله وآخره، بل إما ُيكره إن تـََوّهم ذلك
  .)1(أو غلب على ظنه، وال يطوف بال رمٍل إال إذا تعّسر ملرٍض أو كٍرب أو حنِومها ،َحيرُم إن حتّققه

يع األشواط  م االستالم   ][ح س   وقبل ا

دابه كما يف االبتداء إال أنه ال يَرفُع يديه مع التكبري إّال  وكّلما مّر على احلجر األسود استلمه 
  واعتقادي أن هذا هو الصواُب، ومل أَر عنه: «يف االبتداء، قال ابُن اهلُمام 

  .)2(اهــ »خالَفه
 ،»سّنةٌ «  وقيل: ،»أدبٌ « بينهما، فقيل:واستالُمه يف أّول الطواف وآخرِه سّنٌة، واختلفوا فيما 

ن استالَم ، فأفاد أوإن استلمه يف أّوله وآخرِه أجزأه« على الثاين، مث قال: اللبابومشى يف
  .مما بينهما طرفيه آكدُ 

ولعل السبَب أنه يتفرّع على استالم بينهما نوٌع من ترك املواالِة « : قال "الشارُح"

                                                   
  .148انظر "إرشاد الساري": فصل يف صفة الشروع يف الطواف صــــ  )1(
ب اإلحرام   )2( ـــ    .2/465"الفتح": کتاب احلج ـ
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  .)1(سنٌة بني الطواف والسعي، وكذا هو »خبالف طرفيه

[ ما ن ا ر دين بعد استالم ا م تقبيل ا   [ح

هو سنٌة، ويقّبله مثل  "حممدٍ "وُيستحّب أن يستلَم الركَن الَيماينَّ كّلما أتى به بال تقبيله، وعن 
وغريمها، لكن اجلمهوَر من األئمة  )در(و )3((حبر)وغريه، والدالئُل ُتشِهد له  )2()تبيني( احلجر األسود

مسه ، فاستالُمه لَ )4(األربعة وغريِهم على عدم تقبيله إال أّن الشافعّيَة استحّبوا تقبيَل يِده بعد استالمه
حدمها من دون تقبيله، واتفقوا على أنه ال يسُجد عليه، وكذا إذا َعِجز عن استالمه     بكفيه أو 

  ، وُيكره تنزيها استالَم غريِمها من األركان."حممٍد"ال ُيشري عليه إال على رواية 

لبية  الطواف] كر وترك ا   [استحباب ا

وُيستحّب أن يكون يف طوافه ذاكرا، واألوىل ذِْكرُه مبا يقع به الرِقّة ولو مصنوعا، وإن تربّك 
، وإذا طاف )5(ري)(کب ملأثور فحسٌن، وال يُلّيب حالَة الطواف، ال يف طواف القدوم، وال يف غريه

  .)6(سبعة أشواط استلم احلجَر األسوَد فختم الطواَف به

  تتمة
شك  أشواط الطواف ] امن ووقوع ا شوط ا م ا   [  ح

منا مٌن لكن فعله بناًء على الوهم أو الوسوسة،  فلو طاف  يف الفرض أو غريِه، وَعِلم أنه 
خبالف ما إذا ظّن أنه سابٌع، مث تبّني له أنه  اع فيه ملتزِمً فالصحيُح أنه يلَزمه إمتاُم األسبوع؛ ألنه َشرَ 

مٌن، فإنه ال يلَزمه اإلمتاُم؛ ألنه َشرَع فيه ُمسِقطا، ال ملتزِما كبقية العبادات املظنونة خبالف احلجِّ 

                                                   
  .147، 146الساري": فصل يف صفة الشروع يف الطواف صــــانظر "إرشاد   )1(
ب اإلحرام   )2(   .2/273"التبيني": کتاب احلج ــــ 
ب اإلحرام   )3(   .2/579"البحر":کتاب احلج ــــ 
ب ما يفتتح به الطواف وما يستلم من األركان   )4(   .3/140"كتاب األم": كتاب املناسك ــــ 
  .113ل يف استالم ركن اليماين صــــ"املنسك الكبري": فص  )5(
  .152انظر "إرشاد الساري": فصل يف صفة الشروع يف الطواف صــــ  )6(
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، ولو شّك يف طواف الرُّكن أعاده، ولو شّك يف عدد أشواِطه أعاد الشوَط الذي شك فيه، )1(املظنونِ 
ويف احلج يَبىن على األقّل يف ظاهر الرواية، وال يَبىن على غالب ظنِّه، خبالف الصالِة ولو نفال؛ ألن 

دَة عليه ال تُ  ب فسِ تكراَر الركن والز دُة الركعة تفسد الصالَة، فكان التحّري يف  د احلجَّ، وز
  .)2(اهــ »ولو شّك يف عدد أشواط الركِن أعاده«الصالة أحوط، وما يف "اللباب": 

أي أعاد الشوَط الذي شك فيه، وليس املراُد أنه يُعيد الطواَف  « :)3(قال يف "التحرير املختار"
قال عامُة املشايخ: يُؤّدي  ،لو شّك يف أركان احلجِّ «: البحراهــ، وكذا ما يف » كلَّه كما يظَهر

ُخياِلف ظاهَر الرواية، مث التعليُل  ، أي يُؤّدي ما شّك فيه طوافا كان أو شوطا منه فال)4(اهــ» نيا
إخل، يُفيد أن طواَف الواجب بل التطوِع أيضا كطواف الركن يف حكم  »ألن تكراَر الركن«بقوهلم: 

  كما سيأيت قبيل ركن السعي.  يالبناء على األقّل، وكذا السع

  تتمة
ج] ن ا شك  أر   [وقوع ا

أّن ذلك إْن كان َيكثُر يتحّرى  )5("كر "اجلّصاصُ وأما الشكُّ يف أركان احلج، ذ «: البدائعويف 
ب احلج، وتكراَر  دَة يف  ليقني، والفرُق أّن الز ب الصالة، ويف ظاهر الروايِة يُؤخذ  أيضا كما يف 

ب  دُة يف  ليقني، فأما الز ا تُفِسد الركن ال يُفِسد احلجَّ، فأمكن األخُذ  الصالة إذا كانت ركعًة فإ
لتحّري أحوط ، ولو أخربه عدٌل )6(اهــ »الصالَة إذا ُوجدت قبل الَقعدة األخرية، فكان العمُل 

لنقصان وشّك يف ِصدقه ُيستحّب األخُذ بقوله، ولو أخربه عدالن، وشك يف صدقهما وجب 

                                                   
ب اإلحرام   )1(   .2/576"البحر": کتاب احلج ــــ 
  .184انظر "إرشاد الساري": فصل يف مسائل شتی صــــ  )2(
لتقريرات للرافعي  )3( هـ). (معجم  1323ت - 1248: للشيخ عبد القادر الرافعي (م"التحرير املختار لرد احملتار" املعروف 

  )5/306املؤلفني 
ب سجود السهو   )4( ـــ    .2/192"البحر": کتاب الصالة ـ
هــ)، كان إمام احلنفية يف عصره، له: "شرح املناسك 370ت  - 305هو أمحد بن على، أبو بكر الرازي اجلصاص احلنفي (م  )5(

  ).53القران". ("الفوائد البهية" صــــللشيباين" و"أحكام 
ب سجود السهو  )6(   .405، 1/404"البدائع":کتاب الصالة ــــ 
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بقوهلم كما يف الصالة حىت لو اختلف اإلماُم  ، أما إذا مل َيُشكَّ فال جيب األخذُ )1(األخُذ بقوهلما
  .)2(والقوُم وكان اإلماُم على يقٍني ال يُعيد وإال يعيد بقوهلم

  [فصل]
ع الطواف]   [ ر

يت املقاَم فُيصّلي خلَفه ركعَيت الطواف أو  الستالم تـََرك االضطباَع، و فإذا ختم الطواَف 
   حيث تيّسر من املسجد، ولو صالها مضطبعا ُيكره لكشف َمْنِكبه، ولو صّلى أكثَر من ركعتني 

س به  على الصحيح ، لكن األوىل ترُكه لفورية الّسعي كما سيأيت، وهي واجبٌة عند )3((کبري)ال 
بعد كل طواٍف معتدٍّ به فرًضا كان أو واجًبا أو سّنًة أو نفًال، وهو أن يكون أربعَة أشواٍط فأكثَر، 

، فُيطلق يف النية أو يُقّيد ) )4 ولو أّدى ُحمِد أو ُجُنبا، وقيل: سّنٌة كما هو مذهُب "الشافعي"
لسنة، لكن لو نوى سنَة الطواف أجزأه.   لواجب، ال 

سَور] [ما عت من ا ر   يُقرأ  ا

  ."اإلخالص"، ويف الثانية "الكافرون"وُيستحّب عند األربعة أن يقرأ يف األوىل منهما 

ء آدم ء بد ع الطواف]  [ا   بعد ر

وأن يدُعَو بعدها لنفسه وملن أحّب وللمسلمني، وأن يدعَو بدعاء آدمَ 
 الّلهمّ « ، وهو)5( 

يل  فاقَبل معذريت، وتعلم حاجيت فأعِطين سؤايل، وتعلم ما يف نفسي فاغِفرْ  إنك تعلم سّري وعالنييت
إين أسألك إميا يُباِشر قليب، ويقيًنا صادقًا حىت أعَلَم أنه ال ُيصيبين إال ما كتبَت يل،  الّلهّمـذنويب، 

  ، وسيأيت بقيُة أحكامها يف فصل على حدٍة إن شاء هللا تعاىل.)6(»ورًضا مبا قسمَت يل

                                                   
  .184انظر "إرشاد الساري": فصل يف مسائل شتی صــــ  )1(
  .1/93"اهلندية":کتاب الصالة ــــ ومما يتصل بذلك مسائل االختالف إخل   )2(
  .124ف صــــ"املنسك الكبري": فصل يف ركعيت الطوا  )3(
ب صفة الطواف الكاملة    )4( موع شرح املهذب":    .8/54"ا
  .ٍٍ 124"املنسك الكبري": فصل يف ركعيت الطواف صــــ  )5(
ذا الدعاء إال غفرت له ذنبه، وكَفيُته«تتمة احلديث:   )6(   = فأوحى هللا إليه  آدم! قد قبلُت توبتك وغفرت ذنَبك، ولن يدعوين أحد 
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ب ماء زم زم] ]  

يت َزْمَزَم، كما يف ُشربه أن  فَيشَرب من مائها، وكيفيةُ  )1(الفتح وإذا صّلى ركعَتيه ُيستحّب أن 
ها مستقبَل البيت، ويتضّلع منه، ئَ فُيسّمى ويشَربه قائًما أو قاعًدا ورا رَ دَ يستقي بنفسه املاَء إن قَ 

، ويرفع بصَره يف كل مرٍة، وي جممع نظُر إىل البيت قائال يف كل مرة، كما يف ويتنّفس فيه ثال
فًعا ورزقًا واسًعا وشفاًء من كل داءالّلهّم « :القطيبوأدعيِة  )2(األنـُْهر ، )3(»إين أسألك علًما 

الباقَي يف البئر، وإذا فرغ  رغُ فْ وميَسح به راَسه ووجَهه وجَسده، وَيُصّب منه على جسده إن تيّسر، ويُـ 
ألستار ساعًة بُقرب احلجر. يت امللتَزَم ويتشّبُث    حيَمِد َهللا تعاىل، مث 

ء عنده] م وا ل ام ا   [صفة ال
ستار الكعبة إن  وصفُة التزامه أن يضَع صدَره وبطَنه وخدَّه األميَن أو جبهَته عليه، ويتشّبَث 

يبُسط « إّال وضع يَديه فوق رأسه مبسوطتني على اجلدار قائمَتني، وقيل:كانت قريبًة حبيث يناُهلا، و 
لتضرّع واالبتهاِل مع اخلضوع  »يَده الُيمىن مما يلي الباَب، والُيسرى مما يلي احلجرَ  داعًيا مبا أحبَّ 

  .)4(على الّنّيب املختار امصّليً  مهّلًال  اُمكبّـرً  اأو متباكيً  اكيً  اواالنكسار، جمتهدً 
ا عليّ « من املأثور هنا:و    .)5(» واجُد  ماجُد ال تُزِْل عّين نعمًة أنعمَت 

[ س   [االستالم قبل ا

مث يُسّن أن يعوَد إىل احلجر فيسَتلمه إن استطاع، وإال وقف حبذائه مستقبال له، وفعل ما مّر، 
                                                                                                                                           

جر، وأقبلْت إليه الدنيا وهي راغمة وإن مل يرِدها أورده اهليثمي يف ». املهمَّ من أمره، وزجرت عنه الشيطان، واّجترت له من وراء كل 
مع" ( ب دعاء آدم وقال: 17426"ا   ».رواه الطرباين يف "األوسط"، وفيه النضر بن طاهر وهو ضعيف«)، كتاب األدعية ــــ 

ب اإلحرام "الفتح": كت  )1( ـــ    .2/516اب احلج ـ
اراً   )2( ر": فصل: دخل احملرم مکة ليال أو    .1/283"جممع األ
هذا حديث صحيح اإلسناد إن سلم من «قال "احلاكم":  عن ابن عباس  :املناسك)، کتاب 1739أخرجه "احلاكم"(  )3(

  ، ووافقه الذهيب يف "التلخيص".»اجلارودی ومل خيّرجاه
  .153رشاد الساري": فصل يف صفة الشروع يف الطواف صــــانظر "إ  )4(
ريخ دمشق ("مكان " واجد" كما  واحد"الصواب أنه  )5(  )، حرف امليم: عن علي 6005أخرجه "ابن عساكر" يف 

ستار الكعبة وهو يقول:  واحد  ماجد ال تزل عين : «قال قال رسول هللا  ما شئت أن أرى جربيل متعلقا 
ا علّي إال رأيته   ».نعمة أنعمت 
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  .)1(مث خيرج إىل الصفا، فيسعى كما سيأيت

تيب ب  عت و[أقوال الفقهاء  ال ر م]أداء ا ل   تيان ا

يت زمزَم مث يعود إىل وق« :الفتحمث قال يف يل يلتزِم امللتَزم قبل الركعتني مث يصّليهما مث 
وعليه العمُل، واألّوُل مشى عليه يف  )2(الكبرياهــ، ومشى عليه يف  »السُُّروجيُّ احلجر، ذکره 

، وهو املشهوُر األصحُّ كما سيأيت يف طواف الصدر، وقيل:  )3(الفتح بعد الركعتني « كما ذكر
يت زمزمَ  يف طواف الصدر،  )5(الكفايةو العنايةو )4(الفتح، وهذا ما َجَزم به »يلتزِم امللتزَم مث 

إمنا ذكره فيطواف الرتتيَب األوَل هنا، اللبابوهو خمتاُر الشافعية أيضا هناك، ومل يُنِكر يف
، فقد سّوى بني الرتتيب الثالث )6(اهــ» مث يَلتزِم بعد أداِء الركعَتني أو قبلهما«الصدر، وأما هنا فقال: 

  الثاين. )7(الكبريوالثاين، واختار يف 
والظاهُر أّن األفضَل أن يلتزَِمه بعدمها؛ ألن األصَل أن ال َيشتِغَل عقيَب الطواف إال بركعتني، 

معو الكايفو )9(القدوريو )8(اهلدايةيف  وذُكر واملختاُر بعد طواف  )11(البدائعو )10(ا
القدوم وصالتِه العوُد إىل احلجر، مث إىل الصفا، ومل يذكروا اإلتياَن إىل زمزَم، وال إىل امللتَزِم بعد هذا 

الّسعي بعد الطواف مع عدم الطواِف، وإمنا ذكروا ذلك بعد طواف الوداِع، ولعّله للُمساَرعة إىل 
َيت « ّكدمها هنا كما قالت الشافعيُة: إنه فرغ من الطواف وركعَتيه استلم احلجَر فورًا من غري أن 

                                                   
  .154انظر "إرشاد الساري": فصل يف صفة الشروع يف الطواف إخل صــــ  )1(
  .115"املنسك الكبري": فصل يف حقيقة الطواف صــــ  )2(
ب اإلحرام   )3( ـــ    .2/468"الفتح": کتاب احلج ـ
ب اإلحرام   )4(   .2/517أيضا: کتاب احلج ــــ 
  (هامش"فتح القدير"). 2/116ب اإلحرام "الكفاية"   )5(
  .153، 152انظر "إرشاد الساري": فصل فی صفة الشروع فی الطواف صــــ  )6(
  .115"املنسك الكبري": فصل يف حقيقة الطواف صــــ  )7(
ب اإلحرام   )8( ـــ    .2/184"اهلداية": کتاب احلج ـ
  .120"القدوری": کتاب احلج صــــ  )9(
ارا )"جممع 10( ر": فصل: دخل احملرم مکة ليال أو    .1/273األ
ــ بيان سنن احلج 11(   .2/344) "البدائع": کتاب احلج ــ
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يت امللتَزم َعِقَب طواٍف ال سعَي له، »امللتَزم مبادرًة إىل السعي اهــ، وهللا سبحانُه  وِمن َمثّ ُسّن له أن 
  .وتعاىل أعلم

ستالم احلجر كافتتاح الطواِف، فلو مل يُرِِد  وهذا االستالمُ  الفتتاح الّسعِي؛ ليكوَن افتتاُحه 
رة؛ ألن الّسعَي  خُري السعي إىل ما بعد طواف الز الّسعَي بعده مل يـَُعْد إليه، واألفضُل للمفرد 

، وهذا )2(ةالتحفو احمليطو )1(الفتحواجٌب، فَجْعُله تبعا للفرض أوىل ِمْن َجْعِله للسنة، كذا يف
    لعمرة فهو طواُف العمرة ال غُري، وكذا  االطواُف طواُف القدوِم، وإن نوى غريَه فإن كان ُمفرِدً 

  .)3(لو كان قار أو متمتِّعا

  فصل
م طواف القدو   م أح

حلّج والقارن، ولو دخل قبل األشُهر كما مّر فال َيُسّن للمعتِمر  هو سّنٌة لآلفاقي املفرِد 
ا إىل مكَة، كذا يف ، الفتح ، ويف)4(وغريِه السراجواملتمتِّع واملكيِّ وال ألهل املواقيِت وَمن دوَ

أنه يُسّن ألهل املواقيِت، وَمْن «الُقُهستاين ، فسقط ما يف)5(اهــ »وهو سّنٌة لآلفاقي ال غري«
ا حلج أو الِقران فعليه طواُف إال أن املكيَّ وَمن مبعناه إذا خرج إىل  )6(اهــ »دوَ اآلفاق، مث عاد ُحمرِما 

  .)7()ابلب( القدوم

  [وقت طواف القدوم]

وأّوُل وقِت أدائِه حني دخولِه مكَة، ومّر حتقيُقه يف أّول املواقيت، وآخرُه وقوفُه بعرفَة، فإذا َوَقف 
مكَة يوم النحر أو قبله بعد  فقد فات وقُته، وإن مل يَِقْف فإىل طلوع فجر النحر، ولو َقِدم اآلفاقيُّ 

                                                   
ب اإلحرام   )1(   .470، 2/469"الفتح": 
ب اإلحرام صــــ  )2( ـــ    .198"حتفة الفقهاء": كتاب املناسك ـ
  .155صــــانظر "إرشاد الساري": فصل يف صفة الشروع يف الطواف إخل   )3(
ب اإلحرام ــــ مطلب يف طواف القدوم   )4(   .1/373"اجلوهرة": كتاب احلج ــــ 
ب اإلحرام   )5( ـــ    .2/468"الفتح": كتاب احلج ـ
ب اإلحرام ــــ مطلب فيمن دخل مكة الدر" مع "الرد""  )6(   .3/578: كتاب احلج ــــ 
ب أنواع األطوفة صــ  )7(   .157، 156ــانظر "إرشاد الساري": 
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الوقوف سقط عنه هذا الطواُف، ولو تركه فذهب إىل عرفَة مث بدا له فرجع وطاف له، إن رجع قبل 
  الوقوف يف وقته أجزأه وإال فال.

ينبغي أن « :الكبري قال يف ولو ترك بعَضه)1(ولو شرع فيه أو يف طواف التطوع جيب إمتاُمه
، وسيأيت )2(اهــ» فلو ترك أكثرَه جيب الدُم، ويف األقّل لكّل شوٍط صدقةٌ يكون كالصدر يف احلكم، 

ت.   يف اجلنا

ل واالضبطاع  طواف القدوم] ر م ا   [ح

وال اضطباَع وال سعَي وال رمَل ألجل هذا الطواِف، وإمنا يفعل فيه ذلك إذا أراد تقدَمي السعي 
رِة؛  َبع ما هو على وقَته األصليِّ وهو َعِقيَب طواف الز ألن السعَي تبٌع للطواف، والشيُء إمنا يـَتـْ

 ، قال يف)3(أقوى منه إال أنه ُرّخَص تقدميُه َعِقَب طواف القدوم؛ لكثرة أفعاِل احلج يوَم النحر
 كما هو مذهبُ   )4(اهــ» فَمن ال يُوجد له طواُف القدوم ال جيوز له تقدُمي السعي: «االبدائع
  .نا فعلى جواز تقدِميه مطلقاخي، وأما أكثُر مشا)6(والشافعية )5(املالكية

  [مطلب]
ه] ج وتأخ   [ أفضلية تقديم س ا

خريُه إىل وقِته األصليِّ خصوصا ملن ال يُوَجد له طواُف القدوم من املتمتع واحملرِمِ   واألفضُل 
 )9(""احلسن وهو روايةُ  )8("الَكْرماينُّ ه "وصّحح »مطلقا« فقيل ،»األفضُل تقدميُه« ، وقيل:)7(من مكةَ 

                                                   
  املصدر السابق.  )1(
ــ فصل: وإن طاف للقدوم صــــ  )2( ت ــ ب اجلنا   .286"املنسك الكبري": 
ب أنواع األطوفة صــــ  )3(   .157انظر "إرشاد الساري": 
ــ بيان سننه   )4(     .2/347"البدائع": کتاب احلج ــ
رة   )5(   .1/522"املدونة الكربى": فيمن أخر طواف الز
ب كمال عمل الطواف   )6(   .3/157"كتاب األم": 
ب أنواع األطوفة صــــ  )7(   .157، 156انظر "إرشاد الساري": 
  .1/425"املسالك يف املناسك": فصل يف بيان أنواع األطوفة   )8(
د اللؤلؤي الكويف (م  )9(  =عالم للزركلي"هــ)، صاحب أيب حنيفة، نسبته إىل بيع اللؤلؤ. ("األ 204ت  - 000هو احلسن بن ز

 



كة       باب دخول 

عليه طواُف القدوم خاّصًة، واخلالُف يف غري القارن، أّما [من]« وقيل:  عن "أيب حنيفة"
ُر تدلُّ على استنانه له   .)1(»القارُن فال خالَف يف أفضلية تقدمي السعي له بل اآل

  
      

                                                                                                                                           
  ).105، 104، و"الفوائد البهية" صــــ2/191 

ب أنواع األطوفة صــــ  )1(   .157انظر "إرشاد الساري": 
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مه ائطه وسائر أح نه و  باب  ماهية الطواف وأنواعه وأر

  الطواف] مع[

  .)1(أشواٍط أو أكثَر إىل متام السَّبعة كيف ما حصل الطواُف هو الدََّوراُن حوَل الكعبة أربعةَ 

  [أنواع الطواف]

رة وطواُف الصدر وطواُف العمرة وطوافُ   وأنواُعه سبعٌة: طوُف القدوم كما مّر، وطواُف الز
زًا أو ُمَعلًَّقا وهو واجٌب، وطواُف حتية املسجد، وهو مستحّب لكل َمن دخل املسجد النذر ُمَنجَّ 
  .)2(و حالال، وطواُف التطوع، ولكل واحد منها أحكاٌم خاّصٌة مذكورٌة يف حمّلهاُحمرِما كان أ

  فصل
ائطه ن الطواف و    أر

  الثٌة:أما أركانُه فث
  .إتياُن أكثره .1
لبيت ال فيه.  .2   وكونُه 
والنائِم ، )3(وكونُه بفعل نفِسه ولو حمموال أو راكَب بعري فال جتوز فيه النيابُة إال عن املغمى عليه .3

نوِن قبل اإلحرام إذا دام ذلك إىل حال أداِء الطواِف كما مّر تفصيُله يف فصل إحرام  املريِض وا
نوِن إذا أحرم عنهما الويلُّ كما مّر يف إحرام  املغمى عليه، وكذا عن الصّيب الغِري املمّيِز والبالِغ ا

  .)4(الصيب

                                                   
لطواف   )1( ب اإلحرام ــــ هذه فروع تتعلق  ـــ    .2/507"الفتح": كتاب احلج ـ
ب أنواع األطوفة صــــ  )2(   .159-157انظر "إرشاد الساري": 
  .157يف شرائط صحة الطواف صــــأيضا: فصل   )3(
  .123أيضا: فصل يف إحرام املغمي عليه صــــ  )4(
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  ثالثة منها ألطوفِة احلّج، وهي: : وأما شرائطُه فستةٌ 
 .الوقتُ  )1
 وتقدُمي اإلحرام. )2
 .قوفوتقدُمي الو  )3

  للكل وهي: اإلسالُم.والباقي 

سجد] الث من ا ا وا م الطواف  الطابق ا   [ح

  عن البيت. ا، ولو ُمرتِفعً )1(وداخُل املسجد ولو على سطحه، فلو طاف على سطح املسجد جاز

سجد]   [الطواف خارج ا

طاف خارَج املسجد فمع وجوِد احلِيطان ال يصّح إمجاعا، ولو كان احلِيطاُن ُمنهِدمًة،  ولو
لبيت ملسجد ال    .)2(فكذا ال يصّح عند عاّمة العلماء؛ ألنه طاف 

  مطلب
  ا نية الطواف وفروعه

ن طاف طالًبا  والشرُط أصُل النية دون التعيني؛ فإنه مستحبٌّ أو سنٌة، فلو مل يـَْنِو الطواَف أصال 
لغرٍمي أو هاًر من عدٍو أو ال يَعَلم أنه البيُت مل يُعتدَّ به، وإذا طاف طوافا يف وقته وقع عنه بعد أن يـَْنِوَي 

ا وقع عن العمرة، أو ـمّ  اوطاف طوافً  اأصَل الطواف نواه بعينه أو ال أو نوى طوافا آخر، فلو قِدم معتِمرً 
م، أو قار وطاف طوافني من غري تعيني وقع األّوُل للعمرة والثاين حاجا وطاف قبل يوم النحر وقع للقدو 

رة فهو للصدر وإن نواه  ره أو بعد ما حّل النفُر، وقد طاف للز للقدوم، ولو كان يف يوم النحر وقع للز
  اقتضت وقوَع ذلك الطواِف يف ذلك الوقت فال َيشرَع غريُه كصوم رمضان، للتطوع؛ ألنه يف إحرام عبادةٍ 

  .)4(، وغريه)3(الفتحكذا يف 

                                                   
  .157أيضا: فصل يف شرائط صحة الطواف صــــ  )1(
ب اإلحرام   )2( ـــ    .2/506"الفتح": كتاب احلج ـ
  .2/507أيضا: قبيل فضل ماء زمزم   )3(
  .163-161صــــانظر "إرشاد الساري": فصل يف شرائط صحة الطواف   )4(
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أن كلَّ َمن عليه طواٌف فرٌض أو واجٌب أو سنٌة إذا طاف يقع عما يستحّقه  واحلاصُل:
رة كلَّه  الوقُت، وهو الذي انعقد عليه اإلحراُم دون غريه؛ ألنه األحقُّ فيبدأ حىت لو ترك طواَف الز

حرام عمرةٍ  ، أو حجٍة يبدأ بطواف العمرة، أو القدوم، أو بعَضه، أو طواَف الصدر كذلك، مث عاد 
رة أو الصدِر، وال يكُمل منه   .)1(وال ينتقل إىل طواف الز

حرام عمرٍة أو حجٍة يبدأ بطواف ما أحرم به ويسعى له،     وكذا لو ترك سعَي احلج وعاد 
للقدوم كذلك، فما وال ينتقل سعُيه إىل سعي احلج، ولو طاف القارُن لعمرته ثالثَة أشواط مث طاف 

طاف للقدوم حمسوٌب من طواف العمرة، فبِقي عليه للعمرة شوٌط فُيكِمله، وكذا لو طاف لعمرة 
، ولو طاف )2(احمليطعن  اهلنديةيَنوي أن يكون حبجة كان سعُيه لعمرته، كما يف  وَسعى وحجةٍ 

رة ُيكِمل طواَف العمرة من الز رة؛ ألن العزميَة يف اإلحرام حصلْت القارُن للعمرة أكثَره مث طاف للز
  .)3(لألفعال على الرتتيب الذي ُشرِع فبطلْت نيُته على خالف ذلك

ولوطاف القارن لعمرته ومل َيسَع هلا مث سعى يوم النحر حلجة، فإن سعيه يكون : «الكبريويف 
رة وال )4(اهــ» عن سعي العمرة جيزئه عن نذر، ، ولو طاف يوم النحر عن نذر وقع عن طواف الز

رة من الصدر رة بعَضه مث للصدر يُكِمل الز   .)5(ولو طاف للز

  فروع
ائم  غ عليه وا ضو طواف ا ر   ))6ا

ملغمى عليه حمموال أجزأه ذلك عن احلامل واحملموِل إن نوى عن نفسه وعن  ولو طافوا 

                                                   
  املصدر السابق.  )1(

ـــ الباب السابع يف القران والتمتع   )2(   .1/238"اهلندية": كتاب املناسك ـ
  .162انظر "إرشاد الساري": فصل يف شرائط صحة الطواف صــــ  )3(
ب القران ــــ فصل يف شرائط صحة إخل صـــ  )4(   .206، 205"املنسك الكبري": 
  . 163ي": قبيل فصل يف طواف املغمي عليه والنائم صــــانظر "إرشاد السار   )5(
، وكذا من قوله "والنائم واملريض": الصواب "النائم املريض"بدون "واو العاطفة" کما يفهم من نص املؤلف  التنبيه:  )6(

فصل يف طواف  عبارة "شرح اللباب" ما نصه: فصل يف طواف املغمى عليه والنائم أي من املرضی، انظر "إرشاد الساري":
  .163املغمي عليه والنائم صــــ
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ن كان ألحدمها طواُف العمره  احملمول وإن كان بغِري أمِر املغمى عليه، وكذا وإن اختلف طواُفهما 
ولآلَخر طواُف احلج فيكون طواُف احملمول عما أوجبه إحراُمه، وطواُف احلامل كذلك، ولو طافوا 

مره ومحلوه على فوره جاز وإال فال  ئٌم من غِري إغماٍء إن كان  ، وإن نوى )1()لباب(مبريٍض وهو 
احلاملون طلَب غرمي هلم واحملموُل يَعِقل وقد نوى الطواَف أجزأ احملموَل دون احلاملني، وإن كان 
 مغمى عليه مل َجيُْزه النتفاء النية منه ومنهم، وإن نوى عنه َمن استأجره ال يُعتَرب نيُته، واستيجارُ 

طاف به؛ ألن اإلجارَة وقعت على عمٍل  املريض َمن حيمله ويطوف به صحيٌح، وله األجرُة إذا
  .)3((حبر)و )2((فتح) امعلوٍم ليس بعبادٍة وضعً 

أو مريٌض إال أنه يَعِقل  حرجٌل َقِدم مكَة وهو صحيوغريِه:  الفتحتوضيُح ذلك ما يف 
فُأغمي عليه بعد ذلك فحمله أصحابُه وهو ُمغمى عليه فطافوا به، فلّما قضى الطواَف أو بعَضه 

اٍر، ومل يتمَّ يوما أجزأه عن طوافه، وُيشرتط نيُتهم الطواَف إذا  أفاق، وقد أُغمي عليه ساعًة من 
م من غري  امحلوه فيه كما ُتشرتط نيُته، ولو أن مريضً  ال يستطيع الطواَف إال حمموال، وهو يعقل 

مَرهم ال جيزئه، ولو ئٌم، فطافوا به من غري أن  أمرهم أن حيملوه ويطوفوا  َعَتٍه، فحمله أصحابُه وهو 
ئٌم فطافوا به ومحلوه حني أَمَرهم َحبْمله وهو مستيقٌظ،  م، مث احتملوه وهو   به، فلم يفعلوا حىت 
م على ُرؤوسهم فطافوا به على تلك احلالِة، مث استيقظ أجزأه ولو قال  فلم يدخلوا به الطواَف حىت 

م ومل ميِض الذي أمَره بذلك  ُلينَحيمِ استأِجْر يل َمن يطوف يب و لبعض َمْن عنده:  مث غلبْته عيناه و
ئٌم، فطافوا به ال جيزئه عن  من َفوره بل تشاغل بغريه طويال، مث استأجر قوما حيملونه، وأتوه وهو

ألمر، ولو فعلوا ذلك من َفوره أجزأه، والقياُس يف هذه اجلملِة أن ال جيزيه  الطواف، ولكّن األجرَة الزٌم 
حىت يدخَل الطواَف وهو مستيقٌظ يَنوي الدخوَل فيه؛ ألن حاَله أقرُب إىل الشُّعور من حال املغمى 

مره، ومحلوه على فوره أجزأه   .عليه، لكنا اسَتْحسّنا أنه إذا كان 
وحاصُل هذه الفروِع الفرُق بني النائم واملغمى عليه يف اشرتاط صريِح اإلْذِن « :الفتحقال يف 

  .)4(اهــ»مث يف النائم قياٌس واستحسانٌ  وعدِمه،
م من غري َعَتٍه يفيد أن الَعَتَه كاإلغماء يف  تقييدُ « :قال "أبو السُُّعود" الكمال بقوله: و

                                                   
  .163انظر "إرشاد الساري": قبيل فصل يف طواف املغمي عليه والنائم صــــ  )1(
ب اإلحرام ــــ فصل يف دخول مكة   )2( ـــ    .2/526"الفتح": كتاب احلج ـ
ب اإلحرام ــــ فصل: ومن يدخل مكة   )3(   .2/621"البحر":  كتاب احلج ــــ 
ب اإلحرام ــــ فصل يف دخول مكة   )4( ـــ    .2/526"الفتح": كتاب احلج ـ
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ألوىل نون    .)1(اهــ »عدم اشرتاِط اإلْذن، وإذا مل ُيشرتَِط اإلذُن يف املعتوه ففي ا

  فصل
  ف واجبات الطوا

  :وهي سبعةٌ 
الطهارُة عن احلدث واجلناية، وقيل: وعن النجاسة يف الثوب والبدن كما هو   األوُل:

، واألكثُر على أنه سّنٌة، فلو طاف وعلى ثوبه جناسٌة أكثَر من قدر ) )2 مذهُب "الشافعّي"
أن بنجاسة : «الظهريية، وما يف )3((شرح)الدرهِم ال يلَزمه شيٌء بل يُكره ولو أقّل من قدر الدرهم 

  ، وأما عن النجاسة يف مكان الطواف )4((فتح)فال أصَل له يف الرواية » كلِّه ال جيب الدمُ   الثوب
  .)5(من السَُّنن  وعّده "الشارُح" ،فال روايَة فيه
َسُرت العورة لوجوب الدم به وإال فهو فرٌض مطلقا، واملانُع كشُف رُْبُع الُعضو فما   الثاين:

زاد كما يف الصالة ال أقلَّ، وُجيمع املتفرُق، فلو طاف للفرض أو الواجب مكشوَف العورة بقدر ما 
  .)7()ررداحملتا(و )6((بدائع)ال جتوز معه الصالُة فعليه اإلعادُة أو الدُم، ويف التطوع الصدقُة 

ومال إليه  )10()9(الوجيزعن  )8(املنهاجاالبتداُء من احلجر األسود على ما يف   الثالُث:

                                                   
ب اإلحرام، فصل يف مسائل شىت   )1(   .1/495"فتح املعني على شرح الكنز ملنال مسكني": كتاب احلج ـــ 
ب صفة الطواف الكاملة   )2( موع شرح املهذب":    .8/15"ا
  .167لطواف صــــانظر "إرشاد الساري": فصل يف واجبات ا  )3(
ــ فصل: ومن طاف طواف القدوم حمد   )4(   .3/46"الفتح": كتاب احلج ــ
  .168انظر "إرشاد الساري": فصل يف واجبات الطواف صــــ  )5(
  .2/334"البدائع": کتاب احلج ــــ فصل: وأما شرائط جوازه   )6(
  .541، 3/540جباته "حاشية ابن عابدين": كتاب احلج ــــ مطلب يف فروض احلج ووا  )7(
  .1/281"املنهاج": كتاب احلج ــــ فصل: واجبات الطواف وسننه   )8(
"الوجيز يف فقه الشافعي: حملمد بن دمحم بن دمحم بن أمحد، اإلمام زين الّدين أيب حامد الغزايل الطوسي، الفقيه، الشافعي، حّجة   )9(

ريخ اإلسالم" للذهيب 505ت - 000اإلسالم (م   ).11/62هـ). ("
ـــ حمظورات اإلحرام 10(   1/656)"الوجيز يف فقه السنة والكتاب العزيز": كتاب احلج ـ
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، حىت )5(مراقي الفالحو )4(الدرو التنويرو )3(النهرو )2(البحروجزم به يف  )1(الفتحيف 
، )6(اهــ، فتأّملْ » احلجِر أعاده ما دام مبكَة، فلو رجع فعليه دمٌ ولو ابتدأ من غري : «الدرقال يف 

، فلو افتتحه من غريه  )7(اللبابوظاهُر الرواية أنه سّنٌة يُكره ترُكها وعليه عامُة املشايخ وصحّحه يف 
عياُذ  ُكرِه وال شيَء عليه، واملراُد الركُن الذي فيه احلجُر األسوُد، فلو حنُِّى احلجُر عن مكانه وال

لركن    .)8((کبري)تعاىل وجب االبتداُء 

[ ما ن ا ر   [افتتاح الطواف من ا

: ولو افتتح الطواَف من الركن اليماين وَخَتم به ال جيوز، وعاّمُة املشايخ على أنه احمليطويف 
يف   ، ونصَّ به "حممٌد" كما هو مذهُب "الشافعي"»إنه شرطٌ «جيوز، وقيل: 

فلو افتتحه من غريه ال يُعتدُّ بذلك الشوِط إىل أن يِصَل إىل احلجر، «حيث قال:  )9(الرُقـَّيات
، »فال بُدَّ إعادُة نيِة الطواف إال إذا استمّر على استحضارها«، قيل: )10(»فُيعترب ابتداُء الطواف منه

وإن )12(، وأما عند فَتصّح العباداُت بنيٍة سابقٍة ) )11 هذا على مذهب الشافعيّ «قلُت: 
  ».الشروع فيها إذا مل يُوجد ما يُناِفيها عن قلبه وقتَ  تْ بَ زَ عَ 

                                                   
ب اإلحرام   )1( ـــ    .2/456"الفتح": كتاب احلج ـ
ب اإلحرام   )2(   .2/574"البحر": كتاب احلج ــــ 
ب اإلحرام   )3( ـــ    .2/75"النهر": كتاب احلج ـ
  .3/539مطلب يف فروض احلج وواجبات  "الدر املختار" كتاب احلج ــــ  )4(
  (هامش "مراقي الفالح"). 729) انظر "حاشية الطحطاوي ": كتاب احلج صــــ5(
  .3/579: كتاب احلج ــــ مطلب يف دخول مكة الدر" مع "الرد") "6(
  .3/539) أيضا: مطلب يف فروض احلج وواجباته 7(
  .108ـــ) "املنسك الكبري": فصل يف الشروع يف الطواف صـ8(
  ).2/1669هـ). (كشف الظنون 189ت – 000) "الرقيات": حملمد بن احلسن الشيباين (م9(
  .3/400)"احمليط الربهاين": كتاب املناسك ــــ الفصل الثالث يف تعليم أعمال احلج 10(
  .3/377)"شرح مشكل الوسيط"البن الصالح: الباب الثاين يف أعمال احلج 11(
ب اإلحرم )"الفتح":  كتاب احلج ـ12(   .2/446ـــ 
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بيه   ت
جر األسود]   [ ابتداء الطواف من غ ا

وأما االبتداُء من غريه حىت مما بني الركنني كما يفعله َمْن ال عقَل له، : « قال الشارحُ 
الفقهاِء وسريِة املشايِخ واألولياِء فهو حراٌم أو مكروٌه كراهَة حترٍمي أو تنزيٍه بناًء على أن وهو يف صورِة 

لنية من قُبيل  حلجر شرٌط أو فرٌض أو واجٌب أو سنٌة، وإمنا ُيستحّب أن يكوَن االبتداُء  االبتداَء 
دُة  )1(»احلجر للخروج عن اخلالف ال حبيث أنه يقع يف األمر املكروِه بال خالف اهــ، وستأيت الز

  يف ُسَنن الطواف مث يف مستحباته أيضا.
  التياُمُن وهو أْخُذ الطائف عن ميني نفسه وَجْعُل البيت عن يساره.  الرابُع:

يت واستدباره] عكوس والقهقرى واستقبال ا م الطواف ا   [ح

ن أخذ عن يساره وجعل البيَت عن ميينه فمشى  تلقاَء وجِهه، فلو َعَكس وطاف منكوسا 
وكذا لو جعل البيَت عن يساره فمشى قهقرى أو عن ميينه فمشى ورائَه أو مل َجيعِل البيَت عن يساره 
وال عن ميينه بل استقبله بصدره أو استدبره بظهره فطاف ُمعِرتضا أو طاف كيف ما كان صّح طوافُه 

، ولكنه   .)2(ُبهتـََرك الواجَب فعليه ُموجَ  واعُتّد به يف ثبوت التحّلِل عند

بيه   ت
يت حالة الطواف] حرز عن استقبال ا   [ ا

ليس شيٌء من الطواف جيوز عند مع استقباِل البيِت، فإذا استقبله عند استالِم أحِد الركنني 
على حاِله  اينبغي أن يَقرَّ قدَميه يف موضعهما حالَة االستقبال، فإذا فرغ من االستالم اعتدل قائمً 

قبَل االستقبال وَجَعل يساَره إىل البيت كما كان فيطوف؛ ألنه لو زالت قدماه يف موضعهما إىل 
من مطاِفه  اءً جهِة الباِب ولو قليال يف حال استقباِله مث مضى من هناك يف طوافه لكان قد قطع ُجز 

  البيت، هذا. وهو مستقبلَ 

                                                   
  .187، 186انظر "إرشاد الساري": فصل يف مسائل شتی صــــ  )1(
  .169صــــ أيضا:  )2(
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ر   اخلامُس: أو  أو حمموًال  اراكبً  (حبر)العمرِة  أو )1()لباب(ة املشُي فيه للقادر فلو طاف للز
  .)2(َزْحًفا بال عذٍر فعليه اإلعادُة أو الدُم، وإن كان بعذٍر ال شيَء عليه

ذر بالطواف زحفً  م ا   ا][ح

؛ ألنه نذُر العبادة بوجٍه غِري )3(وهو قادٌر على املشي َلزِمه ماشيا اولو نذر أن يطوَف َزْحفً 
صل العبادة كما إذا نذر أن يطوَف بال طهارٍة مث إن طاف َزْحفا مشروٍع فلغت  اجلهُة وبِقي النذُر 

  أعاده وإال فدٌم؛ ألنه تـََرك الواجَب.
: إنه إذا طاف َزْحفا أجزأه؛ ألنه أّدى ما أوجبه على نفسه كَمن نذر أن يصوَم يوم النحر وقيل

  زأه وخرج به عن ُعهدة النذر.جيب عليه أن يصوم يوما آَخَر، ولو صام يوم النحر أج
ب احلج ُشرِع جابٌر لتفويت الواجِب، فإذا فّوته وجب اجلُرب خبالف الصوم،   واجلواُب: أّن يف 

  .)4(الفتحكذا يف 
ولو َشرَع يف التطوع َزْحفا فمشُيه أفضُل؛ ألّن الشُّروَع إمنا يُوِجب ما َشرَع فيه، ولو َشرَع يف 

أفاده يف  ،فا ينبغي أن جتَب صدقٌة؛ ألنه إذا شرَع فيه وجب فوجب املشيُ التطوع ماشيا مث طافه َزحْ 
، وكذا لو طاف للصدر راكبا أو حمموال بال عذٍر ينبغي أن جتَب صدقٌة، وهللا سبحانه )5(الفتح

  تعاىل أعلم.
رِة أو العمرِة يف َجوف احلجر يُعيد الطواَف    السادُس: الطواُف وراَء احلطيِم فلو طاف للز

كلَّه أو على احلجر فقط واألوُل أفضُل فإن مل يُِعد فعليه دٌم، وأما يف الطواِف الواجِب فينبغي أن 
َجتَب صدقٌة وينبغي أن ال فرَق بني الطواف الواجِب والتطوِع يف لزوم الصدقة ِلما أّن الطواَف وراَء 

  .)6((حبر)احلطيم واجٌب من كل طواف 

                                                   
ب اإلحرام 168أيضا: فصل يف واجبات الطواف صــــ  )1( ـــ    (هامش"البحر الرائق"). 2/576، و"املنحة ": کتاب احلج ـ
ب اإلحرام   )2(   هامش"البحر الرائق").( 2/576"املنحة ": کتاب احلج ــــ 
  املصدر السابق.  )3(
ت ــــ فصل: ومن طاف طواف إخل   )4( ب اجلنا ـــ    .53، 3/52"الفتح":كتاب احلج ـ
  املصدر السابق.  )5(
ت   )6( ب اجلنا   .3/40"البحر": کتاب احلج ــــ 
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خُ  َذ عن ميينه ِمن أّول احلجر حىت ينتهَي إىل آِخره مث يدخل وصورُة اإلعادة على احلجر أن 
احلجَر من الُفرجة وَخيرج من اجلانِب اآلخِر أو ال يدخل  احلجَر  بل يرِجع، ويبتدٔى من أول احلجر 
وهو األوىل؛ لئال جيعَل احلطيَم طريقا إىل مقصده إّال إذا نوى دخوَل البيت كلَّ مرّة، وهكذا يفَعل 

، ويَقضي حقَّه فيه ِمن رمٍل وغريِه، ولو رجع ال يُعّد رجوُعه شوطا؛ ألنه منكوٌس، فلو )1(سبَع مرّات
ركً  للواجب، وهو َجْعُل البيت عن يساره، فيجب عليه إعادتُه ما  اعّده شوطا ُجيزيه، لكنه يكون 

  .)2((فتح)دام مبكَة، فإن رجع إىل أهله قبل إعادتِه فعليه دٌم 
ينبغي أن جيوَز؛ ألن احلطيَم كلَّه ليس من : «)3("احلجر، قال "الزيلعيُّ ولو طاف على ِجدار 
، لكنه ُيكره لرتك السّنة املواظِب عليها كما لو ابتدأ الطواَف )4(اهــ» البيت بل ستُة أذرٍع منه فقط

  .)5(من غِري حجِر االسود عند عاّمة املشايخ

بيه   ت
  ان والطواف عليه]وَ رْ [ مع شاذَ 

لكعبة يف جوانبها الثالثِة ُبِىن عليها املـُــسََّنُم من  - أما الشاَذْروان: وهي األحجاُر املالصقُة 
ِب الكعبة وأكثِر امللتزم ، )6(الفتحكما حّققه يف   ،فليس من البيِت عند - الرَُّخام إال عند 

إنه من البيت، فلو دخل يَده أو بعَض ملبوسه يف هوائه حالَة : «)8(كيُة"و"املال )7(وقالت"الشافعّيُة"
الطواف مل َيصحَّ ذلك املقداُر من طواف، ونّبهوا على أّن َمن قّبل احلجَر األسوَد، فرأُسه يف حال 

قائما؛ التقبيل يف جزٍء من البيت، فيلَزمه أن يِقرَّ قدَمْيه يف موضِعهما حىت يفرَُغ من التقبيل ويعتدَل 
                                                   

ت   )1( ب اجلنا ـــ    .170يف واجبات الطواف صــــ، وانظر "إرشاد الساري": فصل 3/51"الفتح": کتاب احلج ـ
ب اإلحرام   )2( ـــ    .2/463"الفتح ": كتاب احلج ـ
هــ)، له: "تبيني احلقائق يف 743ت  - 000هو اإلمام فخر الدين أبو دمحم، عثمان بن علي بن حمجن، الزيلعي، احلنفي(م  )3(

  ).194شرح كنز الدقائق" وغريها. ("الفوائد البهية" صــــ
ب اإلحرام "التبيني":    )4( ب اإلحرام 2/270کتاب احلج ــــ    .2/575، و"البحر": كتاب احلج ــــ 
  .160انظر "إرشاد الساري": فصل يف شرائط الطواف صــــ  )5(
ب اإلحرام   )6( ـــ    .2/506"الفتح": كتاب احلج ـ
  .1/226"اإليضاح يف مناسك احلج والعمرة": الباب الثالث يف دخول مكة، الفصل الثاين   )7(
ب احلج ــــ تنبيه من واجبات الطواف   )8(   .3/70"مواهب اجلليل شرح خمتصر اخلليل": 
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ولو َقْدَر بعِض ِشرب يف حال تقبيله، مث ملاّ  ألنه لو زالت قدماه من موضعهما إىل جهة الباِب قليًال 
فرغ من التقبيل اعتدل عليهما يف املوضع الذي زالتا إليه، ومضى من هناك يف طواِفه لكان قد قطع 

، وكذلك جيب )2)(1( اهــ» طوافه من مطافه وبدنه يف هواء الشاَذْروان، فيبُطل ذلك املقداُر من اجزً 
عند أن يَِقرَّ قدميه يف موضعهما؛ ألنه وإن مل يبُطْل ذلك املقداُر من طوافه عند لكنه ُيكره حترميا؛ 

  .)3(حلصوله يف حال استقبال البيِت كما نّبهنا عليه يف الشرِط الرابعِ 

بيه   ت
[ ن ر حذير عند استالم أحد ا   [ ا

أحدث العواُم بل كثٌري من اخلواّص أنه إذا استلم أحَد الركنني يرِجع قهقري؛ ألنه  وِمن َأْجِل ذلك
أدخل يَده ورأَسه وبعَض ملبوسه يف هواء الشاَذْروان، فلو مضى يف طوافه كذلك ميّر ذلك على 

وتتأذى بدفعه ما يُؤذي َمن خلَفه  اوكثريً  االشاَذْروان فَيبُطل ذلك املقداُر من طوافه فريجع ورائَه احتياطً 
يف حمّله حىت  اوكان الالزُم عليه كما مّر أن يَِقرَّ قدَميه يف موضعهما حىت يـَْفرُغ من االستالم ويعتدل قائمً 

، وما مل يكن له ارتكبه احتياطا،  اوً يرجَع إىل حاله مث َميضي يف طوافه فما كان عليه مل يفَعْله وسوسًة و
وذلك جلهله : « توفيُق من هللا سبحانه وتعاىل، قال "الشارُح"وبئس االحتياُط؛ فإنه ُحمَدٌث، وال

ملسألة فإنه َيكفي للخروج عن الُعهدة أن يِقَف يف حمله ويقيم رِجَله يف موضِعه مث يستلم ويرجع إىل 
  .)4(اهــ» حاله فيطوُف من غري َعود إىل خلفه

فُه وعليه اجلزاُء ويف الفرض دٌم، إكماُل ما زاد على أكثِر أشواطه فلو ترَكه جاز طوا  السابُع:
لشُّروع كما مرّ    .)5(ويف الواجب لكّل شوٍط صدقٌة، والتطوُع كالواجب يف وجوب الصدقِة لوجوبه 

                                                   
ب احلج والعمرة   )1( اية الزين يف إرشاد املبتدئني":  ، و"حتفة احملتاج يف شرح املنهاج: كتاب احلج ــــ فصل يف واجبات 1/207"

  .4/80الطواف 
  .2/31أركان احلج والعمرة "الشرح الكبري" للشيخ الدردير:   )2(
  .187انظر "إرشاد الساري": فصل يف مسائل شتی صــــ  )3(
  املصدر السابق.  )4(
  .3/581"حاشية ابن عابدين": کتاب احلج ــــ مطلب يف طواف القدوم   )5(
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  فصل

ن أدائها][ عت بعد الطواف وأما ر م ا    ح

أداُئها خلَف املقام، واملراُد به ما يصُدق عليه  اوِمن الواجبات ركعتا الطواِف، وُيستحّب مؤّكدً 
 ، وعن "ابِن عمَر")1(ذلك عادًة وعرفًا مع الُقرب، وخّصه العرُف مبا هو مفروٌش حبجارة الرَُّخام

 :جعل بينه وبني املقام صفا أو صفني أو َرجال أو  أنه إذا أراد أن يصّلي خلَف املقام
)2("رواه "عبُد الرزاق رجلني


)3(.  

وأفضُل أماكِن أدائِها خلف املقام مث ماحوَله مما قُرب منه كما ُيشري إليه "ِمْن" التبعيضيُة يف 
ُر مث امليزاُب جْ ، مث الكعبُة مث احلِ )5((شرح)، وكوُن اخللف أفضَل الختياره احلضرَة املنيفَة )4(اآلية الشريفة

قي احلِ جْ مث ما قـَُرب من احلِ  ر مث ما قـَُرب من جْ ر إىل البيت خصوصا إىل ما حتت امليزاب منه مث 
مث املسجُد  )6(واملستجارَ   البيت خصوصا حماذاَة األركان ومقابلَة امللتزم والباب ومقاَم جربيل

  .)7(بعد احلرم بل اإلساءُة، وال ختَتّص بزماٍن وال مكانٍ  مث احلرُم، مث ال فضيلةَ 

رم] عت خارج ا ر م أداء ا   [ح

  .)8(فلو صّالها خارَج احلرم ولو بعد الرجوع إىل وطنه جاز وُكرِه تنزيها وال تفوت ما دام حيا

                                                   
  .172، 171انظر "إرشاد الساري": فصل يف رکعيت الطواف صــــ  )1(
فع   )2( هــ)، من حفاظ احلديث الثقات، له: 211ت  - 126(م احلمريي، أبو بكر الصنعاينهو عبد الرزاق بن مهام بن 

  ).3/353"تفسري القرآن". ("األعالم للزركلي" 
ب املقام.8960أخرجه عبد الرزاق يف "املصنف"(  )3(   ) کتاب احلج ــــ 
  ].١٢٥[البقرة:  َّحض جض مص خص حص مس  خس حس جس مخ جخٱُّٱأي يف هذه اآلية:   )4(
  .172"إرشاد الساري": فصل يف رکعيت الطواف صــــانظر   )5(
، انظر "مواهب وهو املستعاذ أعين ما بني الركن اليماين والباب املغلق الذي كان فتحه ابن الزبري  قوله "املستجار":  )6(

  .3/112اجلليل شرح خمتصر خليل": تنبيه: سوق اهلدي 
  .172ــانظر "إرشاد الساري": فصل يف رکعيت الطواف صــ  )7(
  .171أيضا: فصل يف ركعيت الطواف صــــ  )8(
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واالة ب الطواف و عتا[ا   ]ر

خريُها إىل  خريُها عنه إال يف وقٍت مكروٍه فيجب  والسنُة املواالُة بينها وبني الطواف فُيكره 
وقٍت مباٍح، ولو طاف بعد صالة العصر ُيصّليها بعد فرض املغرِب قبَل السّنة إن كان يف الوقت 

  .)1(َسعةٌ 

عت  األوقات  ر م أداء ا منوعة و[ح كروهة]ا   ا

وقٍت مكروٍه ال جيوز فال تنعِقد عند طلوع الشمس ما مل ترتفع قدَر رُْمٍح وعند  ولو صّالها يف
واحد منها، ولو وجبت فيه بفعل  َطْرءِ ــــــــوعند تغّريها إىل أن تَغيَب، وتبطل بِ  استواءها إىل أن تزولَ 

فجر قبل صالته الطواف فيه خبالف سجدٍة تُليْت آيُتها فيه، وتصّح مع كراهِة التحرِمي بعد طلوع ال
موعُة بعرفَة إىل ما قُبيل تغريُّ الشمِس  أو بعَده إىل ما قُبيل طلوع الشمس وبعد صالِة العصر ولو ا
ن ال حتاّر العُني فيها، فلو َشَرعها يف أحِدمها قصدا جيب قطُعها وقضاُئها يف الكامل،  واصفرارِها 

افإن مضى فيها وأمتَّها، قيل:  ُ وهذا ، ، بل ُتستحّب واألّوُل هو األرجحُ ال: وقيل، جتب إعاد
 يف كل صالة أُّديت مع كراهة التحرمي، ومع كراهة التنزيه ُتستحب اإلعادُة بال خالٍف.

ولو أمتّه معها يُعاد خبالف ما لو  ،وکذا احلكُم يف الطواف لو فـََعل بعَضه مع الكراهة َيستأنف
وكذا لو صالها يف آِخِر ، ال ُيكره ويُتّم؛ ألنه من غِري قصدٍ قام هلا بعد األربع يف العصر أو يف الفجر 

وكذا ُيكره تنزيها بعد ُغروب ، الليل، فّلما صّلى ركعًة طلع الفجُر كان األفضُل إمتاَمها كالّنفل
الشمس إىل أداِء املغرب، وحترميا عند خروج اإلمام من احلجرة أو قياِمه للصعود إن مل يكن له حجرٌة 

 ،)2((کبري)وقُبيل صالة العيدين  ،وبعد فراِغه منها قبل الّشروع يف الصالة ،اخلَُطب العشرِ خلطبٍة من 
 ،وعند اإلقامِة إذا كان ُخماِلطا للصف أو خلفه بال حائٍل، وعند شروع اإلمام يف املكتوبة ولو حبائلٍ 

ا بعد كل ُأْسبوع على الرتاخي م آخَر أو  اا مل يُرِد أسبوعً وبني صالَيت اجلمع بعرفاٍت ومزدلفَة، ووجوُ
إن أراد طوافا آَخَر ُكرِه له « :مل يغِلْب على ظّنه املوُت وإال فعلى الَفور، قال "أبو السُُّعود"

ما لكراهة وصل األسابيعلُ عْ حترميا فِ  ر))3(»ه قبل صال   .)4(اهــالسراجعن  (
                                                   

  املصدر السابق.  )1(
  .175، 171، وانظر "إرشاد الساري" : فصل يف ركعيت الطواف صــــ124"املنسك الكبري": فصل يف ركعيت الطواف صــــ  )2(
ب اإلحرام   )3(   .1/477"فتح املعني على شرح الكنز ملنال مسكني": كتاب احلج، 
ب اإلحرام   )4( ـــ    .2/78"النهر": كتاب احلج ـ
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[ عت ر مع ب أسبوع قبل أداء ا م ا   [ح

َس إن « بني ُأسبوَعني أو أكثَر بال صالٍة بينهما عندمها، وعند "أيب يوسَف":وُيكره اجلمُع  ال 
، واخلالُف يف غري وقت »انصرف عن وتٍر كثالثِة أسابيَع أو مخسٍة أو َسْبٍع؛ ألن األسبوَع وترٌ 

الصالة ، وإذا زال وقُت الكراهة ينبغي أن ُيكره الطواُف قبل )1(الكراهة، أّما فيه فال ُيكره إمجاعا
  .لكل أْسبوع  ركعتني؛ ألن األسابيَع حينئذ صارت كأسبوٍع واحدٍ 

] ِ ع الطواف  من  ر ر
ّ
وعه  طواف آخر]وتذك   بعد 

ولو تذّكر ركعَيت الطواف بعد ُشروعه يف طواٍف آخَر، فإن قـَْبَل متاِم شوٍط َرَفضه، ولو بعده َلزِمه 
ألنه لو تـََرك األسبوَع الثاين بعد أْن طاف شوطا أو شوطني  إمتاُم الطواف وعليه لكل أسبوع ركعتان؛

اشتغل بركعيت األسبوع األّوِل َألَخّل بُسّنتني بتفريق األشواِط يف األسبوع الثاين وتـَْرِك ركعَيت األسبوِع 
حِدمها  األّوِل من موضعهما، ولو مضى يف األسبوع الثاين ألَخّل بُسّنٍة واحدٍة، فكان اإلخالُل 

ما، كذا يف  أوىل   .)2(الفتحمن اإلخالل 
ألسبوع الطواُف ال العدُد حىت لو ترك أقّل األشواِط لُعذٍر مثال وجبت الركعتان، وعليه  واملراُد 
ملوت عنها بدٍم أو غريِه، فال يصّح اإليصاُء به خبالف  موِجُب ما ترك كما مّر، وال ُجيرب ترُكها 

نذورُة عنها، وال جيوز اقتداُء مصلِّيها مبثله؛ ألّن طواَف هذا غُري طواف الوتر، وال جتزٔي املكتوبُة وامل
  .)3(اآلخر، ولو طاف بصيبٍّ ال ُيصّلى عنه

  فصل
 [ س الطواف]

  وأما سَنُن الطواف:
  فاالضطباُع يف مجيع أشواطه، وينبغي أن يفعَله قبل الشروع يف الطواف بقليٍل، كما يف

                                                   
ب اإلحرام   )1( ـــ    .2/506"الفتح": كتاب احلج ـ
ب اإلحرام   )2( ـــ    .468، 2/467"الفتح": كتاب احلج ـ
  .586، 3/585: كتاب احلج ــــ مطلب يف طواف القدوم الدر" مع "الرد""  )3(
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  .)3(للباباو )2(البحرو )1(الفتح
":لُ وقال "الطََّرابْـ  س به« سيُّ » مضطبٌع مع شروعه يف الطواف، فإن اضطبع قبَله بقليٍل فال 

وهو سّنٌة يف كل طواف بعده سعٌي كطواف الُقدوم وطواِف )5( وهو مذهُب "الشافعّي" )4(اهــ،
خري السعي إليه وال يُنافيه ما يف  رة على َفرض تقدميه على احللق و  )6(:اللبابالعمرة وطواِف الز

رة من قوله: « فساقٌط مطلقا يف هذا الطواِف أي َسعى قبله أو  وأما االضطباعُ يف طواف الز
خريُه عن احللق يَُدّل عليه تعليُله يف ؛ ألنّه بناٌء ع»بعده البحر الزاخرلى ما هو السُّنَّة فيه وهو 

  اهــ.» يف حال بقاء اإلحرام واالضطباعُ  ،يطَ ألنه قد حتّلل من إحرامه ولَِبس املخِ «بقوله: 
ه له األظهر فعلُ لكن : « وال يُسّن االضطباُع ِلَمن لَِبس املخيَط لعذٍر، قال "الشارُح"

ملخيط ملضطبع وإن كان منِكُبه مستورا    .)7(»للتشبيه 
  والرمُل يف الثالثة اُألَول، واملشُي على هيئِته يف األربعة الباقية، ولو َزَمحه الناُس يف الرمل َوَقف

َد فُرجًة؛ ألنه من ُسّنة الطواف وال بدَل له خبالف استالم احلجر حيث ال يِقُف  قائما إىل أن جيَِ
  .)8(زدحام؛ ألن اإلشارَة إليه بدٌل لهفيه عند اال

   َميشي حىت جيَد الرمَل وهو األظهُر؛ ألن وقوَفه خمالٌف للُسّنة فما : شرح الطحاوي ويف
  ، وقد مّر التفصيل.)9("للقاري"شرح النقاية، كذا يف ال يُدَرك كلُّه ال ُيرتك كلُّه

ف الصدر لو مل َيسَع إال بعده كما سيأيت والرمُل سّنٌة يف كل طواٍف بعده سعٌي حىت يف طوا
  إن شاء هللا تعاىل.

                                                   
ب اإلحرام   )1( ـــ    .2/461"الفتح": كتاب احلج ـ
ب اإلحرام   )2(   .2/573"البحر" و"املنحة على هامشه": كتاب احلج ــــ 
  .143انظر "إرشاد الساري": فصل يف صفة الشروع يف الطواف إخل صــــ  )3(
  .108"املنسك الكبري": فصل يف صفة الشروع صــــ  )4(
ب صفة الطواف الكاملة   )5( موع شرح املهذب":    .8/13"ا
ب أنواع األطوفة ــــ فصل يف صفة الشروع يف الطواف صــــانظر "إرشاد ا  )6(   .143لساري": 
  .143أيضا: فصل يف صفة الشروع يف الطواف صــــ  )7(
  .149-147صــــ أيضا:  )8(
ب العناية يف شرح النقاية": كتاب احلج ــــ أفعال احلج   )9(   . 1/645"فتح 
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ل واالضطباع  الطواف] ر   [ضابطة ا

واألصُل أّن كلَّ طواف بعده سعٌي، فِمْن ُسّنته االضطباُع والرمُل وإال فال، فلو كان َسعى قبل 
رة ومل يَرمْل ال يرمُل فيه، ولو كان َرَمل قبله ومل َيسَع َرَمَل فيه.   الز

 . لوجه يف ابتدائه، وأما يف أثنائه فمستحبٌّ   واستقباُل احلجر األسود 
 .والتكبُري قُبالَة احلجر مطلقا 
  ورفُع اليدين عند التكبري حاَل استقبال احلجر يف االبتداء حذاَء أُُذنيه كما يف افتتاح الصالة أو

طَنهما حنَو احلجر والكعبة، وعزاه "الُقُهست  )1(الطحاويشرح اينُّ" إىل حذاَء منكبيه وجيعل 
تىبو )3(النقايةوغريه، ومشى يف  )2(البدائعوصّححه يف  ، األولوغريمها على  )4(ا
  .وغريمها، فقد اختلف التصحيحُ  )6()5(غاية البيانوصّححه يف 

وال يَرفعهما قبل النّـّية، وال عند النية قبل استقبال احلجر؛ فإنه بدعٌة، وإمنا يرفُعهما عند النية 
لتكبري قُبالة احلجر كما سبق    .)7((شرح)إذا كانت مقرونًة 

  ٌقال يف "شرح الطحاوي": )8(واستالُم احلجر يف أّوله وآِخرِه، وأما فيما بينهما فسّنٌة مستحّبة ،
ستالم احلجر وَخَتم به وتـََرك االستالَم فيما بني ذلك أجزأه وإذا تركه رأسا  الطوافَ وإن افتتح «

  ».فقد أساء

                                                   
ب  )1(   .2/524ذكر ما يعمل عند امليقات  "شرح خمتصر الطحاوي": كتاب احلج ــــ 
  .2/339"البدائع": كتاب احلج ــــ فصل يف سنن احلج   )2(
ب أفعال احلج   )3( ـــ  ب العناية يف شرح النقاية": كتاب احلج ـ   .639، 1/638"فتح 
تيب": كتاب احلج ــــ   )4(   . (خمطوطة)1/103"ا
ر املصرية يف عصره، ومرجعها يف  "غاية البيان شرح زبد ابن رسالن": حملمد بن  )5( أمحد بن محزة، مشس الدين الرملّي: فقيه الد

  ).6/7هـ) ("األعالم للزركلي"  1004ت - 919الفتوى. يقال له: الشافعّي الصغري(م
  .169"غاية البيان شرح زبد ابن رسالن": صــــ   )6(
  .144انظر "إرشاد الساري": فصل يف صفة الشروع يف الطواف صــــ  )7(
  .146صــــ أيضا:  )8(
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  [االستالم عند الفقهاء]

وتفسُري االستالم عند الُفقهاء َوْضُع الكفَّني على احلجر وتقبيُله أو : «)1(شرح الّنقايةويف 
لكّف وتقبيُله غري استالٍم واستالُمه بني الطواف والسعي ملن أراد وتقبيُله ولو ب )2((کبري) »مسُحه 

  السعَي بعده.
فيه أّن كلَّ طواٍف بعده سعٌي فإنه يعود إىل استالم احلجر بعد الصالة وإال فال؛ ألن  واألصلُ 

الّسعَي مرّتٌب على الطواف ال جيوز قبله، وُيكره أن يفِصل بينهما فصار كبعض أشواط الطواف، 
  .)3((بدائع)شوَطني سّنٌة واالستالُم بني كل 

  ن ال ُيسرِع إواملشُي على هيئته أي على السكينة والوقار يف مجيع أشواطه ن ال سعَي بعده 
ملا يتفرّع عليه من تشويش اخلاطر وأذية التدافع وال ميشي مشَي املتهاون ملا يرتّتب عليه  اإسراعً 

ِء والسُّمعِة والُعجِب والغروِر ودعوى الشعوِر واحلضوِر.  من خوف الر
 قيل: إنه واجٌب، ال فرَق بينه وبني َجْعل )4()اللباب(ه من احلجر األسود وهو الصحيُح ئُ وابتدا ،

عتبار الدليل أظهُر، وإن كان : « ، قال "الشارُح")5(اره يف الدليلالبيت عن يس وهو 
وال يَغرُّنك ما يفعله العاّمُة على هيئِة اخلاّصِة ِمْن «وقال يف موضٍع آَخَر: ، »األّوُل عليه األكثرُ 

  اهــ.»َجْعِل ابتداء طوافهم فيما بني الركنني؛ ألنه خمالٌف لإلمجاع
  ا املواالُة الُعرفّيُة، ال أنه ال يقع فيها مطلُق واملواالُة بني أشواطه وأجزاء األشواط لكن املراَد 

 .)6((شرح)الفاصلة لتجويزهم الُشرَب وحنَوه يف الطواف 
 7(والطهارُة من النجاسة احلقيقية يف الثوب والبدن ومكان الطواف(.  

                                                   
ب العناية يف شرح النقاية": كتاب احلج ــــ أفعال احلج   )1(   .1/639"فتح 
  .110، 109ـــ"املنسك الكبري": فصل يف استالم احلجر األسود ص  )2(
  .2/344"البدائع": كتاب احلج ــــ وأما بيان سنن احلج وبيان الرتتيب   )3(
  .176يف سنن الطواف صــــانظر "إرشاد الساري": فصل   )4(
ب التمتع ــــ فصل: من طاف طواف القدوم إخل   )5( ـــ    .3/53"الفتح": كتاب احلج  ـ
  .176انظر "إرشاد الساري": فصل يف سنن الطواف صــــ  )6(
  املصدر السابق.  )7(
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  فصل
ستحبات الطواف]  ]  

  :طوافوأما مستحّباُت ال
  .فتثليُث تقبيِل احلجر 
  .والسجوُد عليه 
 .وتثليثُه 

وأخُذ الطائف عن ميني احلجر مما يلي الركَن اليماينَّ؛ لُيحاذَي جبميعه مجيَع احلجر « قالوا:
  .)1(اهــ» طهره عليه خروجا عن خالِف َمن اشرت جبميع بدنه حني ُمرو 

وكيفيُة الطواف أن ُحياذَي حيث قال يف مناسكه:  هو ظاهُر كالم "النـََّووي":«قلت
ن يستقبَل  جبميع احلجر األسود فال يصّح طوافُه حىت ميُرَّ جبميع بدنه على مجيع احلجر األسود 

حلجر، لكّن املذهَب عندهم استحباب ذلك،  )2(»البيت إىل آخر ما قّدمنا يف صفة االبتداء 
  مجيع األسود أو بعضه.والشرُط إمنا هو أن ُحياذَي جبميعه 

إن احملاذاَة جلميع احلجر ليست بشرٍط، إمنا َتكفي لبعضه بكّل بدنه  : «قال "ابُن حجر"
كما َيكفي توجُهه بكل بدنه لبعض الكعبة يف الصالة، وإن اختلف املراُد بكل البدن فهو يف 

ف ما بني منكبيه، الطواف شقُّه األيسُر، ويف الصالة ما بني املنكبني، فلو سامت احلجَر بنص
ونصَفه اآلخر إىل جهة اليماين أو جهِة الباب صّح؛ ألنه إذا انفتل قبل جماوزة احلجر إىل جهة 

ه بشقِّه ميع شقِّه األيسِر، وكذا لو ساَمتَ الباب فقد حاذى كلَّ احلجر يف األوىل وبعَضه يف الثانية جب
بعَض احلجر جبميع  يلي الباَب فقد حاذى األيسِر حبيث ال يتقّدم جزٌء منه على جزٍء من احلجر مما

شقِّه األيسِر؛ ألنه إذا مل يستقِبْله، بل جعله على يساره كان يف مست عرض بدنه، والغالُب أّن جهَة 
احلجَر  ومثُل الصورة األوىل ما لو ساَمتَ  ، حباصله،نتهىا»  َعْرض البدن يكون دون عرِض احلجر

؛ ألن تَ ذا سامَ جبميع ما بني منكبيه؛ ألنه إ ه كذلك فقد دخل يف ذلك شيٌء من جهة الركِن اليماّينِ
احلجَر وركَنه ال يبُلغ عرَض جسد املسامت له كذلك، فإذا انفصل بعد فراغه من االستالم، ومشى 

                                                   
  .177أيضا: فصل يف مستحباته صــــ  )1(
  .208، 1/207ثاين يف كيفية الطواف "اإليضاح يف مناسك احلج والعمرة": الفصل ال  )2(
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حلجر،   )1(فقد حاذى مجيَع احلجر جبميع شقِّه األيسِر حني مروره عليه كما قّدمنا يف صفة االبتداِء 
  وهذا كاٍف يف اخلروج عن اخلالف مع أنه أسلُم من الوسوسة وأبعُد من البدعة.

  [االجتناب عن رفع األيدي قبل االستقبال]

ُخذون الطواَف  خبالف ما قالوا؛ فإن العواَم بل كثٌري من اخلواص يَِقُفون على ميني احلجر و
خلالف أو يكون ذلك مذهبا له فال يَِقفون على احلد، بل يُبالِغون فيه عن ميينه للخروج عن ا

إلمجاع، وهو  ، فيقفون قبل احلجر بكثٍري، ويَنوي الطواف فيقع فيما هو بدعٌة  اوً وسوسًة أو 
ابتداُء الطواف من غِري احلجر ولو مما بني الركنني، وأيضا كثٌري منهم يرفَعون أيديهم عند نية الطواف، 

هيك يف مثل ذلك قوُل  )2(ْر وال تَغّرت،هو بدعٌة أيضا عند األربعة، فاحذَ احلجُر عن ميينهم بكثٍري، و و  و
ك وطُُرَق الضاللة، وال تغّرت بكثرة  طُُرَق اهلُدى، وال يضّرك ِقّلةُ  عِ اتّبِ : « بعِض اَألِجلَّة السالكني، وإّ

  .)3(»اهلالكني

 .واستالُم الركن اليماين 
 َس به.  ألذكاروإتياُن ا  واألدعية فيه، ولو تـَرَكها فَسَكت يف مجيع طوافه ال 

كر أفضل من القراءة حالةَ   الطواف] [ا

طالقه شامٌل للمأثور )4(التجنيسكذا يف ،  والذكُر أفضُل من القراءة يف الطواف وغريِه، وهو 
مأثورا أو ال إال إذا قرأ ما فيه وغريه، فظهر أن القراءة فيه خالف األوىل، وأن الذكر أفضل منها، 

، وكان ذلك )5(اآلية» تِناآربّنا «أنه قال بني الركنني:  ٌر على قصِد الذِّكر ملا صّح عنه ذِك
  .أكثَر دعائه 

                                                   
  .242، 241": الفصل الثاين يف كيفية الطواف صـــعلى اإليضاح "حاشية ابن حجر اهليتمي  )1(
  .187انظر "إرشاد الساري": فصل يف مسائل شتی صــــ  )2(
": رسول الكرمي )، فصل: كراهة اإلحنناء للغري، و"نضرة النعيم يف مكارم أخالق ال1362"األذكار" للنووي (  )3(

  .9/3749حرف األلف 
ب يف بيان ما هو أفضل   )4( ـــ    .2/468"التجنيس واملزيد": كتاب احلج ـ
، »هذا حديث صحيح على شرط مسلم ومل خيرجاه«، قال احلاكم: عن عبد هللا بن السائب ) 1673أخرجه احلاكم (  )5(

  ».شرط مسلمرواه أمحد وأبوداؤد على «وقال الذهيب يف "التلخيص": 
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  ]الطواف [أقوال الفقهاء  القراءة حالةَ 

ما يُدّل على كراهة القراءة يف الطواف، واألوُل هو األظهُر   وعن "أيب حنيفة"
")1(واألشهرُ  ُيستحّب قراءُة القرآن يف الطواف؛ ألنه موضُع ِذْكٍر والقرآُن : « ، وقال "الشافعيُّ

وذهب أصحابُه أن القراءَة أفضُل من الدعاء غري املأثور، وأما املأثوُر ولو بسنٍد  )2(،»أعظُم الذكر
، فهو أفضُل منها   .)4(ن علماء، واستحسنه "الشارُح" م)3(ضعيٍف أو منقوال من صحايبٍّ

هو األفضُل، ومل يثُبت عنه يف الطواف قراءٌة بل الذكر، وهو  هدُي النيب «قلنا: 
مع عليه، فكان أوىل   .)5((فتح) »املتوارُث عن السلف وا

بيه   ت
اره  الطواف كر و صوت بالقراءة وا    رفع ا

َس بقراءته يف نفسه«"للحاكم":  الكايفويف  لقراءة فيه، وال  ، ويف »ُيكره أن يرَفَع صوتَه 
َس بذكر هللا تعاىل«: عن "أيب حنيفة": املنتقى      ، »ال ينبغي للرجل أن يقرأ يف طوافه، وال 
سعّما ذكره "احلاكُم"؛ ألّن  التجنيسما ذكره يف  )6(وال يـَْنبو يف األكثر خلالِف األوىل،  ال 

ِس بذكر هللا تعاىل«املنتقىوِمن غِري األكثر قوُل    .)7((رداحملتار) »وال 
  ًلذكِر واألدعيِة إال إذا كان اجلهُر مشوِّش  للطائفني واملصّلني فاإلسراُر واجٌب حينئٍذ. اواإلسراُر 
 من الرجال. رأة الُبعُد إال إذا خال املطافُ موأن يكوَن طوافُه قريبا من البيت إذا مل يُؤِذ أحدا، ولل 
 .وطواُفها ليال 

                                                   
ب اإلحرام   )1( ـــ    .2/507"الفتح": كتاب احلج ـ
ب إقالل الكالم يف الطواف 926"كتاب األم": (  )2(   .3/145) كتاب احلج ــــ 
ب صفة احلج   )3(   .7/382"كفاية النبية يف شرح التنبية": 
ب اإلحرام ــــ مطلب يف رد"الدر" مع "ال، و"186، 185انظر "إرشاد الساري": فصل يف مسائل شتی صــــ  )4( : كتاب احلج ــــ 

  .3/583طواف القدوم 
ب اإلحرام   )5( ـــ    .2/507"الفتح": كتاب احلج ـ
  أي ال يتباعد وال خيالف. قوله "ال ينبو":  )6(
ب اإلحرام ــــ مطلب يف طواف القدوم الدر" مع "الرد""  )7(   .3/583: كتاب احلج ــــ 
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 .والطواُف وراء الشاَذْروان 
 .واستئناُف الطواف لو َقَطعه قبل إتيان أكثرِه ولو بعذٍر أو فـََعله ولو بعضه على وجٍه مكروٍه 
 .وترُك الكالِم املباِح 
 وااللتفاِت بوجهه إىل الناس لغري ضرورة. )1(وترُك كلِّ عمٍل يُنايف اخلشوَع والتذلَل كالتَلثُّم 

دين   ا أو  القفا أو  [وضع ا ّ ا ُ   ة  الطواف]ا

وأما وضُع اليدين كما يف الصالة فمكروٌه؛ ووضِع اليد على اخلاِصرة أو على الَقفا وحنِو ذلك، 
لطواف كما فّصله ، وعن الصحابة بعده من اإلرسال يف األنه خالُف ما تواتر فعُله عنه 

  .))2 "الشارُح"
  وَصوُن النظر عن كل ما ُيشغِله، وينبغي أن ال ُجياِوَز بصرُه حملَّ مشيه كاملصّلي ال ُجياوز بصرُه

 حملَّ سجوده؛ ألنه األدُب الذي حيُصل به اجتماُع القلب.
  احتقاِر َمن فيه نقٌص أو وأن يُنزِّه طواَفه عن كّل ما ال يرتضيه الشرُع، وِمن النظر إىل ما ال حيلُّ و

َمن عقوبَة سوِء األدب فليس اإلساءة على  ملناسك، وينبغي أن يعّلَمه برِْفٍق، وال  جهٌل 
 البساط كاإلساءة مع البعاد.

 .وأن يشِرَب من ماء زمزَم 
 .ويلتزُِم امللتَزَم بعد ختم الطواف 
  ٍمن الكتب إتياُن زمزم وامللتزِم بعد  وأن يَعوَد إىل احلجر األسود قبل الّسعي، ومل يُذكْر يف كثري

طواف الُقدوم، وكذا الَعود إىل احلجر األسود قبل السعي، وإمنا ذكروا إتياَن زمزَم بعد الفراغ من 
رادة السعِي    وغريه. )3((حبر)أفعاِل احلج، والكلُّ مستحبٌّ لكن األخَري مشروٌط 

                                                   
  شد اللثام وهو ما على الفم من النقاب. أي ":التلثم"قوله   )1(
  .178، 177انظر "إرشاد الساري": فصل يف مستحباته صــــ  )2(
ب اإلحرام   )3(   .2/582"البحر": کتاب احلج ــــ 
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بيه   ت
ن اإلجابة    أما

"ويف رسالة "احلسِن  اليت أرسلها إىل أهِل مكَة: أن الدعاَء هناك ُيستجاُب يف   البصريِّ
  مخسَة عشَر موضعا:

  .)1((شرح)يف الطواف أي مكانه وهو املطاُف  .1
  وعند امللتزِم. .2
اِحلرز (وحتت امليزاِب، والظاهُر أنه ِمن داخِل احلجر وحيتمل أن يُراَد ُحماذيه من املطاف  .3

  .)2()الثمني
  ويف البيِت. .4
  وعند زمزم. .5
  وخلَف املقام. .6
  وعلى الصفا وعلى املروة. .7
  .)3()لباب(ويف السعي أي مكانه وهو املسعى  .8
  ويف عرفاٍت. .9

  ويف مزدلفَة. .10
  ويف ِمىن. .11
ٍم بعد يوم النحر، فإن املراَد  )4(الفتحوعند اجلمرات، كذا يف  .12 ا مجرُة وهي تُرمى يف ثالثِة أ

ا اجلمراُت الثالُث بناًء  األوىل والوسطى، فبذلك بلغْت مخسَة عشَر موضعا، وجاز أن يُراَد 
اْجَعْله  الّلهّمـ«على ما يدعو بعد اجلمرِة الَعَقبِة بال وقوٍف، وكذا يدعو مع كل حصاٍة بقوله: 

                                                   
  .548انظر "إرشاد الساري": فصل يف أماكن اإلجابة إخل صــــ  )1(
  .334 - 2/331اإلجابة  "احلرز الثمني"للحصن احلصني ملال علي القاري: أماكن  )2(
  .548انظر "إرشاد الساري": فصل يف أماكن اإلجابة إخل صــــ  )3(
ب االحرام   )4( ـــ    .2/521"الفتح": كتاب احلج ـ



 ماهية الطواف     

   وعند اجلمراِت مطلقا : «وال يَبُعد أن يُراَد به )1(الفتحإخل كما سيأيت عن » احّجا مربورً 
  ».ولو بال رميٍ 

والظاهُر أن هذه األماكَن الشريفَة مواضُع اإلجابِة يف األوقات : «قال "الشارُح"
  ، وزَاَد غريُه:)2(اهــ»واألحواِل املخصوصِة، وُميِكن محُلها على عمومها

  3()طوالع(وعند ُرؤيِة الكعبِة أي مطلقا للمكيِّ واآلفاقي يف كّل مكاٍن يَراه(.  
 .درة   وعند السِّ
 .   والركِن اليماّينِ
 .ويف احلجر  
  ِمن كّل شهٍر، فهذا وجُه ختصيص أهل مكَة  عشرَ  ويف مىن يف نصف ليلِة البدِر أي ليلَة الرابع

ذه الليلةِ     ونظمها بعُضهم، فقال: .الذهاَب إىل مىن 
  [الشعر]
ــــــــاءُ  ـــــــــَربا ُدعــــــ ــــــــــتجاب الـــــ ــــــــــة ُيســــ   بكعبــــ

ـــــــــَزمٍ     ـــــــ ـــــ ـــــــــذا وملت ـــــــ ــــــرِ  واملوِقَفني،كـــــ ـــــــ ـــــــ   اَحلَجـ

    
ـــــوافٍ  ـــــــ ـــــــ ـــــــ ــــــــــْروَتني طـــ ـــــــ ـــــــ ـــــ ـــــــــزمَ  وَم ـــــــ ـــــــ   وزمــــــ

ـــــــــــامٍ     ـــــــ ـــــــزابٍ  مقـ ـــــــ ـــــــــــاُرك وميـــــ ـــــــ ـــــــرب مجـ ـــــــ   تُعتـــــ

    
ــــــــةِ  ــــــــــتٍ  ورؤيـــــــ ــــــر مث بيـــــ ـــــــ ـــــــدرةٍ  ِحْجــ ـــــــ   وسـ

ــــــرِ  ليلـــــــــةَ  مـــــــــىن مـــــــــع ميـــــــــانٍ  وركـــــــــنٍ     )4(القمـــ
  

    
   وكذا يزاد على ذلك:

  ُاملسَتَجار.  
 .ومما بني الركنني  
  ُاألرقم. ودار  
  ُه وكذا مولد.  
  ُخدجيَة"وبيت" .  

                                                   
  .2/498أيضا:   )1(
  .548انظر "إرشاد الساري": فصل يف أماكن اإلجابة إخل صــــ  )2(
  .(خمطوطة)234ـــ"طوالع األنوار بشرح الدر املختار":كتاب احلج صـ  )3(
ب اإلحرام ــــ مطلب يف إجابة الدعاء الدر" مع "الرد""  )4(   .3/599: كتاب احلج ــــ 
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  ُثورٍ  وغار.  
 1(وحراء(  

درة كانت بعرفَة وهي اآلن غُري معروفة   .)2(وأمثال ذلك، والسِّ

  تتمة
ه] أثورة  الطواف وغ   [ األدعية ا

لبيت قال: أنه  وِمن األدعيِة املأثورِة يف الطواف ما َروى ابُن ماجه َمن طاف 
واحلمُد  وال الَه إال ُهللا وُهللا أكُرب وال حوَل وال قّوَة إال  حمَُِيْت  وال يتكّلم إال بسبحان هللا اسبعً 

ا عشُر درجات   .عنه عشُر سّيئات وُكتبت له عشُر حسنات ورُفع له 
  ويف معناه سائُر األذكار، وَروى ابُن ماجه بسنٍد ضعيٍف أنه :قال "الشارُح"

لركن اليماين سبعون َمَلكا:قال والعافيَة يف الدنيا  إين أسألك العفوَ  الّلهمّ  َفَمن قال: ،وُّكل 
  .)3(آمني، قالوا: ربّنا آتِنا يف الدنيا حسنًة ويف اآلخرة حسنًة وِقَنا عذاَب النارواآلخرة 

وُيستحّب اإلكثاُر من هذا الدعاِء؛ ألنه جامٌع خلريات الدنيا « :التبينيو الفتحقال يف 
ما انتهيُت إىل الركن اليماين قّط إال وجدُت  قال:، وأخرج "احلاكُم" أنه )4(»واالخرة
بك من الُكفر  إين أعوذ الّلهمّ عنده فقال: قْل  حممُد! قلُت وما أقول؟ قال قْل:   جربيلَ 

إن بينهما سبعني ألَف ملٍك فإذا : مث قال جربيلُ  والفاقة ومواِقف اِخلْزي يف الدنيا واالخرة
لركن اليماين إال  قال: أنه  ، وأخرج "أبوداؤَد")5(قال العبُد هذا قالوا: آمني ما مررُت 

                                                   
رة بيت سيدتنا خدجية  )1(   .550صــــ انظر "إرشاد الساري": فصل: يستحب ز
ب اإلحرام ــــ مطلب يف إجابة الدعاء 2( (قوله وعند السدرة): فيه أنه مل نصه: و ، 3/599)"حاشية ابن عابدين":كتاب احلج ــــ 

ريخ مكة  يذكرها يف اللباب، بل ذكرها يف الشرنباللية وهي سدرة كانت بعرفة وهي اآلن غري معروفة ذكره بعض احملشني عن 
  للعالمة الطييب إخل.

ب فضل الطواف:2957أخرجهما "ابن ماجه"(  )3( مامون شيحا  ، قال الشيخ خليلعن أيب هريرة )، كتاب املناسك ــــ 
 2/274هذا إسناٌد ضعيٌف، محيد قال فيه ابن عدي يف "الكامل" «انفرد به "ابن ماجه"، قال البوصريي: «يف تعليقاته: 

  ».جمهول«، وقال الذهيب »أحاديثه غري حمفوظة«
ب اإلحرام   )4( ـــ  ب اإلحرام 2/466"الفتح": كتاب احلج ـ ـــ    .2/274، و"التبيني": کتاب احلج ـ
 =) معز إىل "املستدرك للحاكم". انظر2590مل نعثر عليه يف "املستدرك" للحاکم وذكره املّال علي القاري يف "املرقاة" حتت (   )5(
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، وقد صّح عنه)1(اآليةآتنا الّلهّمـ ، فإذا مررمت به فقولوا:آمني آمني يقول: وعنده َمَلك يُنادي
:رِك يل فيه الّلهمّ أنه كان يقول بني اليمانيني واخُلْف على كّل  قَنِّْعين مبا رزقَتين و

  .)2(يل منك خبري غائبةٍ 
، وأخرج )3(كان يقول ذلك بني الركن واملقام أنه: ابِن أيب شيبةَ  ُمصّنفويف 

أسألك الراحَة عند املوت والعفَو عند  الّلهّمـ كان يقول: "أبوداؤَد" وغريُه أنه
لبيت سبعا ، ومنها دعاُء آدمَ )4(احلساب وصّلى خلَف املقام  ،، ُروي أنه ملا أُهبط طاف 
        فأوحى ُهللا تعاىل إليه: ،إىل آخر ما مرّ  إنك تَعلُم ِسّري وعالنِييت الّلهم مث قال: ،ركعتني

استجبُت لك به وغفرُت ذنوَبك وفـَّرْجُت مهوَمك وغموَمك ولن يدعوين به أحٌد  قد دعوَتين دعاءً 
جٍر  من ذريّتك ِمن بعِدك إال فعلت ذلك به ونزعُت فقرَه من بني َعينيه واجترُت له من وراِء كل 

، ويف )6(وغريُمها و"الطََّرباين" ) 5("على ما رواه "األْزرُِقيُّ  هاوأتـَْته الدنيا وهي راغمٌة وإن كان ال يُريد
  .بني اليمانني :، ويف روايةٍ أنه دعا بذلك يف امللتَزم :روايةٍ 

ت؛ الحتمال أنه َدَعا به يف املقامات، وأّما ما أحدثه  الناُس من بعض وال منافاَة بني الروا
إتيان املقام بعد الطواف يف وقِت كراهِة الصالِة والوقوِف عنده للدعاء مستقِبال إليه أو إىل الكعبة 

                                                                                                                                           
ب دخول مكة والطوف    ).5/506"املرقاة": كتاب املناسك ــــ 

  رجيه.مل نعثر عليه يف "أيب داؤد" وذكره املّال علي القاري يف "املرقاة" کما سبق خت  )1(
  .عن ابن عباس ) أول كتاب املناسك: 1674أخرجه "احلاكم" يف "املستدرك"(  )2(
ب ما يدعو به الرجل إخل.30249"مصنف ابن أيب شيبة": (  )3(   )،كتاب الدعاء ــــ 
ب ما جاء يف الدعاء والصالة عند مسنن مل نعثر عليه يف "  )4( شعب الكعبة أيب داؤد" وأخرجه "األزرقي" يف "أخبار مكة"، 

اللهم إين «كان إذا حاذى ميزاب الكعبة وهو يف الطواف يقول:   : عن جعفر بن دمحم، عن أبيه أن النيب 1/319
  ».أسألك الراحة عند املوت والعفو عند احلساب

هــ). ("األعالم 250ت  - 000هو دمحم بن عبد هللا بن أمحد بن دمحم ابن الوليد بن عقبة بن األزرق، أبو الوليد األزرقي(م  )5(
  ).2/11، و"هدية العارفني" 6/222للزركلي" 

) 5974، والطرباين يف "األوسط" (1/44ودعائه لذريّته  أخبار مكة" لألزرقي: الباب السابع: ما جاء يف حج آدم   )6(
مع" كلهم عن ب دعاء آدم،  ـــ ـ)، كتاب األدعية 17426(ب امليم ــــ من امسه دمحم، بغري هذا اللفظ، و"اهليثمي" يف "ا

  ».رواه الطرباين يف "األوسط"، وفيه النضر بن طاهر وهو ضعيف«، قال اهليثمي: عائشة 
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  .)1((شرح) فال أصَل له يف السُّّنة وال روايَة عن فُقهاء األمة عن األئمة األربعة
رٌة يف فمذكو   وأما األدعيُة واألذكاُر املنقولُة عن السلف من الصحابة والتابعني

  وغريمها. )3(التبينيو )2(الفتح
ا وقعْت للسلف يف : «الفتحقال يف  ََنٍّ وُمْهَلٌة ال َرْمٌل، مث إ وإمنا أُثِرت يف طواٍف فيه 

رون الكلَّ  ال أّن الكلَّ وقعْت يف األصل لواحٍد، بل املعروُف يف الطواف ، مواطَن خمتلفٍة َفَجَمع املتَأخِّ
  .)4(انتهى ُملخَّصا» تعاىلجمّرُد ذِكر هللا 

  فصل
  [ مباحات الطواف]

  :وأما مباحاُت الطواف
  ُفالسالم. 
  ما ُسّنتان مطلقا إال أن املـُــسلَّم عليه لو كان مشغوال بذكر هللا تعاىل يُكره ومحُد العطّاس مع أ

 .ِلم اشتغالُهالّسالُم عليه إن عُ 
 ما مع أنه واجٌب على الكفاية مطلقا ُ  .وجوا
  ن يتكّلم فيه بكالٍم حيتاج إليه بقدر احلاجة ويشَرب ويفعل كلَّ ما حيتاج إليه َس  وال 

  .)5((کبري)
 ويُفيت وَيستفيت. 
 وَخيرُج منه حلاجة. 
   ويطوف يف نَعٍل أو ُخفٍّ إن كا طاهَرين وإال فُيكره، لكن يف النَّعلني ولو طاهرين ترُك األدب

                                                   
  .152انظر "إرشاد الساري": فصل يف صفة الشروع يف الطواف إخل صــــ  )1(
ب اإلحرام   )2( ـــ    .2/462"الفتح ": كتاب احلج ـ
ب ا  )3(   .2/271إلحرام "التبيني": کتاب احلج ــــ 
ب اإلحرام   )4( ـــ    .2/462"الفتح": كتاب احلج ـ
  .132"املنسك الكبري": فصل يف مسائل شتی صــــ  )5(
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 .(شرح) ه حمموٌل على حال عدم العذرإال أن )1(البدائعكما ذكره يف 
 َس برتك األذكاِر وقراءِة القرآن يف نفسه وترِك استالم الركن اليماين وإنشاِد ِشعٍر حمموٍد  ،وال 

  .)2(ه والطواُف راكبا أو حمموال لعذرٍ ئُ وكذا إنشا

  فصل
 ُ   مات الطواف]رّ [ 

 :وأما حمرماتُه
  بني الركننيفابتداُء الطواف من غِري احلجر ولو مما. 
 :إال قُبالَة احلجر األسود يف ابتداء الطواف « وأداُء شيٍء من الطواف مع استقبال البيت، قيل

 .)3(كما مرّ »خاّصةً 
  ٍوترُك شيٍء منه ولو أقّل من شوط. 
  ٍ4(وترُك كلِّ واجب(.  

  فصل
كروهات الطواف]  ]  

 :وأما مكروهاتُه
  ُفالكالُم الفضول. 
  وحكايُتهماوالبيُع والشراُء. 
 مطلقا«، وقيل: »عن محٍد وثناءٍ  الشُّرُب وإنشاُد شعٍر يَعرى«ل:  واألكُل، وقي«. 
  ّلقرآن والذكر والدعاء حبيث ُيشوِّش على الطائفني واملصل  ني.ورفُع الصوت ولو 

                                                   
يف "البدائع"، بل ذكره "ابن عابدين" يف » لكن يف النعلني ولو طاهرين ترك األدب«مل نطلع على هذا النص:  التنبيه:  )1(

  : ما نصه: أن دخول املسجد متنعال من سوء األدب.2/518"حاشيته على الدر":  كتاب الصالة 
  .182، 181"إرشاد الساري": فصل يف مباحاته صــــ  )2(
  .187، 186تی صــــأيضا: فصل يف مسائل ش  )3(
  .172أيضا: فصل يف حمرماته صــــ  )4(
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  ٍوالطواُف يف ثوٍب جنس. 
  ورفُع اليدين قبل استقبال احلجر األسود، وكثٌري من الناس يَرفعون أيديهم عند نية الطواف

  .)1((شرح)» واحلجِر عن ميينهم بكثٍري، فـَْليجتِنْب ذلك؛ فإنه بدعةٌ 
 فتاله إىل ميينه.واألخُذ يف الطواف قبل ان 
  ُ3((شرح)ُن واجليعاُن والَغضبا )2(والطواُف حاِقنا، ويف معناه احلازُق واحلاقب(. 
 واالحتزاُم ألجل الطواف. 
 ورفُع اليدين للدعاء. 
  ووضُعهما كالّصالة، وما يفعله بعُض العوام من رفع اليدين يف الطواف عند دعاِء مجاعٍة من

من ،األئمة الشافعيِة أو احلنفيِة بعد الصالة فال وجَه له، ومتاُمه يف استحباب دخول املسجد
 .)4(الشرح

  للدعاء يف أثناء الطواف يف األركان أو يف غريه؛ ألن املواالَة بني األشواط وأجزاِء والوقوُف
 .األشواط ُسّنٌة مؤكدٌة كما مرّ 

 واخلروُج منه لغري حاجة. 
 "واإلشارُة إىل الركن اليماين إال على روايِة "حممٍد. 
 5(واستالُم غري اليمانيني(.  

بيه   ت
وز وز] [فيما  قبيل وما ال    من ا

ال َيشرَع التقبيُل إال للحجِر األسوِد « :شرح العمدةيف   )6("قال "ابُن امللّقنِ 

                                                   
  .186 - 185أيضا: فصل يف مسائل شتی صــــ  )1(
أي مدافعهما، وقيل: مدافع الريح.  و"احلازق":أي مدافع الغائط،  و"احلاقب":أي مدافع البول،  قوله "احلاقن":  )2(

  ).2/492 (حاشية ابن عابدين ــــ كتاب الصالة ــــ مطلب يف اخلشوع
  .183انظر "إرشاد الساري": فصل يف مكروهاته صــــ  )3(
  .142أيضا: فصل: يستحب صــــ  )4(
ب اإلحرام   )5( ـــ    (هامش"البحر الرائق"). 579، 2/578"املنحة": کتاب احلج ـ
بن امللّقن (م  )6(  =هـــ)، له: "التذكرة804ت  - 723هو عمر بن علي بن أمحد األنصاري، الشافعي، سراج الدين، املعروف 
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    واملصحِف وأليدي الصاحلني من العلماء وغريِه وللقادمني من السفر بشرِط أن ال يكوَن أْمرَد 
اوال امرأًة ُحمرَّمًة، ولوجوه املوتى  ، وكلُّ ذلك قد ثبت »الصاحلني وَمن نطق بعلم أو حكمٍة يُنتفع 

يف األحاديث الصحيحِة وفْعِل السلف، فأما تقبيُل األحجار والقبوِر واجلداِر والستوِر وأيدي الظََلمِة 
حجرته  الشريف وأجدارَ  الكعبِة أو القربِ  والَفَسقِة واستالُم ذلك مجيِعه فال جيوز ولو كانت أحجارَ 

بيت املْقِدس؛ فإن التقبيَل واالستالَم وحنَومها تعظيٌم، والتعظيُم خاصٌّ  تعاىل  مها أو َصْخرةَ و ستورَ أ
  .)1(اهــ فال جيوز إال فيما أذن فيه

، وكذلك الركُن  »إال للحجر األسود«وقوله:  أي وكذا َعتَـَبُة الكعبة بعد طواف الصدر عند
وال يُقبِّل : «مناسك النووي ، ويف)2(يبّ لْ حاشية الشِّ ذا يف ، ك"دمحم" على روايةِ  اليماين

  .)3(اهــ »مقاَم إبراهيَم وال يستلمه؛ فإنه بدعةٌ 

سائُل     الطواف] منثورةٌ  [
ال يُبِطل، وال ُمفِسَد للطواف وال تُبطله احملاذاُة، وإمنا يُبِطله االرتداُد  اكثريً   اوتفريُق الطواف تفريقً 

وإقامِة املكتوبة؛ فإن ابتداَء الطواف حينئذ  ا، والطواُف عند اخلطبة مطلقا ولو ساكتً والعياُذ 
لصالة وإدراُك اجلماعة فالظاهُر أنه  مكروٌه بال ُشبهٍة، وأما إذا كان ُميكنه إمتاُم الواجب عليه وإحلاقُه 

الصالُة، والطواُف متنعِّال ترُك ، وال يُكره يف األوقات اليت ُيكره فيه )4((شرح) هو األوىل ِمن َقْطعه
  والتحّدُث مبا ال يعين غفلٌة عظيمٌة. األدب إال لضرورة التَـَعب،

م[ اف من الطواف  ح س ل وأاالن   ]عذر ا
ولو خرج من الطواف أو من الّسعي إىل جنازٍة أو مكتوبٍة أو جتديِد وضوٍء مث عاد بىن لو كان 

نف ال شيَء عليه فال يلَزمه إمتاُم األوِل؛ ألن هذا االستئناَف ذلك بعد إتياِن أكثرِه، ولو استأ

                                                                                                                                           
  ).5/57("األعالم للزركلي"يف علوم احلديث" و"شرح البخاري". 

  .2/1001"الُعدَّة يف شرح العمدة": احلديث اخلامس   )1(
ب اإلحرام   )2(   (هامش"تبيني احلقائق"). 2/267"حاشية الشليب": کتاب احلج ــــ 
  .1/392يف املقام مبكه وطواف الوداع "اإليضاح يف مناسك احلج والعمرة": الباب اخلامس   )3(
  .183انظر "إرشاد الساري": فصل يف مكروهاته صــــ  )4(
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ملواالة بني األشواط   .)2(، وُيستحّب االستئناُف يف الطواف إذا كان قبل إتياِن أكثره)1(لإلكمال 

ة[ كتو نازة أو ا شوط وقت حضور ا م إتمام ا   ]ح

إذا خاف فوَت الركعة مع )3(أن[ال]يتّمهوإذا حضرت اجلنازُة أو املكتوبُة يف أثناء الشَّوط ينبغي 
اإلمام، وإذا عاد للبناء هل يـَْبىن من َحمّل انصراِفه أو يبتدئ الشوَط من احلجر؟ الظاهُر األوُل قياسا 

  .)4(على َمن سبقه احلدُث يف الصالة

س[ اف من الطواف أو ا   من غ عذر] االن

عاد ُيستحّب االستئناُف سواء كان ذلك وإذا خرج من الطواف أو من السعي لغري عذٍر مث 
  .)5(مكروهٍ  قبل إتيان أكثره أو بعده؛ ألنه فـََعله على وجهٍ 

عذور[ صالة  طواف ا م نهاية وقت ا   ]ح
وصاحُب العذر الدائم إذا طاف أربعَة أشواٍط مث خرج الوقُت توّضأ وبىن وال شيَء عليه، وكذا 

  ئذ أفضُل كما قدمنا، وهللا سبحانه وتعاىل أعلم.إذا طاف أقّل منها إال أن اإلعادَة حين
  

      

                                                   
  .3/582"حاشية ابن عابدين": كتاب احلج ــــ مطلب يف طواف القدوم   )1(
  .177انظر "إرشاد الساري": فصل يف مستحبات الطواف صــــ  )2(
بقي «حيث قال:  من كالم "ابن عابدين" إىل الذهن يتبادر  حسب ما» يتمه«إىل قوله: » ال«أضفنا حرف التنبيه: ) 3(

، وينبغي عدم اإلمتام إذا خاف فوت  ؟ما إذا حضرت اجلنازة أو املكتوبة يف أثناء الشوط هل يتمه أو ال مل أر من صرح به عند
ــ مطلب يف طواف القدوم ».("الركعة مع اإلمام   )3/582حاشيته ابن عابدين": كتاب احلج ــ

  .3/582"حاشية ابن عابدين": كتاب احلج ــــ مطلب يف طواف القدوم   )4(
  .131"املنسک الکبري": فصل فی مسائل شيت صــــ  )5(



س       باب ا

روة صفا وا س ب ا   باب ا

، وال جيب اإلتياُن به بعد الطواف فورً هو ركٌن عند الثالثة وواجٌب  بل لو أتى بعد زماٍن  اعند
لكن ُيشرتَط أْن ال يَتخلَّل بينهما ركٌن، فلو  )1((حبر) ولو طويال ال شيَء عليه، والُسّنُة االتصاُل به

طاف للقدوم ومل يسَع مث وقف بعرفَة مث أراد أن يسعى بعد طواف القدوم مل َجيُْز ذلك بل يسعى بعد 
َس به، وإن أّخره لغري عذر فقد (کبري) طواف اإلفاضة ، فإن أّخره لعذٍر أو ليسرتيَح ِمن تـََعبه ال 

  .)2( أساء وال شيَء عليه

  فصل
س    كيفية أداء ا

فإذا فرغ من الطواف وحنوِه كما ذكر فالسُّّنة أن خيرَج للسعي على َفوره إن أراده، وَيُسّن أن 
حلجر األسود فَيستِلَمه كما مرّ  س  ،يبتدئ  ، فإن خرج من غريه ال  ً ب الصفا نُْد مث خيرج من 

  .)3(به

روجل عند ما يقا[ صفا] ا   إ ا

اْغِفْر يل ُذنويب، َوافْـَتح  الّلهّمـ، بسم هللا والصالُة والسالُم على رسول هللا« د ُخروجه:ويقول عن
كما هو ُسّنٌة عند اخلروج ِمن أيِّ مسجٍد كان، ويُقدِّم رِجَله الُيسرى ولكن   )4(»يل أبواَب فضلك

                                                   
ب اإلحرام   )1(   . 2/583"البحر": کتاب احلج ــــ 
ب السعي بني الصفا و املروة صــــ  )2(   . 134"املنسك الكبري": 
  .189 مكروهاته صـــانظر "إرشاد الساري": فصل يف  )3(
ب الدعاء عند دخول مسجد: عن فاطمة بنت رسول هللا 771أخرجه "ابن ماجه" (  )4( وأخرجه  ) كتاب الصالة، 

ذا اإلسناد، وقال: 314"الرتمذي" ( قال أبو عيسى حديث "فاطمة" حديث حسن وليس إسناده مبتصل، وفاطمة بنت «) 
  ».أشهرا شت بعد النيب احلسني مل تدرك فاطمة الكربى، إمنا عا



س               باب ا

رها يف التَّنعُّل بعكس آداب الدخول.   )1(يُؤخِّ

نوّ ما يقا[ صفا] ل عند ا   من ا

 نث مث زث رث يتُّ أبدُأ مبا بدأ هللا به وإذا دىن من الصفا ُيستحّب أن يقول:

  .]١٥٨البقرة: [ َّىث
ال ِمن فوق اجلدار إن أمكنه الصعوُد لرؤيِة البيِت  )2(وَيصَعد عليه حىت َيرى البيَت من الباب

لصاق َعقِ  لصَّفا وهو حيُصل  ه أو يبحقيقًة أو حماذاًة وإال فَقْدُر ما ُميِكنه، فالواجُب هو الَبداءُة 
  .الكمال بيت فشرطُ لا وأما رؤيةُ  ،ةٌ نّ وما بعده فسُ  ودُ صعلهذا اَعِقَىب حافِر دابَِّته به، وأما 

جلدار فهو خالُف طريقة لة من اهَ اجلَ  ه بعضُ وأما ما يفعلَ  لصعود عليه حىت يلصقوا أنفَسهم 
عتبار ما كان أما اآلن فقد اندفن كثٌري من درجات الصفا «أهِل السنة واجلماعة، مث قيل:  هذا 

اب وَرَبْت عليها األرُض، فإذا قام على تلك » أكثرُ « ، وقيل:»مخٌس أو ستٌّ « قيل: )3(،»لرتُّ
ا الظاهرِة بكثٍري، وقيل: األرضِ  ِ ، املدفونُة ليست ِمن أجزاء الصفا« حصل الصعوُد والرؤيُة قبل درجا

ّول درجاتِه الظاهرِة، وكذا َيُسّن » بل هي ُمستحَدثَةٌ  الصعوُد وهو الراجُح، فال بّد من اإللصاق 
  وغريه. )4((شرح) عليه وإن كان يُرى البيُت بدونه

صفا] دين  ا     [كيفية رفع ا

هما حنَو الّسماء كما للدعاء، َبطنَ  وإذا صِعد عليه استقبل البيَت ورفع يديه َحْذَو منِكَبيه جاعًال 
م ء ِمن رفِع أيديهم إىل أذا ً  ال كما يفعله بعُض اجلهلة خصوصا ُمعلِّمي الُغر كّل مرٍة   وأكتافهم ثال

  .)5(مع تكبريٍة؛ فإنه خالُف السّنِة الثابتةِ 

                                                   
  .189انظر "إرشاد الساري": فصل يف مكروهاته صــــ  )1(
  .2/344"البدائع": كتاب احلج ــــ فصل: وأما بيان سنن احلج وبيان ترتيبه   )2(
ـــ مطلب يف السعي بني الصفا واملروة   )3(   .3/586"حاشية ابن عابدين": كتاب احلج ـ
ب السعي   )4(   .189بني الصفا واملروة صــــ"إرشاد الساري": 
  .190، 189صـــ أيضا:  )5(



س       باب ا

صفا]ما يقا[   ل  ا

ما سناٍد صحيٍح، وهّلل و َرَفع صوتَه  ، ويف حديث )1(فكّرب ثال كما رواه "ابُن املنذر" 
، ُهللا أكُرب، ال إلَه إال هللا وحَده ال شريَك له ،ال إله إال ُهللا وحده قال هنا:  مسلٍم أنه

وَنَصر  ،أْجنََز وعَده ،كل شيٍء قديٌر، ال إله إال هللا وحدهوهو على   ،ُحييي وُمييت ،له امللُك وله احلمدُ 
زاده  »حييي ومييت« ، وقوله)2(، مث دعا، فـََعل ذلك ثالَث مرّاتٍ وهَزم األحزاَب وحَده ،عبَده

)3(""النَّسائيُّ 
  ٍَهللا ويـُْثين  َخَفض صوَته فَيْحَمدُ مسلٍم"، مث ، وليس يف رواية ")4(سناٍد صحيح

ويدعو مبا شاء لنفسه وللمسلمني، ُيكّرِر التكبَري والتهليَل  على النيب عليه ويصّلي 
واحلمَد والصالَة والدعاَء ثالَث مرّاٍت حىت يكوَن التكبُري تسَع مرات، ويُلّيب إن كان سعُيه بعد 

ألدعية واألذكار ما  يت  ، ويُطيل املقامَ طواف القدوم، و ل  أحبَّ طالة ذلك، وال يُعجِّ عليه 
  .)5(وجيتهد يف الدعاء؛ فإنه موضُع إجابةٍ 

ء ابن عمر صفا]  [د    ا

 وإنك ادعوين أستِجْب لكم إنك قلَت: الّلهّمـ يقول يف دعائه:  وكان "ابُن عمَر"
  .)6(ْنزَِعه مين حىت تـََتوفّاين وأ مسلمٌ ُختلف امليعاَد، وإّين أسأُلك كما هديَتين لإلسالم أن ال تَـ ال

ستحب أن ي روة وما  و ا بوط  س[كيفية ا   ]قال وقت ا

على هيئته حىت إذا بِقي بينه وبني املِْيل املعلَّق يف ركن  اماشيً  اذاكرً  امث َيهِبط حنَو املروة داعيً 
املسجد حنُو سّتِة أذرٍُع َسعى يف بطن الوادي؛ ألن املِيَل كان َمبنّيا على َمْنت الطريق يف موضٍع يُبتدأ 

                                                   
  مل نطلع على هذا احلديث برواية ابن املنذر.  )1(
ب حجة النيب 1218أخرجه "مسلم" (  )2(   .: عن جابر بن عبد هللا ) كتاب احلج ــــ 
سنن، أصله من نسا (خبراسان) صاحب ال)ــه303ت - 215(مهو أمحد بن علي بن شعيب بن علي أبو عبد الرمحن النسائي  )3(

  ).1/77، و"وفيات األعيان" 1/171األعالم للزركلي" ("
ب الذکر والدعاء إخل: 2974أخرجه "النسائي" يف "السنن": (  )4(   .عن جابر )،کتاب مناسک احلج ــــ 
ب السعي بني الصفا و املروة صــــ  )5(   .135"املنسك الكبري": 
لصفا يف السعي، وأخرجه "جمد الدين ابن األثري" يف "جامع األصول": 128"املؤطا": (أخرجه "مالك" يف   )6( ب البدء   ،(

  ».إسناده صحيح «)، قال الشيخ "عبد القادر" يف تعليقاته: 1507(



س               باب ا

را عن منه السعُي، فكان يهِدمه السيُل فرفعوه إىل أعلى رُكن املسجد، ولذلك ُمسـِّي ُمعلَّقا فـََوَقع متأخِّ 
  .)1(أليَق منه امبدأ السعي لِسّتة أذرٍع؛ ألنه مل يكن موضعً 

عتبار األصل اوال يُنافيه قوُل املتون ساعيً « :رداحملتارقال يف   ا، سعيً )2(اهــ»بني امليلني؛ ألنه 
إّنك أنَت  وَجتَاوْز عما تَعلمُ  ربِّ اغِفْر وارَحمْ « حبيث يَلتوي إزاَره ساقَيه وهو يقول يف سعيه: اشديدً 

 حىت يتوّسَط بني امليلني األخضرين الَذْيِن أحُدمها يف ركن املسجد واآلَخُر مّتصلٍ )3(»األعزُّ األكرمُ 
  .)4(أو ُجياوزمها بدار العباس

[ س   [كيفية ا

وال َيُسّن جرٌي شديٌد يف غري هذا احمللِّ خبالف الرمل يف الطواف إمنا هو « :الفتحقال يف 
َيت املروَة فيصَعد عليها إىل أن يظَهر له )5(اهــ»ِشّدٌة وَتصلُّبٌ مشٌي فيه  ، مث َميشي على هيئته حىت 

تفاق  البيُت، لكن اليوَم ال مصعدَ  مثّه؛ ألن أدىن حدِّ املروة حتت العقد املــُـْشِرف على وجهها 
ملشرف فقد صدق عليه السلف واخللف، والدرجاُت إمنا بُنيت يف أواخرها، َفَمن دخل حتَت العقد ا

ا فضًال  عن أعالها  أنه صِعد على املروة، وال حيتاج إىل أن َيذهَب حىت يصَعد إىل أّول درجاِ
جلدار كما استحّبه بعُض الشافعية.   امللتصقِة 

جلدار كما يفعله اجلهلُة من املبتدعِة واملتوسوسِة، ويفعل « : قال الشارحُ  وال يلِصق 
ن َمييَل إىل ميينه أدىن ِميٍل على املروة ما فعله  على الصفا من االستقبال وغريِه، واالستقباُل هنا 

ليصَري متوجها إىل جهة البيت وإال فعُني البيت ال يظَهر اليوم من املروة؛ ِلما حالِت األبنيُة بينهما، 
ها إىل الصفا ذاكرً  يلني َسعى كما مّر، وَميشي على هيئته، فإذا بلغ امل ،اداعيً  امث يَنزِل منها متوجِّ

                                                   
ب السعي بني الصفا واملروة صــــ  )1(   .190"إرشاد الساري": 
  .3/588السعي بني الصفا واملروة : كتاب احلج ــــ مطلب يف الدر" مع "الرد""  )2(
ب 9351)، والبيهقي يف سنن الكربى (870) من طريق األعمش، والطرباين يف "الدعاء" (15807أخرجه ابن أيب شيبة"(  )3(  ،(

وصحبت عبد هللا بن  اخلروج إىل الصفا واملروة: من طريق منصور عن أيب وائل عن مسروق، قال: جئت مَسّلما على عائشة 
اللهم اغفر وارحم وأنت «حىت دخل يف الطواف فطاف ثالثة رمال وأربعة مشيا...فلما هبط إىل الوادي سعى، فقال:   مسعود

ت يف ذلك عن ابن مسعود«، قال البيهقي: »وجتاوز عما تعلم«موقوفا وليس فيه  فذكره» األعز األكرم   ».هذا أصح الروا
ب السعي بني 4(   .191الصفا واملروة صــــ) انظر "إرشاد الساري": 
ب اإلحرام   )5(   . 2/473"الفتح": 



س       باب ا

ملروة، من الصفا إىل املروة شوٌط والعود منها إىل  لصفا وَخيِتم  هكذا يَفعل ذلك سبعَة أشواٍط يَبدأ 
ما شوٌط كما قاله  ن  وبعُض الشافعية "الطحاويُّ "الصفا شوٌط آَخُر، ال أ ، وقد صّرحوا 

  .)1((شرح) عفهاخلروَج عن هذا اخلالِف ال ُيستحّب ِلضُ 

[ يل س ب ا   [صفة ا

وُيستحّب أن يكون السعُي بني امليلني فوَق الرمل دون الَعْدو، وهو جرٌي شديٌد كجري الفرس 
  .)2(، وهو ُسّنٌة يف كل شوٍط فلو تركه أو َهْرَول يف مجيع السعي فقد أساء وال شيَء عليه(شرح)

م[ لبية االضطباع  ح ]وا س    ا

ويُليبِّ يف السعي احلاُج إن َسعى  ،(شرح) مطلقا عند خالفا للشافعيةوال اضطباَع يف السعي 
بعد طواف القدوم، ال املعتمُر، وإن عجز عن السعِي الشديِد بني امليلني َجرى من أول الَوْهلة حىت 

لّساعي يف حركته، وإن كان على دابٍّة َحرَّكها من غِري أن يُؤذي أحدا، شبّ جيَد فُرجًة، وإال تَ  ه 
  .)3(ليتحّرْز عن أذى غريِه وتعريِض نفِسه لألذىو 

[ س عت بعد ا ر وضع أداء ا ]  

الستالم  )4(أن خيتَم السعَي بركعتني يف املسجد بَ دِ ونُ         ، )5(كالطواف كما أن َمبدَئهما 
  .)6(وال يصّليهما على املروة؛ ألنه ابتداُع شعارٍ 

                                                   
ب السعي بني الصفا واملروة صــــ  )1(   .191"إرشاد الساري": 
  .192أيضا: قبيل فصل يف شرائط صحة السعي صــــ  )2(
  املصدر السابق.  )3(
صلى يف حاشية » ل هللا أن رسو « عن املطلِّب بن أيب وداعة ): 683لطرباين" (ل "الكبريكما ورد يف   )4(

هذا لفظ عبد هللا بن صاحل، وقال ابن عبد احلكم يف حديثه: قال: رأيت رسول هللا »" الطواف، وليس بينه وبني الطواف سرتة
 »ملا قضى سعيه صلى يف حاشية الطواف ليس بينه وبني الطائفني سرتة«.  

ب اإلحرام  )5( ـــ    .2/80"النهر":كتاب احلج ـ
ب السعي بني الصفا واملروة ــــ قبيل فصل يف مباحاته صــــ"إرشاد   )6( ، و"املنسك الكبري": فصل: وإذا فرع من 199الساري": 

  .144السعي صــــ



س               باب ا

[ س شك  عدد أشواط ا   [وقوع ا

ألقّل كما قالوا يف الطواف ولو شك يف قال ، )1(الكبريكذا يف ،  عدد أشواط السعِي أَخذ 
  .)2(اهــ» واختلف لو شك يف أركان احلج، وظاهُر الرواية البناُء على األقل« :الدريف

[ س لشك بعد إتمام الطواف وا   [ال اعتبار 

بعد الفراغ فال شيَء عليه كما  والشُك إمنا يُعترب يف أثناء السعي والطواِف، وأما إذا شكّ 
  .)3(الكبريصّرحوا به يف الصالة والوضوء اهــ، كذا يف

وُيستثين منه ما لو أخربه ببقاِء شيٍء ثِقٌة، وشّك يف ِصْدقه ُيستحبُّ األْخُذ بقوله، وثنتان 
  .)4(وشّك يف ِصدقهما َوَجب األخُذ بقوهلما كما يف الصالة مع أنه شّك بعد الفراغ

  فصل
ائط س و ن ا   ه ر

سعي مخسًة ، وكان عرُض امل)5(أما ركُنه فكينونُته بني الصفا واملروة فال جيوز خارَج املسعى
  .)6(املنحة فأدخلوا بعَضه يف املسجد كما فصّله يف اوثالثني ِذراعً 

  وأما شرائطُه فستٌة:
كما ذكر يف   )7(أو راكبا فال جتوز فيه النيابُة إال عن مخسٍ  ِفعُله بنفسه ولو حمموًال  األوُل:

  فرائض الطواف.

                                                   
  .140"املنسك الكبري": فصل يف شرائط صحة السعي صــــ  )1(
ب صالة املريض الدر" مع "الرد""  )2( ــ قبيل    .2/680: كتاب الصالة ــ
  .140الكبري": فصل يف شرائط صحة السعي صــــ"املنسك   )3(
ب أنواع األطوفة ــــ فصل يف مسائل شىت صــــ  )4(   .184"إرشاد الساري": 
  .192أيضا: فصل يف شرائط صحة السعي صــــ  )5(
ب اإلحرام   )6( ـــ    (هامش "البحر الرائق"). 2/585"املنحة": کتاب احلج ـ
نون قبل اإلحرام إذا دام ذلك إىل أداء الطواف، والصيب الغري املميز كما تقدم يف فصل أركان وهو املغمى عليه والنائم امل  )7( ريض وا

  الطواف وشرائطه.



س       باب ا

ملروة يف الرواية املشهورة، كذا يف الثاين: لصفا واخلتُم  ومشى يف  )1(البدائعالَبداءُة 
يُنايف ؛ ألن وجوبَه مع كون نفس السعي واجبا ال اعليه مع أنه َعّده يف واجبات احلج أيضً  الّلباب

لصفا فرضً اقطعيً  ااالشرتاَط؛ ألن شرَط الواجب كرُكِنه ال يكون فرضً  لزِم  اقطعيً  ا، ولو كان البداءُة 
قيه مع أنه كلَّه واجٌب ُجيَرب بدٍم فهو من واجبات فرضيُة السعي كلِّ  ه أو فرضيُة بعضه، ووجوُب 

واألمُر « :الفتح ، قال يف)2(به ابدءوا مبا بدأ هللا: احلج وِمن شرائط السعي مجيعا، لقوله
، وهذا ألّن ثبوَت )3(لتأُخذوا عّين مناسككم : يُفيد الوجوَب خصوصا مع َضميمِة قولِه

آلحاد فكذا شرطُهشرط    .)4(اهــ» الواجب مبثل ما يثُبت به أقصى حاالتِه وهو مما يَثُبت 

روة] س من ا م بداية ا   [ح

فلو بدأ من املروة ال يصّح ذلك الشوُط إىل أن َيِصَل الصفا فُيعترب ابتداُء سعيه منه ويكون 
َشوطُه االّوُل لغوا، فَيِجُب عليه أن يَعوَد بعد سّتٍة من الصفا إىل املروة حىت يُتمَّ سبعًة، فإن مل يُِعْد 

والصحيُح أنه من واجبات  ،)5(ضياء األبصارلزِمه الصدقُة لرتك آِخِر األشواط كما صرح يف 
ِت به بوصف الوجوِب )6(السعي ملروة يصّح أداُء ذلك الشوِط ولكن ال يُعتدُّ به؛ ألنه مل  ، فلو بدأ 

ِت به فَيِجُب أن يُعيَده بعد سّتٍة من الصفا، فلو مل يُِعْد فعليه دٌم لرتك واجب الَبداءة  فكأنّه مل 
ت من    .)8(الشُّرُنـُْباللّيةو )7(البحرلصفا كما صرّح به يف اجلنا

                                                   
  .2/319"البدائع": كتاب احلج ــــ فصل: وأما شرائط جوازه    )1(
ب املواقيت: عن جابر 2545أخرجه "الدارقطين": (  )2( ابدءوا مبا « قال: عن رسول  )، كتاب احلج ــــ 

) روي بصيغة اخلرب 862)، ويف رواية "الرتمذي" (158(البقرة:». بدأ هللا تعاىل به، مث قرأ إن الصفا واملروة من شعائر هللا
  ».هذا حديث حسن صحيح«، قال أبو عيسى: »نبدأ«

أخذوا لت«يرمي على راحلته يوم النحر، ويقول:  رأيت النيب «أنه قال:  جزء من حديث "جابر"   )3(
ب استحباب رمي 1297(أخرجه "مسلم": (». مناسككم، فإين ال أدري َلَعلِّي ال أحّج بعد حّجيت هذه ) كتاب احلج ــــ 

  مجرة العقبة يوم النحر راكبا).
ب اإلحرام   )4( ـــ    .2/471"الفتح": كتاب احلج ـ
  .(خمطوطة)26ــــص :"ضياء األبصار على منسك الدر املختار"  )5(
  .76، 75انظر إرشاد الساري: فصل يف واجباته صــــ  )6(
ب اإلحرام   )7(   .2/584"البحر": كتاب احلج ــــ 
ب تقدمي اإلحرام على املواقيت   )8(   (هامش "الدرر والغرر"). 1/224"الشرنباللية": 



س               باب ا

ملروة يُعتدُّ بذلك الشوِط وهو روايٌة عن"أيب حنيفة"» إنه سنٌة مؤكدةٌ «وقيل:  ، فلو بدأ 
لكنه ُيكره؛ لرتك السُّنة فُيستحّب أن يُعيَده بعد ستٍة من الصفا؛ ليكون البداءُة على وجه السُّنة، فلو 

  .)1( وهللا سبحانه وتعاىل أعلم مل يُِعده فقد أساء وال جزاَء عليه،
  .)2(إتياُن أكثره، فلو َسعى أقلَّه فكأنه مل َيْسعَ   الثالُث:
تقدُمي اإلحرام عليه، وأما بقاُء اإلحرام حالَة السعي فإْن كان سعُيه للحج قبل  الرابُع:

الوقوف فُيشرتط أو بعَد الوقوف فال ُيشرتط بل وَيُسّن عدُمه؛ فإنه َيُسّن الرتتيُب بني الرمي واحللق 
أو أكثرَه وبني الطواف والسعي، وإن كان سعُيه للعمرة فال ُيشرتط بقائُه بل جيب حىت لو طاف كلَّه 

  .)3((شرح)مث حلق مث سعى صح سعُيه وعليه دٌم لتحّلله قبل أوانه 
كونُه بعد طواٍف معتدٍّ به، وهو أن يكوَن أربعُة أشواٍط فأكثَر سواٌء طافه طاهرا أو   اخلامُس:

  .)4(ُحمِد أو ُجُنبا فهو من شرائط صحة السعي ومن واجبات احلّج كما مرّ 
وهو أشُهُر احلج، والشرُط دخولُه ال بقائُه، فال جيوز تقدميُه عليه  الوقُت لسعي احلج  السادُس:

خريُه عنه ويُكره رة، كما يف )5(ويصح  ُم النحر عقيَب طواف الز   .)6(البدائع، وأما وقتُه األصليُّ فأّ

 تتمة
][ س واالة  ا ية وا م ا   ح

، وكذا ال ُيشرتط املواالُة بني )7(للحنابلةوال ُيشرتط لصحة السعي النيُة عند الثالثة خالفا 
كأْن َسَعى كّل يوٍم شوطا أو أقل   اكثريً   ااألشواط وأجزاِء األشواط بل هي ّسّنٌة، فلو فّرق السعَي تفريقً 
  .)8(مل يَبُطل سعُيه، وُيستحّب أن َيستأنَف إن فـََعله من غري عذرٍ 

                                                   
ب اإلحرام   )1(   (هامش"تبيني احلقائق"). 2/279"حاشية الشليب": كتاب احلج ــــ 
  .197"إرشاد الساري": قبيل فصل يف واجباته صــــ  )2(
  .193أيضا: فصل يف شرائط السعی صــــ  )3(
  .2/320"البدائع":كتاب احلج ــــ ركن السعي   )4(
  .196"إرشاد الساري": قبيل فصل يف واجباته صــــ  )5(
  .2/320"البدائع": كتاب احلج ــــ ركن السعي   )6(
ب أركان احلج وواجباته "دليل الطالب لنيل املطال  )7(   .1/110ب": 
  . 140، 139"املنسك الكبري": فصل يف شرائط صحة السعي صــــ  )8(



س       باب ا

  فصل
س    واجبات ا

  هي ستٌة:
طواٍف على طهارٍة عن اجلنابِة واحليِض، أما عن احلدث األصغر وعن كونُه بعد   األوُل:

النجاسة يف الثوِب والبدِن ومكاِن الطواف فليس من واجبات السعي بل من ُسَننه، فلو طاف 
رة،  للقدوم على غِري طهارٍة وَسَعى بعده، إن كان ُجُنبا فعليه إعادُة السعي وجو بعد طواف الز

دٌم، هذا إذا مل يُِعد طواَف القدوم طاهرا قبل الوقوف، وإال سقط عنه إعادُة السعي  وإن مل يُِعد فعليه
، وإن مل يُِعْد ال شيَء عليه رة استحبا   .)1(على املختار، وإن كان ُحمِد يُعيد السعَي بعد طواف الز

ملروة، قال يف  الثاين: لصفا وخيتَم  ن يبدأ  تبدأ : «نزالكحتت قول  البحرالرتتيُب 
ألّول هو الصحيُح ملخالفة األمر لصفا ملروة ال يُعتدُّ    .)2(اهــ إخل، بياٌن للواجب حىت لو بدأ 

لشرطّية هذا يُفيد أنه شرٌط ال أنه واجبٌ ال يُقال:  ؛ ألن عدَم االعتداد كما يتفرّع على القول 
ت  لوجوب؛ ألن املراَد به لزوُم إعادة أو لزوُم جزائه ال عدُم الصحة، وأيضا يف جنا يتفرّع على القول 

ملروة لزِمه دٌم اهــالبحر لصفا، فلو بدأ    .)3(، وقد قّدمنا أّن من الواجبات يف السعي اإلبتداَء 

لشرطّيه أيضا؛ لرتك السعي حينئذ؛ ألنه ال صحَة ال يقال  لزِم الدُم برتكه يرتتب على القول 
لثاين فقد ُوجد  لصفا  للمشروط بدون شرطه؛ ألنه َلّما مل يصحَّ الشوُط األّوُل حصل الَبداءُة 

ركا آلخر األشواط فلزِمه صدقٌة كما مّر، وأما ع لى القول الشرُط وال يُتصّور ترُكه، وإمنا يكون 
ركا لواجب الرتتيب فيلَزمه دٌم.   لوجوب فيصّح الشوُط األوُل، وإمنا يكون 

ملروة، فِمن أصحابِنا َمن قال  اإذا َسَعى معكوسً : «الذخريةويف  يُعتدُّ به ولكن ن بدأ 
لشوط األوليُكره   .)4(»، والصحيُح أنه ال يُعتّد 

  ه، فإن َسَعى راكبا أو َزْحفا بغري عذٍر فعليه دٌم.املشُي فيه ِلَمن ال عذَر ل  الثالُث:

                                                   
ــ فصل: ومن طاف طواف القدوم حمد    )1(   .3/49"الفتح": كتاب احلج ــ
ب اإلحرام   )2(   .2/584"البحر": كتاب احلج ــــ 
ت   )3( ب اجلنا   .3/40"البحر": كتاب احلج ــــ 
ــ الباب اخلامس يف كيفية أداء احلج   )4(   .1/227انظر "اهلندية": كتاب احلج ــ



س               باب ا

إكماُل ما زاد عليه على أكثِر أشواِطه، فإن تـَرَكه صّح سعُيه وعليه لكّل  الرابُع:
  .)1(شوط صدقةٌ 

لكن «قال "شارُحه": ، اللبابكونُه يف حالة اإلحرام يف سعي للعمرة، كذا يف    اخلامُس:
احللق أو دٌم آَخُر أيضا إليقاع السعي  ةالّتحلُّل، هل َجيب عليه دٌم واحٌد؟ جلنايفيه أنه إْن َسَعى بعد 
الظاهُر أن أصَل الواجب هو الرتتيُب بني السعي واحللق يف «، قلُت: )2(اهــ» يف غِري حاِلة اإلحرام

ام كالّرتتيب بني العمرة فيلَزمه دٌم لرتك الرتتيب وال يلَزمه دٌم آَخُر إليقاع السعي يف غري حالة اإلحر 
الرمي واحللق به يف احلج؛ فإنه لو حلق قبل الرمي جيب دٌم لرتك الرتتيب، وال يلَزمه دٌم آَخُر إليقاع 

  ، وهللا سبحانه وتعاىل أعلم.»الرمي يف غِري حالِة اإلحرام
ما أو َعِقَىب حاِفر دابّتِ   السادُس: ه إذا كان قطُع مجيع املسافة بينهما، وهو أن يـُْلِصق َعِقَبيه 

ملروة، ويف الرجوع عكُسه لصفا وأصابَع رِجليه  كذا يف ،  راكباً أو يـُْلِصق َعِقَبيه يف االبتداء 
  .)3(اللباب

ولو َسَعى بني الصفا واملروة، ومل يَبُلْغ حدَّ املروة مثال، ولكن «ويف فصل اجلناية يف السعي: 
إىل الصفا، هكذا فـََعل سبَع مرّاٍت ُجيْزيه وعليه دٌم لرتك يَبقى بينه وبني املروة مقداَر الثلث مث يرجع 

  ».األقل
إذا مل يعَهد أن ما يف تـَْرِك كلِّه  ه لرتكه مقداَر كل شوٍط صدقةً والظاهُر أّن علي«قال "شارُحه": 

  ، وهللا سبحانه وتعاىل أعلم.)4(اهــ» دٌم يكون يف ترك أقلِّه أيضا دٌم سوى طواف العمرة

  تتمة
] [ عدم لس فاس  يض وا   وجوب الطهارة عن ا

   وال جيب فيه الطهارُة عن اجلنابة واحليض سواء كان سعُي عمرٍة أو حجٍّ؛ ألنه عبادٌة تُؤّدى 
  ال يف املسجد احلرام.

                                                   
  .197انظر "إرشاد الساري": فصل يف واجبات السعي صــــ  )1(
  املصدر السابق.  )2(
  املصدر السابق.  )3(
  .394انظر "إرشاد الساري": فصل يف جناية السعي صــــ  )4(



س       باب ا

أّن كلَّ عبادٍة تؤّدى ال يف املسجد احلرام يف أحكام املناسك فالطهارُة ليست بواجبٍة  واألصلُ 
قوِف بعرفَة واملزدلفِة ورمِي اجلمار خبالف الطواف؛ فإنه عبادٌة ُتؤّدى يف املسجد هلا كالّسعِي والو 

  .)2(الظهرييةعن )1((حبر)احلرام فكانت الطهارُة واجبًة فيه 

  فصل
س    س ا

  ِهي استالُم احلجِر األسود. 
 .واملواالُة بينه وبني الطواف 
  الصعوُد على الصفا واملروة.و 
 .واستقباُل البيت 
  واملواالُة بني أشواِطه وأجزاِء األشواط، وهو أوسُع من املواالة بني أشواِط الطواف وأجزاِء أشواطه

 لتجويزهم حنَو األْكل فيه ال يف الطواف كما مّر.
  والطهارُة فيه عن اجلنابة واحليض، أما عن احلدث األصغر وعن النجاسة يف الثوب والبدن

.  فمستحبٌّ
 ارٍة عن احلدث األصغر وعن النجاسة يف الثوب والبدن ومكان وكونُه بعد طواٍف على طه

 الطواف كما مّر.
 .واهلَْرَولُة بني امليلني 
  رِك السُّّنة؛ ألجل السعي مع ُمث إَمث  وسُرت العورة فيه مع أنه فرٌض يف كّل حال، فلو تـَرَكه فيه 

  .)3(ثبوِت إِمث تـَْرِك الفرض

                                                   
ب اجلن  )1( ت ــــ فصل: نظر احملرم إىل فرج امرأة إخل "البحر": کتاب احلج ــــ    .3/35ا
ـــ الفصل الثالث   )2(   . (خمطوطة)1/366"الفتاوى الظهريية": کتاب احلج ـ
  .198، وانظر "إرشاد الساري": فصل يف سنن السعي صــــ3/217"الفقه اإلسالمي وأدلته": أركان احلج والعمرة   )3(



س               باب ا

  فصل
ستحباته    

 ئعً  ى من الصفا إىل املروة هارً وهي النيُة، فلو مش أو مل يَْدِر أنه َمسعى جاز  أو مشرتً  اأو 
 .)1((شرح) سعُيه، وهنا توسعٌة عظيمْةكعدم شرط نية الوقوف ورمِي اجلمار واحللق

 .والذكُر والدعاُء 
 .  وتكراُرمها ثال
 .وطوُل القيام عليهما 
  ُواخلشوع. 
   ًمن غِري عذٍر، وإال فيَـْبِين خبالف الطواِف؛ فإنه ُيستحّب استينافُه  اكثريً   اواستينافُه لو فّرقه تفريق

مطلقا؛ ألن تكراَر السعي غُري مشروع خبالف الطواف إال أنه إذا كان من عذٍر، إمنا ُيستحّب 
 استينافُه إذا كان قبَل إتياِن أكثرِه.

 2(وأداُء ركعتني بعد فراغه منه يف املسجد(.  

  فصل
  ه مباحات

 .ُم املباُح الذي ال ُيشغِله مما ينبغي فيهوهي الكال - 
والشُّرُب واألكُل حبيث ال يقطع املواالَة مع أنه مكروٌه يف الطواف، نعم! ُسوِمح الّشرُب يف  - 

 .الطواف؛ لقّلِة زمانه
  .)3(واخلروُج منه ألداء مكتوبٍة أو صالِة جنازةٍ  - 

                                                   
ب السعي  )1(   .198بني الصفا واملروة، فصل يف مستحباته صــــ انظر "إرشاد الساري": 
صلى يف حاشية » أن رسول هللا « عن املطلِّب بن أيب وداعة ): 683لطرباين" (ل "الكبريكما ورد يف   )2(

هذا لفظ عبد هللا بن صاحل، وقال ابن عبد احلكم يف حديثه: قال: رأيت رسول هللا »" الطواف، وليس بينه وبني الطواف سرتة
 »ملا قضى سعيه صلى يف حاشية الطواف ليس بينه وبني الطائفني سرتة«.  

  .199انظر "إرشاد الساري": فصل يف مباحاته صــــ  )3(



س       باب ا

  فصل
كروهات   ه 

 .وهي الركوُب فيه من غِري عذٍر 
  َس به.وتفريُقه  تفريقا كثريا إال إذا كان لعذٍر فال 
 .والبيُع والشراُء 
 .واحلديُث إذا كان ُيشغِله عن احلضور أو عن الذكر والدعاء أو عن املواالة 
 .وترُك الصُُّعود واهلَْرَولة 
 .خريُه عن الطواف من غري عذر  و
 .م النحر خريُه عن أ  و
 وهللا سبحانه وتعاىل أعلم.)1(ال فهو حراٌم يف كّل حالٍ وترُك َسرت العورة فال جتب به الفديُة وإ ،  

  فصل
س أيام مقامه بمك  ب  االعتناء به بعد الفراغ من ا   ةما ي

حلجّ  . وإذا فرغ من السعي سكن مبكَة ُحمرِما  لعمرة عند   فال جيوز فسُخ احلج 

م نية سة ع يوما اإلقامة بمكة [ح رج إ م قبل    ]ن 

مث إن كان بينه وبني خروِجه إىل مىن وعرفاٍت أقلَّ من مخسَة َعَشَر يوما مل تصحَّ نيُته لإلقامة 
وً اإلقامَة مبوضٍع  يوما مبكَة؛ ألنه عازٌم على اخلروج إىل مىن وعرفاٍت قبل مخسَة عشرَ  فلم يكن 
  .)3()2(واحٍد بل مبوضعني مستقّلني، وشرُط صحة اإلقامة احتاُد املوضع

                                                   
  املصدر السابق.  )1(
 .590، 3/589"حاشية ابن عابدين": كتاب احلج ــــ مطلب يف عدم منع املار إخل   )2(

اء يف العصر الراهن، وهي أن مكة ومىن موضع واحد أم موضعان مستقالن؟ هذة املسئلة خمتلفة فيها بني علماملالحظة:   )3(
ما موضعان مستقالن كما ذكره املؤلف وبنيَّ حكمه (إن كان بينه و  من  بني خروِجه إىل مىن وعرفاٍت أقلُّ فذهب البعض إىل أ

وً اإلقامَة مخسَة َعَشَر يوما مل تصحَّ نيُته لإلقامة مبكَة؛ ألنه عازٌم على اخلروج إىل م ىن وعرفاٍت قبل مخسَة عشَر يوما فلم يكن 
ما صارا موضعا واحدا يف هذا  مبوضٍع واحٍد بل مبوضعني مستقّلني، وشرُط صحة اإلقامة احتاُد املوضع)، وذهب البعض إىل أ

 =م عندهم، وعند كل واحد و مقيالزمان التصال أبنيتهما واحتادمها حتت اللجنة البلدية، فمن نوى مخسة عشر يوما فيهما فه

 



س               باب ا

  ] [سبب تّقفه ع بن أبان
نَ  اهذه املسألُة كانت سببً « قيل: بطلب  وذلك أنه كان مشغوًال )1("»لتفّقه "عيسى بِن أ

فدخلُت مكَة يف أول العشِر من ِذي اِحلّجة مع صاحٍب يل وعزمُت على اإلقامة «احلديِث، قال: 
أخطأَت؛ فإّنك َخترُج إىل مىن شهرًا فجعلُت أُِمتُّ الصالَة فَلِقَيين بعُض أصحاب "أيب حنيفة" فقال: 

ُأصاحَبه وجعلُت أْقُصر  ، فلّما رجعُت ِمْن ِمىن بدا لصاحيب أن خيرَج وعزمُت على أنوعرفاتٍ 
ال تصري  اأخطأَت فإّنك مقيٌم مبكَة، فما مل خترْج منهالصالَة، فقال يل صاحُب"أيب حنيفة": 

لفقهفقلُت:  ،ُمسافرًا   .)2(»أخطأُت يف مسألٍة يف موضَعني فرحلُت إىل جملِس حممٍد واشتغلُت 
نيَة اإلقامة مل تَعمل َعَمَلها إال بعد  ويظَهر من هذه احلكايِة أن«: أقول: رداحملتارقال يف 

رجوعه؛ ألنه َرَجع إىل مكَة يف اليوم الثاين عشر وهو على نية السابقِة ألنه َعَزم على اإلقامة شهرا  
وً  ا بقّيَة الشَّْهر بال نيِة خروٍج يف أثنائها، وهي أكثُر من مخسَة عشَر يوما فصار  كان  أن يُقيَم 

   ل خروجه إىل عرفاٍت؛ ألنه ملا كان عازما على اخلروج قبل متام نصِف شهٍر مقيما، خبالف ما قب
د نيَة  و اإلقامَة مبوضَعني مستقلَّني فلم تُعتَرب، وحيتمل أن يكون َجدَّ مل َيِصْر مقيما؛ ألنه كان 

احيب بدا فلما رجعُت مْن مىن ونويُت اإلقامَة مبكَة مع ص«اإلقامة بعد رجوعه ويكون تقديُر كالمه: 
ذا سقط ما أورده يف  »لصاحيب أن يف كالم صاحب اإلمام تعارًضا حيث َحَكم : «الشرحإخل، و

نه مقيٌم فال جيوز له الَقْصُر مع أن املسألَة حباهلاأّوًال  نيا  وأيضا: ، »نه مسافٌر فال جيوز له اإلمتاُم و
فحينئذ ال يضرّه خروُجه إىل عرفاٍت؛ إذ املفهوم من املتون أنه لو نوى يف أحدمها نصَف شهر صّح 

  ال ُيشرتُط كونُه نصَف شهر متواليا حبيث ال خيرج فيه اهــ.
آخَر وإال يكون  وجه السقوط: أن التواَيل ال ُيشرتط إذا مل يكن ِمن عزمه اخلروُج إىل موضعٍ 

إلقامة نصَف شهر يف و اإلقامَة يف موضعني، نعم! بعد رجوعه ِمن مىن صّحت نيُته لِْعزِمه على ا
  .)3(ُملخَّصا رداحملتارمكاٍن واحٍد، وهللا أعلم، انتهى ما يف 

                                                                                                                                           
": كتاب  الطائفتني من دالئل وبراهني علي موقفه، راجع ملزيد االطالع على دالئل كل من الطائفتني "فتاوى دار العلوم زكر

": لمفتی دمحم شعيب بنجلوری، و"ل"الرسالة ، و"3/518احلج، فصل يف شعائر احلج 
للغة اهلندية). 13/503 للشيخ جماهد اإلسالم القامسي:   (كلها 

ن بن صدقة البغدادي،  )1( ("طبقات  هــ) فقيه، أصويل، من تصانيفه: "إثبات القياس".220ت -00(م احلنفي هو عيسى بن أ
  ).8/18، ومعجم املؤلفني 1/137 الفقهاء"

ب صالة املسافر "حاشية ابن عابدين": كتاب الصالة ــ  )2(   .730، 2/729ــ 
  املصدر السابق.  )3(



س       باب ا

طوع وصفته[   ]االعتناء بطواف ا
لسعي غُري  لبيت ما بدا له بال رمٍل وال اضطباٍع وال سعٍي بعده؛ ألن التنّفَل  ويطوف 

يذُكْر التزاَم امللتَزم يف خصوص مشروٍع، ويصّلي لكل أسبوع ركعتني، وُيكره َوْصُل األسابيع، ومل 
طواف التطوِع بعد َخْتمه لكن جرى به عمُل العاّمِة واخلاّصِة قبل الركعتني واألوىل بعَدمها، وال َيرتك 
 التلبيَة يف األحوال كلِّها يف املسجد وخارِجه إىل أن يرمَي مجرَة العقبِة إال حاَل كونه يف الطواف

  .)3()لباب(، و)2((حبر)، )1((فتح)

طوع؟] طوع وصالة ا آلفا من طواف ا   [ما هو األفضل 

ِمن أنه البحروطواُف التطوع أفضُل من صالة التطوِع لآلفاقي وقلُبه للمكي، وما يف 
أي للمكّي واآلفاقّي يف غري  )4(»من الصالة مطلقا أفضل ينبغي تقييُده بَزَمن املــَـــْوسم وإال فالّطوافُ «

ء «ونصُّه: الولواجليةملا يف اْلَموسم فمخالٌف  الصالُة مبكَة أفضُل ألهِلها من الطواف وللُغَر
شّبه الطواَف   الطواُف أفضُل؛ ألن الصالَة يف نفسها أفضُل من الطواف؛ ألن النيبَّ 

لصالةلب م الطواُف من غري إمكاِن التدارِك فكان  )5(يت  ا لفا ء لو اشتغلوا  االشتغاُل لكن الُغَر
م األمران، وعند االجتماع فالصالُة أفضُل )6(اهــ مبا ال ُميكنه التدارُك أوىل ، وأّما أهُل مكَة فال يفو

  .)8(البدائعومثله يف  )7((جوهرة)

                                                   
  .2/478"الفتح": کتاب احلج   )1(
ب اإلحرام   )2(   .2/588"البحر": کتاب احلج ــــ 
  .200انظر "إرشاد الساري": فصل: إذا فرغ من السعي صــــ  )3(
ب اإلحرام   )4(   .2/586"البحر": کتاب احلج ــــ 
ب ما جاء يف الكالم يف الطواف: عن ابن عباس960كما أخرجه "الرتمذي"(  )5( عن النيب   )، كتاب احلج ــــ 

  :قال أبو »الطواف حول البيت مثل الصالة إال أنكم ال تتكلمون فيه فمن تكلم فيه فال يتكلمن إال خبري«قال ،
  إخل. وقد روي هذا احلديث عن ابن طاوس وغريه عن طاوس عن ابن عباس موقوفا«عيسى: 

حلج إخل   )6( ب اإلحرام 1/293"الفتاوى الولواجلية": كتاب احلج ــــ الفصل الرابع: يف الوصية  ، و"املنحة ": کتاب احلج ــــ 
  (هامش"البحر الرائق"). 2/586

   1/374اجلوهرة": كتاب احلج، مطلب يف السعي   )7(
ــ بيان سننه   )8(   .2/348"البدائع": كتاب احلج ــ



س               باب ا

بيه   ت
م: [ صالة أفضل من الطواف«مع قو   ]»ا

مشتمٌل على الركعتني  وليس مراُدهم أن صالَة ركعتني أفضُل من أداء اُألسبوع؛ ألن األسبوعَ 
دٍة، بل مراُدهم أّن الَزَمَن الذي يُؤّدى فيه أسبوعا هل األفضُل فيه أن ُيصرِفه للطواف أم ُيشغله  مع ز

  .)1(لصالة؟ اهــ

طوع أفضل أم العمرة؟]   [طواف ا

 ،)3(رداحملتارو )2(املِْنحةوالطواُف أفضُل من العمرة إذا شغل به مقداَر َزَمن العمرِة، ومتاُمه يف 
  .)4(»سبُع أسابيَع من األطوفة كعمرة«وقد قيل: 

ف وقَت  سجد] [استحباب نية االعت   دخول ا

االعتكاَف كّلما دخل املسجَد احلراَم؛ فإنه ُمستحبٌّ يف كّل مسجٍد  وُيستحّب له أن يَنويَ 
  .)5(رداحملتارام تفصيِله يف ملسجد احلرام، وأقلُّه نفًال ساعًة أي جزٌء من الزمان، ومت فكيف الظنُّ 

رام] سجد ا ية ا ]  

 الطواَف فتحيّـُته وإذا دخل املسجَد احلراَم وهو يُريد الطواَف فتحيّـُته الطواُف، وإن كان ال يُريد
هذا يف حّق املقيم «، وقال "املالكّيُة": )7(، هذا عند وعليه "الشافعّيُة")6(الصالُة كبقّيِة املساجد

ً )8(»وأما اآلفاقيُّ فتحيّـُته الطواُف مطلقاخاّصًة،  ً  ؛ لُِيكثَر من النظر إىل الكعبة إميا ، فإن واحتسا

                                                   
ب اإلحرام  "املنحة":    )1( ـــ    "البحر الرائق"). (هامش 2/587کتاب احلج ـ
  املصدر السابق.  )2(
ـــ مطلب: الصالة أفضل إخل   )3(   .3/591انظر "حاشية ابن عابدين": كتاب احلج ـ
ـــ مطلب يف أحكام العمرة   )4(   .3/545"حاشية ابن عابدين": كتاب احلج ـ
ـــ   )5(   .501-3/498ب اإلعتكاف "الدر" مع "الرد": كتاب الصوم ـ
ـــ مطلب يف أحكام العمرة   )6(   .3/545"حاشية ابن عابدين": كتاب احلج ـ
  .1/145"اللباب يف الفقه الشافعية": كتاب الصالة   )7(
  .2/69مواهب اجلليل يف شرح خمتصر اخلليل": فرْع: صّلى التحية اخل   )8(



س       باب ا

ٌر كثريٌة يف فضل النظر إليها   .)1(النظَر إىل الكعبة عبادٌة، فقد جاءت آ

طيم]   [استحباب دخول ا

  وُيستحّب اإلكثاُر من دخول احلجر؛ فإنّه من البيت ودخولُه سهٌل.

  مطلب
يت    دخول ا

وُيستحّب دخوُل البيت إذا مل يشتِمل على إيذاء نفِسه أو غريه، وال على دفع الّرِشوة اليت 
         ا، وكذا ُيستحّب الصالُة فيه والدعاُء، وينبغي أن َيدُخَله حافيً )2(خذها اَحلَجَبة وإال فَيْحرُم

لنعلني أو اخلُّفني ُمقدِّما رِجَله اليمىن خاضعً  ه إىل يَرفع رأسَ  ال ،امستحييً  ،امعّظمً  ،اخاشعً  ،اال 
ا قالت:   السَّْقف، وعن عائشة بصرَه إىل  للمرء املسلم إذا دخل الكعبَة كيف يَرفع اعجبً أ

الكعبَة فما   تعاىل، فقد دخل رسوُل هللا  اوتعظيمً  لَِيدَْع ذلك إجالًال  السقف؛
 ، وكان ابُن عمر ، ويَقِصد مصلَّـى النيبّ )3(اختلف بصرُه موضَع سجوده حىت خرج منها

  إذا دخله َمشى ِقبل وجهه، وجعل الباَب ِقَبل ظهره حىت يكون بينه وبني اجلدار الذي قبل
 )4(، وليست الَبَالطَةُ وجهه قريبا من ثالثِة أذرُع ّمث يصّلي يتوّخى مصلَّى رسول هللا 

ه عليه ويستغفِ اَخلْضراُء بني الَعُمودين مصّاله  ر ، فإذا َوَصل إىل اجلدار املذكور يضع خدَّ
يت األركاَن فيحَمْد ويُهلِّْل وُيسّبْح وُيكبّـْر ويسأُل َهللا تعاىل ما شاء، ويلَزم  وحيَمِد هللا تعاىل، مث 

طنه ، وما تقوله العاّمُة من الُعْرَوة الُوْثقى وهو موضٌع عاٍل يف جدار )5(األدَب ما استطاع بظاهره و
طلٌة ال أصَل هلا، واملِْسماُر الذي وسط البيت وُيسمُّونه ُسرَّة الدنيا، يكِشف أحُدهم  البيت بدعٌة 

                                                   
قال:  : عن ابن عباٍس 2/191منها ما ورد يف "الرتغيب "للمنذري": كتاب احلج ــــ الرتغيب يف الطواف واالستالم   )1(

ل هللا كلَّ يوٍم على حجَّاج بيته احلرام عشرين ومائة رمحٍة: ستني للطائفني، وأربعني للمصلني، : يُنزِّ قال رسول هللا 
  »".سناد حسن رواه البيهقي«وعشرين للناظرين ، وقال: 

  .3/591"حاشية ابن عابدين": كتاب احلج ــــ مطلب يف دخول البيت الشريف   )2(
  ، ووافقه "الذهيب".»هذا حديث صحيح على شرط الشيخني ومل ُخيّرجاه«، وقال: املناسك)،کتاب 1761أخرجه "احلاکم"(  )3(
  ).1/203(فقه اللغة وسر العربية احلجر الذي تُبّلط به الدار أي تـَُفرَُّش.  قوله "البالطة":  )4(
  .547، 546انظر "إرشاد الساري": فصل: يستحب دخول البيت صــــ  )5(



س               باب ا

   ومن أهّم األدعية طلُب اجلّنة ، )1((فتح)ُسرَّته وَيضُعها عليه، ِفْعُل َمن ال عقَل له فضال عن علٍم 
  ، وإذا خرج صّلى ركعتني عند الباب.)2(بال حسابٍ 

  تتمة
كعبة]   [ أخذ األجرة بفتح باب ا

ب الكعبة وهل: «قرّة العيونويف  َبة أْخُذ األجرة بفتِح   ؟ قال "الطََّربّي": »جيوز لَِبين َشيـْ
ال خالَف بني األئمة يف حترمي ذلك، وأنه ِمن أْشَنِع الِبدَِع وأقَبح الفواحش، وأما ما يُتصّدق به «

وَحيُرم أخُذ «: الشرحويف ، )3(»عليهم ِمن الِربّ والصدقة على وجه الِربّ بال شرط فلهم أْخُذ ذلك
رَة مقاِم إبراهيمَ  بال خالف بني علماء اإلسالم وأئمِة   األجرة ممن يدخل البيَت أو يقِصد ز

م   .)4( وغريه الزاخر البحر كما صرّح به يف» األ

ضابطة]   [ا

ن ما َحُرَم أخُذه َحرَُم دفُعه إال لضرورٍة وال ضرورَة ُهَنا: «رداحملتارقال يف  ؛ ألن وقد صّرحوا 
  .)5(اهــ» دخوَل البيت ليس من مناسك احلج

  مطلب
واضع صالته   رام سجد ا   با

  :ملسجد احلرام وينبغي أن يتحّرى املواضَع اّليت صّلى فيها رسوُل هللا
 خلَف املقام. 
   ِوتِلَقاَء احلجر األسوِد على حاشية املطاف. 
  لعراقيوقريبا من الركن الشامي الذي يلي الباَب وهو  .املشهوُر 

                                                   
ب اإلحرام   )1( ـــ    .2/508"الفتح": كتاب احلج ـ
ـــ مطلب يف دخول مكة   )2( ب اإلحرام ـ ـــ    .3/575"حاشية ابن عابدين": كتاب احلج ـ
ب ما جاء أن النيب "الِقرى لقاصد أّم الُقرى":الباب   )3(   .506فتح البيت بنفسه صـــ الثامن والعشرون، 
ـــــ  )4(   .547انظر"إرشاد الساري": فصل: يستحب دخول البيت صـ
ـــ مطلب يف دخول البيت   )5( ب اإلحرام ـ ـــ    .4/59"حاشية ابن عابدين": كتاب احلج ـ



س       باب ا

  ِب الكعبة  .وعند 
  ِ1(.واحلفرة( 
  ،وهو يُطلق على مجيع اجلانب الذي فيه الباُب واحلجرُ ووجِه البيت. 
  َالبيت وداخل. 
 وبني الركنني اليمانني. 
 ُب العمرة خلَف ظهره  .وتِلقاء الركن الَغْريب حبيث يكون 
 ومصّلى آدم على نبّينا 2()لباب(وهو جانُب الركن اليماين(.  

بيه   ت
قام] وضع ا   [ بيان 

عن مجيع السلف أن موضَع املقام اآلن هو موضُعه يف اجلاهلية ويف عهِد النيب  "اَألْزرُقيّ "نقل 
 "و"أيب بكٍر" و"عمَر ُيف خالفة "عمر" فجعله يف وجه  ، مث ذهب به السيل

إنه كان يف عهده : "مالٍك" ، وقولُ )3(الكعبِة حىت قِدم "عمُر" فرّده مبَحضٍر من الناس
بكٍر" و"أيب لبيت ن سياَق حديِث )4(ُملَصقا  ، اعرتضه "احملبُّ الطََّربيُّ" 

  .)5(ُروي عنه ُيشهد لألول الطويِل، وما "جابرِ "
يف  : وقد روى "األْزرُقيُّ"شرح البخاريقال احلافظ "ابُن حجر" يف : «الكبريويف   

                                                   
ا وأواخرها، هذا هو  يب أي اليت تسمى مقام جربيل حيث أم الن قوله "احلفرة":  )1( فيه مخس صلوات يف أوائل أوقا

  ).548إخل صــــ املشهور عند أهل مكة إخل (انظر "إرشاد الساري": فصل يف مواضع اليت صلى فيها رسول هللا 
  .549إخل صــــ انظر "إرشاد الساري": فصل يف مواضع اليت صلى فيها رسول هللا   )2(
  .2/35ب ما جاء يف موضع املقام إخل "أخبار مكة" لألزرقي:   )3(
بلغين أن عمر بن اخلطاب «، قال مالك: 2/33"املدونة الكربي":كتاب احلج ــــ الثاين: رسم يف قطع شجر احلرم والرعي فيه   )4(

لبيت يف عهد رسول هللا  َ وحج ودخل مكة وأّخر املقام إلی موضعه الذي هو فيه اليوم وقد كان ملصقا   ُويلِّ
  ».هد أيب بكر وقبل ذلك کانوا قد قدموه يف اجلاهليةوع

  .346"القرى لقاصد أم القرى": الباب اخلامس العشر، ما جاء يف موضع املقام قبله وبعده صـــ  )5(



س               باب ا

و"أيب بكٍر" و"عمَر" سانيَد صحيحٍة أن املقاَم كان يف عهد النيب )2)(1(أخبار مكةَ 
سفِل يف املوضع الذي هو فيه اآلن حىت جاء سيٌل يف خالفة "عمَر" ، فاحتمله حىت ُوجد 

أمرُه حىت حتّقق موضَعه األّوَل فاستثبت  ستار الكعبة حىت قِدم "عمُر" طَ بِ مكَة فُأيت به، فرُ 
  .)4(اهــ» كان فاآليُة ُتوِجب أنه أين ُوجد فهو املصلى  ، وأ )3(فأعاده إليه حىت استقّر مث إىل اآلن

  مطلب
زم ب ماء ز    

وُيستحّب اإلكثاُر من شرب ماِء زمزَم، والنظُر يف زمزم عبادٌة إذا ُقِصد به الُقْربُة ال على طريق 
  .)5(ا يف النظر إىل الكعبةالعادة  كم

وضئ بماء زم زم] سال وا م االغ   [ح

    والتوضُؤ مباء زمزَم على وجه التربك، وال يستعمل إال على شيٍء طاهٍر،  وجيوز االغتسالُ 
  .)6()شرحه(و )لباب( به ُجُنٌب أو ُحمِدٌث وال يف مكاٍن جنسٍ  فال ينبغي أن يغتِسلَ 

وُيكره « أيضا: الدر، ويف )7(»احلدُث مباِء زمزَم بال كراهةٍ ويُرفع : «الدرويف مياه 
اهــ، فاسُتفيد منه أن نـَْفَي الكراهة حاصٌل يف رفع احلدث خبالف  االستنجاُء مباء زمزم ال االغتسالُ 

  .)8((رداحملتار) »اخلُبث
بعُض العلماء وكذا ُيكره إزالُة النجاسة احلقيقية به من ثوبه وبدنه حىت ذََكر : «الشرحويف 

                                                   
  ).6/222("األعالم للزركلي" .ه) 250ت -  000"أخبار مكة": حملمد بن عبد هللا بن أمحد بن دمحم بن الوليد بن عقبة بن األزرق(م  )1(
ب ما جاء يف موضع املقام وكيف رّده عمر   )2(   .2/33إىل موضعه  "أخبار مكة" لألزرقي: 
ب قول هللا تعاىل: واختذوا من مقام إبراهيم مصلى. 396"فتح الباري": (  )3(   )كتاب الصالة ــــ 
ملسجد احلرام صــــ  )4(   . 391"املنسك الكبري": فصل: اختلفوا يف املراد 
  .545 - 542"إرشاد الساري": فصل: ويستحب اإلكثار من شرب ماء زمزم صــــ انظر  )5(
  املصدر السابق.  )6(
ب املياه الدر" مع "الرد""  )7(   .1/358: كتاب الطهارة ــــ 
  املصدر السابق.  )8(



س       باب ا

وَيسقيه للعباد وَيصّبه على املرضى وَيسقيهم؛ فإنه شفاُء  )1(»حترَمي ذلك، ُيستحّب محُله إىل البالد
  .)2(الفتحسقٍم وإنه ِلما ُشِرب له كما بسطه يف 

  مطلب
رام سجد ا صالة  ا ضاعفة ا    

ا فيه أفضُل منها يف وِمن أهمِّ ما ينبغي للحاّج وغريِه أن ال تفوته صالٌة يف  املسجد احلرام؛ فإ
 قال رسوُل هللا«قال:  الزبِري" املدينة املنورة، فعن "عبِد هللا بنِ  غريه من املساجد حىت مسجدَ 
 : ٍفيما سواه من املساجد إال املسجَد  صالٌة يف مسجدي هذا أفضُل من ألِف صالة

و"ابُن  )4(و"البزّاُر" )3(، رواه "أمحُد"»احلراَم، وصالٌة يف املسجد احلرام أفضُل من مائِة صالٍة يف هذا
  ُخزميَة" برجال الصحيح.
: ، وأيضا عنه، قال: قال رسوُل هللا)6(نصٌّ قاطٌع للنزاعإنه : «)5("قال "ابُن عبِد الرب

وصالٌة يف  إال املسجَد احلراَم، صالٌة يف مسجدي هذا أفضُل من ألِف صالٍة يف غريه من املساجد
و"البزّاُر"  )7(، رواه "أمحُد"»املسجد احلرام أفضُل من الصالة يف مسجدي هذا مبائِة ألِف صالةٍ 

" يف صحيحه، وإسناُده على شرط الشيخني ال جرَم صّححه "ابُن عبِد الرب" وقال: )8(و"ابُن حبان
  .)9(»إنه احلجُة عند التنازع«

وعلى  ،الصالُة يف املسجد احلرام مبائِة ألِف صالٍة يف غري املسجد النبوي فعلى األول تكون
ا لُضعفها، وأخرج  الثاين مبائِة ألِف ألِف صالٍة، وَرَد أحاديٌث أَخُر ُختاِلف ما ذُكر لكنها ال ُحيتجُّ 

                                                   
  .545انظر "إرشاد الساري" قبيل فصل: أمر كسوة الكعبة إخل صــــ  )1(
  .2/518فصل يف فضل ماء زمزم  "الفتح": كتاب احلج ــــ  )2(
  ».، إسناده صحيح، رجاله مشهورحديث عبد هللا بن الزبري «)، وقال: 16062أخرجه "أمحد" يف "مسنده"(  )3(
  . ) مسند عبد هللا بن زبري2196أخرجه  "البزار" يف مسنده (  )4(
  ).8/240هـ). ("األعالم للزركلي" 463ت -  368و عمر(مهو يوسف بن عبد هللا بن دمحم بن عبد الرب النمري القرطيب املالكي، أب  )5(
  (هامش "اإليضاح للنووي") 391، 1/390"اإلفصاح على مسائل اإليضاح لعبد الفتاح حسني": الباب اخلامس يف املقام مبكة   )6(
  ».إسناده صحيح مسند جابر بن عبدهللا «)، وقال: 14619أخرجه "أمحد" يف "مسنده"(  )7(
ب املساجد وذكر فضل الصالة يف املسجد احلرام.1620حبان" يف "صحيحه" ( أخرجه "ابن  )8(  (  
  (هامش "اإليضاح للنووي"). 391، 1/390"اإلفصاح على مسائل اإليضاح لعبد الفتاح حسني": الباب اخلامس يف املقام مبكة   )9(



س               باب ا

 قال: جئُت رسوَل هللا وكان بدرً  ، "األرقم""الطََّرباينُّ" بسنٍد رِجالُه ثقاٌت عن 
ولكن أصّلي ال «؟ قلُت: فقال: وما ُخيرجك إليه أيف جتارة ه وأردُت اخلروَج إىل بيت املْقِدسعُ دِّ أوَ 
  .)1(»خٌري من ألِف صالةٍ  صالُة ُهنا«فقال: » فيه

لفٍ «مث وقد ثـََبت يف حديٍث حسٍن أن الصالَة َمثه خبمسِة مائٍة وقال بعُضهم:  ا  ، »ثبت أ
لِف  )3("الشيخِ  برجاٍل ثقاٍت و"أبُو )2("روى "أبو يعلى: «الكبريففي  أن الصالَة ببيت اَلمْقِدس 

  .)4(اهــ» صالٍة أي يف غري املسجَدين
ملسجد النبوي خبمسِة مائِة ألِف صالٍة فيما عدا املسجِد احلراِم  فعلى األّول تكون الصالُة 

  واملسجد األقصى.
لِف ألِف صالٍة، وحينئذ فعلي  ه مع ما مّر ِمن حديِث ابِن الزبريِ وعلى الثاين تكون 

تكون الصالُة يف املسجد احلرام مبائِة ألِف ألِف صالٍة يف غري املسجَدين املذكورَْين، وعلى األول 
لنصف من ذلك، ُملخَّص ما يف  دة عن  )5(حاشية ابن حجرتكون    .)6(الكبريبز

صالة خاص  ساء] [تضعيف ا وافل وال رجال ال با   بالفرائض وا

لفرائض عند وعند املالكية، أما النوافُل ففي البيت أفضُل للنّص  مث هذه املضاعفُة َختتّص 
، وكذا »وإن كانت النوافُل يف البيت أفضُل لالتباع النوافلَ  مُّ تـَعُ «، وقال "الشافعيُة": )7(القويل والفعلي

                                                   
  بدري.)، األرقم بن أيب األرقم املخزومي 907أخرجه الطرباين يف "الكبري"(  )1(
  ).1/75هــ)، احلافظ، حمدث احلزيرة. ("هدية العرفني" 307ت -  210هو أمحد بن علي بن املثىن بن حيىي بن عيسى ابن هالل التيمي (م  )2(
يب الشىيخ ابن حبان  )3( ـ)، مسع أ يعلى وأ ـه369ت - 274(مهو عبد هللا بن دمحم بن جعفر بن حبان األصبهاين، املعروف 

  ).1/447ة العارفني" خليفة .("هدي
هو أرض احملشر، وأرض املنشر، إئتوه فصلوا فيه فإن «قال: »  رسول هللا أفتنا يف بيت املقدس«قالت:  عن ميمونة   )4(

، قال "الشيخ )، حديث ميمونة زوج النيب 7088إخل. (أخرجه أبو يعلى يف املسند (» صالة فيه كألف صالة
  ».إسناده صحيح«حسني سليم أسد": 

  .431على اإليضاح": الباب اخلامس يف املقام إخل صـــ اهليتمي "حاشية ابن حجر  )5(
  .389، 388"املنسك الكبري": فصل يف فضلها زادها هللا إخل صــــ  )6(
ـــ مطلب يف مضاعفة الصالة مبكة   )7(   .3/624"حاشية ابن عابدين": كتاب احلج ـ



س       باب ا

  .)1(الفتحء كما حّققه يف هي يف حق الرجال دون النسا

َمْقضّياُت  سقط ا ضاعفة] [ال    با

  )2( وهي ترجع إىل الثواب دون اإلجزاء عما يف الذِّمة من اْلَمقضيات إمجاعا.

 
ُ
توي  ق صالة بل  تص با ضاعفة غ    أخرى] اٍت رُ [ا

ا فيها  ت كالصوم وهي خلصوصيِة املساجِد الثالثِة ال خلصوصية الصالة فَتلتِحق  بقيُة القر
  )3( واالعتكاِف والصدقِة والذكِر والقراءِة.

ضاعفةُ فضل [ رام عند األ خاص  ا سجد ا   ]با

ملسجد احلرام الذي فيه املضاعفُة فقيل:  » مسجُد اجلَماعة حوَل الكعبة«واختُلف يف املراد 
موعجزم به "النـََّووّي" يف ، و واألوُل مذهُب اإلماِم"مالٍك" )4(،»احلرُم كلُّه«وقيل:   )6( )5(ا

  .)8()7(التهذيبو
، وأيّده )10(وصّححه التحفة، واختاره "ابُن حجٍر" يف »إنه الظاهرُ : «)9("وقال "اإلسنويُّ 

                                                   
رة قرب النيب   )1(   . 3/171"الفتح": كتاب احلج ــــ املقصد الثالث يف ز
ـــ مطلب يف مضاعفة الصالة مبكة   )2(   .3/625"حاشية ابن عابدين": كتاب احلج ـ
  املصدر السابق.  )3(
  املصدر السابق.  )4(
موع شرح املهذب" لإلمام احلافظ حيىي بن شرف النووي (ت   )5(   ).6/617النحر يف وفيات أعيان الدهر" ) ("قالدة  هـ 676"ا
ب ما جيوز بيعه وما ال جيوز   )6( موع شرح املهذب":    .9/250"ا
لفراء البغوي الفقيه الشافعي،(م  )7( هــ) (الوايف 516ت  -  000"التهذيب يف الفقه" للحسني بن مسعود بن دمحم املعروف 

  ).13/41لوفيات 
  .2/59كتاب الصالة "التهذيب يف فقه الشافعي":    )8(
هــ)، فقيه أصويل فانتهت 772ت  -  704هو عبد الرحيم بن احلسن بن علي اإلسنوي الشافعي، أبو دمحم، مجال الدين (م  )9(

سة الشافعية. ("األعالم للزركلي"    ).3/344إليه ر
  .432، 431على اإليضاح": الباب اخلامس يف املقام إخل صــــ اهليتمي )"حاشية ابن حجر10(



س               باب ا

ن اإلشارَة يف املستثىن منه إىل مسجِد اجلماعة فلَيُكِن املستثىن كذلك   .)1("احملبُّ الَطَربيٌّ" 
هو ظاهُر مذهب أصحابنا اهــ،كما يُؤَخذ من ختصيص املضاعفة : «الكبريقال يف 

ملسجد احلرام أوىل «، ومن قول "ابِن اهلمام" يف صالة الظهر يوم النحر: )2(»لفرائض ا  لثبوت إ
ملسجد احلرام، وإن «، وبعكسه قال "ابُن حجر": )3(»ُمضاعفة الفرائض فيه هي مبىن أفضُل منها 

  .)4(»فاتـَْته مضاعفُته على األصح
وإن فاتـَْته اجلماعُة يف مسجد حيِّه، فإن أتى «، قال: شرح املنيةوكذا يُؤخذ ِمن َفرٍع ذََكره يف 

،كذا يف »ال يف املسجد احلرام ومسجِد النيبمسجدا آخُر يُدركها فيه، فهو أفضُل إ
، وينبغي أن ُيستثين املسجُد األقصى أيضا؛ ألن الصالَة يف اجلماعة تَفُضل صالَة خمتصر البحر

دًة   الفذِّ خبمٍس وعشرينَ  أو سبٍع وعشرين درجًة والصالة يف أحد املسجِد الثالثِة تزيد على ذلك ز
  .)5(اهــ»كثريةً 

ضعيف يَ إ :بنا[مع قول أصحا يعَ ن ا رم] عّم    ا

شرح وذكر "البرييُّ" يف : رداحملتار، فما يف )7(نقله عن "النـََّووّي" وأقرّهو  )6("والثاين: جزم به "املاورديُّ 
مجيَع حرمها الذي َحيرُم صيُده كما أن املشهوَر عند أصحابنا أن التضعيَف يَعمُّ مجيَع مكَة بل «: األشباه

تَعمُّ احلرَم کلَّه  حسنةٍ  ليس كما ينبغي، نعم! ُمضاعفُة احلسنة مطلقا مبائِة ألفِ  )8(»صّحح "النَّوويُّ"
، وقّدمناه يف )9("ِسنان لــــ"مّال  قـُرّة الُعيونذكره يف وحسناُت احلرِم احلسنُة مبائِة ألِف حسنةٍ حلديٍث: 

                                                   
  .657"الِقرى لقاصد أم الُقرى": الباب األربعون، ما جاء يف إطالق املسجد احلرام على احلرم كله صـــ  )1(
ملسجد احلرام صــــ  )2(   .389"املنسك الكبري": فصل: اختلفو يف املراد 
ب اإلحرام   )3(   .2/505"الفتح": 
  .4/122دلفة "حتفة احملتاج يف شرح املنهاج": فصل يف املبيت يف املز   )4(
  .529، 528"شرح املنية الكبري": فصل يف أحكام املسجد صــــ  )5(
، ولد يف البصرة، ووفاته ـ)ـه450ت  - 364(مهو علي بن دمحم حبيب، أبو احلسن املاوردي، نسبته إىل بيع ماء الورد،   )6(

  ).4/327("األعالم للزركلي" ببغداد. 
  .432على اإليضاح": الباب اخلامس يف املقام إخل صــــ اهليتمي "حاشية ابن حجر  )7(
ـــ مطلب يف مضاعفة الصالة مبكة   )8(   .3/625"حاشية ابن عابدين": كتاب احلج ـ
 =ـ)، له: " قرة العيون" يفــه989ت  -  00(مهو سنان الدبن يوسف بن يعقوب الرومي، احلنفي، املعروف بسنان اخللوتى  )9(

 



س       باب ا

، وإن مل يكن يف الثبوت كأحاديِث مضاعفِة الصالة يف )1(وغريه أيضا الكبريشرائط وجوب احلج عن 
َمن أدرك رمضاَن مبكَة فصامه وقام منه ما املسجد احلرام، ويُواِفقه ما أخرجه "ابُن ماجه" بسنٍد ضعيٍف: 

  .)2(، (احلديث)ضاَن فيما سواهاتيّسر ُكتبت له مائُة ألِف شهِر رم
صوُم يوٍم مبكَة مبائِة ألٍف وصدقُة درهٍم مبائِة ألٍف وكلُّ حسنٍة : «وقال "احلسُن البصريُّ"

  .)3(»مبائِة ألٍف، ومثُله ال يقال إال عن توقيف

رم]مع [ عا  ا   ضاعفة ا

مسعود"وكذا املعاصي ُتضاَعُف على ما ُروي  عن "ابِن عباس" و"ابِن 
إن صّح، وإال فال )4(

ا يف حَرمِ  ن تكون السيئُة فيه كسيئاٍت يف غريه  شك أ ِهللا أفحُش وأغلُظ، فتنهض سببا لِغلظ العقاب 
ن يُراد به التضاعُف كيفً  ال عددا كيال   ايف غلظ العقاب، وُميكن كوُن هذا َحممُل املروي من التضاعف 

 )5(ام"مثلها،كذا قاله "ابُن اهلُمَ  لسيئِة فال ُجيزى إالوَمن جاء «قوَله تعاىل:  يُعاِرضَ 
.«  

يعَ  شتمل  ضعيف  بوي دَ ما زِ  [ا سجد ا رام وا سجد ا   ] ا

ملسجد الذي كان يف بل يشتمل مجيَع   َزَمنهوال خيتّص التضعيُف يف مسجِد مكَة 
إلشارة،  عمًال مبا كان يف َزَمنهه "النـََّوويُّ" ما زِيد فيه، وأما يف مسجد املدينة فخصّ 

  .)6()حاشيته(و )در( وعند يـَُعمُّ مجيَع ما زِيد فيه، نعم! َحتري األوِل أوىل وهو مائُة يف مائِة ذراعٍ 

                                                                                                                                           
  ).2/565فني" املناسك. ("هدية العار 

  .16"املنسك الكبري": فصل: اختلف أصحابنا يف آفاقي صــــ  )1(
وكتب هللا له بكل يوم عتق رقبة وكل ليلة عتق رقبة وكل يوم محالن فرس يف سبيل «ومتامه:  جزء من حديث ابن عباس   )2(

ب صيام ش3117أخرجه "ابن ماجه"(. (»هللا ويف كل يوم حسنة ويف كل ليلة حسنة هر رمضان مبكة، قال الشيخ شعيب )، 
  إخل).» إسناده ضعيف جدا، عبد الرحيم بن زيد العمي مرتوك وأبو زيد بن احلراري ضعيف«األرنؤوط: 

ب فضل مكة 692"مرقاة املفاتيح": (  )3( حكام املسجد احلرام":  ب املساجد ومواضع الصالة، و"شفاء الغرام   ،(1/331.  
("الدر املنثور يف تضاعف السيئات مبكة كما تضاعف احلسنات.  قل عن جماهد مثله ونصه:نُ عنهما و مل نطلع على روايته   )4(

ملاثور"     ).6/29التفسري 
  .166، 3/165"الفتح": مسائل منثورة ــــ قبيل كتاب النكاح   )5(
ـــ مطلب يف أفضل املساجد الدر" مع "الرد""  )6(   .2/521: كتاب الصالة ـ



س               باب ا

  مطلب
ها آثر بمكَة وحوا ّ وسائر ا ع ارةُ أهل ا ُستحب ز   و

  :)1(اللبابذكرها يف  اوهي عشرون موضعً 
، و"خدجيُة" ربى الذي كان َيسكُنه رسوُل هللاخدجيَة الكُ  بيُت سّيدتِنا منها:

، ومل يـََزْل رسوُل هللا وفيه تُوفّيت "خدجيُة"  وفيه ُولدت أوالُدها من رسول هللا
  ًبه حىت هاجر فأخذه "عقيُل بُن أيب طالٍب" قاله "األْزرُقيُّ" اُمقيم اه ، مث اشرت

ً  خليفةٌ "معاويُة بُن أيب سفياَن" وهو  من دار  ِمن "عقيِل بِن أيب طالٍب" فجعله مسجدا، وفـََتح به 
لقبانِ )2("أيب سفياَن" ء، وهو أفضُل مواضَع مكَة بع ، وهي اليت يف َظْهره اْلُمسّمى  د واملستشفى للُغَر

  .)3(وغريُه يُّ"املسجد احلرام، قاله "الطَّربِ 
مسترتًا   املعروفة بدار اخلَيـُْزرَان، كان النيبُّ مسجٌد يف دار "األرقِم" عند الصفا  ومنها:

، ومنه  فيه يف أّوِل اإلسالم، وكان به اجتماُع َمن أسلم معه وفيه أسلم "عمُر" و"محزُة" وغريُمها
  . ظََهر اإلسالُم، ونّص كثٌري من العلماء أنه أفضُل املواضِع مبكَة بعد بيِت "خدجيَة"

بيه   ت
س قيق القبور ا صحابة[  ة إ بعض ا   بمكة] و

"خدجيَة  صحابّيٍة إال أنه رأى بعُض الصاحلني يف املنام قربَ  وال يـَُعرف مبكَة قُرب صحايب وال
هول، والقُرب ، "فضِل بِن عياٍض" قـُْرَب قربِ  الكربى" وال ينبغي تعييُنه على األمر ا

  موته مبكَة.غُري صحيح مع االتفاق على  املنسوُب إىل "ابِن عمَر"
كونُه يف موضِعه املعروِف عند قبور الّسادة  ال يصحُّ  "عبدِهللا بِن الزبِري" وكذا قربُ 

ا من التابعني "عطاءٌ  و"سفياُن بُن عيينَة"  )4("الصََّفوية ولعله كان موضُع صلبه، وممن مات 

                                                   
رة بيت سيدتنا خدجية   )1(   .550صــــ انظر "إرشاد الساري": فصل: ويستحب ز
  .199/ 2"أخبار مكة" لألزرقي: ذكر مواضع اليت يستحب الصالة فيها   )2(
ب  664"الِقري لقاصد أم الُقرى": الباب األربعون، ما جاء يف ذكر أماكن مبكة وحواليها إخل، صــــ  )3( و"املنسك الكبري": 

  .386قات ــــ فصل يف األماكن اليت ورد صــــاملتفر 
ليمن) ونشأ  ـ)، من أجّل الفقهاء،ـه114ت -27بن صفوان، التابعي(م هو عطاء بن أسلم  )4(  =كان عبدا أسود، ولد يف جند (

 



س       باب ا

م يف موضٍع و"فضٌل" ، وكثٌري الكربى" واحٍد معروٍف قـُْرب قرب "خدجيةَ ، واملشهور أ
م وُيسلِّم عليهم،  )1("من األكابر كاإلمام "اليافعيِّ  وغريِه ُدفن عندهم، فينبغي أن يَزوَرهم ويتّربك 

، وهللا )2((شرح) ولغريِهم من املسلمني وُيكِثر قراءَة القرآن حوَهلم وُيكِثر الذكَر والدعاَء واالستغفاَر هلم
  سبحانه وتعاىل أعلم.

  فصل
سابع وم ا    خطبة ا

فإذا كان اليوُم السابُع من ِذي احلّجة فالسُّنُة أن خيُطَب اإلمام بعد صالة الظهر خطبًة واحدًة 
لتلبية إن   لتكبري مث  خلطبة فَيحَمدُ ال َجيِلس فيها يَبدأ  ي َهللا تعاىل ويـُْثِين عليه وُيصلّ  كان ُحمرِما، مث 

ا ، مث يُعلِّم الناَس فيها املناسَك من كيفية اإلحرام واخلروِج إىل مىن و على النيب املبيِت 
ا والوقوِف بعرفَة واإلفاضِة منها وغِري ذلك، أو مجيَع ما  ليلَة عرفَة والرواحِ  منها إىل عرفاٍت والصالِة 

ه وإن كان بعد ذلك ُخَطٌب؛ ألن التأكيَد خريٌ  إليه احلاج إىل متام حيتاجُ    .)3((رداحملتار) حجِّ
َطِب الثالثِة يف احلّج والثانيُة بعرفَة قبل اجلمع بني الصالتني والثالثُة مبىن يف اليوم وهذا أولُّ اخلُ 

طبَة يوِم احلادي عشَر، فيَـْفِصل بني كلِّ خطبَتني بيوٍم كّلها خطبًة واحدًة بال جلسٍة يف وسِطها إال خ
ا قبَلها، وكلُّها ُسّنٌة، ويَبدأ  عرفَة، وكلُّها بعد الزوال وُكره قبَله، وكلُّها بعد صالة الظهر إال بعرفَة؛ فإ
لتحميد يف  لتكبري، ويبدأ  لتحميد كما يَبدأ خطبَة العيَدين أي  لتلبية مث  لتكبري مث  يف الكل 

، وجيب )4(. (حبر)اْلُمبتغىكذا يف   ،قاِء والنكاحِ ثالِث ُخَطٍب وهي خطبُة اجلمعِة واالستس
  .)5((شرح)اإلنصاُت عند مساع اُخلَطِب كلِّها ويف اجلمعة آكُد 

                                                                                                                                           
  ).4/235. ("أألعالم للزركلي" مبكة فكان مفيت أهلها وحمدثهم، وتويف فيها

فع من محري. 768ت  - 698يافعي عفيف الدين (مهو عبد هللا بن أسعد بن علي ال  )1( هــ)، من شافعية اليمن، نسبته إىل 
  ).4/72("األعالم للزركلي" 

رة أهل املعّلى صــــ  )2(   .551انظر "إرشاد الساري" فصل: ويستحب ز
  .3/591"حاشية ابن عابدين": مطلب يف الرواح إىل عرفات   )3(
ب ا  )4(   .2/588إلحرام "البحر": کتاب احلج ــــ 
ب اخلطبة صــــ  )5(   .206انظر "إرشاد الساري": 



س               باب ا

بيه   ت

لتكبري أي بسبِع تكبرياٍت تـَْرتى«وقوهلم:  ، وأما التلبيُة ففي ما مبكَة وعرفَة، )1(ويبدأ يف الكّل 
  ».ّوِل رميٍ وليس فيما مبىن تلبيٌة؛ ألن التلبيَة تنقطع 

  فصل
كة إ م رواح من  بيت بها  ا مس وا صالة ا   وأداء ا

بيه   ت
تص بواليته] ج وما    [ بيان أم ا

اإلماُم يُقتَدى به يف مجيع املناسك ويُتعلَّم منه، فإذا كان يوُم الرتوية وهو الثامُن من ذي احلجة 
والسُّّنُة خروُجه بعد طلوع الشمس وهو الصحيُح، فُيقيم رَاَح اإلماُم والناُس معه من مكَة إىل مىن، 

ا الظهَر والعصَر واملغرَب والعشاَء والفجَر لوقت اإلسفاِر على قول األكثر   .)2(ا ويصّلي 
ا أكثَر الليلِة ُسّنٌة. نَ لٌّ مِ فك ا واْلَمبيِت    اخلروج يوَم الرتوية إىل مىن وأداِء الصالة اخلمِس 

روج إ[ م ا   ]قبل يوم عرفةَ واإلقامة بها م  ح

ا بعد الزوال إىل صبيحِة عرفَة فمندوبةٌ      ، وُيستحّب أن يصّلَي الظهَر مبىن )3(وأما اإلقامُة 
َس به إذا صّلى الظهَر مبىن   .)4(ولو خرج من مكة بعد الزوال فال 

زوال إذا وافق يومُ  روج إ م قبل ا ة يومَ  [ا و معة] ال   ا

و وافق يوُم الرتوية اجلمعَة له أن َخيرَُج إىل مىن قبل الزوال؛ لكونه وقَت ُسّنِة اخلروج وعدِم ول
ا عليه، فُيكره له اخلروُج قبل  وجوِب اجلمعة عليه يف ذلك الوقِت، وبعَده ال خيرج مامل يصلِّها لوجو

                                                   
ب احلديث عن التاء متواترة ومتتابعةأي  قوله "ترتى":  )1(   ).1/156. (هامش سر صناعة األدب، 
ب اخلطبة صــــ  )2(   .208، 207انظر "إرشاد الساري": 
ب اإلحرام   )3(   .2/588"البحر": کتاب احلج ــــ 
ب اخلطبة صــــانظر   )4(   .208"إرشاد الساري": 



س       باب ا

  كما هو حكُم اخلروج إىل كلِّ موضٍع ال جتب على أهله اجلمعُة.  )1(هائِ أدا

معة  م صالة ا ]أل[ح   هل م

أو أفاضا يوَم النحر إىل مكَة ال جيب على أهلها  مل حيُضْرها أمُري مكَة والقاضي ومىن كذلك ما
م جاز، وسيأيت التفصيُل يف آخر فصل  )2(اجلمعةُ  الَعْود إىل لكنهم لو اجتمعوا على واحٍد فصلى 

  وغريِه. )4(التبينيكذا يف ،  )3(مىن، وعند "الشافعي" ال خيرج بعد ما طلع الفجُر ما مل يصلِّها

بيت ب لَة [ا ]مكة أو بعرفة    م

ت مبكَة تلك الليلَة أو بعرفَة أجزأه؛ ألنه ال يَتعّلق مبىن يف هذا اليوِم إقامُة ُنُسٍك ولكنه  ولو
  .)5(ثريةً ك  اأساء؛ لرتكه ُسنَـنً 

]يُ  [ما روج إ م   فعل عند ا

لُقرب من املسجد اخلَْيف   .)6((حبر) ويُلّيب عند اخلروج إىل مىن ويدعو مبا شاء، ويُستحبُّ أن يـَْنزَِل 

  فصل
وجه من م إ عرفا   ت ا

  فإذا صّلى الفجَر مبىن َمَكث قليال حىت تطلَع الشمُس على ثَِبٍري.

رواح إ عرفات وما   يقال عند رواحه] [ا

على النيب  اُمصّليً  ،اذاكرً  ،اداعيً  ،اُمكبّـرً  ،ُمهّلًال  ،امث توّجه إىل عرفاٍت مع السكينِة والوقاِر ُملبي 
 ويُلّيب ساعًة فساعًة، وإن توّجه قبل طلوع الفجر أو قبل طلوع الشمس أو قبل أداِء ،

                                                   
  املصدر السابق.  )1(
  .476"شرح املنية الكبري": فصل يف صالة اجلمعة صــــ  )2(
  .4/310"البيان يف مذهب اإلمام الشافعي": مسئلة ُخَطِب احلج أربع   )3(
ب اإلحرام   )4(   .2/284"التبيني": كتاب احلج ــــ 
  .208، 207 الرواح صــــانظر "إرشاد الساري": فصل يف  )5(
ب اإلحرام   )6(   .2/588"البحر" کتاب احلج ــــ 



س               باب ا

  .)2()لباب(و )1((فتح) ه وأساءأجزأالفجر 

ق [ س بها إ عرفاتبيان الطر   ]ال 

 :" ، قال "األْزرُقيُّ وطريُق َضبٍّ «وُيستحبُّ عند األربعة أن َيسَري إىل عرفَة على طريق ضبٍّ
ُيسّمى » ،)3(خمتصٌر من املزدلفِة إىل عرفَة وهو يف أصل املأَزَمْنيِ عن ميينك، وأنت ذاهٌب إىل عرفاتٍ 

 -  تثنية مأزم -  مكَة املكرمِة، ويعود على طريق املأزمنيِ اآلن طريق القناطر؛ ملا فيه من قناطَر عَني 
وهو كلُّ طريٍق ضّيٍق بني جبلني، ومراُد الفقهاء هنا الطريُق اليت بني اجلبلني الَذيِن مها بني عرفَة 

فصارت كالطريقني، أو أطلق ذلك على اجلبلني الكتناِفهما بتلك  اومزدلفَة، ثـُنِّيْت؛ ألن فيها انعطافً 
  .جتّوزًا للمجاورة وهو الظاهرُ  الطريقِ 

، )4(فإذا قُرب من عرفاٍت، ووقع بصرُه على جبل الرمحِة الذي بوسط أرِض عرفاٍت َدَعا
وُتْب  ،اغِفْر يل الّلهمّ ك أردُت، ووجهَ  إليك توجّهُت وعليك توّكلتُ  الّلهمّ «وُيستحبُّ أن يقول: 

ْه يل اخلَري حيث توجهُت، سبحان هللا واحلمد  وال ،وأعِطين سؤيل ،عَليَّ  إله إال هللا وهللا  ووجِّ
  )6(، مث َلّىب إىل أن يَدُخل عرفاتٍ (فتح)و )5()تبيني(» أكرب

  

      

                                                   
ب االحرام   )1( ـــ    .2/478"فتح": كتاب احلج ـ
  .209انظر "إرشاد الساري":فصل يف الرواح من مىن إىل عرفات صــــ  )2(
  .2/193"أخبار مكة" لألزرقي: فصل يف ذكر طريق ضب   )3(
  .209فصل يف الرواح من مىن إىل عرفات صــــانظر "إرشاد الساري":   )4(
ب اإلحرام   )5(   .2/286"التبيني": كتاب احلج ــــ 
ب اإلحرام   )6( ـــ    .2/479"الفتح": كتاب احلج ـ



 مناسك عرفات     

  باب مناسك عرفات

ول بعرفات] ن ال ]  

ا مع الناِس حيث أحبَّ إال َبْطَن ُعرنَةَ  وبُقْرِب  )2((جوهرة)و )1((بدائع) وإذا دخل عرفاٍت نزل 
حيًة عن الناس أو يف الطريق   .)3(جبِل الرمحِة أفضُل، وُيكره أن يـَْنزَِل 

م إذا وصلوا منَِرَة : « وقال الثالثةُ  ا قّبَة اإلمام وهو موضٌع فيه املسجدُ إ ، )4(ضربوا 
ا اقتداءً  ا  ، وال يدخل عرفاٍت إال وقَت الُوقوف بعد برسول هللا  وَمن كان له قبٌة َضَر

  .)5(»زوال الشمس وبعد صالِة الظهر والعصر جمموعَتني
  .املعراجو )6(التبينيكذا يف ،  مل يكن عن َقْصدٍ ا ، ونزولُه»منَِرَُة يف َعرفةَ «قلنا: 

ينبغي أن ال يدُخَل عرفَة حىت يَنزَِل بَنِمرََة قريبا من املسجد : «)7("لكن قال اإلماُم"رشيُد الدين
ا مَ  : الفتح، وأيضا قال يف )8(يؤيدهاهــ، وسيأيت ما  »ْضرِبة إن كان لهإىل زوال الشمس وَيضِرب 

  .)9(اهــ»ا ال نزاَع فيهاالسُّنُة أن ينزَِل اإلماُم بَنِمرَة، ونزوُل النيب «

                                                   
ـــ فصل:وأما بيان سنن احلج إخل   )1(   .2/349"البدائع": كتاب احلج ـ
  .1/376"اجلوهرة": كتاب احلج ــــ مطلب يف السعي  )2(
ب اإلحرام "  )3(   .2/286التبيني": كتاب احلج ــــ 
  ).1/659أي بيت صغري من اخليام، مستدير وهو من بيوت العرب. ("لسان العرب": فصل القاف  قوله "القبة":  )4(
لطواف   )5( ب مذاهب العلماء يف مسائل تتعلق  موع شرح املهذب":    .8/85"ا
ب   )6(   .2/286اإلحرام "التبيني":  كتاب احلج ــــ 
لرشيد العطار   )7( هو حيي بن علي بن عبد هللا بن علي بن مفرج، أبو احلسني، رشيد الدين الُقَرشي األموي النابلسي،  املعروف 

  ).8/159ـ). ("األعالم للزركلي" ـه662ت  - 584(م
ب الوقوف بعرفات وأحکامه صــــ  )8(   .211انظر "إرشاد الساري": 
  .2/479ب اإلحرام "الفتح":   )9(
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بيه   ت
فسه بعرفة ن  اذ ا    ا

يف مكاٍن بعرفَة أو مىن وقد كان ذلك املكاُن يَنزُِل فيه غريُه قبل  )1(اولو ضرب رجٌل ُفسطاطً 
بذلك، فالذي سبق إىل ذلك املنزِِل أحقُّ به، وليس لالَخِر أن َحيُوَله عنه، فإن  اذلك وكان معروفً 

حيًة هو ال حيتاج إليها فَينزُِهلا معه،  اواسعً  اأخذ من ذلك موضعً  ُخَذ  فوَق ما حيتاج إليه فلغريه أن 
ق إليه أن يُعِطَيه ولو طلب ذلك منه رجالن كلُّ واحٍد منهما حيتاج إىل أن ينزِل فيه، فأراد الذي سب

فأراد الذي كان أَخَذه يف االبتداء وهو  َخر كان له ذلك، ولو سبق إليه أحُدمها فنزلهأحَدمها دون االٓ 
عنه غينٌّ أن يُزعجه عنه، ويُنزِله حمتاجا اَخر مل يكن له ذلك، فإن قال: إمنا كنُت أخذُت هلذا االَخِر 

ب قسمة  اهلندية له أن يُزعجه، كما يفمره ال لنفسي استحلف على ذلك وبعد احللف  يف 
  .)2()طوالع( الغنائم

ول بعرفة] ر واألدعية بعد ال   [وقت األذ

لدعاء والصال والذكِر والتلبيِة  ِة على النيبفإذا نزل بعرفاٍت َميُكُث فيها، وَيشتِغل 
  .)3(إىل أن َتزوَل الشمسُ 

سال يوم عرفة]   [االغ

أنه جيوز أن : «البدائعفَيغَتِسل فيها ال خارَجها بعد الزوال للوقوف ال ليوِم عرفَة وما يف 
أو  )5((رداحملتار) ن الظاهَر أنه للوقوف احلليةرّده يف  )4(»يكون على االختالف كما يف اجلمعة

  يتوضأ والُغسُل أفضُل.

                                                   
ب فلط  قوله "الُفْسطَاط":  )1( ج اللغة":    ).3/1150أي بيت من الشعر. ("الصحاح 
، "طوالع األنوار بشرح الدر املختار": كتاب احلج، مطلب يف 2/210"اهلندية":  کتاب السري ــــ الفصل األول يف الغنائم   )2(

  . (خمطوطة)212ــــالدعاء ليلة عرفة ص
ب الوقوف بعرفات وأحکامه صــــانظر   )3(   .211"إرشاد الساري": 
  .2/349"البدائع": کتاب احلج ــــ فصل يف بيان سنن احلج وبيان ترتيبه   )4(
ـــ مطلب يوم عرفة أفضل من يوم اجلمعة   )5(   .1/341"حاشية ابن عابدين": کتاب الطهارة ـ
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سال] الغ ستحب  وقت ا   [ا

 تحبٌّ عند لفضِل زماِن الوقوِف؛ ليكوَن أقرَب إليه فيكون أبلغَ وكوُن الغسل بعد الزوال مس
، )1(ن يكوَن بُقرب ِذهابه إليها، وأما قبل اجلمع فُسّنةٌ أ األفضلُ  ملقصود كما قالوا يف ُغسل اجلمعةيف ا

ألكل والُشْرِب وحنِومها قبل الزوال، ويتفرّع من مجيع العالئق، ويت وّجه ويُقدِّم حوائَجه مما يتعلق 
  .)2(بقلبه إىل رّب اخلالئق

  فصل
صالت بعرفة مع ب ا    ا

شمس]   [ما يُفَعل بعد زوال ا

، ومسجُدها أيضا يف عرفَة على )3(خريٍ  فإذا زالِت الشمُس واغتسل سار إىل مسجِد منََِرَة بال
الظهَر والعصَر كما زالِت الشمُس يوَم عرفة، يصّلي اإلماُم : «املبسوطما يَقتضيه قولُه يف 

: الّلباب، وكذا قوله يف )5(»واملكاُن شرٌط وهو عرفاتٌ : «الكفايةوكذا قوله يف ، )4(»بعرفاتٍ 
  .)6(»وهو عرفُة وما قُرب منها يعين لكونه يف حكمها«

ونقل عن "اخلَبَّازيِّ" ما يدّل عليه، » عرفةَ  أن املسجَد خارجُ : «وقد جزم "الشارُح"
  .غاية الّسروجي، ومثُله يف »أنه يف َبْطِن عرنةَ « :الديوانعن ية البيانغايُؤيّده ما يف 
ن بعَض وادي ُعَرنة موجوٌد َخْلَفه فاصٌل بينه وبني عرفَة، وسيأيت «قيل:  ويُؤيّده املشاهدُة 

دُة يف شرائط صحة الوقوف   ».الز

                                                   
  (هامش "مراقي الفالح"). 108ياء صــــ"حاشية الطحطاوي": فصل: يسن يف اإلغتسال أربعة أش  )1(
ب الوقوف بعرفات وأحکامه صــــ  )2(   .211انظر "إرشاد الساري": 
  .3/592"حاشية ابن عابدين": کتاب احلج ــــ مطلب يف الرواح إىل عرفات   )3(
  .4/14 املناسك"املبسوط": کتاب   )4(
ب اإلحرام   )5(   (هامش"فتح القدير"). 2/112"الكفاية" كتاب احلج ــــ 
  .218انظر "إرشاد الساري": فصل يف شرائط جواز اجلمع صــــ  )6(
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بيه   ت
ث  أوّ  ول بنَ [ ا   ةَ]رَ مِ ل ال

بنمرة؛ فإنه لو نزل بعرفاٍت  خبروج منَِرَة ومسجِدها ِمن عرفَة ال بّد أن يـَْنزَِل أّوًال مث على القول 
وإال يَتحّقق وقوفُه مث ينقطع خلروجه إىل  ،احتاج إىل أن َيسَري إىل املسجد قبَل الزوال ال بعَده

َلني خبالف نزول املسجد، وامتداُد الوقوف إىل غروب الشمس واجٌب، فنـُُزوُل منَِرَة أسلُم على القو 
ِب، وهللا سبحانه وتعاىل أعلم   .)1(عرفاٍت مع أّن فيه َحرََج الذهاِب واإل

طبة]   [كيفية األذان وا

ئُبه املنربَ  واإلماُم األعظُم هو اخلليفُة إن ُوجد فيه  -  فإذا بلغ املسجَد صِعد اإلماُم األعظُم أو 
لُقوّ  أو السلطانُ  -  شروُط اخلالفةِ  ئُبه هو اخلطيُب املنصوُب من جانبه، إْن أَخذها  ة والشَّوكة، و

، ويُؤّذن املؤذنوُن بني يديِه فإذا فرغوا قام فخطب  فإذا صِعد املنَرب جيلس عليه من غِري سالٍم عند
  .)2(جيلس بينهما جلسًة خفيفًة كاجلمعة اخطبَتني قائمً 

طبة وصفتها]   [ا

لتلبية يف األ لتكبري مث  ، ويف الثانية بسبٍع كما )3(اول منهما بتسِع تكبرياٍت سردً ويَبدأ فيهما 
وُيصّلي على  ،وُيكربِّ  ،ويُهلِّل ،ويُلّيب  ،ويـُْثين عليه ،، مث خيطب فَيحَمِد َهللا تعاىل)4(يف خطبة العيدين

ُمرهم ،ويَِعظ الناسَ ، النيب مث يُعلِّمهم املناسَك كالوقوف بعرفَة واملزدلفِة  ،وينهاهم ،و
ما والرمِي والذبِح واحللِق والطواِف وسائرِ  مث يدعو هللا  ،املناسك اليت إىل اخلطبِة الثالثةِ  واجلمِع 

  .)6((جوهرة) ، وإن خطب قاعدا أجزأه إال أن القياَم أفضلُ )5(تعاىل ويَنزل

                                                   
  .213، 212أيضا: فصل يف اجلمع بني الصالتني بعرفة صــــ  )1(
  أيضا.  )2(
ب السني والدال والراء  قوله "سردا":) 3(   ).7/226أي يُتاِبُع بعَضه بعضا. ("العني": 
ب العيدين ــــ مطلب: أمر اخلليفة إخل "الدر املختار": كتاب   )4( ـــ    .3/67الصالة ـ
  .213انظر "إرشاد الساري": فصل يف اجلمع بني الصالتني بعرفة صــــ  )5(
  .1/376"اجلوهرة": کتاب احلج ــــ مطلب يف السعي   )6(
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  .)1(صّح اجلمُع وأساء خبالف اجلمعة ولو خطب قبَل الزوال أو مل خيُطْب أصًال 

م  ن الفصل[ح ه ب الظهر   ]بتطوع وغ

م العصَر يف وقت الظهَر  م الظهَر مث يُقيمون للعصر فُيصّلي  وإذا نزل يُقيم املؤّذنون فيصّلي 
  وُخيفى القراءَة فيهما.

ذانٍ واحٍد  م الظهَر والعصَر يف وقت الظهر  وإقامتني، ويُكره لإلمام احلاصُل أنه يصّلي 
، فلو صّالها فعلى األول ُكره وأعاد األذاَن »الظهر ُغري ُسّنةِ « وقيل:، )2(واملأموم أن يَتطوّع بينهما

ر) للعصر ال على الثاين، وظاهُر الرواية هو األولُ    .)ُشرُنـُْبَاللّية(و )3((
يتطوّع بينهما  ه الن ايفالكو احمليطو الذخريةوأما ما ذكره يف : «قال "الشارُح"

  .)4(»غَري سنِة الظهر فغُري صحيحٍ 
ألن « :البدائع، قال يف )5(اهــ» يصّلي سنَة الظهر البعديّة هو الصحيحُ  ال: «البحرويف 

آَخَر   ، أو يشتغل بشيءٍ )6(اهــ»مل يَتنّفل قبَلهما وال بعَدمها مع ِحرصه على النوافل  النيبَّ 
كأكٍل وُشْرٍب وكالٍم وغِري ذلك ِسوى تكبري التشريق هنا، وكذا يف املزدلفِة بني املغرِب والعشاِء 

، )7(رداحملتارفيهما مرة عند قيامه للصالِة الثانّيِة كما حّققه يف [بتكبري التشريق] لوجوبه، فيأيت به 
َر األذان أعاد األذاَن واإلقامَة للعصر، ولو بعذٍر قدَر ما يقطع فو  فإن اشتغل بصالٍة أو عمٍل آخرَ 

آَخَر حلاجٍة إىل أن  ُيكره للمأموم أن يَتطوّع بينهما أو يشَتِغل بعملٍ  وإن كان التأخُري من اإلماِم ال
  .وُيكره التنفُل بعد أداِء العصِر ولو يف وقِت الظهرِ يف العصر،  يدُخَل اإلمامُ 

  

                                                   
  .217انظر "إرشاد الساري": فصل يف اجلمع بني الصالتني بعرفة صــــ  )1(
  .214ـصـــ أيضا:  )2(
ب اإلحرام   )3( ـــ    .2/83"النهر":کتاب احلج ـ
  .215انظر "إرشاد الساري": فصل يف اجلمع بني الصالتني بعرفة صــــ  )4(
ب اإلحرام   )5(   .2/589"البحر": کتاب احلج ــــ 
ـــ فصل فی بيان سنن احلج وبيان الرتتيب   )6(   .2/350"البدائع": کتاب احلج ـ
  .3/593ين": کتاب احلج ــــ مطلب يف الرواح إىل عرفات "حاشية ابن عابد  )7(
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تمام ا و صالت ق مع ب ا م ا   ]ا[ح

   َقَصر وأّمت املقيمون  اأّمت الصالَة وأّمت معه املسافرون، وإن كان مساِفرً  افإن كان اإلماُم مقيمً 
  ».أِمتّوا صالَتكم  أهَل مكَة! فإ قـَْوٌم َسْفرٌ «قراءٍة، فإذا سّلم قال هلم:  بال

: "مالٌك" وال جيوز للمقيم أن يَقُصَر الصالَة وال للمسافر أن يَقتِدَي به إن َقصر، وقال
ا فضاء  اتفاقا؛ يصح أداُء اجلمعة بعرفةَ  وال يَقُصر املقيُم  ويقتدي به املسافُر، فهو َقْصُر ُنُسٍك،« أل

  .)1(»ومبىن أبنيةٌ 

بيه   ت
ة ب  ك وأ يوسف اإل[ ا معة بعرفة]  مام ما   إقامة ا

      فسأل  و"أ يوسَف" َمجَع "مالًكا" ))2"وما حكِت املالكيُة أن "الرشيدَ 
يصلِّها يف حّجِة  مل  ؛ ألنه»جيوز ال« " عن إقامة اجلمعة بعرفَة فقال "مالٌك":ا"أبو يوسَف" "مالكً 

َأَجَهَر « فقال: »بعدمها ركعتني ىقد صالّها؛ ألنه َخَطب خطبَتني وصلّ « يوسف": "أبو فقال ،الَوَداع
جلمعة ألن "أ يوسف" ال يَرى  أصَل له؛ فال ،)3(وَسلَّمَ  فسكت "أبو يوسف"، ؟»لقراءة كما ُجيَهر 

                      اجلمعَة يف الُقَرى فكيف كان يَراها يف البَـرَارِي، وما حكى "القرطيبُّ" عن "أيب حنيفة" 
  وغريه. )4(الغايةجواَز اجلُْمعة بعرفاٍت فهو غلٌط، ذََكره يف  و"أيب يوسف"

صلحته] صالت و مع ب ا وعية ا ]  

"  وهذا اجلمُع سّنٌة اتفاقا، وهو للنُُّسك عند فَيستوي فيه املقيُم واملسافُر، وقال "الشافعيُّ
ملسافر ، وهذا اجلمُع لصيانِة )6(، وكذا اخلالُف يف اجلمع مبزدلفةَ )5(: إنه للسفر فُيختصُّ 

                                                   
  .217، 216انظر "إرشاد الساري": فصل يف اجلمع بني الصالتني بعرفة صــــ  )1(
، خامس خلفاء الدولة العباسية يف هـ)193ت -149(مأبو جعفر ،هارون الرشيد بن دمحم املهدي ابن املنصور العباسي  )2(

  ).4/225الوفيات" . ("فوات العراق، وأشهرهم
  ).3/256أي َسلََّم ملاِلٍك. ("الذخرية": الباب اخلامس يف املقاصد  قوله "وسّلم":  )3(
ب اإلحرام   )4(   (هامش"تبيني احلقائق"). 2/288"حاشية الشليب": کتاب احلج ــــ 
ــ فصل يف اجلمع بني الصالتني    )5( اية احملتاج إىل شرح املنهاج": كتاب احلج ــ "2/274.  
ب اجلمع الصلوات   )6(   .15/284"املوسوعة الفقهية الکويتية": 
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؛ ألنه يـَْعُسُر عليهم االجتماُع بعد ما تفّرقوا يف اْلَمْوِقف وقاال: اجلماعة عند "أيب حنيفة"
  .)1(»المتداِد الوقوِف حىت جّوزاه للُمنفرِد«

  صلف
م    عائط جواز ا

حلجّ اإل تقدميُ   :لُ األوّ  لعمرة مث أحرم  مٌ رِ حمُْ  أو حاللٌ  وهو ى الظهرَ صلّ  عليها، فلو حرام 
حرام قبل الزوال من اإل بدّ  مث قيل ال ،"حنيفة أيب" عند العصرُ  زِ مل جيَُ  ى العصرَ وصلّ  حلجّ 
  .)2(لتقدمي على اجلمع یكتفأنه يُ  ، والصحيحُ اجلمعِ  له على وقتِ  اتقدميً 

، "أيب حنيفة" ز عندمل جيَ  ادً نفرِ امها مُ دَ إحمها أو فيهما فلو صّال  اجلماعةُ   :والثاينُ 
مام فتسقط يف حق اإل الزمٍ  غريُ  طٌ رْ ، وشَ ط حبالٍ سقُ مام فال تَ اإل يف حق غريِ  الزمٌ  شرطٌ  واجلماعةُ 
 ؛)3(وكذا قبل الشروع على قول األكثرِ  ،عنه بعد الشروع جاز له اجلمعُ  لو نفروا وعن هذا لضرورة،

يف  ليست بشرطٍ  اجلماعةُ «هم: ، قال بعضُ )4(التبينيه مقتد به،كذا يف غريَ  ر أن جيعلَ يقدِ  ال ذإ
  .)5(املنحهه يف ، وتفصيلُ »أصًال  مامِ اإل حقّ 

ئبُ  األعظمُ  مامُ اإل  :الثالثُ  ينعزلون مبوت  ال ابَ وّ ألن النـُّ  ؛مامه فيهما، ولو بعد موت اإلأو 
ئبٌ  ة كما يف عامّ  "أيب حنيفة"واحدة منها يف وقتها عند  وا كلَّ صلّ  اخلليفة، فلو مل يكن له 

  .)6(الشروح
م اجلمعةَ  موا رجًال فقدّ  سلطانٍ  وليس فيهم ذو هممات أمريُ  ذاإخبالف ما  ا  ؛جاز أقام  أل

                                                   
الراجح ما قاله اإلمام "أبو حنيفة" كما يف "الدر املختار": كتاب احلج ــــ مطلب يف شروط اجلمع بني  القول الراجح:  )1(

ب اإلحرام 3/595الصالتني بعرفة  ب  ، و"فتح2/288، و"تبيني احلقائق": کتاب احلج ــــ  القدير": کتاب احلج ــــ 
  .2/481اإلحرام 

  .218انظر "إرشاد الساری": فصل يف شرائط اجلمع صــــ  )2(
ب اإلحرام   )3(   .2/590"البحر": کتاب احلج ــــ 
ب اإلحرام   )4(   .289، 2/288"التبيني": کتاب احلج ــــ 
ب اإلحرام   )5( ـــ    ر الرائق").(هامش"البح 2/590"املنحة": کتاب احلج ـ
ب اإلحرام   )6(   .2/289"التبيني": کتاب احلج ــــ 
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مُ  نإف ،)1(فريضةٌ  م بني الصالتَ )2(الناس ضِ رَ من عَ  م رجلٌ قدّ فتَ  احدً أ مامُ اإل رِ مل  يف  زْ ني مل جيُ فجمع 
 ؛ط جازرَ الشُّ  ي سلطان كالقاضي وصاحبِ من ذِ  رجًال  مُ ن كان املتقدِّ إو  ،"أيب حنيفة" قول

ئبُ  أىب "عند  العصرُ  لعكس مل جيزِ بغريه أو  مام مث العصرَ مع اإل ى الظهرَ مام، ولو صلّ اإل ألنه 
  .)4((جوهرة) و شيئا منها جازأ من كل واحدة من الصالتني مام ركعةً ، ولو أدرك مع اإل)3("حنيفة

  [استخالف اإلمام]

ه ومها  مقامَ  قائمٌ  هألن؛ بينهمااملسَتْخِلُف  معُ جيَ  يف الظهر فاستخلف رجًال  مامُ اإلن أحدث إو 
لعدم  ؛ال يف وقتهاإ ي العصرَ من العصر ال يصلّ  بعد ما فرغ اخلليفةُ  مامُ ، ولو جاء اإلواحدةٍ  كصالةٍ 
جاز،  اخلطبةَ  دِ شهَ ن مل يَ فاستخلف مَ  ع يف الصالةولو أحدث بعد اخلطبة قبل أن يشرَ  ،االمام

  .)6(التبينيو )5(البدائعكذا يف ،  وجيمع خبالف اجلمعة 
 ، وبه قالتِ )7(العصر فقط حلج يف حرامَ ال اإلإ الثالثةِ  من الشروطِ  يءٍ بش شرتطُ وعندمها ال يُ 

  .)8(الثالثةُ 
الظهر قبل الزوال أو بغري  مام وقوعُ  لإلالظهر على العصر حىت لو تبّني  تقدميُ   :والرابعُ 

  .)9((جوهرة) عايني مجوالصالتَ  أعاد اخلطبةَ  بعده، أو بوضوءٍ  والعصرَ  وضوءٍ 
  بعد الزوال قبل دخول العصر. عرفةَ  وهو يومُ  مانُ الز   :واخلامسُ 
  منها كما مر. بَ وما قرُ  وهو عرفةُ  املكانُ   :والسادسُ 

ب منها من سائر مما قرُ  عرفةَ  خارجَ  أن يكون املكانُ  الصحيحُ «: "الشارحُ "وقال 
                                                   

  .219انظر "إرشاد الساري": فصل يف شرائط اجلمع صــــ  )1(
  أي من أشراف الناس. قوله "من عرض الناس":  )2(
  .2/351"البدائع": کتاب احلج ــــ فصل يف بيان سنن احلج وبيان الرتتيب   )3(
  .1/377ــــ مطلب يف السعي "اجلوهرة": کتاب احلج   )4(
ـــ فصل فی بيان سنن احلج وبيان الرتتيب   )5(   .2/351"البدائع": کتاب احلج ـ
ب اإلحرام   )6(   .2/289"التبيني": کتاب احلج ــــ 
ــ مطلب يف شروط اجلمع إخل الدر" مع "الرد""  )7(   .3/595: کتاب احلج ــ
  .37/96"املوسوعة الفقهية": املادة: مزدلفة   )8(
  .1/377"اجلوهرة": کتاب احلج ــــ مطلب يف السعي   )9(
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  .ها كما مرّ خارجِ  أو يف عرفةَ  املسجدَ  يف أنّ فرُع اخلالِف  وهذا اخلالفُ  ،)1(»اجلهات
 فهو عرفةُ  يف عرفةَ  ن كان املسجدُ إوما يف معناه اتفاقا، ف اجلمع هو املسجدُ  أن مكانَ  واحلاصلُ 

مما قرب منها من  عرفةَ  فهو خارجُ  عرفةَ  خارجَ  ن كان املسجدُ إألنه يف حكمها، و  ؛ب منهاقرُ  وما
عليها عند خبالف ما  منها متفقٌ  األخريةُ  والثالثةُ  ستةٌ  روطِ الشُّ  كان كاملسجد، فجملةُ  جهةٍ  أيِّ 

  .قبلها

مع بعرفةَ  وط جواز ا ط من  م فوات    ][ح

ها، وهللا أو غريِ  ةٍ ها جبماعيف وقتِ  حدةٍ ى مة عليْ يف اخلَ  صالةٍ  ى كلَّ صلّ منها يُ  قد شرطٌ ولو فُ 
  سبحانه وتعاىل أعلم.

  صلف
وقوف بعرف   ةَ  صفة ا

الذي  براهيمُ إهو « :وقيل ، وهو اخلليلُ  "براهيمَ "إمن اجلمع يف مسجدِ  مامُ ذا فرغ اإلإو 
روا مجيعا من كره أن يتأخَّ ، ويُ »فقِ وْ مَ ىل الْ إمعه  راح الناسُ  أبواب املسجد احلرامِ  ليه أحدُ إنسب يُ 

ر ال أن يتأخّ إمام وح مع اإلرُ أن يَـ  األفضلَ  لكنّ  ،به سَ  ال حلاجةٍ  ساعةً  ف أحدٌ ن ختلَّ إغري عذر ف
  على املشهور. هفي الوقوفُ  يصحّ  ال هنإف؛ ةَ نَ رَ عُ  ال بطنَ إف قِ وْ ها مَ كلُّ   ، وعرفاتٌ )2(ه أفضلُ لَ بْـ فقَ  مامُ اإل

بيه   ت
ف عُ    ]ةَ نَ رَ [ تعر

 وال من احلرم بل حدٌّ  ،ليست من عرفةَ  ومشاًال  اميينً  ممتدٌّ  مكةَ  ليمما يَ  عرفاتٍ  حبذاءِ  وادٍ  نَةُ ر وعُ 
احلرم على منتهى  ين مها حدُّ مني الذَ عرفة والعلَ  ين مها حدّ مني الذَ لَ وهي بني العَ  بينهما، فاصلٌ 

لو سقط سقط يف  عرفةَ  من مسجدِ الغريب  ن اجلدارَ إ« حىت قيل: عرفةَ  ني مارة بغريب مسجدِ مَ املأزِ 

                                                   
  .219انظر "إرشاد الساري": فصل يف شرائط اجلمع صــــ  )1(
  .219أيضا: فصل يف صفة الوقوف صــــ  )2(
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  .)1(»ةنبطن عر 
ليستا من  عرفةُ ُة و رنَ عُ و  ،فةَ رَ ليست من عَ  ةُ رنَ وعُ « :)2(الروضةيف"يُّ فِ الناطِ " مامُ قال اإل

 )3(»فيها للنهي الوقوفُ كره نه يُ إ«ولذا قال  ،البدائعيف  ليه مالَ إ، و »من عرفة« وقيل: ،اهــ»احلرم
  . )5(رالبح، كما نقله يف »من احلرم«وقيل : )4(لبابلاعه يف بِ وتَ 

واقف بعرفة]   [أفضل ا

 عليةُ تَ سامل وةُ جْ وهو الفَ  هللا رسولِ  فُ وقِ مَ  فِ قِ اوَ امل ، وأفضلُ الرمحة أفضلُ  جبلِ  بِ رْ وبقُ 
 وقفِ مَ  فَ لْ اليت خَ  املفروشةُ  بارُ لكِ ا ودُ السُّ  راتُ خَ هي الصَّ  ، وهذا الفجوةُ على أرض عرفاتٍ  فةُ رِ املشْ 
هللا  الصخرات، وجعل رسولُ  مسجدُ  ىسمّ اليوم يُ  ىن عليها املسجدُ بُ  عن يساره بقليلٍ  اليومَ  مامِ اإل

 َل القبلةَ ببني يديه واستق شاةَ مُ رات وجعل الْ خَ ىل الصَّ إ هقتِ  بطن.  

ء وقف [صفة ا   ] ا

قتِ  مامُ فوقف اإل مكان حبيث يكون منها حبسب اإل أو بقربٍ  ودِ السُّ  ه عند الصخراتِ على 
 ،اكربًِّ ىل السماء مُ إيديه بسطا  اللقبلة رافعً  مستقبًال  استقبل القبلةَ  ذاإ هه عن ميينالتَ بَ الرمحة قُـ  جبلُ 

له را ً ستغفِ مُ  ،حاضرٍ  بقلبٍ  اداعيً  ،النيب على ايً مصلّ  ،احامدً  ،ايً لبِّ مُ  ،ابِّحً سمُ  ،ًال لِّ همُ 
 ى الرجاءَ قوّ تهد يف الدعاء ويُ ه وجلميع املؤمنني واملؤمنات، وجيَ ئِ اوأحبّ  هفمعارِ و به خوانه وأقارِ إولوالديه و 

 ط يف اجلهر بصوته يف التلبية، وأما األدعيةُ فرِ ثناء الدعاء وال يُ أيف  فساعةً  ساعةً  لّيب جابة، ويُ لإل
ً  ر الدعاءَ كرِّ ويُ ، )7(رداحملتارو )6(الشرحة أوىل، كما يففيَ فباخلُ  واألذكارُ  لتحميدِ يَ  ثال  ستفتحه 

                                                   
ب اإلحرام   )1( ـــ    .2/592"البحر الرائق": کتاب احلج ـ
هـ) فقيه، حنفي، من أهل الري، نسبته إىل عمل الناطفو 446ت  - 000هو أمحد بن دمحم بن عمر أبو العباس، الناطفي (م  )2(

  ).1/213وله: "الروضة يف الفروع". ("األعالم للزركلي" 
  .2/303"البدائع":کتاب احلج ــــ فصل: وأما رکن احلج فشيئان   )3(
  .230انظر "إرشاد الساري": فصل يف صفة الوقوف صــــ  )4(
ب اإلحرام "البحر الرائق": کتاب احلج   )5( ـــ    .2/592ـ
  .220انظر "إرشاد الساری": فصل يف صفة الوقوف صــــ  )6(
ـــ مطلب يف شروط اجلمع بني الصالتني بعرفة   )7(   .3/597"حاشية ابن عابدين": کتاب احلج ـ
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  مني.تمه بذلك ووخيَ  والصالةِ  والتسبيحِ  يدِ جوالتم
نوا على دعائه، ؤمّ يُ لِ  ؛مامرب اإلبقُ  منها، ووقف الناسُ  شيءٍ  ئل عنسُ  ذاإ مهم املناسكَ علِّ ويُ 

وإال فعن ميينه أو عن مشاِله أو حبذاء  القبلةَ لني ليكونوا مستقب ؛مكنهمأن إه موا بتعليمه خلفَ تعلّ ويَ 
 ،نيكِ  ،نيخاشعِ  ،ني لقولهسامعِ  ،ماممن استقبال اإل العوامُ  هال كما يفعلُقداِمه مستقبلني القبلَة 

  وكذا لغريه. ،ماملإل راكبا أفضلُ  هم، والوقوفُ واحلِ ي أيديهم على رَ رافعِ 
ن كان على راحلته فهو أبلغ يف إبدعائه ف ويدعو الناسُ  ،ألنه يدعو ؛لذكر مامَ وا اإلمنا خصّ إو 

م له و    .)1(ال فقائما وجاز قاعداإمشاهد

ور تنب من األ وقوف وما    ]فيه [آداب ا

 غلٍ لشُ  اذا كان واقفً إ بةِ آهر الدعلى ظَ  ثَ أن ميكُ  كره يف غري عرفةَ ويُ  ال من عذرٍ إ ضطجاعُ كره اإلويُ 
 د الواقفُ يجتهِ ولِ ، )2((کبري) يف ترك النزول ودٌ صمق ال أن يكون له عذرٌ إ لَ ه، بل ينبغي أن ينزِ نُ مَ يطول زَ 
 خاصمةِ مُ من الْ  احلذر كلَّ   رْ ذَ حْ وليَ  على طهارةٍ  وليكنْ  القبول نه دليلُ إف ؛ر من عينيه قطراتٍ قطِ يف أن يُ 

 ي فيه أو يتأذي ويدعوؤذِ موضع يُ  كلَّ   بْ بل ومن املباح، وليجتنِ ، القبيحِ  والكالمِ  ،فاخرةمُ والْ  ،شامتةمُ والْ 
الدعاء يذهب  توقيتَ  شاء وألنّ  يدعو مبا نسانَ ألن اإل؛ تٌ موقّ  عن أصحابنا فيه دعاءٌ  شاء، وليس مبا
  .)3((بدائع) جابةد عن اإلبعُ فيَ  ري على لسانه من غري قصدٍ ألنه جيَ  ؛قةلرِّ 

ختار[ ء ا   يوم عرفة] ا

 ما قلتُ  يوم عرفة وأفضلُ  دعاءالدعاء  أفضلُ  :عنه صحّ  ه مادعائِ  ةُ عامّ  يكنْ لْ وَ 
 يءوهو على كل ش ،وله احلمدُ  له امللكُ  ،ال اله اال هللا وحده ال شريك له«بلي ن قَ ون مِ أ والنبيّ 

                                                   
ب يف شروط اجلمع :کتاب احلج ــــ مطلالدر" مع "الرد"، و"225 -  220انظر "إرشاد الساري": فصل يف صفة الوقوف صــــ  )1(

  .598، 3/597بني الصالتني بعرفة 
  .18، 17"املنسك الكبري": فصل: إذا أراد الركوب صــــ  )2(
ــ بيان سننه   )3(   .2/353"البدائع": کتاب احلج ــ
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 ، ألن الثناءَ اه دعاءً مسّ  )2(»بيده اخلريُ « يف رواية:» وله احلمدُ « بعد قوله: "أمحدُ "، زاد )1(»قدير
 يعطِ أُ  ام ه أفضلَ سأليت أعطيتُ كرى عن مَ شغله ذِ  نْ مَ  دَ رَ وَ ىل ما إشارة ، ولإلعلى الكرمي دعاءٌ 

  .)3(السائلني

ُ  [ما   يوَم عرفة] د به ا
 هللاِ  رسولِ  دعاءِ  كان أكثرُ «قال:  "علي"ه عن وغريُ  "الرتمذيُّ "وأخرج 

كي وحمياي سُ لك صاليت ونُ  الّلهمّ  ،ا مما نقولقول وخريً كالذي تَ   لك احلمدُ  الّلهمّ  عرفةَ  يومِ  ةَ شيّ عَ 
 عذاِب القِرب ووسوسِة الصدِر وشّتاِت ين أعوذبك من إ الّلهمّ  ،راثيتُ  يب ولك ربِّ آليك مإوممايت و 
  .)4(»ما جتيء به الريحُ  بك من شر وأعوذ حُ يالر إين أسئلك من خِري ما جتيء به الّلهّم األمِر، 

 هللاِ  كان من دعاء رسولِ «قال:  "عباسٍ  ابنِ "عن  الدعاءيف  "اينُّ ربَ الطَّ "وأخرج 
 ّفى وال خيَْ  يتالنيّ ى وعَ علم سرِّ كالمي وتَ   سمعُ رى مكاين وتَ نك تَ إ الّلهمّ  :عرفةَ  ةَ عشي

ه، بِ نْ ذَ بِ  املعرتفُ  رُّ املقِ  املشفقُ  لُ جِ الوَ  املستجريُ  ستغيثُ مُ الْ  الفقريُ  أ البائسٌ  ،من أمري يءٌ عليك ش
 نْ مَ  ،ريرِ الضَّ  اخلائفِ  الذليل، وأدعوك دعاءَ  بِ ذنِ مُ الْ َل بتهاإليك إل املسكني، وأبتهِ  أسألك مسألةَ 

ين بدعائك علْ ال جتَ  الّلهمّ  ه،م لك أنفُ غِ ورَ  ه،لك جسدُ  لَ لك عيناه، وحنََ  وفاضتْ  ه،لك رقبتُ  عتْ ضَ خَ 
  .)5(»طنيعامل و خريَ  املسؤلني، خريَ  ا، رحيمً  اءوفً يب رَ  نْ وكُ  ا،شقيّ  ربِّ 

                                                   
ب يف الدعاء يوم عرفة: عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النيب 3585أخرجه "الرتمذي" (  )1( )، أبواب الدعوات، 

  :إخل، وأخرجه البيهقي  خري الدعاء دعاء يوم عرفة، وخري ما قلت أ والنبيون من قبلي: ال إله إال هللا وحدهقال
سناد آخر موصوال ووصله ضعيف«)، وقال: 9473يف "السنن الکربى" (   ».هذا مرسل، وقد روي عن مالك 

عن عمرو بن ، »إسناده ضعيف«)، مسند عبد هللا بن عمرو، قال الشيخ أمحد دمحم شاكر: 6961أخرجه أمحد يف "مسنده" (  )2(
  شعيب عن أبيه عن جده.

)، و"البزار" يف املسند، والبيهقي يف "الشعب" من حديث عمر بن اخلطاب 1879أخرجه "البخاري" يف "التاريخ الكبري" (  )3(
 املغين عن محل األسفار يف ختريج ما  الصفاء"، ذكره "ابن حبان" يف الضعفاء، ويف الثقات أيضا. (وفيه "صفوان بن أيب

  )1/350كتاب األذكار والدعوات، الباب األول يف فضيلة الذكر يف اإلحياء من األخبار للعراقي،  
لقويهذا حديث حسن من هذا «)، کتاب الدعوات، قال أبو عيسى: 3520أخرجه "الرتمذي" (  )4( ، »الوجه وليس إسناده 

ب ذکر الدعاء علی املوقف عشية يوم عرفة، قال الدكتور "دمحم مصطفى 2841وأخرجه "ابن خزمية" يف "صحيحه" (  ،(
  ».إسناده ضعيف«األعظمي": 

ب من امسه امللک، وأخرجه يف "املستخرج"من األحاديث املختارة مما 696أخرجه الطرباين يف "الصغري"(  )5(  =مل خيرجه)، 
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 امَ  :هللا قال رسولُ « قال: "هللاِ عبدِ  بنِ  جابرِ "عن  بعَ الشُّ  يف "هقيُّ يْ البَـ "وأخرج 
      هللا وحده  الإله إ ال: مث يقول بوجهه ستقبل القبلةَ فيَ  فَموقِ لْ  عرفةَ  ةَ شيّ ف عَ قِ يَ  ن مسلمٍ مِ 

 قل هو هللا أحد مث يقرأ، مرةٍ  مائةَ قديرٌ  يءش وهو على كلّ  ،وله احلمدُ  له امللكُ  ال شريك له،
ل آبراهيم وعلى إل دمحم كما صليت على آعلى سيد دمحم وعلى  صلِّ  الّلهمّ : مث يقول ،مرةٍ  مائةَ 

عبدي هذا   مالئكيت! ما جزاءُ «تعاىل: ، قال هللاُ مرةٍ  مائةَ  نك محيد جميد، وعلينا معهمإبراهيم إ
 أين قد !دوا  مالئكيتاشهَ  ،ى على نيبِّ وصلّ  علىّ  یفين وأثنرَّ مين وعَ ظّ ين وعَ ربَّ لين وكَ حين وهلّ بَّ سَ 

  .)1(اهــ»كلِّهم  ه يف أهل املوقفه يف نفسه ولو سألين عبدي لشفعتُ عتُ له وشفّ  غفرتُ 
قال رسوَل هللا«قال:  - كّرم ُهللا وجَهه-  "ابُن أيب شيبَة" وغريُه عن عليّ وأخرج 

: ال إله إال هللا وحده ال شريك له، له امللُك وله احلمُد، ُحيْي دعاء األنبياِء قبلى بعرفةَ دعائي و أكثُر 
 الّلهّمـويف قـَْليب نورًا،  ااجَعْلين يف َمسْعي نوًرا ويف َبَصري نورً  الّلهّمـوُمييُت، وهو على كلِّ شيء قديٌر، 

ْر يل أمري، وأعوذ بك من َوساِوس الّصدر وشّتاِت األمِر وعذاِب القِرب، صدري و يل اْشرَْح   الّلهّمـيسِّ
ّب به الريُح وشرِّ بوائق  َ إين أعوذ بك من شرِّ ما يَِلج يف الليل وشرِّ ما يَِلج يف النهار وشرِّ ما 

  .)2(»الدهر
ُمر يعين رسول هللاقال قال:  )3("وأخرج "اجلُْنديُّ" عن "ابِن ُجريجِ   بـََلغين أنه كان 

  :تِنا يف الدنيا حسنًة ويف اآلخرة حسنًة آربّنا أن يكون أكثُر دعاِء املُسلِم يف اْلَمْوقِف
  .)4(وِقنا عذاَب النار

                                                                                                                                           
رواه الطرباين أيضا عن حيي بن عثمان بن صاحل إخل، وقال «)، وقال صاحب املستخرج: 232البخاري ومسلم يف صحيحهما (

مل يتفرد به حيي بن »: «أي صاحب املستخرج«، قلت: »مل يروه عن عطاء إال إمساعيل وال عنه إال تفرد به ابن بكري«الطرباين: 
  ».اعيل املنقريبكري فقد رواه موسى بن امس

ب الوقوف يوم عرفة بعرفات، قال الشيخ أمحد: 3780أخرجه البيهقي يف "الشعب" (  )1( هذا منت غريب وليس يف إسناده «)، 
  ، وهللا أعلم.»من ينسب إىل الوضع

 "السنن الکربی" )، کتاب احلج، ما يقال عشية عرفة وما يستحب من الدعاء، وأخرجه البيهقي يف15366أخرجه "ابن أيب شيبة"(  )2(
ب أفضل الدعاء يوم عرفة، وقال: 9475(   ».تفرد به موسى بن عبيدة وهو ضعيف ومل يدرك أخوه عليا«)، کتاب احلج ــــ 

هــ)، أول مؤلف يف االسالم، من تصانيفه:" تفسري 150ت -80هو عبد امللك بن عبد العزيز بن جريج األموي، القرشي (م  )3(
  ).1/623فني"القران". ("هدية العار 

  .2/445، و"املنهاج يف شعب اإلميان": الباب اخلامس والعشرون 2/433 201أورده "القرطيب" يف تفسري "ربنا آتِنا"إخل، "البقرة"   )4(
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 الّلهّمـلّبيَك «َلّما وقف بعرفاٍت قال:  أن النيبَّ  األوسطوروى "الطَّربَاينُّ" يف 
  .)3(ُملخَّصا (شرح) )2(»ال عيَش إال عيُش اآلخرة الّلهّمـ«، ويف رواية: )1(»لّبيَك، إمنا اخلُري خُري اآلخرة

ملأثور فحسٌن كما يف الطواف.امصنوعً واألوىل ذُِكره مبا يقع به الرِّقُة ولو    ، وإن تربّك 

ء] ة ا ء و ل  ا ذ ضوع وا   [ا

ه فوقفوا هكذا إىل غروب ئوال َيستِظّل من الشمس يف اْلَمْوِقف إذا مل ُيْشِغْله ذلك عن دعا
لتوبة من مجيع  املخالفات مع الشمس، ولَيْحَذْر عن التقصري يف شيٍء من ذلك ولُيْكِثر من التلفظ 

لقلب ولُيكِثِر الُبكاَء مع الذكر؛ فإن هذا اليوَم ال ُميكن تدارُكه ال سّيما إذا كان من اآلفاق،  هالنََّدم 
  فهناَك ُتسكُب الَعرباُت وُتستقاُل الَعَثراُت وتُرجتی الطََلباُت وإنه جلمٌع عظيٌم.

ج ومقصودُ وقف عرفة هو معّظ [   ]هم ا

ه املقرِّبني من األولياء واألبدال وَمْوِقف جسيٌم جيتمع وهو  )4(فيه خياُر عباِدهللا املخلِصني وخواصِّ
م السَّنة، ويف حديِث  )5(احلجُّ عرفةُ معّظُم احلجِّ ومقصوُده، فقد وَرَد:  وأعظُم جمامِع الدنيا وأفضُل أ

م  رمن النا اما ِمْن يوٍم هو أكثُر أن يُعِتق ُهللا تعاىل فيه عبيدً "مسلٍم":  من يوم عرفَة، وإنه يُباهي 
  .)6(؟املال ئكَة، يقول: ما أراد هؤالء

                                                   
ب من امسه دمحم: عن ابن عباس 5419أخرجه "الطرباين" يف"األوسط" (  )1( مل يَرو هذا «، قال الطرباين: )،کتاب احلج، 

  ».أيب هند إال حمبوُب بن احلسناحلديث عن 
ب البيعة يف احلرب إخل: عن أنس 2961أخرجه "البخاري" (  )2(  ،(.  
  .221انظر "إرشاد الساري": فصل يف صفة الوقوف صــــ  )3(
ب اإلحرام   )4(  ، و"اإليضاح" للنووي: الفصل الرابع يف الوقوف بعرفات وما يتعلق به2/292"التبيني": کتاب احلج ــــ 

1/286.  
ًسا من أهل جند أتوا رسول هللا   )5( وهو بعرفة فسألوه فأمر مناد فنادى:  جزء من حديث عبد الرمحن بن يعمر أن 

خر « م مىن ثالثة فمن تعجل يف يومني فال إمث عليه، ومن  احلج عرفة، من جاء ليلة مجع قبل طلوع الفجر فقد أدرك احلج، أ
ب ما جاء فيمن أدرک اإلمام 889"سنن الرتمذي"(» حيىي: وأردف رجال فنادىوزاد «، قال: »فال إمث عليه )، کتاب احلج ــــ 

  جبمع فقد أدرک احلج.
ب يف فضل احلج والعمرة ويوم عرفة: عن عائشة 1348أخرجه "مسلم" (  )6( ـــ    .)، کتاب احلج ـ
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معة]   [أفضلية يوم عرفة  يوم ا

م تطلق يوم عرفَة وقيل يوُم «أنه لو قال إلمراته:  ))1"يبُّ لْ الشِّ "ونقل  طالق يف أفضل األ
واألصّح أنه تطلق يوَم عرفَة  خُري يوم طلعت فيه الشمُس يوُم اجلمعة: وله ؛ لق»اجلمعة

م اُألْسبوع مامل يكن فيها يوُم عرفَة توفيقا بينه ّ   .)2(امفُيحمل حديُث يوم اجلمعة على أنه أفضل أ

  فصل 
وقوف ائط صحة ا    

  وهي ثالثٌة:
أو ُحمرِما بعمرٍة أو ُحمرِما فلو وقف غَري ُحمرٍم  اإلحراُم حبجٍّ صحيٍح غِري فائٍت وال فاسٍد، :األولُ 

حراِم حجٍّ فاسٍد مل يسقط به احلجُّ وإن لزِمه املضيُّ    .)3(حبجٍّ فائٍت مل يصحَّ وقوُعه، وكذا لو وقف 
وكذا بني غريِهم يف   ،املكاُن وهو عرفاٌت إال مسجَد منَِرة للخالف القويِّ بني أصحابِنا :الثاين

ما من عرفَة كما مّر يف اجلمع بني ، وهو كو  الصالتني، فال يُتأّدى به ما ثبت فرضيّـُته بنٍص قطعيٍّ
  الوقوُف بعرفة احتياطا كما قالوا يف استقبال احلطيِم بل أوىل.

" ليس من عرفاٍت وادُي ُعَرنَة وال منَِرَة وال املسجُد الذي يصّلي : «قال اإلماُم "الشافعيُّ
 ، وقال أصحاُب "الشافعي"»رِفها الَغريبِّ فيه اإلماُم بل هذه املواضُع خارَج عرفاٍت على ط

ُمقّدُم هذا املسجِد يف طرِف وادي ُعَرنَة ال يف عرفاٍت وآخرُه يف عرفاٍت، فَمن وقف يف مقدم 
وبني هذا املسجِد وجبِل الرمحة «املسجد مل يصح وقوفُه، وَمن وقف يف آخره صح وقوفُه، مث قالوا: 

  .)4(اهــ، فتأمل » الوقوُف فيها قدُر ِمْيٍل، ومجيُع تلك األرِض يصحّ 

                                                   
لشلىب، احلنفيهو أمحد بن دمحم بن أمحد بن يونس بن إمساعيل بن حممود السعود  )1( ت  - 00(مي، شهاب الدين، املعروف 

  ).1/153). ("هدية العارفني" ــه1021
ب اإلحرام   )2(   (هامش "تبيني احلقائق"). 2/291"حاشية الشليب": کتاب احلج ــــ 
  .226، 225انظر "إرشاد الساري": فصل يف صفة الوقوف صــــ  )3(
  .278، 277فصل الرابع يف الوقوف إخل صــــ"اإليضاح يف مناسك احلج والعمرة": ال  )4(
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  تتمة
   حدود عرفات

 .احلدُّ األوُل: ينتهي إىل جاّدِة طريِق الشَّرِق 
 .والثاين: إىل حافاِت اجلبِل الذي وراَء أرِض عرفاٍت 
  والثالُث: إىل الَبساتني اليت تَلي قريَة عرفاٍت، وهذه القريُة على يساِر مستقبِل الكعبِة إذا

رِض عرفاتٍ   .وقف 
  َولو  ،وعلى ُمْنعرِجات عرفَة جباٌل وجوُهها املقِبلُة من عرفاتٍ  ،والرابُع: ينتهي إىل وادي ُعَرنة

ن َوَقفوا يف غِري أرِض عرفاٍت ال يصح حجُّهم، وإن غلطوا يف الزمان  غلطوا يف املكان 
  .)1(وإال فال كما نذكره ،فإن وقفوا يوم النحر ُجيزيهم

  .)2(وأّولُه زواُل الشمس يوَم عرفة، وآخرُه طلوُع الفجِر الثاين من يوم النحرالوقُت، الثالُث: 

  فصل 
باه يوم عرفة    اش

بعد إكماِل ِذي الَقعدة ثالثني على َظّن أنه يوُم َعرفَة  اوإذا اشتبه هالُل ِذي اِحلّجة فوقفوا يومً 
م وُجيزئهم وقوُفهم استحسا حىت مث تَبّني بشهادِة قوٍم أن ذلك اليوَم كان يوم النحر ال تُقبل  ُ شهاد

الشهود للحرج الشديد، ولو تبّني أن ذلك اليوَم كان اليوم احلادي عشر ال ُجيزئهم، وكذا لو تبني أنه  
ن شِهدوا يوم النحر ففي  ن شِهدوا يوَم عرفة أْوَال  شرح كان يوم الرتوية ال جيزئهم أمكن التدارُك 

م وقفوا يوَم الرتوية ال جيزئهم وإن مل يَعَلموا بذلك إال «ضي خان": لــــ "قا اجلامع الصغري لو تَبّني أ
  .)4()رداحملتار(و )3()عناية(» يوم النحر

ولو شِهدوا يوَم الرتوية والناُس مبىن أن هذا اليوَم يوُم عرفَة، ينظر فإن أمكن اإلماُم أن يِقَف مع 
م قياسً  ُ ً وا االناس أو أكثرِهم قُبلت شهاد للّتمكن من الوقوف على ما أُمروا به وقُبلت يف  ستحسا

                                                   
  .232، 231انظر "إرشاد الساری": فصل يف حدود عرفة صــــ  )1(
  .226أيضا: فصل يف شرائط صحة الوقوف صــــ  )2(
  (هامش "فتح القدير"). 3/159"العناية": مسائل منثورة   )3(
ب اهلدي   )4( ـــ    .233"إرشاد الساری": فصل يف اشتباه يوم عرفة صــــ ، وانظر4/50"حاشية ابن عابدين": کتاب احلج ـ
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م احلجُّ، وإن أمكنه أن يقف  َ هذا شهادُة عدَلني يف القياِس واإلستحساِن، فإن مل يَِقفوا َعشيّـَتهم فَا
ارً  معهم أو أكثرِهم ليًال  ً  افكذلك قياسً  اال  م الوقوُف، لكن الحىت إذ واستحسا تُقبل  امل يقفوا فا

بّد من مجٍع عظيٍم، وأما يف القياس فُتقبل شهادُة  هذا شهادُة عدلني يف االستحسان بل ال يف
عدَلني، وإن مل ُميِكْنه ليال مع أكثرِهم لكن اإلماَم وَمن أسرع معه يُدرِك الوقوَف وأما املشاُة 

مرهم أن يقفوا من الَغد بعد  م و ُ ، وأصحاُب الشُّغل فال يُدركونه ال تُقبل شهاد الزوال استحسا
ُم  )1(فاملعتُرب هو األعمُّ األكثُر ال األقلُّ، والشهوُد يف هذا كغريهم حىت لو وقفوا بعد ما ُرّدت شهاد

  على ُرؤيتهم مل َجيُْز وقوُفهم، وعليهم أن يُعيدوا الوقوَف مع االمام، وإن استيَقنوا أنه يوُم النحر وإن 
م احلجُّ وعليهم   .)2(أن ِحيّلوا بعمرٍة وقضاِء احلج من قابلٍ  مل يُعيدوه فقد فا

وكذا لو أّخر اإلماُم الوقوَف ملعٍىن َيسوغ فيه االجتهاُدمل َجيُْز وقوُف َمن َوَقف قبله، فإن شِهد 
ما قوٌم قبل اإلمام  لسماء فـََوَقف بشهادِ ما؛ ألنه ال عّلَة  ُ الل ذي احلجة فُرّدت شهاد شاهدان 

  .)3((فتح) كما لو أّخره لالشتباه  وز العمُل عليه يف الشرع فصارجيمل جيز وقوُفهم؛ ألنه أّخره بسبٍب 
ولو شِهد َعدوٌل على رؤية اهلالِل يف أول الَعشِر من ذي احلجة فرأى اإلماُم أن ال يَقبَل ذلك حىت 

  .)4()لباب(يشَهد مجاعٌة كثريٌة ومشی على رأيه أجزأهم ولو خالفه الشُّهوُد ووقفوا قبَله ال ُجيزئهم 
عن  )قرة العيون(ولو أّخر اإلماُم الوقوَف إىل يوم النحر ألمٍر خافه مل َجيُِز الوقوُف مع العلم 

كهالل شّواٍل أو كهالِل رمضاَن؟ قوالن  يف هالِل ِذي اِحلّجة ، وَهِل احلكمُ خزانة األكمل
ختالف املطالع يف هالِل رمض اَن وشّواٍل على ُمصّححان، واألّوُل هو املذهُب إال أنه ال ِعربَة 

، فيلَزم أهُل املشرق برؤية أهل )6(و"احلنابلة" )5(ظاهر الرواية وهو املعتمُد عند وعند "املالكية"
املغرب، وأما يف هالِل ِذي احلّجِة  فظاهُر كالِمهم هنا اعتباُر اختالف املطالع فيه كما يُعلم من هذه 

                                                   
  .3/132"البحر": کتاب احلج ــــ مسائل منثورة   )1(
ــ الفصل التاسع عشر املناسك"احمليط الربهاين": کتاب   )2(   .3/496ــ
ـــ مسائل منثورة  )3(   .3/158 "الفتح": کتاب احلج ـ
  .235، 234ة صــــانظر "إرشاد الساري": فصل يف اشتباه يوم عرف  )4(
ب الصالة   )5(   .1/225"حاشية الصاوي على الشرح الصغري": 
  .122، 4/121"املغين" البن قدامة: كتاب الصوم   )6(
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ّمل   .)2((رداحملتار) ان يف أقلٍّ ِمن أربعِة وعشرين َفرسخً ، مث اختالُف املطالع ال ُميك)1(املسائِل، 

بيه   ت

من طلوع يِّ ألُف ِميٍل يَتأّخر طلوُعه وُغروبُه ويف ُكُتب اهليئة كلُّ بلٍد َغريبٍّ بُعده عن الشرقِ 
  الَفْرَسخ اهــ. ثُ لُ وغروبِه بساعٍة واحدٍة وامليل ثُـ  الشرقيِّ 

  فصل 
واجب فيه  وقوف وقدر ا ن ا ستحباته ر نه و   وس

وقوف] ن ا   [ر

 ً و   أما ركُنه فكينونُته بعرفَة ولوَحلظًة على أيِّ وجٍه كان، 
ً
، نه عرفُة أو جاهًال  اأو ال، عامل

ً  اأو يقظاَن، ُمفيقً  ائمً  ً  أو ُمغمى عليه، جمنو  اأو ُمكَرهً  اطائفً  ا، ُمسرِعً اأو جمتازً  ا، وافقً أو سكرا
ً أو طالَب َغرميٍ  هارً  ارً  اأو حائضً  اأو ُجنـُبً  ، ُحمِد   .أو ليًال  اأو نـَُفساَء، 

وقوف بعرفة] واجب من ا   [قدر ا

ارً  فحدُّ الوقوف من الزوال بل من حَني وقف إىل أن تَغُرب  اوأما َقْدُر الواجب فيه إن َوَقف 
وهو ركٌن عند "مالٍك" )3(الشمُس ووقوُف جزٍء من الليل

فال واجَب فيه،  ، وإن وقف ليًال )4(
ركً  ارً  انعم! يكون    .)5((رداحملتار) إىل الغروب اواجَب الوقوف 

غرب] م من أفاض قبل ا   [ح

ارً      ب مع اإلمام أو قبله و غر وب، فإن جاوز حدوَد عرفَة بعد الالغر  ودفع قبل افإذا وقف 

                                                   
ب اهلدي   )1( ـــ    .4/51"حاشية ابن عابدين": کتاب احلج ـ
  .3/418أيضا: مطلب يف اختالف املطالع   )2(
  .227، 226الوقوف صــــ انظر "إرشاد الساري": فصل يف شرائط صحة  )3(
ــ اخلروج إىل عرفات   )4( اية املقتصد": کتاب احلج ــ تهد و   .3/539"بداية ا
  .3/539"حاشية ابن عابدين": کتاب احلج ــــ مطلب يف فروض احلج وواجباته   )5(
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ه ولو كان َخياف الزحاَم لنحو كان أو غريَ   افال شيَء عليه، وإن جاوز قبَل الغروب فعليه دٌم، إمامً 
عجزِه أو مرٍض أو كانت امرأًة ختاف الزحاَم فإن مل يُِعْد أو عاد بعد الغروب ال َيسقط عنه الدُم يف 

، وإن أنه يسقط، وصّححه "القدوريُّ" ظاهر الرواية وعليه اجلمهوُر، وعن "أيب حنيفة"
لواجَب مقصوُد النفر بعد الُغروب، ووجوُب عاد قبله فدفع بعد الغروب فالصحيُح أنه يسقط؛ ألن ا

الـَمّد؛ كي يقَع النفُر كذلك، وقد ُوجد املقصوُد فسقط ما وجب له كالسعي للجمعة يف حقِّ َمن يف 
، ولو نّد به بعريُه فأخرجه من عرفَة قبل الغروب بال اختياره لزِمه دٌم، )1(الفتحاملسجد، ومتاُمه يف 

ختياره    .)2((لباب)وكذا لو نّد بعريُه فتبعه 

وقوف بعرفة]   [بيان س ا

 وأما ُسنَـُنه: 
 .فالغسُل للوقوف 
 واخلطبتان. 
  ما بعد الزوال  .قبل الصالةوكوُ
 .واجلمُع بني الصالتني 
 .وتعجيُل الوقوف بعده 
  والدفُع مع اإلمام ال قبله، فإن خاف الزحاَم أو كانت به عّلٌة فدفع قبَل اإلمام وقبَل الغروب 

َس به، وإن ثبت على مكانه حىت يدفَع اإلماُم فهو أفضُل، وكذا    ومل ُجياِوْز حدوَد عرفة فال 
َس لو مكث قليال بعد غروب الشمس وإفاضِة اإلمام خلوِف الزحاِم أو لغريِه من األس باب فال 

 .)6(التبينيو )5(الفتحو )4(اهلدايةو )3(البدائعبه، ُملخَّص ما يف 

                                                   
ب اإلحرام   )1( ـــ    .2/490انظر "الفتح": کتاب احلج ـ
  .233، 232لدفع قبل الغروب صــــانظر "إرشاد الساري": فصل يف ا  )2(
ــ بيان سنن احلج   )3(   .2/354"البدائع": کتاب احلج ــ
ب اإلحرام   )4( ـــ    .201، 2/200"اهلداية": کتاب احلج ـ
ب اإلحرام   )5( ـــ    .490، 2/489"الفتح": کتاب احلج ـ
ب اإلحرام   )6(   .2/295"التبيني": کتاب احلج ــــ 
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 .واإلفاضة يف احلال بعد وقوِف جزٍء من الليل  

وقوف بعرفة] ستحبات ا   [بيان 

 وأما مستحباتُه: 
  والصالِة على النيبفاإلكثاُر من التلبيِة والتكبِري والتهليِل والدعاِء واإلستغفاِر وقراءِة القرآن 

. 
  هللاوأن يَِقَف عند الصخراِت السُّوِد َموِقف رسوِل  وإن تعّذر يَقف بُقْرٍب منه ،

 حبسب اإلمكان.

وقوف] ة وقت ا ر صعود  جبل ا م ا  [ح

لوقوف على جبِل الرَّمحِة وترجيِحهم له على غٍري ِمن  وأما ما اشتهر عند العوام ِمن اإلعتناء 
ٍت فخطٌأ ظاهٌر وخمالٌف للسُّنة ومل يَذُكْر أحٌد ممن يُعتمُد عليه يف صعود هذا اجلبِل فضيلًة أرِض عرفا

؛ فإنه أفضُل إال َختتّص به بل له حكُم سائر أراضي عرفاٍت غَري َموقِف رسوِل هللا 
ُل الدعاء وهو ُيستحّب أن يَقِصد هذا اجلبَل الذي يقال له جب«"احملبُّ الطربيُّ" و"املاورديُّ"، قاال: 

 وما قااله ال أصَل له ومل يَرِْد فيه حديٌث صحيٌح وال«، قال اإلماُم "النَّوويُّ": )1( »موقُف األنبياءِ 
 .)2(اهــ» ضعيفٌ 

 عً  اب يف الدعاء متضّرِعً وأن يكون حاضَر القل  .امتخشِّ
  ُيف الدعاء مع قوة الرجاء. حَّ لِ وأن ي 
 .والوقوف خلف اإلمام والقريب منه 
 والوقوف راكبا. 
 والنزول مع الناس والتوجه إىل القبلة. 
 .واالستعداد للوقوف قبل الزوال 
 والنية. 

                                                   
  .386صـــ "الِقرى لقاصد أم الُقرى": الباب الثامن عشر يف الوقوف يف العرفة، ما جاء مكان الوقوف وبيان موقف النيب   )1(
  .282، 281"اإليضاح يف مناسك احلج والعمرة": الفصل الرابع يف الوقوف بعرفات إخل صــــ  )2(
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 "ورفع اليدين للدعاء إىل السماء، وعن "ابن عباس : رأيت النيب  يدعو
 .)1(يداه إىل صدره كاملستطعم املسكني بعرفة

 وتكرار الدعاء ثال. 
 حلمد والصالة   والطهارة.، وافتتاحه وختمه 

لقوي والفطرُ  صوم    لضعيف يوم عرفة] [استحباب ا

 والصوم ملن قوي والفطر للضعيف، وقيل: يكره صومه للضعيف، وكذا صوم يوم الرتوية. 
 والربوز للشمس إال للعذر. 
  املخاصمةوترك. 
 وسقي الشراب واإلكثار من أعمال اخلري من إطعام الطعام. 
 والتصدق على الفقراء. 
 واإلحسان على اجلريان. 
 والرتّحم على املساكني. 
 2(وإعتاق الرقاب وأمثال ذلك(.  

  فصل 
   اإلفاضة من عرفات

خاف الزحاَم سار  وإذا غرُبت الشمُس أفاض اإلماُم والناُس معه وعليهم السكينُة والوقاُر، فإذا
قَته حىت يستخرَج منها  سهًال  اسريً  لشديد، فإذا َوَجد فُرجًة أسرع املشَي، وحّرك  يف ُسرعٍة ليس 

  .)4((رداحملتار) أي يف زمانِنا لكثرِة اإليذاءِ » )3(ال َيُسن اإليضاعُ «أقصى سريها بال إيذاٍء، وقيل: 
                                                   

مع" (  )1( ب ما جاء يف اإلشارة يف الدعاء: عن ابن عباس 17334أورده "اهليثمي" يف "ا  ،(  :رأيت رسول هللا «قال
 رواه "الطرباين" يف "األوسط"، وفيه احلسني بن «قال اهليثمي: » يدعو بعرفة ويداه إىل صدره كاستطعام املسكني

  ».عبدهللا بن عبيدهللا، وهو ضعيف
  .229، 228الساري": فصل يف شرائط صحة الوقوف صــــ انظر "إرشاد  )2(
ب وضع  ":اإليضاعقوله "  )3( ج العروس":  )، وقال 22/338أي سٌري مثل اخلَبب، وقاَل الفراُء: اإليضاع: السري بَني القوم ("

  ).3/599عرفات  : کتاب احلج ــــ مطلب يف الرفع منالدر" مع "الرد"» ("اإليضاع هو اإلسراع يف السري«الرافعي: 
  .229، 228انظر "إرشاد الساري": فصل يف شرائط صحة الوقوف صــــ  )4(
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بيه   ت
  من عرفات] [ إفاضة ا

، وهو من عرفَة وعليه السكينةُ  أفاض رسوُل هللا  وعن أسامَة بِن زيٍد 
لسكينة والوقار؛ فإن الِربَّ ليس يف إيضاع اإلِبليقول:  ، وعنه أيضا )1(أيها الناُس عليكم 

، وعن "ابِن )2(أي إذا خاف الزحاَم فإذا َوَجد َفجوًة َنّص اهــ قَ نَ عَ كان َيسري الْ  أنه
  أفاض من عرفاٍت وهو يقول: عمَر" أن رسوَل هللا 

  الشعر:

ـــــك ــــــــ ـــــــــــدوا إليـــــــ ـــــــ ــ ــــــــــ تَع ـــــــ ـــ ـــــــيُنها اقَلًق ـــــــ   َوِضــــــ

ـــــــا    ــــــــنَ  خمالفـــــ ـــــــــارى ديــــ ـــــــا النصـــ )4()3(ديُنهـــــ
  

    
فُيستحبُّ االقتداُء به يف ذلك وال يَتوّجه قبل الُغروب وإن مل ُجياِوْز حدوَد عرفَة، وال يدفع قبل 
اإلمام إال إذا خاف الزحاَم أو كان به ُضعٌف أو علٌة، وإن ثبت مع االمام فهو أفضُل، ولو مكث 

لدفع بعد الغروب  اأفاض اإلماُم كثريً بعد ما  بال عذٍر كان ُمسيئا ملخالفة الُسّنة، ولو أبطأ اإلماُم 
  دفعوا قبله؛ ألنه ال موافقَة يف خمالفة السنة.

                                                   
أفاض من عرفة ورديفه أسامة، فجعل يكبح راحلته حىت أن ذفراها لتكاد  أن رسول هللا «جزء من حديث أسامة   )1(

لسكينة والوقار؛ فإن الرب ليس يف إيضاع  أيها الناس! عليك«أن متس، ورمبا قال محاد: أن تصيب قادمة الرحل، وهو يقول:  م 
)، 21756("مسند أمحد" (». إسناده صحيح على شرط مسلم، رجاله ثقات«، قال الشيخ "شعيب األرنؤوط": »اإلبل

  حديث أسامة بن زيد حب رسول هللا).
ب السري إذا دفع من عرفة: عن عروة 1666أخرجه "البخاري"(  )2(  ،(  جالس: كيف كان رسول قال: سئل أسامة وأ

يسري يف حجة الوداع حني دفع؟ قال: كان يسري العنق، فإذا وجد فجوة نص، قال هشام: والنص: فوق  هللا 
  العنق، فجوة: متسع، واجلمع فجوات وفجاء.

إليك تعدو قلقا وضينها خمالفا دين النصارى «أفاض من عرفات وهو يقول:  عن سامل عن أبيه أن رسول هللا   )3(
؛ ألن املشهور يف َوِهَم عندي أبو الربيع السمان يف رفع هذا احلديث إىل رسول هللا : «"أبو القاسم"قال » نهادي

  ) سامل عن ابن عمر).13201"املعجم الكبري" (». ( الرواية عن "ابن عمر" من عرفات وهو يقول مث ذكر الرجز
قيت تعدوا إليك  رّب مسرعة يف طا معىن البيت:  )4( عتك قلقا وضينها وهو احلبل الذي كاحلزام، وإمنا صار قلقا من كثرة أن 

موع  السري واالقبال التام واإلجهاد البالغ يف طاعتك، واملراد صاحب الناقة، وإين ال أفعل فعل النصارى وال أعتقد اعتقادهم. (ا
ب صفة احلج    )8/144شرح املهذب، 



 مناسك عرفات     

زدلفة] س بها إ  ق ال    [بيان طر

، وإن أخذ غريَه ْنيِ مَ وُيستحّب أن َيسَري إىل مزدلفَة على طريق املأزَ  ، )1(جاز دون طريق َضبٍّ
 )4(مناسك النـََّووي"للقاري" و )3(شرح النقايةوبــــ)2(التبينيوما يف 

 :» ويكون طريُقه إىل
املزدلفة على املأزمني بني الَعَلمني الذين مها حدُّ احلرم فغريٌب، وَحيمل جهلُة العوام على الزمحة بني 

  .)5(»العلمني وليس لذلك أصلٌ 

بيه   ت
س  زدلفة][  آداب ا   إ ا

فرسٌخ ومنه إىل آخر مكَة فرسٌخ  إىل آخر مىنمن عرفاٍت إىل آخر املزدلفِة فرسٌخ ومنه 
 امصليً  ،اداعيً  ،اُمستغِفرً  ،ُمهلًِّال  ،اُمكبّـرً  ،اوالفرسُخ ثالثُة أمياٍل، وُيستحّب أن يكون يف مسريه ُملبّـيً 

َيت مزدلفَة، وال يصّلي املغرَب وال العشاَء بعرفاٍت  اِكيً  ،اكثريً   اذاكرً  على النيب  حىت 
ا.  وال يف الطريق، وال يَعرج على شيٍء حىت يدخَل مزدلفَة ويَنزِل 

  
      

                                                   
  .235من عرفة صــــ انظر "إرشاد الساري": فصل يف اإلفاضة  )1(
ب اإلحرام   )2(   .2/296"التبيني":کتاب احلج ــــ 
ب العناية يف شرح النقاية"   )3(   .1/656"فتح 
  .296"اإليضاح يف مناسك احلج والعمرة": الفصل اخلامس يف اإلفاضة من عرفات صــــ  )4(
  .3/599: کتاب احلج ــــ مطلب يف الرفع من عرفاتالدر" مع "الرد""  )5(



زدلفة              م ا  أح

زدلفة م ا   باب أح

َ من مزدلفَة َيستحّب أن يدخلها ماشيً  ا من احلرِم احملرتِم، ويَنزِل  ،افإذا َد ويَغتسل لدخوهلا؛ أل
بقرِب جبِل َقزٍح عن ميني الطريق أو عن يساره، وهو جبٌل صغٌري بوسط مزدلفَة بل بقرب أّوِهلا مما 

إنه مستحَدٌث، «، وما قيل: )1(اهلدايةيَلي املأزمني بىن عليه املسجُد اليوَم، وعليه املقيدُة، كما يف 
  . )2( ويُكره النزوُل على الطريق ،هو َوْهمٌ ، قالوا: »ه جبٌل صغٌري هو آِخُر املزدلفةوالصحيُح أن

 فصل
مع ب العشائ بمزدلفة     ا

  وُيستحّب التعجيُل يف هذا اجلمِع فُيصّليها قبَل حطِّ َرحله بل يُنيخ ِمجاَله ويَعِقلها حىت ُيصّلي.

غرب والعشاء] مع ب صالة ا   [صفة ا

َبعها فإذ م املغرَب يف أّول وقِت العشاِء، مث يـَتـْ ا دخل وقُت العشاء أّذن املؤذُن ويُقيم فُيصلي 
 وإقامٍة واحدة اذاٍن واحٍد إمجاعً العشاَء جبماعٍة، وال يُعيد األذاَن وال اإلقامَة للعشاء بل َيكتفي 

  .)6( و"ابِن اهلمام" )5("الطحاوي"، وهو اختياُر )4(قامَتني  ، وقال "زفُر" والثالثةُ 3(عند

                                                   
ب اإلحرام   )1( ـــ    .2/201"اهلداية": کتاب احلج ـ
ب أحکام املزدلفة صــــ  )2(   .236انظر "إرشاد الساري": 
ب اإلفاضة من عرفات إىل املزدلفة: عن ابن عمر 1288كما ورد يف حديث أخرجه"مسلم" (  )3( قال:  )، كتاب احلج 

قامة واحدةبني املغرب والعشاء جبمع، صلى امل مجع رسول هللا «   ».غرب ثال والعشاء ركعتني 
ملزدلفة   )4( ب ما يفعل من دفع من عرفة 4/232"املدخل البن احلاج": فصل يف صالة الصبح  ، و"األم للشافعي": 

ب صفة احلج 2/233   .1/520، و"الكايف" يف فقه اإلمام أمحد: 
ب ذكر احلج    )5(   .2/534"شرح خمتصر الطحاوي": 
ب اإلحرام "الفت  )6(   .2/491ح": كتاب احلج 



زدلفة        م ا  أح

ه] غرب والعشاء بتطوع وغ م الفصل ب ا   [ح

كد ذلك عن موال يَتطوع بينه ا ويصلي ُسّنَة املغرِب والعشاِء والوتِر بعدمها، وان سقط 
، )1(ثر واحدة منهاإومل ُيسّبح بينهما، وعلى : "البخاري"اُحلّجاج لُورود التخفيف له، ففي حديث 

  .)2(ا شيئا مث اضطجع حىت طلع الفجرُ مومل ُيسّبح بينهويف حديِث "مسلٍم": 
يت بتكبري التشريق مرًة عند قيامه  وال َيشغل بشيٍء آَخَر من أكٍل وشرٍب وغريِمها إال أنه 

يف الُعرف ُكره، وأعاد  ، فإن تطوّع أو َتشاغل مبا يُعّد فصًال )3(ضياء األبصارللعشاء بوجوبه 
  ».اأعادمه«اإلقامَة للعشاء دون األذان، وقال "زفُر": 

، )4((کبري)وقّيد الفصَل بنفٍل إذ لو فّصل بفائتٍة ال يُعاد األذاُن اتفاقا  رشرح الدر ويف 
خُري العصر عن الظهر والع اخلزانة، ويف )5((شرح)و شاِء عن املغرب من جهة اإلمام لو وقع 
  .)6((کبري)يُكره للمأموم أن يصّلي ركعتني بينهما ال

غرب أداء وقضاء][ما ذا ينوي  صالة    ا

  ويَنوي املغرَب أداًء ال قضاًء واجلماعُة سنٌة مؤكدٌة يف هذا اجلمِع وليست بشرٍط.

  فصل
غرب والعشاء[ مع ب ا ائط ا  [  

  وشرائُط هذا اجلمِع ستٌة:
حلج، وما ذكره "احملبويب )1 حلج، فال جيوز لغري الـُمحرِم  من أن اإلحراَم  ))7"اإلحراُم 

                                                   
ب من مجع بينهما ومل يتطوع: عن ابن عمر 1673أخرجه "البخاری"(  )1(  ،(.  
ب حجة النيب 1218أخرجه "مسلم" (  )2(  ،( عن جابر :.  
  .(خمطوطة)30ــــص :"ضياء األبصار على منسك الدر املختار"  )3(
ب املزدلفة ــــ   )4(   .169فصل يف اجلمع بني الصالتني صــــ"املنسک الکبري": 
  .237انظر "إرشاد الساري": فصل فی اجلمع بني الصالتني صــــ  )5(
  .149"املنسك الكبري": فصل يف اجلمع بني الصالتني بعرفة صــــ  )6(
ت  - 546ىب، احلنفي(مهو عبيد هللا بن إبراهيم بن أمحد بن عبد امللك بن عمر بن عبد العزيز العبادي، مجال الدين احملبو   )7(

  ).1/649.("هدية العارفني" هــ) له: شرح الوقاية630



زدلفة              م ا  أح

 .)1(رداحملتارغُري شرط فغُري صحيح، ومتاُمه يف 
  وتقدُمي الوقوف بعرفَة عليه، فلو قَدم هذا اجلمَع مبزدلفَة، مث وقف ال جيوز مجُعه السابُق. )2
 والزماُن. )3
 واملكاُن. )4
  والوقُت. )5

زدلفة واألعذارُ  وصول إ ا غرب قبل ا بيحةُ  [أداء صالة ا   ا] ا

مها قبَل احدَ إفأما الزماُن: فليلُة النحر، وأما املكاُن: فمزدلفُة حىت لو صلى الصالَتني أو 
، وعليه ، أو بعد التجاوز عنها إىل مىن مل َجيُْزه عند "أيب حنيفة" و"حممٍد")2(الوصول إىل مزدلفةَ 

، )3(ده حىت طلع الفجُر عاد إىل اجلوازَع الفجُر، ولو بعلُ ما إذا وصل أو رجع قبل أن َيطإعادتُه 
  وسقط القضاُء، وتقّرر املأمثُ؛ لرتكه واجَب التأخري.

وعن "أيب حنيفة":  )4(ُجيزئه وال يُعيد وقد أساء لرتكه سنَة التأخري: وقال "أبو يوسف"
  .)5(املنحةكذا يف،  إذا ذهب نصُف الليل سقطت اإلعادُة لذهاب وقِت االستحباب

خشي طلوَع الفجر قبل أن َيِصَل إىل املزدلفة، أو ذهب إىل مىن من غري طريق املزدلفة، أو ولو 
ر إىل أن  ما، ولو َضّل عن الطريق ال يصلي، بل يُؤخِّ ت يف عرفاٍت صالها حيث هو يف أوقا

 .)6((بدائع)َخياف طلوَع الفجر فعند ذلك يصلى
وقف، فإن أفاض إىل املزدلفة يف وقت العشاء َمن صّلى املغرَب بعرفاٍت يت: «العنايةويف 

ا مع العشاء يف املزدلفة، وإن مل يُِفْض إليها بل توّجه من طريق آخر إىل تنقلب نفًال  ُ ، ويلَزمه إعاد

                                                   
ــ مطلب يف الد فع من عرفات   )1(   .3/600"حاشية ابن عابدين": كتاب احلج ــ
  .املصدر السابق)2(
  .237، 236انظر "إرشاد الساري": فصل يف اجلمع بني الصالتني صــــ  )3(
كما يف "الدر املختار": كتاب احلج ــــ مطلب يف الدفع من عرفات الراجح ما عليه اإلمام أبو حنيفة ودمحم  القول الراجح:  )4(

3/601 ،602.  
ب اإلحرام   )5( ـــ    (هامش"البحر الرائق"). 2/600"املنحة": کتاب احلج ـ
ــ بيان سنن احلج   )6(   .357، 2/356"البدائع": کتاب احلج ــ



زدلفة        م ا  أح

  .)1((کبري)»مكَة صحت
وأما الوقُت فوقُت العشاء حىت لو وصل إىل مزدلفة قبل العشاء ال يصلي املغرَب حىت يدخل 

  . )2(رداحملتارمن وجوه ذكرها يف  اتصلح َلَغزً وقُت العشاء ف
الرتتيُب بني الصالتني، فلو صلى العشاَء قبل املغرب مبزدلفَة صلى املغرَب مث يُعيد العشاَء،  )6

  .)3(فإن مل يُِعْدها حىت ظهر الفجُر عاد العشاء إىل اجلواز وسقط الرتتيبُ 

بيه   ت
م [  صالت إ ح   العشاء]زدلفة و وقت تأخ ا

خُري املغرب إىل وقِت العشاِء فرٌض عند أكثِر املشايِخ   خُري الصالتني إىل مزدلفَة، وكذا 
لفرض فرٌض عمليٌّ ال اعتقاديٌّ، وقال بعُضهم: ومنهم "ابُن  )4(اهلدايةصاحب ـك وغريِه، لكن املراَد 

، وعلى القولني فلو صّلى قبَله مل َجيُز كما يف عام املتون لكن املراَد بعدم أنه واجٌب ال فرضٌ «: )5(اهلمام"
 اموقوفً  ا، فهو فاسٌد فسادً )6(اهــ» هزِ مل جيُ « اهلدايةاجلواز على القوِل األوِل عدُم الصحة، ولذا قال يف 

ا أُّديت مع كراهِة التحرِمي فيجب إعادتُه ع الفجُر، وعلى الثاين عدُم احلل؛ أللُ مل َيط جيب إعادتُه ما
  وكذا اخلالُف يف الرتتيب بني الصالتني. ،مطلقا كما هو حكُم كّل صالٍة أُّديت مع كراهة التحرمي

بيه   ت
زدلفة] مع بعرفة وا   [ بيان الفروق ب ا

  ويُفارِق هذا اجلمُع مجَع عرفَة من وجوٍه: 
. األوُل:   أن هذا اجلمَع واجٌب خبالف مجِع عرفَة فإنه ُسّنٌة أو مستحبٌّ

                                                   
ب املزدلفة ــــ فصل يف اجلمع بني الصالتني صــــ"املنسک الکبري"  )1(  :170.  
  .3/602: کتاب احلج ــــ مطلب يف الرفع من عرفات الدر" مع "الرد""  )2(
  .239املصدر السابق، وانظر "إرشاد الساري": فصل يف اجلمع بني الصالتني صــــ  )3(
هـــ)، له: "اهلداية" 593ت  - 530، أبو احلسن برهان الدين (مهو علي بن أيب بكر بن عبد اجلليل الفرغاين، املرغيناين  )4(

  ).230و"التجنيس واملزيد" و"مناسك احلج".("الفوائد البهية"صــــ
ب اإلحرام   )5( ـــ    .493، 2/492"الفتح": کتاب احلج ـ
ب اإلحرام   )6( ـــ    .2/203"اهلداية": کتاب احلج ـ



زدلفة              م ا  أح

ئُبه. الثاين:   ال ُيشرتط فيه السلطاُن وال 
  ال ُيشرتط فيه اجلماعُة. الثالث:
  أنه ال َتُسّن له اخلطبُة.  الرابع:

قامتني اتفاقا اخلامس: قامٍة واحدٍة عن أكثر أصحاب املذهب خبالف اجلمِع بعرفَة فإنه    .)1(أنه 

  فصل
توتة بمزدلفة     ا

ا إىل الفجر سنٌة مؤكدٌة عند ومستحبٌة عند  وإذا فرغ من العشاء يَبيت مبزدلفة، والبيتوتُة 
ا)3(والشافعية )2(املالكية بقدر حّط الرحال، وجيب الدُم برتٍك بال عذٍر،  ، وجيب عند املالكية النزوُل 

لدم لغروب، وكذا جيب عند الشافعية احلضوُر فيها حلظًة، وينجرب    .ويدخل وقُته 

شافعية] هما عند ا ر وغ زدلفة وا   [بداية وقت 

وقال بعُض لق والطواف عندهم بعد نصف الليل، ويدخل وقُته، وكذا وقُت الرمي واحل
  .»إنه ركٌن ال يصح احلجُّ إال به«الشافعية: 

لدعاء  ييَ ويَنبغي أن حيُْ  لصالِة والتالوِة والذكِر والتلبيِة والدعاِء والتضرِع، وَيشغل  هذه الليلَة 
ا ليلُة العيد، وقد مجعْت شرُف الزمان واملكان وجاللُة أهل  وغريِه مبثِل ُمشتغٍل به بعرفَة إن تَيسر؛ أل

  وغريه. )4()تبيني(تعاىل وخُري عباده وَمن ال َيشقى به جليُسهم  اجلمع وهم وفُد هللا

  فصل
وقوف بمزدلفة    صفة ا

ب أن يَغتسل للوقوف مبزدلفَة، وُيستحّب أن ُيصّلي الفجَر بَغْلٍس مع الفجُر نُدِ  فإذا انشق
                                                   

  .240اجلمع بني الصالتني صــــانظر "إرشاد الساري": فصل يف   )1(
ب سنن احلج  التنبيه:  )2( مل نعثر عليه يف كتب املالكية بل فيها أنه سنة، راجع "التوضيح يف شرح خمتصر ابن حاجب": 

  .3/323، و"الفقه االسالمي وأدلته": كتاب احلج والعمرة ــــ واجبات احلج 3/20
ب ما يفعل  )3( ـــ    .3/235من دفع من عرفة  "كتاب األم": كتاب احلج ـ
ب االحرام   )4(   .241، وانظر "إرشاد الساري": فصل يف البيتوتة مبزدلفة صــــ2/298"التبيني": کتاب احلج ــــ 
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َيت اإلماُم و  ااإلمام المتداد الوقوف، وإن صّلى فردً  الناُس معه جاز، فإذا فرغ منها ُيستحّب أن 
 املشعَر احلراَم، وهو جبُل قزٍح على األصح ال مجيَع املزدلفة كما قيل، وهو موِقُف رسول هللا

ه، وُيكربِّ ويُهلِّل ئ، فَيِقف عليه إن أمكنه، وإال فَتْحَته أو بُقربه مستقبَل القبلة والناُس ورا
يديه  ا، وُيْكِثر التلبيَة ويدعو رافعً ويـُثْـّين عليه ويصّلي على النيب  ويُليبِّ وَحيَمِدَهللا تعاىل

ما وجَهه، ويسأل َهللا تعاىل حوائَجه وإرضاَء خصومه، وال يتهاون يف ذلك؛ فإن  )1(طاسب يستقبل 
ىل طلوع الشمس إال حبيث ال يبقى إ ااإلجابَة موعودٌة فيها، وال يزال كذلك إىل أن ُيسِفر جد 

  .)2(ركعتني أو حنَوه فيدفع ما يصلي مقدارَ 

زدلفة] وقوف با م ا   [ح

، والوقوُف مبزدلفَة جاز امث صّلى ُمسِفرً  ًال واألوىل أن يكون وقوفُه بعد الصالة، فلو وقف أوّ 
")4(،ال ُسّنٌة كما هو مذهُب "مالٍك")3(واجٌب عند وقال بعُض املالكية: )،)5و"الشافعيِّ

   .)6(»احلجُّ بدونهإنه ركٌن ال يصّح «

  فصل
وقوف بها نه ائط ا نه و يان وقته وقدره ور   و

ا.   فشرائُط صّحته شرائُط مجع الصالتني 

  [وقته]

ا قبل طلوع  وأّوُل وقِته طلوُع الفجر الثاين يوَم النحر وآخرُه طلوُع الشمس منه، َفَمن وقف 

                                                   
  أي مبسوطتني. قوله "بسطا":  )1(
  .244، 243انظر "إرشاد الساري": فصل يف آداب الوقوف مبزدلفة صــــ  )2(
  املصدر السابق.   )3(
  .3/20ح شرح خمتصر"البن حاجب املالكي: سنن احلج "التوضي  )4(
  .1/289"املنهاج القومي شرح املقدمة احلضرمية": فصل يف بعض سنن املبيت   )5(
اية املقتصد" كتاب احلج ــــ فصل يف رمى اجلمار   )6( تهد و ا من سنن احلج؟ أو من2/115"بداية ا فروضه؟  ، ونصه: املبيت 

  من التابعني: هو من فروض احلج، ومن فاته كان عليه حج قابل واهلدي. فقال األوزاعي ومجاعة
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  الفجر أو بعد طلوع الشمس ال يُعتّد به.

واجب]   [قدر ا

  قدُر الواجب منه ساعٌة لطيفٌة، وقدُر السنة امتداُد الوقوف إىل اإلسفار جدا.

نه]   [ر

ن يكون حمموًال   بغريمره أو  وأما ركُنه فكينونُته مبزدلفَة سواء كان بفعِل نفِسه أو بفعل غريِه 
ا أو مل يَعَلم، ولو تـََرك  ئٌم أو ُمغمى عليه أو جمنوٌن أو سكراُن نواه أو مل يـَْنِو، عِلم  أمره، وهو 

ا فدفع ليًال  ن يكون به ُضعٌف أو علٌة أو كانت امرأًة َختاف  الوقوَف  فعليه دٌم إال إذا كان لُعذٍر 
َخياف الزحاَم ال لنحو عجٍز  ، فإن كان رجًال )2(اللبابو )1(اهلدايةكذا يف   ،الزحاَم فال شيَء عليه

  أو مرٍض فرتكه يلَزمه دٌم.

زدلفة] ن  وقوف ا م يم م من    [ح

ن أدرك الوقوَف بعرفَة يف آخِر وقِته فلم ُميكنه الوصوُل إىل  وأما َمن مل ُميكنه هذا الوقوُف 
ارً كما سقط  مزدلفَة قبل طلوع الشمِس فينبغي أن يسقط عنه بال شيءٍ  ، ومل أَر اعنه وقوُف عرفَة 

َمن تَعّرض لذلك ولكنه قياٌس ظاهٌر ال ينِكره ماِهٌر؛ ألن كلَّ واحٍد منهما واجٌب، وعذُرمها واحٌد، 
وقد صرّح الشافعيُة بعدم لزوم شيء بذلك، وعّللوا أنه مما يُؤَمر به اْلـُمنفرغون وهذا مضطّر إىل 

  .)3(الكبريكذا يف ،  التخلف عنه

قّدم َضعفَة  هنا حلديٍث أنه اٍز أو مرٍض عذرً ا جعلوا خوَف الزحام لنحو عجوإمن
م كانوا َيدفعون قبل  اومل َجيعل عذرً  )4(أهِله بليلٍ  يف عرفاٍت؛ لـِما فيه من إظهار خمالفِة املشركني؛ فإ

  .)5( ُملخَّصا (رداحملتار) الغروب، فليتأّمل
                                                   

ب اإلحرام   )1( ـــ    .2/205"اهلداية": کتاب احلج ـ
ا صــــ  )2(   .242انظر "إرشاد الساري": فصل يف الوقوف 
ا صــــ  )3( ب املزدلفة  ــــ فصل يف الوقوف    .172"املنسک الکبري": 
  .) مسند عبد هللا بن عباس 3008ده (أخرجه أمحد يف مسن  )4(
  .3/605"حاشية ابن عابدين": کتاب احلج ــــ مطلب يف الوقوف مبزدلفة   )5(
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رّ    ]وقوفهك عن بمزدلفة  وقتها  [ من 

ا يف وقِته من غِري أن َميُكث فيها جاز وال شيَء عليه، ولو وقف بعد ما أفاض اإلماُم  ولو مّر 
قبل طلوع الشمس أو دفع قبل اإلمام أو بعده أو قبل أن ُيصلِّي الفجَر أجزأه وال شيَء عليه وأساء؛ 

ا لرتكه االمتداَد، وأداءِ  لو دفع بعد طلوع الشمس ال يلَزمه واإلفاضة مع اإلمام منها، وكذا  الصالة 
  .)1(شيٌء ويكون ُمسيئا لرتك السنة

نُ    ه][

  حوله. وأما مكانُه: فمزدلفُة كلُّها َموِقٌف إال وادي ُحمّسٍر على املشهور، وأفضُلها قزٌح وما

  ه]د [حَ 

عاِب ، ويدُخل فيه مجيُع ومشاًال  افَة وقرَين حمسر ميينً رَ وحدُّ مزدلفَة: ما بني مأزَمي عَ  تلك الشِّ
  .واجلباِل الداخلِة يف احلد املذكور

 ّ ح زدلفة أم خارج عنها؟]  داخٌل [وادي ا    حد ا

وليس املأزمان وال وادُي حمّسٍر من املزدلفة، ووادُي حمّسٍر مسيٌل بني مزدلفَة ومىن ليس من 
 )3(البحركذا يف ،  »ذراعامائِة ذراٍع ومخٌس وأربعون  وهو مخسُ «قال "األزرُِقيُّ": ، )2(واحد منها
عن  الصحيحني، ويَدّل عليه خُرب )4(اهــ» أنه من مىن يف الصحيح: «غاية السُّروجيوغريه، ويف 

                                                   
ا صــــ  )1(   .243، 242انظر "إرشاد الساري": فصل يف الوقوف 
) بعض New Minaاحلديثة (قد ُنِصَبت بعض اخليام يف حدود مزدلفة ألجل تضيق مين ويسّمى ذلك املكان مبىن املالحظة:   )2(

ا مزدلفة حقيقة ومع ذلك لو وقفوا خارج  ؛صح وقوفهم فيهافالناس يبيتون يف تلك اخليام ليلة املزدلفة ويؤّدون فيها وقوف املزدلفة  أل
ء جامعة الرشيد،  اخليام مبزدلفة كان أوىل؛ ألنه أقرب إىل السنة النبوية على صاحبها ألف حتية وسالم (مأخذه "التبويب" لدار اإلفتا

ر... وحدُّه ما بني وادي حمِّسر ومأزمي عرفَة،  55/55080كراتشي  معز إىل "البحر"، ونصه: املزدلفة كلها موقف إال وادي حمسِّ
  ).2/600ويدخل فيها مجيع تلك الشعاب واجلبال الداخلة يف احلد املذكور. "البحر الرائق": كتاب احلج 

  .2/600ب اإلحرام  "البحر": کتاب احلج ــــ  )3(
  .42/345"املوسوعة الفقهية الكويتية": وادي حمسر   )4(
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"ابن عباس"
ولو وقف به أجزأه مع «إىل أنه من مزدلفَة، ولذا قال:  البدائعومال يف  )1( 

  ».من اجلبل الذي على يسار الذهاب إىل مىن، وأّوُل ُحمسَّر من القرن الـُمشِرِف )2(الكراهة للنهي

  فصل
شعر َ   اإلفاضة من ا رام ورفع ا زدلفة وقدرا َ   من ا   ا

خارجا من  ،فإذا أسفر جدا فالسُّنُة أن يُفيَض مع اإلمام من الـَمشعر احلرام قبل طلوع الشمس
لسكينة )3(»قبَلهَيُسّن : «املزدلفة قبل طلوعها أو بعده، وقال "الشافعيُّ" ، وإذا دفع فـَْلَيُكن 

وحّرك  اوالوقار، شعارُه التلبيُة واألذكاُر، فإذا بلغ بطَن ُحمّسر أسرع قدَر َرْميِة َحَجٍر إن كان ماشيً 
إلمجاع، وحكُمه اإلسراُع فيه خمالفَة النصارى؛ ألنه موِقُفهم، ادآبَته إن كان راكبً  ، وهذا مستحبٌّ 
  يقول عند إسراعهما فيه:  وكان "عمُر" وابُنه

   الشعر:
ـــــك ــــــــ ــــــــدو إليـــــ ـــــــ ـــــــا تَعـــ ـــــــ ُنها قَِلقــــ ـــــــيـْ ـــــــ   َوِضــــ

ــــــــــ    ـــــــ ـــــــا يف امعِرتًضــــ ـــــــ ـــــــا بطنهـــــــ ـــــــ   جنيُنهـــــــ

    
ــــــــــ ــــــــنَ  اخمالًِفـــــــ ـــــــ ـــــــــارى ديــ ـــــــا النصــــــــ ـــــــ   ديُنهـــ

)4(ُنهــــــايَزِي الــــــذي الشــــــحمُ  ذهــــــب قــــــد   
  

    
ما، وال َيُسّن اإلسراُع فيه إال يف الرجوع من الوق ُي  وف، مث خرج إىل مىن فُيستحّب التأسِّ

                                                   
قال يف عشية  أنه  وكان رديف رسول هللا  عن ابن عباس عن الفضل بن عباس ونصه: )1(

لسكينة«عرفة وغداة مجع للناس حني دفعوا:  قَته حىت دخل حمّسـرا » عليكم  عليكم «قال:  - وهو من مىن  -وهو كافٌّ 
)،  1282يليب، حىت رمى اجلمرة: ("مسلم" ( مل يزل رسول هللا «وقال: » حبصى اخلذف الذي يرمى به اجلمرة

ب استحباب إدامة احلاج   التلبية إخل). کتاب احلج ــــ 
  .2/321"البدائع": کتاب احلج ــــ رکن الوقوف مبزدلفة   )2(
لوقوف   )3( ـــ مذاهب العلماء يف مسائل تتعلق  موع شرح املهذب": صفة احلج ـ   .8/125"ا
كان حيرك يف حمسر ويقول إليك تعدو قلقا وضينها خمالفا دين « روى هشام بن عروة عن أبيه أن عمر بن اخلطاب   )4(

("التمهيد ملا يف املؤطا من املعاين ». معرتضا يف بطنها جنينها قد ذهب الشحم الذي يزينها«وزاد غري هشام » النصارى دينها
  ).24/423واألسانيد": احلديث اخلامس والعشرون 
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  .)1(الُوسطى اليت خترج  إىل الَعَقبة إن مل تكن فيه زمحةٌ  الطريقَ  سالكا

  ]هجمُ استحباب رفع اال وح[

ويُستحّب أن يرفَع من املزدلفة أو من قارعة الطريق سبَع َحَصياٍت كحصي اخلَْذف أو أكَرب منها 
  .)2((فتح) كالصَّخرة العظيمِة وما يقُرب منها  ا، ويُكره أكَرب منها كثريً ءقليال، واملختاُر قدُر الباِقّال 

كَرب من حصی اَخلْذف أجزأه ولكن ال ُيستحبُّ ذلك« :)3(احمليطويف  ، ويف »ولو رمی 
ألصغر أجزأه وليس مبستحبٍّ : «الينابيع   .)4((کبري)»ولو رمى 

قاط[   ]ا وقت ا

ا مجرَة الَعَقبة يرفعها ليًال  أنه  أو بعد صالِة الصبح وهو األوىل؛ ملا صّح عنه  يَرمي 
لليل)5(ىصاِْلَتِقْط يل حِ قال للفضل َغداَة النحر:  واحلديُث  ،)6(، واستحبُّ ُمجهوُر الشافعية أْخَذها 

  حّجٌة عليهم.

ن]من أّي صيات سبع حَ [جواز أخذ    ٍن 

وإن رفع من املزدلفة سبعني حصاًة أو ِمن قارعة الطريق فهو جائٌز؛ ألنه جيوز أخُذها من أيِّ 
  موضٍع شاء إال ِمن عند اجلمرِة واملسجِد ومكاٍن جنٍس، فإن فعل جاز وُكره تنزيها.

ن للسَّبعِة واحلاصُل أنه ليس ألخذ احلصی حملٌّ مسنوٌن عند حىت يلَزم برتكه اإلساءُة، وإن كا
                                                   

  .244توجه إىل منی صــــانظر "إرشاد الساري": فصل يف آداب ال  )1(
ب اإلحرام   )2( ـــ    .2/497"الفتح": کتاب احلج ـ
ــ الفصل الثالث تعليم احلج  املناسك"احمليط الربهاين": کتاب   )3(   .3/406ــ
  .175"املنسک الکبري": فصل يف بيان قدر احلصی صــــ  )4(
ب أخذ احلصى لرمي9534أخرجه البيهقي يف "السنن الكربى"(  )5( يقول:   مجرة العقبة وكيفة ذلك: عن ابن عباس )، 

ـــــاْلُقْط يل حصى" فلقطت له حصيات «غداة يوم النحر  حدثين الفضل بن عباس قال: قال يل رسول هللا  هات ف
هذا حديث صحيح على «)، كتاب املناسك، وقال: 1711إخل، وأخرجه "احلاكم"(» مثل حصى اخلذف فوضعتهن يف يده

  ، ووافقه الذهيب يف "التلخيص".»مل خيرجاهشرط الشيخني، و 
ب احلج والعمرة   )6(   .2/324"الغرر البهية يف شرح البهجة الوردية" لزكر األنصاري: 
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ُخَذ َحجرً   اكبريً   امنها حملٌّ مستحبٌّ وهو مزدلفُة، فلو أخذها من مزدلفَة جاز بال كراهة، وُيكره أن 
ره ِصغارً    .)1( افُيكسِّ

بيه   ت
مرة][    كراهية أْخِذ ا من عند ا

وصّححه )2(اكُم" قطينُّ" و"احلا مردودٌة حلديٍث رواه "الدار وإمنا ُكره أخُذها من عند اجلمرة؛ أل
ا.اهــ، فيُـ » حّجُته رُِفعْت مجرتُهَمن قُبلْت  :عن "أيب سعيد اخلدري"   َتشاءم 

ر  مرةعنه  قطتسصاة [ا   ]عند ا

من يده عند اجلمرة فاختلطْت بسائر احلصياِت يُكره أخُذها، وأما إذا ُعرِفْت  ولو سقط حصاةٌ 
س  ا فال    .)3((شرح)بعينها وأَخَذها وَرَمی 

ر  صخرات و[كراهية ا تنجسة]با   ا ا

لصَّخرات أو بـُمتَـَنّجسٍة بيقٍني جاز مع الكراهة، أّما بدون تَيقٍُّن فال يُكره؛ ألن  ولو رمى 
ا متيقنةً  بُ دَ نْ األصَل الطهارُة لكن يُـ    .)4((رداحملتار) َغسُلها؛ ليكوَن طهارُ

  
      

                                                   
  .175، و"املنسک الکبري": فصل يف بيان رفع احلصی صــــ245انظر "إرشاد الساري": فصل يف رفع احلصی صــــ  )1(
قال: قلنا:  رسول هللا هذه اجلمار اليت  أخرجه احلاكم والدارقطين بغري هذ اللفظ، ونصه: عن أيب سعيد التنبيه:   )2(

ا تنقص فقال:  ا كل عام فنحتسب أ . ("املستدرك" للحاكم إنه ما تُقبِّل منها رُِفع ولوال ذلك لرأيتها أمثال اجلبال«يرمى 
ملرتوكهذا «)، كتاب املناسك، قال احلاكم: 1752( ، وقال »حديث صحيح اإلسناد ومل خيّرجاه، يزيد بن سنان ليس 

ب املواقيت).2789، و"الدارقطين"(»يزيد ضّعفوه«الذهيب يف "التلخيص":    )، كتاب احلج ــــ 
  .272ــــانظر "إرشاد الساري": فصل يف أحكام الرمي وشرائطه وواجباته ص  )3(
  .3/210مطلب يف رمي مجرة العقبة  :كتاب احلج ــــالدر" مع "الرد""  )4(
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حر باب مناسك م يومَ   ا

  :وهي أربعةٌ 
 .َرْمُي مجرة الَعَقبة .1
 .والذبحُ  .2
 .واحللقُ  .3
رة. .4   وطواُف الز

 فصل 
رة العقبة يومَ  حر  ر    ا

 
ً

  ]اوعرضً  [حد م طوال

ا ما أقبل منها ، مىنفإذا أتى  ومىن َشْعٌب طولُه حنُو ِميَلني وعرُضه َيسٌري واجلباُل احمليطُة 
أدبر منها فليس من مىن، وحد مىن وادُي ُحمّسر ومجرُة العقبة، وليست عاليًة فهو من مىن، وما 

" َتِهى إليهما، قال "األْزرُِقيُّ ما بني مجرة  مىن ذرعُ  ذرعُ : «اجلمرُة وال العقبُة من مىن، بل مىن تـَنـْ
ىن إىل العقبِة وُحمّسٍر سبعُة آالِف ذراٍع ومائتا ذراٍع، وعن عطاٍء حدُّ مىن رأُس العقبة مما يَلي م

" )1(»ُحمّسر ، وكذا اجلمرُة وعليه )2(»كلُّها من مىن الَعَقبةُ «حيث قال:  خالفا "للمحبِّ الطربيِّ
  .)3(»ال يَِبيـَْنتّ أحٌد من اُحلّجاج ليايل مىن وراَء العقبة: «املالكيُة؛ لقول "عمَر بِن اخلطّاِب"

والثانيِة إىل مجرِة العقبِة اليت على حدِّ مىن، ُنِسبْت إىل العقبة؛  من اجلمرة األوىل َجتاَوزَ 
ا من غري أن َيشَتِغَل بشيٍء آَخَر قبل َرْمِيها بعد دخول وقِتها؛ ملا ُروي أن رسوَل هللا  اللتصاِقها 

                                                   
  .350على اإليضاح": الفصل السابع صــــ  اهليتمي "حاشية ابن حجر  )1(
  .543"الِقرى لقاصد أم الُقرى": الباب احلادي والثالثون، ما جاء يف حدود مىن، صـــ  )2(
ب البيتوتة مبكة ليايل مىن   )3(   .4/343"االستذكار" البن عبد الرب: 
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  ٍ2((بدائع) )1(ملا أتى مل يـَْعرُْج على شيٍء حىت رمى مجرَة العقبِة َسْبَع َحَصيات(.  

مرة العقبة:   أوقات ر ا

  وله يف هذااليوم أربعُة أوقاٍت: 

اا   ز:ئوقت ا

فوقُت اجلواز أداًء من طلوع الفجر فال يصّح قبَله إىل طلوع الفجر من َغده، فإذا طلع فات 
  ُت األداء ولزِمه الدُم والقضاُء.وق

سنون]ا[   وقت ا

  َيُسّن من طلوع الشمس إىل الزوال.و 

باح]ا[   وقت ا

  ».يُكره«مث يُباح إىل الغروب، وقيل: 

كروه: وقت ا   ا

، وكذا قبل طلوع الشمس، وهذا عند عدم العذر، فال إساءَة )3(ويُكره من الغروب إىل الفجر
  .)4(الفتحكذا يف ،  برمي الضََّعَفة قبل الشمس وال برمي الرَُّعاة ليًال 

                                                   
ب اإلحرام قال اب  )1( مل يـَْعرُْج على شيء حىت رمى مجرة العقبة  حديث أن النيب : «2/24ن حجر يف "الدراية": 

ب »وهو مستفاد من األحاديث املتقدم ذكرها، منها: حديث جابر الطويل ومل أره هكذا صرحيا ، ويف "نصب الراية" للزيلعي: 
تقدم يف حديث جابر الطويل، فدفع قبل أن تطلع الشمس، حىت أتى بطن حمّسر، فحرك قليال، مث سلك «اإلحرام  قلت: 

  ، احلديث.»الطريق الوسطى اليت خترج على اجلمرة الكربى، حىت أتى اجلمرة اليت عند الشجرة، فرماها بسبع حصيات
  .2/358"البدائع": كتاب احلج ــــ فصل: وأما بيان سنن احلج وبيان ترتيبه   )2(
  .178"املنسك الكبري": فصل يف وقت رمى مجرة العقبة صـــ  )3(
ب اإلحرام  "الفتح": كتاب احلج  )4(   .2/513ـــ 
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  مطلب
رة العقبة وقطع وقفه من  ر و لبية  كيفية وقوف ا   ا

فإذا أتى مجرَة العقبة يَِقف يف بطِن الوادي حيث يَرى موضَع َحَصياته، والتقديُر خبمسِة أْذرٍُع 
قلَّ ما ُسّن فيه وَجيعل مىن عن ميينه، والكعبَة عن يساره، وَيستقبل اجلمرَة، مث يَرِميها بيمينه  تقديٌر 

إن كان أتى  اياَض إبِطه، واألفضُل أن يَرمَيها راكبً لسبِع َحَصياٍت، ويَرفع الرجُل يَده حىت يُرى ب اسبعً 
بل ما حتَته من ُجمتمع احلصى كما سيأيت، وُيكربِّ مع كل َحصاٍة  )2(وال يَرمي الشاخصَ  )1(مىن راكبا

  ال قبَله وال بعَده. اإمجاعً 

[ ر ء عند ا   [ا

 وعمًال  ،اوذنباً مغفورً  ،اربورً م ااْجَعْله حج  الّلهّمـُهللا أكُرب، «ويدعو أيضا عند فيقول: 
  .)5(التبينيو )4(البدائع، كما يف )3(»امشكورً 

 أو قاِرً  اكان أو ُمتمتِّعً   اويَقطع التلبيَة مع أّوِل حصاٍة يَرميها يف احلِج الصحيِح والفاسِد ُمفرِدً 
  بل يَقطُعها بفعِل واحٍد من األمور األربعة:

 .فيقطعها إن حلق قبَل الرمي .1
رَة قبل الرمِي والذبِح واحللقِ أو  .2  .طاف الز
أو ، مل َحيلق التمتع أو القران ال دم اإلفراد، وعن "أيب يوسف" أنه يُليبِّ ما أو َذَبح قبل الرمي دمَ  .3

مل يرِم حىت  مل تـََزِل الشمُس من يوم النحر اهــ، ومضى وقت الرمي املستحب كفعله فيقطعها إذا
   وإن مل يرِم حىت زالِت الشمُس «اللبابوما يف ، )6((حبر)احمليطكذا يف ،  زالت الشمسُ 

                                                   
ب مناسك مىن صــــ  )1(   .248، 247انظر "إرشاد الساري": 
  أي امليل الذي هو عالمة اجلمرة. قوله "الشاخص":  )2(
  ».عبدهللا بن حكيم ضعيف«، قال البيهقي: ): عن ابن عمر 9550أخرجه البيهقي يف "السنن الكربى" (  )3(
  .2/360وأما بيان سنن احلج وبيان ترتيب  "البدائع": كتاب احلج ــــ فصل  )4(
ب اإلحرام   )5( ـــ    .2/302"التبيني ": كتاب احلج ـ
ب اإلحرام   )6(   .606، 2/605"البحر": كتاب احلج ــــ 
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كما  )1(فهو روايُة "احلسن" عن "أيب حنيفة"» مل يَقَطْعها حىت يرمَي أو تـََغّيب الشمُس يوم النحر
  .)2(الكبرييف 

  تتمة
عتمر] ج  وا َ وفائت ا لُمح لبية    [ وقت قطع ا

هديَه؛ ألن الذبَح للّتحلل وفائُت احلج إذا حتّلل بعمرٍة يَقطع التلبيَة والـُمْحَصر يَقطُعها إذا َذَبح 
ُخَذ يف الطواف، فإن كان قاِرً  ُخَذ يف الطواف الثاين حني  ؛ ألنه [أي طواف القدوم]يَقطع حني 

خذ يف الطواف، كما يف    .)3(البدائعيَتحّلل بعده، والـُمعتِمر يَقطع إذا استلم احلجَر األسوَد حني 

  مطلب
[ ر   [ كيفية ا

اِمه الُيمىن على وسط السَ وكيفّيُة الرمي أن يَضَع طر  ام َف إ بابة وَيَضُع احلصاَة على ظهر اإل
بابَته وَيَضُعها سَ  قَ لِ كأنّه عاقُد سبعني فيـُْلِقيها من أسفل إىل أعلى فوق حاجِبه األميِن، وقيل: أن حيَْ 

اِمه؛ كأنه عاقُد ع امه وسبابِته؛كأنه على ِمفصل إ خذ اَحلصى بطرَيف إ شرٍة فَريميها، وقيل: أن 
  عاقُد ثالثني فَريميها، وهذا هو األصحُّ؛ ألنه األيسُر املعتاُد.

ي ٍة بل جيوز كيف ما ُوجد الرمُي، فال جيوز وضُع ئمث هذا بياُن األْولويّة، وأما اجلواُز فال يُتقّيد 
فِته السُّنَة، ولو رمى لرُحها؛ ألنه رمٌي إىل قدَميه إال أنه ُمسيٌء ملخااحلصاة؛ ألنه ليس برمي، وجيوز طَ 

  من فوق الَعَقبِة جاز وُكره؛ ألنه خالُف السُّنة إال من عذٍر، وَيُسّن أن ُيكربِّ مع كل حصاٍة.
ولو سّبح أو هّلل أو أتى بذكٍر غريِمها مكاَن التكبري جاز، ولو ترك الذكَر فقد أساء، واملسنون 

ليمني   .)4(الرمي 

                                                   
  .248انظر "إرشاد الساري": فصل يف قطع التلبية صــــ  )1(
  .178"املنسك الكبري": فصل يف وقت رمى مجرة العقبة صــــ  )2(
ب اإلحرام 2/358"البدائع": كتاب احلج ــــ فصل: وأما بيان سنن احلج إخل   )3(  .2/605، و"البحر": كتاب احلج ــــ 

ب مناسك مىن صــــ  )4(   .248انظر "إرشاد الساري": 
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  مطلب
لِ  ر ب س األرض] [ جواز ا ن من ج   ما 

حلصى بياُن األكمل، وإال فيجوز الرمُي بكلِّ ماكان من أجزاِء  ْق األرِض، وإن مل ُيطلَ والتقييُد 
 اعليه اسُم احلصى بشرِط أن يكون الرمُي به استهانًة كاحلجر والـَمَدر، وكلُّ ما جيوز التيمُم به ولو كفً 

")1(من تُراٍب فيقوم مقاَم حصاٍة واحدةٍ  حلجر: «، وقال "الشافعيُّ   .)2(»ال جيوز إال 
حلجر، أفاد بطريق الداللة جواَز بكل ما كان من  ما وقع منه «قلنا:  من الرمي 

  .)3(»جنس األرِض؛ ألن املقصوَد فعُل الرمي ال خصوُص احلجر

[ ر وز به ا   [ما ال 

  :كان الرمُي به استهانةً  أفاد ختصيَصه مبا الرمَي لرغم الشيطانأن  :وأما أثـَرُ 
 .؛ ألنه إعزاٌز ال إهانةٌ دِ جَ رْ بَـ ألحجار النفيسة كالياقوت والزَ  فال جيوز - 
لذهب والفضة؛ ألنه ُيسمی نَ  -   .اال رميً  اثارً وال جيوز 
ا ليست من جنس  -  لَبعرة واَخلَشبة اليت ال قيمَة هلا؛ أل  .)4(األرضوال جيوز 

  وسيأيت التفصيُل يف الشرط السابع من شرائط رمي اجلمار.
 اوُيكره أن يرمَي يف هذا اليوِم اجلمرَتني األولَيني؛ ألنه بدعٌة، وُرَمبا اختذها اجلهاُل ُنُسكً 

م كلِّها بل ينصرف داعيا)5()منحة(   .)6(، وإذا فرغ من الرمي ال يَِقف للدعاء عند هذه اجلمرِة يف األّ

                                                   
  .609، 3/608: كتاب احلج ــــ مطلب يف رمي مجرة العقبة الدر" مع "الرد""  )1(
  .4/333الشافعي": فصل فرع ما جيوز به الرمى "اليبان يف مذهب اإلمام   )2(
  .609، 3/608: كتاب احلج ــــ مطلب يف رمي مجرة العقبة الدر" مع "الرد""  )3(
  املصدر السابق.  )4(
ب اإلحرام   )5( ـــ    (هامش"البحر الرائق"). 2/602"املنحة": كتاب احلج ـ
ب مناسك مىن صــــ  )6(   .248انظر "إرشاد الساري": 
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  صل ف
مه بح وأح    ا

فإذا فرغ من الرمي يوَم النحر انصرف إىل َرحله، وَيشتغل بشيٍء آَخَر فذبح إن شاء؛ ألنه ُمفرٌِد 
فال جيب عليه  اوالذبُح له أفضُل، وإمنا جيب على القارن واملتمتع، وأما األضحيُة فإذا كان مسافرً 

  .)3(اخلانيةومثله يف  )2(رداحملتارو )1(البحروإال فكاملكي فتجب، كما يف 
وُيستحّب له تقدُمي الرمي على الذبح، والذبُح على احللق، واألفضُل أن يذَبَح بنفسه إن كان 

  ُحيِسن ذلك وإال ُيستحّب له احلضوُر عند الذبح، ويدعو قبل الذبح أو بعده.
، وُكّلما  ه النيُة السابقةُ بح، وَيكفيويُكره الدعاُء بني التسمية والذبح، وال حيتاج إىل النية عند الذ

كان اهلدُي أعظَم وأمسَن فهو أفضُل، وُيستحّب كوُن الشاة بيضاَء، وقيل: قوائُمها ورأُسها أسوُد 
  .)4(وسائرُها أبيضُ 

 ُ بح وما    ره]ستحب فيها وما يُ [آداب ا

 .إحداُد شفرتِه قبل االضطجاع بَ ونُدِ  - 
برِجله إىل الـَمذبح، وذُحبها من َقفاها إن بقيْت حّيًة حىت ها رِّ وجَ  وُكره بعده كذحبها بشفرة كليلةٍ  - 

ا بال ذكاٍة.   تقطع العروُق وإالمل حتَِّل ملو
أن «وُكره النَّخُع، وهو إبالُغ السكِني النُّخاَع، وقيل: أن َميُدَّ رأَسه حىت يظَهر مذُحبه، وقيل:  - 

 .»ُعنَقه قبل أن َيسُكن من االضطراب، فإن الكلَّ مكروهٌ  رَ سِ كْ يَ 
 .الرأس والسلِخ قبل أن تربدَ ره كلُّ تعذيٍب بال فائدٍة كقطع وكُ  - 

ا   بشرطّيِتها فهو يف معىن الناسيهلا غَري عاملٍ  اولو ترك التسميَة ذاكرً  خبالف ما لو ّمسى وذبح 
ا أخرى وظّن أن الواحدَة َتكف   .)5(رداحملتاري هلما ال حتَِلُّ، وتوضيُحه يف واحدًة مث ذبح 

                                                   
ب اإلحرام   )1(   .2/606"البحر":  كتاب احلج ــــ 
  .3/611"حاشية ابن عابدين": كتاب احلج ــــ مطلب يف رمي مجرة العقبة   )2(
  (هامش"الفتاوى اهلندية"). 1/296"اخلانية": كتاب احلج ــــ فصل يف كيفية أداء احلج   )3(
ئح صــــ  )4(   .249انظر "إرشاد الساري": فصل يف الذ
ئح ر" مع "الرد"الد"  )5(   .499-9/495: كتاب الذ
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وُيستحّب أن يكون َمذُحبها أو َمنحُرها مستقبَل القبلة، وأن يكون شفرتُه حاّدًة غايَة اِحلدة،  - 
يديها وإحدى رِجَليها، مث يستقبل القبلَة  :وحيفر حفرًة يف األرض لدمها، وَيُشّد ثالَث قوائِمها

خذ ُمقدّ » وّجهت وجهي«حرام الصالة، ويقول: والشفرَة يف يده على هيئة إ َم اهلدي إخل، و
خذ الشفرَة بيده الُيمىن وَيَضُعها  بيده الُيسرى، ويُغطِّي ا إىل الذابح، مث  عيَنها الذي ينظر 

  .)1(وُيسمِّي َهللا حالَة وضِع الشفرِة واإلمرارِ  اعلى َمذحبها أو َمنحرها وُميّر الشفرَة سريعً 

ء عن بح][ا   د ا
» بسم هللا وهللا أكرب: «، واملتداوُل املنقوُل عن النيب »بسم هللا وهللا أكرب«فيقول: 

" وعن "ابِن عباٍس" ، ويَقطع العروَق األربعَة أو األكثَر منها، فإذا ) )2 لواو، ومثُله عن "علىٍّ
ذبح ومل يظَهِر اهلاَء يف بسم  ، ولو)3(لقبول له ولكافة املسلمنيقطع حّل قوائُمها، مث يقوم ويدعو 

  .)4((رداحملتار) هللا، إن َقَصد ذكَر هللا حيَِلُّ، وإن مل يَقِصد وَقَصد ترَك اهلاِء ال حيَِلُّ 

ب اهلدي إن شاء هللا تعاىل.   وسيأيت الكالُم على شرائط الذبح وسائِر أحكامه يف 

  فصل
لق     ا

ر واحللُق أفضُل للرجاِل ومكروٌه للنساء كراهَة حترمي إال فرغ من الذبِح َحَلق رأَسه أو َقصَّ فإذا 
الـُمحَصر، أما احملصُر فال َحْلَق  ، وهذا يف غري)5(للضرورة، والتقصُري مباٌح هلم ومسنوٌن بل واجٌب هلن

  .)6((بدائع)عليه كما سيأيت 

لق]   [آداب ا

 .وَيستقبل القبلَة للحلق - 
                                                   

  .249انظر "إرشاد الساري": فصل يف الذبح صــــ  )1(
ئح، قال الذهيب يف "التلخيص": 7571أخرجه احلاكم (  )2(   ».صحيح على شرط البخاري ومسلم«)، كتاب الذ
  .249انظر "إرشاد الساري": فصل يف الذبح صــــ  )3(
  .9/503الذبح  "حاشية ابن عابدين": كتاب  )4(
  .253انظر "إرشاد الساري": فصل يف احللق والتقصري صــــ  )5(
  .2/329"البدائع ": كتاب احلج ــــ بيان احللق أو التقصري   )6(
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جلانِب األميِن من رأس احمللوق وهذا هو الصواُب، وقد صّح رجوُع اإلمام اليه، فاندفع و   -  يبدأ 
 .»بيمني احلالق ال احمللوقِ  يُعتَرب يف ُسّنة احللق البداءةُ  أنه«ما هو املشهوُر عنه عند املشايخ: 

ّالُق يف ثالثِة حلقُت رأسي فخطّأين احل«اإلمام:  عن امللتقط، ويف )1(ويبدأ بشقِّه األيسرِ  - 
ألمين، فلما  ولُته اجلانَب األيسَر فقال: ابدأ  أشياء، لـّما أْن جلسُت قال: استَـْقِبِل القبلَة، و

  .)2()شروح( »أردُت أن أذهَب قال: اُدُفْن شعَرَك فرجعُت فدفنُته

لق] ء عند ا  [ا

صييت بيدك فَتقبَّْل  الّلهّمـ على ما هدا وأنعم علينا،  احلمد«ويدعو عند احللق فيقول:  -  هذه 
ا عّين سّيئًة، َوار اْكُتْب يل بكلِّ شعرٍة حسنةً  الّلهّمـمّين واْغِفْر يل ُذنُويب،  ا ، َواْمُح  َفْع يل 

رين،  واسَع املغفرة الّلهّمـدرجًة،    .)3(، آمني»اْغِفْر يل وللمَحلِّقني والـُمَقصِّ

لق] ء بعد الفراغ من ا  [ا

ً  الّلهّمـاحلمد  الذي قضى عنا ُنُسَكنا، «ذا فرغ فلُيَكربِّ َوْليَـُقْل: وإ -  ، ويدعو )4(»اويقينً  زِْد إميا
 .)6((حبر)و )5((فتح)لوالديه وللمسلمني 

َس به، ويُكره القائُه يف الَكنيِف والـُمغَتسل  -   .)7((حبر)وُيستحّب دفُن شعره وإن رماه فال 
خذ من ، )8()غاية السروجي(ه بعد حلق رأسه أظفارِه وشارِبه واستحدادُ قصُّ  وُيستحبّ   -  وال 

 .)9()تبيني(ولو فعل ال شيَء عليه  احليته شيئً 

                                                   
  .250انظر "إرشاد الساري": فصل يف احللق والتقصري صــــ  )1(
ب اإلحرام   )2( ـــ    .2/89"النهر":کتاب احلج ـ
 .6/372عمدة األحكام" البن امللقن: احلديث السابع "اإلعالم بفوائد   )3(

  .1/347"األذكار" للنووي: فصل يف أذكار املستحبة مبىن   )4(
ب اإلحرام   )5( ـــ    .2/502"الفتح": كتاب احلج ـ
  .1823"البحر العميق": الباب الثاين عشر صــــ  )6(
ب اإلحرام   )7(   .2/607"البحر": كتاب احلج ــــ 
ــ الباب اخلامس يف كيفية أداء احلج "اهلند  )8(   .1/232ية": كتاب املناسك ــ
ب اإلحرام   )9(   .2/309"التبيني": کتاب احلج ــــ 
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ولو قّص أظفاَره أو شاَربه أو حليَته أو طّيب قبل احللق فعليه موجُب جنايِته وذََكر 
  .)1( أُبِيَح له الّتحلُُّل فيقع به التحللُ  ؛ ألنه"دمحم"و "أيب يوسف"أنه ال دَم عليه عند  :الطحاويُّ 

ِخلْطِمّي بعد الرمي قبل احللق يلَزمه دٌم على قول "أيب حنيفة"  الفتحويف ولو َغَسل رأَسه 
حللق ٍق ال يزول إال  ، ولو حلق رأَسه أو رأَس غريِه من حالٍل أو )2(على األصح؛ ألن إحراَمه 

  لَزْمهما شيٌء.ُحمرٍِم جاز له احللُق ومل ي

رأس ه [مقدار حلق ا   ]وتقص
والسُّنُة حلُق مجيِع الرأِس أو تقصِري مجيِعه، وإن اقتصر على الرُّبع جاز مع الكراهة، وهو أقلُّ 

، واختاره )3(: ال َخيرج عن اإلحرام إال حبلق الكلِّ أو تقصريِه الواجب فيهما، وقال "مالٌك"
  .)4("ابُن اهلمام"

ُخَذ من كلِّ شعره  )5()هداية( ةِ لَ منِْ األَ  خَذ من ُرؤوس شعرِه مقدارَ أن  والتقصريُ  ومراُده أن 
ً )6()حميط(مقداَر األمنلة   )8()در( )7(ً أو من الكل نُدْ  ، ومراُده من كّل شعرٍة من َشْعر الربع وجو

  .)9()ُشرُنـُْباللّية(و

زائد من األنملة  تقص  عِ  شعرِ [وجوب قدر ا رأس] ر   ا

، )10(اللبابالرأس كما صرّح به يف  دُر األمنلة من مجيِع شعٍر رُْبعِ فأقلُّ الواجِب يف التقصري ق
                                                   

  .251انظر "إرشاد الساري": فصل يف احللق والتقصري صــــ  )1(
ب اإلحرام   )2( ـــ    .2/504"الفتح": كتاب احلج ـ
  .1/368باب الثالث: واجبات احلج والعمرة "فقه العبادات على املذهب املالكي": ال  )3(
ب اإلحرام   )4( ـــ    .2/503"الفتح": كتاب احلج ـ
ب اإلحرام   )5( ـــ    .2/211"اهلداية": كتاب احلج ـ
ـــ الفصل الرابع عشر يف احللق والتقصري  املناسك"احمليط الربهاين": کتاب   )6(   .3/472ـ
ال حتلق ا أل ؛فهو يف حكم املقراضHair Cutting Machineکينة قص الشعر مبا ره ولو أزال شعاملالحظة: ) 7(

ملوسى (مأخذه "التبويب" لدار اإلفتاء جامعة . الشعر بل تقّصه فإن كان شعرُه مقدار األمنلة جيوز استخدامها وإال جيب احللق 
  ).55/55017الرشيد، كراتشي 

  .3/611يف رمي مجرة العقبة  : کتاب احلج ــــ مطلبالدر" مع "الرد""  )8(
ب تقدمي اإلحرام إخل   )9(   .1/229انظر "درر احلکام شرح غرر األحکام ": کتاب احلج، 
  .253، 252)انظر "إرشاد الساري": فصل يف احللق والتقصري صـــ10(
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َجيب أن يَزيَد يف تقصري الرُّبع على قدر األمنلة؛ ألن أطراَف الشعر غُري «أصحابَنا قالوا:  لكنّ 
بل من  ،دَر األمنلة من مجيع شعر الربعمتساويٍة عادًة، فلو َقَصر قدَر األمنلة من الرُّبع مل َيستوِف ق

ينبغي أن يزيَد يف بعضه، فـََوَجب أن يزيد على قدر األمنلة حىت َيستوَيف يف قدر الواجب بيقٍني، وكذا 
 »َيستويف قدَر األمنلة من كلِّ شعرٍة برأسه، فَيستويف قدر املندوب بيقنيٍ  ةِ لَ منُْ قدر األُ  تقصري الكل على

  .)1(حاموضّ  (بدائع)

 َ شعر با زالُة ا ألقرع و لق  م ا ها][ح   ورة وغ

، »مستحبٌّ «وجيُب إجراُء ُموسى على األْقرع وَذوي قروٍح إن أمكنه هو املختاُر، وقيل: 
لنورِة أو احلرِق أو النتِف بيده أو أسنانِه بفعله أو بفعل  ملوسى، ولو أزال الشعرَة  وُيستحبُّ احللُق 

  .)2((فتح) اذا لو قاتل غريَه فنَـَتفه أجزأه عن احللق قصدً غريِه أجزأ عن احللق، وك

  مطلب
العكس[ قص و لق تع ا   ]إذا تعذر ا

ن يَفقد آلَة احللق أو َمن َحيلقه أوَيُضرّه احللُق لَنحِو ُصداٍع أو قُـ   وحٍ رُ ولو تعّذر احللُق لعارٍض 
ن يكون َشعرُه قصريً  فال يعمل فيه املِقراُض  غٍ مْ أو لّبده بصَ  ابرأسه تَعّني التقصُري أو تعّذر التقصُري 

، ووجُهه إذا نقضه تناثر املبسوطكما ُعزى إىل   اأو َمضفورً  اتعّني احللُق، وكذا لو كان َمعقوصً 
إن هذا « احللُق، لكن قد يقال: بعُض الشعر فكان جنايًة على إحرامه قبل أن حيَِلَّ منه فَيتعّني 

فَبِقي ما  »التناثَر غُري جنايٍة؛ ألنه يف وقِت جواِز إزالِة الشعِر حبلٍق أو غريِه ولو نتفا منه أو من غريه
ّمل املبسوطيف    .)3((رداحملتار) مشكال، َ

قص سقَط  لق وا يعا][إذا تعذر ا   ا 

ن يكون شعرُه قصريً  بال شيٍء،  وبرأسه قُروٌح ال ُميِكنه احللُق سقطا عنه، وحلَّ  اوإن تَعّذرا مجيعا 

                                                   
ــ بيان احللق أو التقصري   )1(   .2/330"البدائع": كتاب احلج ــ
ـــ   )2(   .502، 2/501ب اإلحرام "الفتح": كتاب احلج ـ
ــ مطلب يف رمي اجلمرة العقبة   )3(   .3/612"حاشية ابن عابدين": كتاب احلج ــ
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ْره فال شيَء عليه، ولو مل يكن به قُروٌح لكنه  م النحر، وإن مل يُؤخِّ ر اإلحالَل إىل آِخِر أ واألحسُن أن يُؤخِّ
ْد آلَة أو َمن حيلقه ال جيزئه إال احللُق أو التقصريُ    .)1(خرج إىل البادية فلم جيَِ

  مطلب
نه] لق و   [ زمان ا

لزمان واملكان عند "أيب حنيفة" ملكان، فالزماُن وَخيتّص حلُق احلاج  ، وحلُق الـُمعتِمر 
ُم النحر الثالثُة واملكاُن احلرُم، والتخصيُص للتضمني ال للتحّلل، فلو َحَلق أو اقتصر يف غري ما  ّ أ

  التحّلُل يف أيِّ مكاٍن وزماٍن أتى به بعد دخوِل وقِته.َتوقَّْت به  لزِمه الدُم، ولكن َحيُصل به 

لق وآخره]   [أول وقت ا

وأّوُل وقِت صحِة احللِق يف احلج طلوُع فجر يوم النحر، ووقُت جوازه بعد رمِي مجرِة الَعَقبِة، 
م النحر، وال آِخَر له يف حق التحّلل، وأّوُل وق ت وآِخُر وقِت وجوبِه ُغروُب الشمس من آِخر أ

صحِته يف العمرة بعد أكثِر طواِفها ،وأّوُل وقِت حّله بعد السعي هلا، وأّوُل وقِت ِحّله يف الـُمحَصر 
  .)2(بعد ذبح اهلدي يف احلرم

  مطلب
 
ّ
حل لق [من حيث ا م ا   ل] ح

ْيِب والصيِد ولُْبِس الـَمخيطِ  إلحرام من الطِّ  وحكُمه التحّلُل، فإذا حلق َحلَّ له مجيُع ما حظر 
  .)3(وغِري ذلك إال اجلماَع ودواِعيه، فَحلُّهما يَتوّقف على الطواف

بيه   ت
بحَ  ر وا لق] ال أثرَ  [ بيان أن ا حليل قبل ا   ما  ا

فالّرمُي ليس مبُحلٍِّل عند على املشهور، وكذا الذبُح إال يف حق الـُمحَصر للضرورة، وقيل: 
                                                   

  .253انظر "إرشاد الساري": فصل يف احللق والتقصري صــــ  )1(
  .254، 253انظر "إرشاد الساري": فصل يف زمان احللق ومكانه وشرائط جوازه صــــ  )2(
  .254ق صــــأيضا: فصل يف حكم احلل  )3(
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النساَء، وبعد الرمي قبل احللق حيَِلُّ له كلُّ شيٍء إال النساَء إذا حلق حّل له كلُّ شيء إال 
أيضا، وأما لو َحَلق قبل الرمي حّل له كلُّ شيٍء  حيَِلُّ له الطِّْيبُ  :"أيب يوسف"، وعن والطيبَ 

إلتفاق    .)1((شرح)إال النساَء 
خبالف الرمي؛ ألنه ليس   يف األصل يكون جنايًة يف غري أوانه كاحللق ما يكون ُحمَلًِّال «قلنا: 

كذلك وخبالف دِم اإلحصار؛ ألنه ليس مبحلٍِّل يف األصل، وإمنا ِصري إليه لضرورة املنع، وخبالف 
حللِق السابِق ال به فصار كأن احللَق أوجب بعَض التحّلِل ُمَعّجال وبعَضه  الطواف ألن التحّلَل َوَقع 

     يف اإلحرام، وليتبّني أنه دون الوقوف من حيث مؤّجال إىل الطواف ليقَع الطواُف الذي هو ركنٌ 
  .)2(»مل َيشرَْع يف مطلق اإلحرام

  
      

                                                   
  أيضا.  )1(
  مل نطلع عليه.  )2(



ارة        ز  طواف ا

ارة ز   باب طواف ا

الرمِي والذبِح واحللِق يوَم النحر أفاض إىل مكَة، وطاف للفرض يف يومه ذلك، وإذا فرغ من 
وهو األفضُل وإال ففي الثاِين والثالِث وليلتامها منهما، مث ال فضيلَة بل الكراهة، فإذا دخل املسجَد 

لطواف فَيطوف سبعَة أشواٍط بال رمٍل فيه، وسعٍى بني الصفا واملروة بعده إن قّدم الس عَي ووقع بدأ 
  .)1(ُممْتدا به، وإال َرَمل وَسعى، وإن قّدم الرمَل؛ ألن رمَله السابَق بال سعٍي غُري مشروع كما َعِلمَته

بيه   ت
ارة] ز ه  طواف ا صدر بعد تر ل  طواف ا ر   [ جواز ا

" رِة فـََعله: «قال "اخلُري الرمليُّ ما يف طواف ولو مل يَفَعْلهما يف طواِف القدوِم وطواِف الز
 )2()منحة( »الصدر؛ ألن السعّي غُري موّقٍت وقد صّرحوا أن الّرمَل يف كّل طواٍف بعده سعيٌ 

  .)3()رداحملتار(و
 وإن قّدم السعَي ال الرمَل سقط الرمُل؛ ألن الرَّْمَل إمنا ُشرع يف طواٍف بعده سعٌي كما مر

  .)4((رداحملتار)

ارة] ز   [االضطباع  طواف ا

؛ ألنه قد حتّلل من )5(االضطباُع فساقٌط مطلقا يف هذا الطواِف سواء َسعى قبَله أو بعَدهوأما 
، ومفاُده أنه )6(البحر الزاخرذا يف ، كإحرامه وقد لَِبس الـَمخيَط، واالضطباُع يف حال بقاء اإلحرام

                                                   
رة صــــ  )1( ب طواف الز   .256انظر "إرشاد الساري": 
ب اإلحرام 2(   (هامش"البحر الرائق"). 2/609)"املنحة": كتاب احلج ــــ 
ـــ مطلب يف طواف الصدر   )3(   .3/615"حاشية ابن عابدين": كتاب احلج ـ
رة أيضا: كتاب احلج ــــ مطلب   )4(   .3/614يف طواف الز
  أيضا.  )5(
رة صــــ  )6( ب طواف الز   . 186املنسك الكبري: 



ارة                ز  طواف ا

  .)1(السعي إليه كما مرّ  االضطباُع فيه إن كان أّخر ُسنّ  قِ لْ احلَ على لو قّدمه 

بيه   ت
س بعد طواف اإلفاضة    أفضلية ا

خُري السعي إىل ما بعد طواف اإلفاضة، وكذلك الرمُل لَيصريا تَبعً  للفرض  اقّدمنا أن األفضَل 
لسعي بعد طواف القدوم إال أن يكون ، )2(البحردون السُّنة، كما يف  وقّدمنا أيضا أنه ال يُعَتّد 

  .)3()ُشرُنـُْباللّية(يف أشهر احلج 

دثا] س بعد طواف القدوم جنبا أو  م ا   [ح
لسعي إال بعد طواٍف كامٍل، ، وَرَمل فيه وَسعى ً أو ُحمدَ  افلو طاف للقدوم ُجنـُبً  وكذا ال يُعتّد 

ا يف احلدث نُدْ ب ُ   .)4()لباب( ، والرَّمِل ُسّنةً اإعادُة السعِی َحْتمً  ، ويف اجلنابةً عده فعليه إعاد
صّلى ركعتني عند املقام وهو األفضُل أو غريِه، مث استلم احلجَر األسوَد، وخرج  مث بعد الطواف
  للسعي إن مل يُقدِّْمه.

حظوراُت تُ [ لق رفع ا   ]ال قبله بطواف اإلفاضة بعد ا

لطواف حىت لو طاف قبل )5(وإذا طاف حّل له النساُء بعد الركن منه حللِق السابِق ال  ، لكْن 
الرمي على املشهور مل حيَِلَّ له شيٌء، فلو قَـّلم ظُفَره مثال كان جنايًة ولو قصد به احللق ولو بعد 

  .)6((رداحملتار) التحّللَ 

مُ   مَ  [ح
َ

ارة] ن ترك طواف ز   ا

مجاعٍ ولو    .مل َيُطْف أصال ال حيَِّل له النساُء وإن طال ومضْت سنون 
                                                   

  مل نعثر عليه.  )1(
ب اإلحرام   )2(   .2/609"البحر": كتاب احلج ــــ 
ـــ امليقات الزماين للحج   )3(   (هامش "الدرر والغرر").  1/230"الشرنباللية": كتاب احلج ـ
رة صـــانظر "إرشاد الساري":   )4( رة 256ب طواف الز ـــ مطلب يف طواف الز   .3/615، و"حاشية ابن عابدين" كتاب احلج ـ
  أي بعد أداء أربع أشواط منه.  )5(
رة   )6( ـــ مطلب يف طواف الز   .3/615"حاشية ابن عابدين": كتاب احلج ـ



ارة        ز  طواف ا

ارة وآخرُ  ز   ه][أول وقت جوازِ طواف ا
ُع الفجر الثاين من يوم النحر، فال يصّح قبله، وَميَتّد وقُت صحته إىل آِخَر وأّوُل وقِته طلو 

م النحر ولياليها الـُمتَخّللة بينهما منها، فلو أّخره عنها ولو إىل اليوم  الـَمَمّر، لكن جيب فعُله يف أ
م التشريق وليلُته منه ُكره حترميا، ولزِمه دٌم وهو الصحي ُح، ولو مات قبل فعله، الرابع الذي هو آِخُر أ

لتأخري،  اجيب عليه الوصيُة ببدنٍة؛ ألنه جاء العذُر ِمن ِقَبل َمن له احلُق، وإن كان آمثًِ «قالوا: 
م )1((رداحملتار) »ّملْ  ، وهذا عند اإلمكان فال شيَء على احلائض بتأخريه إذا مل َتطُهر إال بعد أ

ت، إن شاء هللا   تعاىل. النحر كما سيأيت يف اجلنا

مُ  لق] [ح ر وا ارة وا ز تيب ب طواف ا   ال

وأما الرتتيُب بينه وبني الرمِي واحللِق فُسّنٌة وهو ركٌن ال يَِتمُّ احلجُّ إال به، والركُن منه أربعُة أشواٍط 
  .)3("ابُن اهلمام"، ووافقهم )2(السبعُة ركنٌ وما زاد فواجٌب، وقال الثالثُة: 

مُ  ارة ]ن مات قبل مَ  [ح ز   أداء طواف ا
متام احلج جتب البدنُة لطواف  وال جيزئ عنه البدُل إال إذا مات بعد الوقوف بعرفَة وأوصى 

رة وجاز حجُّه  رة من الوقوف مبزدلفَة ورمِي اجلمار  )4((لباب)الز يعين وال شيَء عليه لغري طواف الز
لعذر.   والسعِي؛ ألن واجباِت احلج َتسقط 

  فصل 
ب  االعتناء به أيّ  إد  العو   قيامه بها امَ م وما ي

ارة]  [أقوال الفقهاء  أداء صالة الظهر بمكةَ  ز   أو بم بعد طواف ا

ا  )5((جوهرة)فإذا فرغ من الطواف وصّلى ركعَتيه يعود إىل مىن من ساعته  فُيصّلي الظهَر 

                                                   
رة الدر" مع "الرد""  )1(   .3/615: كتاب احلج ــــ مطلب يف طواف الز
  .3/208"الفقه اإلسالمي وأدلته": كتاب احلج ــــ خالصة آراء الفقهاء يف شروط الطواف   )2(
ـــ فصل ومن طاف طواف القدوم   )3(   .3/50"الفتح": كتاب احلج ـ
  .258، 257انظر "إرشاد الساري": فصل يف شرائط صحة الطواف صــــ  )4(
رة   )5(   .1/386"اجلوهرة": كتاب احلج ــــ مطلب يف طواف الز



ارة                ز  طواف ا

، وعليه )3(حيث استدّل حبديٍث فيه ذلك، وهو حديُث "مسلٍم" )2(اهلدايةوهو ظاهر )1((لباب)
 إنَّ : يَفعل كذلك، لكن قال "الشارُح" ، وكان "ابُن عمَر")5(والشافعيةُ  )4(املالكيةُ 

، وحديُث )6(»صّلى الظهَر مبكة  أنه« ةِ نّ ، ويف الُكُتب السُ وعقًال  نقًال  مبكَة أظهرُ  ِفْعَله
نفراده ال   .)7(الشرحيُعاِرض حديَث اجلماعة والتفصيُل يف  "مسلٍم" 

ولو تعارضا وال بُّد من صالة الظهر  ،وال شكَّ أن أحَد اخلربين وهمٌ : «قال "ابُن اهلمام"
ملسجد احلرام أوىل؛ لثبوِت ُمضاعفِة الفرائِض فيه، ولو َجتَّشمنا  )8(يف أحد املكانني، ففي مكَة 

  .)9(اهــ» اجلمَع محلنا ِفْعَله مبىن على اإلعادة

توتة بم أيّ  م ا ] امَ [ح ر   ا

وإذا صّلى الظهَر ُيستحبُّ أن يُقيَم مبىن يف هذا اليوِم وما بعده، وعند ال ُخطبَة يف يوم النحر 
  .)السروجي غاية(

ت بغريها مُ  )10(وَيُسّن أن يَِبيَت مبىن م الرمي، فلو  ُكره، واللياَيل أ دا ً شيَء عليه  َتعمِّ

                                                   
  .258انظر "إرشاد الساري": فصل: فإذا فرغ من الطواف صــــ  )1(
ب اإلحرام   )2( ـــ    .2/191"اهلداية": كتاب احلج ـ
فع عن ابن عمر:   )3( ، أخرجه "مسلم" »أفاض يوم النحر، مث رجع فصلى الظهر مبىن أن رسول هللا «عن 

ب استحباب طواف اإلفاضة إخل1308(   .)، كتاب احلج، 
ب مذاهب العلماء يف مسائل إخل   )4( موع شرح املهذب":    .8/220"ا
ب مسئلة التلبية على الصفاء واملروة   )5(   .3/408"البيان والتحصيل": 
 دخلنا على جابر بن عبد هللا فلما انتهينا إليه سأل عن القوم...مث أفاض رسول هللا «حدثنا جعفر بن دمحم، عن أبيه قال:  )6(

ب صفة حجة النيب 1905، أخرجه "أبو داؤد"(»لبيت فصلى مبكة الظهرإىل ا   .)، أول كتاب املناسك، 
  .258انظر "إرشاد الساري": فصل فإذا فرغ من الطواف صــــ  )7(
  ).1/68("تصحيح الفصيح وشرحه"  أي تكلفنا تكلفاً، وهو احتمال الثقل. قوله: "جتشمنا":  )8(
  .2/505ب اإلحرام  ) "الفتح": كتاب احلج ــــ9(
م مىن بعد أن فرغوا من  اإلخوةبعض  املالحظة: ) 10( رة يف أ وال يقفلون للبيتوتة إىل خيامهم املنصوبة يبيتون مبكة طواف الز

ا ليست مبىن بل هي من املزدلفة New Minaيف مىن اجلديدة ( هلم ذلك؛  احال يبف) بدون أّي عذر شرعي مستدلني 
مه سنة مؤكدة، وتركها بال عذر شرعي مكروه ألن البيتوتة  واجب كما صرح عليه املؤلف رمحة  افعيةوعند املالكية والشمبىن يف أ

ب اإلحرام    ).2/315هللا عليه. ("تبيني احلقائق": كتاب احلج، 



ارة        ز  طواف ا

" )2(وقال "مالٌك" )1(عند )3(و"الشافعيُّ
» : لدم، واملعتُرب فيه ُمعّظُم الليل هو واجٌب ينجرب 

  ».اتفاقا

كةَ  قل إ    ][تقديم ا

كل  ويُكره تنزيها أن يُقدِّم ثِْقَله إىل مكَة ويُقيم مبىن للرمي، أو َيرتكه مبكَة ويَذهب إىل عرفَة،
َمن عليها مبكَة وإال فال يُكره ، وكذا يُكره للمصّلي َجْعُل حنِو نعِله خلَفه لُشغِل قلِبه، )4(ذلك إذامل 

وال ينبغي أن َيرتَُك صالَة اجلماعة مع اإلمام مبسجِد اخلَيف، وُيكِثر من الصالة أماَم املنارِة املتصلِة 
 )5(لُقّبِة، فإنه بين يف موضِع أحجاٍر كانت هنالُقّبة اليت يف وسط املسجِد فُيصلي يف حمراب هذه ا

"   .)«)6أنه ُمصّلى رسوِل هللا« وقد َروى"األْزرُِقيُّ

[ ادي ع   [خطبة يوم ا

فإذا كان اليوُم احلادي عشَر خطب اإلماُم ُخطبًة واحدًة بعد صالة الظهر ال جيلس فيها  
والسفر وما بَِقي من املناسك كالسعي وأحكام كخطبة اليوم السابع يُعلِّم الناَس فيها أحكاَم الرمي 

  .)7(العمرة وحنو ذلك

                                                   
  .260انظر "إرشاد الساري": فصل فإذا فرغ من الطواف صــــ  )1(
  .4/188": فرع: جتاوز امليقات وهو مريد ألحد النسكني "التاج واإلكليل ملختصر اخلليل  )2(
ب مسألة املبيت مبىن   )3(   .4/356"اليبان يف مذهب اإلمام الشافعي": 
ب اإلحرام   )4(   .2/613"البحر": كتاب احلج ــــ 
ب رمي اجلمار صــــ  )5(   .261،260انظر "إرشاد الساري": قبيل 
أمام  مضرس أخربه أنه رأى أشياخا من األنصار يتحريون مصلی رسول هللا  عن "إمساعيل بن أمية" أن "خالد  )6(

(أخبار مكة لألزرقي، ». األحجار اليت بني يدي املنارة، هي موضع مصلى النيب «املنارة قريبا منها، قال جدي: 
  ).2/174ب ما جاء يف مسجد اخليف 

  .260صــــانظر "إرشاد الساري": فصل فإذا فرغ من الطواف   )7(



ارة                ز  طواف ا

  مطلب
معة بم[   ] صالة ا

َم الـَموسم اخلليفُة أو أمُري احلجاز أو أمُري العراق أو أمُري مكة، أّما أمُري الـَموسم  عُ مَ وجيَْ  مبىن أ
 اأو مسافرً  اله إقامُتها سواء كان مقيمً ، فإنه ال جيوز -  وهو الذي أُمر بتسوية أموِر اُحلّجاج ال غريُ  - 

 إال إذا كان مأذو من جهة أمري العراِق أو أمِري مكَة، وقيل: إن كان ُمقيما جيوز وإن كان مسافرا 
  .)2((حبر) )1(البدائعكذا يف ،  ال جيوز، والصحيُح هو األّولُ 

م     جاز، ومع وجود أحِدهمفإن مل يكن أحٌد من هؤالء فاجتمع الناُس على واحٍد فصّلی 
ذنه للضرورة هناك ال هنا  ، وإن تَعّذر االستئذاُن منه لفتنٍة أو لعدم )3()شرح املنية(ال جيوز إال 

م جاز.   التفاته ِلِمثل تلك األموِر، فاجتمع الناُس على شخٍص لُيصّلَي 
، ووجود األسواِق وجازت مبىن يف املوسم فقط لوجود اخلليفِة أو أمِري احلجاز«: الدرويف 

ا اخلليفةُ كِ كَ والسِّ    اهــ. »، وكذا كلُّ أبْنيٍة نـََزل 
أو كان األمُري أمَري احلجاز، وإن   ايف معىن وجبْت إن كان اخلليفُة مقيمً  »وجازت مبىن«فقوله: 

ُمرَ  ا عليه إذا كان مسافرا، وال أن   كان مسافرا فعلى معناه وال يلَزم من جواز إمامته فيها وجوُ
ق   ها على املقيمني من أهل مكة إذا خرجوا للحج.امتها، نعم! الظاهُر وجوُب إقامتِ مقيما 

ا اخلليفُة أو  »فقط«وقوله:  م اجتماع احلاجِّ فيها وإن نـََزل  يعين فال َتصّح يف مىن يف غِري أ
  أمُري مكَة؛ لفقد األسواق، وهو شرُط التَّمصُّر.

أي كلُّ قريٍة بشرط أن يبُلَغ أبنيُتها أبنيَة مىن، وأن يكون فيها سكٌك  »وكذا كلُّ أبنيةٍ «وقوله: 
م املوسم  فال تـََتمّصر  بنزول اخلليفة وأسواٌق، فإن بلغْت ومل يكن فيها أسواٌق كانت كمىن يف غري أ

ا من القرى حىت ال : «تصح اجلمعُة فيها، وقال "حممٌد" فيها وال      جيوز اجلمعُة مبىن؛ أل
ا إمجاعا ال َم الـَموسم الجتماع شرائط املصر؛ ألن هلا« :، وهلما»يـَُعيَّد  ا تـََتمصَّر أ بناًء وتُنقل  أ

ملناسك »إليها األسواُق وحيضرها واٍل وقاضٍ  ا للتخفيف الشتغاهلم يف ذلك اليوِم  ، وعدُم التعييد 

                                                   
  .1/585"البدائع": كتاب احلج ــــ بيان شرائط اجلمعة  )1(
ب صالة اجلمعة مبىن   )2( ـــ    .2/249"البحر": كتاب الصالة ـ
  .476"شرح املنية الكبري": فصل يف صالة اجلمعة صــــ  )3(



ارة        ز  طواف ا

ا من الرمِي والذبِح  واحللِق وطواِف اإلفاضة وغريِها، فيقع ا ا فيه خبالف اجلمعِة؛ أل  حلرُج بصال
إىل آِخِر وقت الظهر،  تَبقى ال يـَّتفق يف كّل سنٍة هجوُمها فيه خبالف العيد، وأيضا فإن اجلمعةَ 

ا فريضٌة ال هو اهــ  ،والغالُب فراُغ احلاجِّ من أعمال احلج قبل ذلك خبالف وقت العيد مع أ
  .)1(مبكة أيضا دُ ـَّ يعَ أنه ال يُـ  إخل »الشتغاهلم« :ومقتضى التعليل بقوهلم

  
      

                                                   
ب اجلمعة الدر" مع "الرد""  )1( ـــ    .3/17،16: كتاب الصالة ـ



مار                 باب ر ا

مار    باب ر ا

  فصل
ر    أيام ا

ُم الرمي أربعٌة: يوم النحر،  ّ ٍم بعده، وهيأ اليوُم  وجيب فيه رمُي يوم النحر ال غُري، وثالثُة أ
 ألوِل، والثالُث عشر وُيسّمى يومَ النفِر ا لَقرِّ، والثاين عشر وُيسّمى يومَ ا احلادي عشَر وُيسّمى يومَ 

ُم ا ُم ِمىن، وهي األ ُم التشريق وأ ّ ملعدوداُت النفر الثاين، وجيب فيها رمُي اجلمار الثالث وُتسّمى أ
ُم املعلوماُت فقد اختُِلف فيها كما ذكره يف    .)1(البحربال خالٍف، وأما األ

  تتمة
ق] حر وأيام ال   [ مع أيام ا

ربعٍة، أّوُهلا حنٌر ال غُري، : «ايةاهلدقال يف  ُم التشريق ثالثٌة سّتٌة َمتضي  ُم النحر ثالثٌة، وأ أ
املتوسطان حنٌر وتشريٌق، والتضحيُة فيها أفضُل من التصّدق بثمن األضحية؛ وآِخُرها تشريٌق ال غُري، و 

ا تقع واجبًة أو سنًة، والتصدُق تطوٌع حمٌض فيفضل   .)2(اهــ» أل

  فصل
عة  ر  األيام األر    أوقات ا

سنونُ  ائُز وا وقُت ا وم األول] [ا كروهُ  ا باُح وا   وا

فألدائه وقُت اجلواز من الفجر إىل الفجر، ووقٌت مسنوٌن من طلوع  أما الرمُي يف اليوم األول
الشمس إىل الزوال، ووقٌت مباٌح من الزوال إىل الغروب، ووقٌت مكروٌه قبل طلوع الشمس وبعد 

                                                   
  .1860، 1859الباب الثاين عشر يف أعمال املشروعة إخل صــــ"البحر العميق":   )1(
  .7/164"اهلداية": كتاب األضحية   )2(



مار         باب ر ا

  الغروب، وإن كان بعذٍر ال  كراهَة فيهما كما مّر يف رمي يوم النحر.

ا وم ا واز  ا جة) 11( [وقت ا الث ذي ا جة) 12( وا   ]ذي ا

م النحر فِمن الزوال إىل طلوع الفجر من الغد،  وأما وقُت اجلواز يف اليوم الثاين والثالث من أ
، قال )1(فال جيوز قبل الزوال يف ظاهر الرواية، وعليه اجلمهوُر من أصحاب املتون والشروح والفتاوى

  اهــ.» وهو الصوابُ «: )2(الفيضيف 

قيُق  الث و وم ا زوال  ا ر قبل ا م ا   أ حنيفة فيه] روايةِ  [ح
م النحر  رَ فِ نْ أنه لو أراد أن يَـ : وروى "احلسُن" عن "أيب حنيفة" يف اليوم الثالث من أ

اهــ،  يُريد النفرَ ال  له أن يرمَي قبل الزوال، وإن رمى بعده فهو أفضُل، وإمنا ال جيوز قبل الزوال ممن
وفعِل الصحابة بعده، قال يف   وهو خالُف ظاهر الرواية، وخالُف النص ِمن ِفْعله

لتوقيف: «البدائع لقياس بل  ٌب ال يُعرف  ال جيوز فيهما : «الفتح، وقال يف )3(اهــ» وهذا 
اتفق عليه  ما«: الدرقال يف ، )4(اهــ» قبل الزوال اتفاقا لوجوب اتباع املنقول لعدم املعقولية

وقال "الشارُح":  ،)5(هــا»واختلفوا يف ما اختلفوا فيه ،أصحابنا يف الرواية الظاهرة يعين به قطعا
مث : «)7(الفتاوى السراجيةويف ، )6(اهــ» يصّح يف اليومني إال بعد الزوال مطلقا والصحيُح أنه ال«

م التشريق، مث منهم َمن َميُكث ورَ  م ال َميُكثون متاَم اليوم الثاين من أ مى بعد الزوال جرى الرسُم أ
  .)8(اهــ »وهو الصواُب، ومنهم َمن يرمي قبل الزوال، وذلك ال جيوز إال يف روايٍة عن "أيب حنيفة"

                                                   
ب ما يفعل بعد اإلحرام   )1( ــ1/336"احلاوي القدسي": كتاب احلج ــــ  ب رمي اجلمار وأحكامه صــ   .262، وانظر "إرشاد الساري": 
هــ). ("هدية  900مام احلنفي(تإبراهيم بن أمحد بن إنفية": للسمديسى دمحم بن فيض الغفار ِيف شرح املختار من فروع احل"  )2(

  ).2/217العارفني" 
ب رمي اجلمار   )3( ـــ    .2/324"البدائع": كتاب احلج ـ
ب اإلحرام   )4( ـــ    .2/512"الفتح": كتاب احلج ـ
  .169-1/162: املقدمة ــــ مطلب رسم املفيت الدر املختار""  )5(
ب رمي اجلمار وأحكامه، فصل يف مكروهاته صــــ  )6(   .277انظر "إرشاد الساري": 
 - 000الفتاوى السراجية: لعلي بن عثمان بن دمحم بن سليمان، أيب دمحم، ِسرَاج الدين التيمي األوشي الفرغاين احلنفي(م  )7(

  ).4/310هـ). (األعالم للزركلي  569ت
ب ترتيب أفعال احلج صــــ"الفتاوى السراجية": كتاب احلج ـ  )8(   .181،180ـــ 



مار                 باب ر ا

  وصيةٌ 
[ ر صواب  أوقات ا   [ األخذ با

  .اُمْر به، وال َتكْن للخاطئني َخصيمً أُخِذ الصواَب و 

الث] ا وا وم ا كروه  ا سنون وا وقت ا   [ا

والوقُت املسنوُن يف اليومني من الزوال إىل ُغروب الشمس، ومن الُغروب إىل طلوع الفجر وقٌت 
  .مكروهٌ 

م التشريق، وإذا طلع الفجُر فقد فات وقُت األداء عند اإلمام، وبِقي وقُت ا لقضاء إىل آخر أ
فلو أّخره عن وقت أدائه فعليه القضاُء واجلزاُء، ويفوت وقُت القضاء بغروب الشمس من اليوم 
الرابع، وأما وقُت اجلواز يف اليوم الرابع فمن الفجر إىل الغروب، إال أّن ما قبل الزوال وقٌت مكروٌه، 

فوت وقُت األداء والقضاء اتفاقا، فليس لرمِي وما بعده مسنوٌن، وبغروب الشمس من هذا اليوم ي
  .)1(هذا اليوِم وقُت القضاء خبالف ما قبله

  ةتتم
م يرمِ فيما إذا أخّ  ر عن يومه أو قّدم أو    ر ا

ولو مل يـَْرِم يوم النحر أو الثاين أو الثالث رماه يف الليلة الـُمقِبلة وال شيَء عليه سوى اإلساءة إن 
ليلَة احلادي عشر أو غريَها من غدها مل َيصحَّ؛ ألن اللياَيل يف احلج يف حكم  مل يكن بعذٍر، ولو رمى

م املاضية، ولو مل يَرِم يف الليل رماه يف النهار ولو قبل الزوال قضاًء عنده، وعليه الكفارُة للتأخري،  األ
  .وأداًء عندمها، وال شيَء عليه

ا وم ا   ])ذو احلجة 12(الثوا )ذو احلجة 11([آخر وقت قضاء ر ا

م كلِّ  ها إىل الرابع مثال رماها كلَّها فيه قبل الزوال أو بعده على التأليف قضاًء ولو أّخر رمَي األ
عنده وعليه دٌم واحٌد للتأخري، وأداًء عندمها وال شيء عليه، وإن مل يَقِض حىت غرُبِت الشمُس منه 

  .)2(فات وقُت القضاء واألداء وعليه دٌم واحٌد اتفاقا

                                                   
ــ فصل يف وقت الرمي إخل صــــ  )1( ب رمي اجلمار وأحكامه ــ   .268، 267انظر "إرشاد الساري": 
  املصدر السابق.  )2(



مار         باب ر ا

  فصل 
مار ا  صفة ر ا وم ا    ا

م النحر َرَمی اجلماَر الثالَث بعد أن ُيصلَِّي الظهَر،   فإذا زالِت الشمُس من اليوم الثاين من أ
جلمرة األوىل فَيأتيها ِمن : «وهو الصحيحالكبري، ويف)2(اللبابو )1(اجلوهرةكما يف  يَبدأ 

ومزدلفَة، وَيصَعد إليها ويَعلوها حىت يكون ما عن يساره أقلَّ  )3(»اخلَيفأسفِل مىن من جهة مسجد 
احلصي  عِ مَ مما عن ميينه، وَيستقبِل الكعبَة حبيث تكون اجلمرُة بينه وبني الكعبة، وجيعل بينه وبني جمَْ 

َحَصياٍت مثَل  بسبعِ  افُيكره، مث يَرميها بيمينه سبعً  امخسَة أذرٍُع أو أكثَر ال أقلَّ؛ ألنه يكون َطرحً 
اِمه وس وال أصغرَ  احصی اَخلذف ال أكَرب كثريً  ُخذها بطرَيف إ ابته، ُيكربِّ مع كل حصاة  بّ جدا، 

  .كما مّر يف رمي يوم النحر

[ مرة األو ء بعد ر ا   [ا
حصاٍة  فَيِقف بعد متاِم الرمِي ال عند كلِّ من يساره، وَجيعلها على َقفاه،  مث يَتقّدم عنها قليًال 

 َهللا تعاىل ويـُْثِىن عليه ويُكربِّ ويُهلِّل وُيصلِّي على النيب  ما قيل: ُمستقبَل القبلة فَيحَمدك
طَن َكفَّيه إىل  ما َمنِكَبيه وَبَسَطهما وَجيعل  ويدعو حباجته، ويَرفع يديه َحْذَو َمنِكَبيه وال ُجياِوز 

  ِة وهو ظاهُر الرواية.لبالسماء كما هو السُّنة يف األدعية أو حنَو الق
 )5(البحروالكايفو )4(اخلانية، واختاره يف واألّوُل مرويٌّ عن "أيب يوسف"

وغريِه، مع خضوٍع وخشوٍع وتضرٍع  واستغفاٍر، وَميُكُث كذلك قدَر قراءِة سورِة البقرة  )6(اللبابو
أو ثالثِة أحزاٍب أو عشرين آيًة ويدعو، ويَنبغي للحاج أن َيستغفر لنفسه وألبويه وأقاربِه ومعارِفه 

للحاّج وملن استغفر له  اْغِفرْ  الّلهمّ وأِحّبائِه وسائِر املسلمني يف دعائه يف هذا الـَموِقف؛ حلديٍث: 
  .)7(احلاجُّ 

                                                   
رة   )1(   .1/386"اجلوهرة": كتاب احلج ــــ مطلب يف طواف الز
  .268م صــــانظر "إرشاد الساري": فصل يف صفة الرمي يف هذه األ  )2(
م الثالثة صــــ  )3(   .192"املنسك الكبري": فصل يف صفة الرمي يف األ
  (هامش"الفتاوى اهلندية"). 297، 1/296"اخلانية": فصل يف كيفية أداءاحلج   )4(
ب اإلحرام   )5(   .2/612"البحر": 
م صــــ  )6(   .268انظر "إرشاد الساري": فصل يف صفة الرمي يف هذه األ
  ».صحيح على شرط مسلم«، قال الذهيب يف "التلخيص": )، كتاب احلج، عن أيب هريرة 1612أخرجه "احلاكم" (  )7(



مار                 باب ر ا

وسطى] مرة ا ء بعد ر ا   [ا

يت اجلمرَة الوسطى فَيصنع عندها كما صنع عند األوىل إال أنه ال يَتقّدم عن َيساره كما  مث 
سيل مما يَلي الوادَي، ويَِقف يف بطن امل اذاَت اليسار كثريً  فـََعل يف اُألوىل بل َيرتكهما بيمٍني، ويَنحِدرُ 

  ، فَيفعل مجيَع ما فعل قبَلها من الوقوف والدعاء وغِري ذلك.عن أن ُيصيبه احلصى اُمنقطعً 

ء[ وقوف  رة العقبة] ترك ا   بعد ر 

يت اجلمرَة الُقصوى، وهي مجرُة الَعَقبة فَريميها من بطن الوادي ال  من فوق الَعَقبة كما مّر مث 
م الرمي للدعاء ويَدعو بال ُوقوٍف، والوقوُف عند  يف رمي يوم النحر، وال يَِقف عندها يف مجيع أ

م كلِّها، واألفضُل أن يَرمَي مجرَة الَعَقبة راكبً  ألنه يَنصرف، والراكُب أقدُر عليه  ااألْولَيني ُسّنٌة يف األ
م ال اوغريُها ماشيً  رمي، ألنه بعدها يَِقف ويَدعو فَريميها ماشيا؛ ليكوَن أقرَب إىل التضرع، يف مجيع أ

يف رمي اجلمار  ملا ُروي من ركوبه  املتون محًال  ، واختاره يفهذا قول "أيب يوسَف"
  .)1(كلِّها على أنه ليظهَر فعُله فُيقتدی به، وُيسأل وُحيفظ عنه املناسُك كما ذكر يف طوافه راكبا

ر راكبا أو ماشيا][أقوال الفقه   اء  أفضلية ا

  .)«)2 أفضُل يف قول "أيب حنيفة" و"دمحم" اإن الرَّمَي كلَّه راكبً : «اخلانيةوأما قوُهلما ففي 
حكى قوَل "أيب يوسف"  يعين عندمها؛ ألنه )3(»أفضلُ  اأن الرميَّ كلَّه ماشيً : «الظهرييةويف 

أل إذا «، قال: الظهرييةوغريُه ما يف  "الكمالُ "ل أّن يف املسألة ثالثَة أقواٍل، ورّجح بعده فَتَحصّ 
ً  ،على ما ذُكر محلنا ركوبَه  أقرُب إىل التواضع،  اا ماشيً أدائُهعبادًة، و  بِقي كونُه مؤدِّ

لركوب  َمن من األذى  وخصوصا يف هذا الزماِن، فإّن عاّمَة املسلمني ُمشاٌة يف مجيع الرمي، فال 
  .)4(»بينهم للزمحة

                                                   
ب اإلحرام   )1( (هامش"تبيني احلقائق")، و"املنسک الکبري": فصل يف صفة رمي اليوم  2/315"حاشية الشبلي":کتاب احلج ــــ 

  .194، 193الثاين صــــ
  (هامش"الفتاوى اهلندية"). 1/296ــــ فصل يف كيفية أداء احلج  "اخلانية": كتاب احلج  )2(
ـــ الفصل الثاين   )3(   . (خمطوطة)1/335"الفتاوى الظهريية": کتاب احلج ـ
ب اإلحرام   )4( ب اإلحرام 2/514"الفتح": كتاب احلج ــــ    (هامش"تبيني احلقائق"). 2/315، و"حاشية الشليب": كتاب احلج ــــ 



مار         باب ر ا

  فإذا فـَرَغ من الرمي يف اليوم الثاين َرَجع إىل منزله ويَبيُت تلك الليلَة مبىن للرمي.

  فصل 
مار الث وا  صفة ر ا وم ا   رابع ا

م الرمي َرَمی اجلماَر الثالَث بعد الزوال على الوجِه  فإذا كان من الَغد وهو اليوُم الثالُث من أ
املذكوِر جبميع كيفيته إال أنه أراد النفَر يَرميها قبل أن ُيصّلى الظهَر، وإذا َرَمى وأراد أن ينفَر إىل مكَة 

   املكي واآلفاقي. يف هذا اليوِم جاز بال  كراهٍة ،ال فرَق يف ذلك بني

الث بعدَ  وم ا فر  ا م ا شمس أو بعدَ  [ح   طلوع الفجر] غروب ا
فإن مل يَنفْر حىت مل يُِقْم نـََفر قبل غروب الشمس،  واألفضُل أن يُقيَم ويَرمَي يف اليوم الرابع، وإن

ر الرابع، ولو نـََفر أن ينفر حىت يرمَي يف الرابع، وَيسقط بنفره قبل طلوع فجله غرُبِت الشمُس يُكره 
أنه ليس أن ينفر بعد  :من الليل قبل طلوعه ال شيَء عليه يف الظاهر عن اإلمام، وقد أساء، وعنه

  . )1(الغروب، فإن نفر لزِمه دٌم، وعليه األئمُة الثالثةُ 
م ، فإن مل ينفْر حىت طلع الفجُر من اليو )2(ولو نفر بعد طلوع الفجر قبل الرمي يلَزمه الدُم اتفاقا

  الرابع، وجب عليه الرمُي يف يومه ذلك فَريمي اجلماَر الثالَث بعد الزوال كما مّر. 

رابع وم ا زوال  ا ر قبل ا م ا جة) 13( [ح   ]ذي ا

مع الكراهيِة التنزيهيِة، وهو قوُل  فإن َرَمى قبل الزوال يف هذا اليوِم صّح عند "أيب حنيفة"
 )5("و"إسحاَق ابِن راهويه )4("و"طاوسٍ  )3(""ِعكرمةَ 

 ؛ ألنه ملا ظهر أثُر )غاية(، وهو استحساٌن

                                                   
ب 195، 194"املنسك الكبري": فصل يف صفة رمي اليوم الثاين صــــ  )1( ، و"الفقه اإلسالمي وأدلته": كتاب احلج والعمره ــــ 

  .3/239واجبات احلج، رمي اجلمار يف مىن إخل 
  .270انظر "إرشاد الساري": فصل: مث إذا فرغ من الرمي صــــ  )2(
. مفسر، من التابعنيـ)، ـه105ت  -  25(م وىل عبد هللا بن عباس هو عكرمة بن عبد هللا الرببري األصل، م  )3(

  ).6/290، و"معجم املؤلفني" 4/244("األعالم للزركلي" 
بت وعائشة وأ هريرة 106ت  - 00هو طاوس بن كيسان اليماين، اجلندي (م  )4( هـــ)، كان أحد األئمة األعالم، مسع زيد بن 

  .16/236لوفيات" وزيد بن أرقم وطائفة.("الوايف 
 =هـ)، أخذ عنه  238ت  -161هو إسحاق بن إبراهيم بن خملد، احلنظلي، التميمي، املروزي، أبو يعقوب ابن راهويه (م  )5(

 



مار                 باب ر ا

لتقدمي أوىل. لرتك فألْن يظَهَر أثُر التخفيف فيه    التخفيف فيه 
م ال« وقاال ص له فيه ال)2()1(، وعليه اجلمهورُ »يصّح اعتبارا بسائر األ      نفُر فإذا ، وإمنا ُرخِّ

لنفر ا م التشريق حيث ال جيوز حَ ْلتَ مل َيرتخَّْص  م خبالف اليوم األول والثاين من أ ق بسائر األ
أثُر التخفيف فيهما بتجويز  فيهما قبل الزوال اتفاقا لوجوب اتباع املنقول لعدم املعقولية، ومل يظهر

دُة حيتاج إليها "أبو حنيفة" َوْحَده  ُب التخفيف، وهذه الز وألن اليوَم الرابَع  )3((فتح)الرتك لَِينفتَح 
خبالف األول والثاين؛ ألنه ال يُتحتَُّم فيه ومتاعه على نفسه  ايوَم نفٍر فيحتاج إىل تعجيل النفر خوفً 

  وغريُه. )4()تبيني( اليوم الثاينالنفُر بل هو ُخمّري يف 

رابعر آخر وقت [ وم ا   ]ا

  .وإن مل يـَْرِم حىت غرُبِت الشمُس فات وقُت الرمي أداًء وقضاًء، وتَعّني الدمُ 

 ُ صيات باقيةٍ فْ [ما  ] عل  ر   بعد الفراغ من ا

موضٍع طاهٍر، وإذا أراد أن ينفَر ومعه حصاٌة دفعها إىل غريه إن احتاج، وإال فَيطرحها يف 
  .)5(وَدفْـُنها ليس بشيٍء وَرْمُيها على اجلمرة مكروهٌ 

  فصل 
مار تيب ب ا الث  ال   ا

  وما ذََكر من الرتتيب يف اجلماِر الثالِث ُسّنٌة عند األكثر، هو املختاُر، وقيل: شرٌط كما قاله الثالثُة.

                                                                                                                                           
  ).1/199اإلمام أمحد، وغريهم. ("وفيات األعيان" 

  .270انظر "إرشاد الساري": فصل يف رمي اليوم الرابع صــــ  )1(
كما يف "الدر" مع "الرد": كتاب احلج ــــ مطلب يف رمي اجلمرات ا عليه اإلمام "أبو حنيفة" الراجح م القول الراجح:  )2(

ب اإلحرام 619، 3/618الثالث    .2/92، و"النهر الفائق": كتاب احلج ــــ 
ب اإلحرام   )3( ـــ    .2/512"الفتح": كتاب احلج ـ
ب اإلحرام   )4(   .2/314"التبيني": کتاب احلج ــــ 
  .271،270انظر "إرشاد الساري": فصل يف رمي اليوم الرابع صــــ  )5(



مار         باب ر ا

سائُل  مرات متفرقةٌ  [ تيب ب ا ِ تأخ ا أو  ترك ال   بعضها] ها أو تركِ ر أو تر

ألوىل مث َتذَّكر ذلك يف يومه فإنه يُعيد الُوسطى والَعَقبَة  فلو بدأ جبمرة الَعَقبة مث الُوسطى مث 
األخريَين فإنه يَرمي اُألوىل وَيستقبل الباقيَة، ولو رمى كلَّ  ، وكذا لو ترك اُألوىل وَرَمىاتمً ُسّنًة أو ح

ربٍع أّمت  مجرٍة بثالٍث أّمت اُألو  ربع مث أعاد الُوسطى بسبٍع مث الُقصوى بسبٍع، وإن َرَمى كلَّ واحدٍة  ىل 
كلَّ واحدة بثالٍث ثالٍث وال يُعيد؛ ألن لألكثر حكَم الكل، وإن استقبل فهو أفضُل، وإن رمى 

اهن حبصاٍة اجلمرَة اُألوىل مث رمى اجلمرَة الوسطى حبصاٍة مث رمى اجلمرَة األخريَة حبصاٍة مث رجع فرم
حىت َرَمى كلَّ واحدٍة منهن بسبِع على ما وصفت لك فقد ّمت رمُيه على اجلمرة األوىل ورمى  اةٍ صَ حَ 

أربَع َحَصياٍت على اجلمرة الوسطى فعليه أن يُِتمَّها برمِي ثالِث حصياٍت، وَرَمى مجرَة العقبة حبصاٍة 
  .)1()حميط(فيُِتمُّهن برمي ستٍّ 

أو الثالث أو الرابع الُوسطى والثالثَة، ومل يـَْرِم األوىل فعند القضاء إن َرَمى  َرَمی يف اليوم الثاين
لرتتيب فحسٌن، وإن قضى األوىل جاز لُسنَّية الرتتيب، وعليه سبُع صدقاٍت للتأخري، ولو  الكلَّ 

األوىل،  ، َجَعلهّن منُهنَّ  رمى اجلماَر الثالَث، فإذا يف يده أربُع حصيات، وال َيدري ِمن أيِّتهن
 ً أعاد على كل مجرٍة واحدًة واحدًة، ولو كانت  فَريِميهن عليها، وَيستقبل الباقيّـَتني، ولو ُكّن ثال

لرتتيب على كل واحدٍة واحدًة واحدًة، وال يُعيد؛ ألن لألكثر حكَم  حصاًة أو حصاَتني يَرمي 
اد على كل واحدٍة منهن حصاًة ولو نقص حصاًة ال َيدري أيـَّتهن نقصها أع«الكبري، ويف )2(الكل

، ولو َرَمى أكثَر من سبٍع ُكره إذا كان عن قصٍد، وأما إذا شّك يف السابع )3(اهــ» حصاًة ليربأ بيقنيٍ 
  .)4(فرماه وتبّني أنه الثامُن فال يضر

                                                   
ـــ الفصل الثالث: تعليم أعمال احلج   )1( ، وانظر "إرشاد الساري": فصل يف 410، 3/409"احمليط الربهاين": كتاب املناسك ـ

  .276أحكام الرمي وشرائطه وواجباته صــــ
  .277،276شرائطه وواجباته صــــانظر "إرشاد الساري": فصل يف أحكام الرمي و   )2(
  .197"املنسک الکبري": فصل: ولو نقص حصاة صــــ  )3(
  .277انظر "إرشاد الساري": قبيل فصل يف مكروهاته صــــ  )4(



مار                 باب ر ا

  تتمة
مرات وجهةِ  واالة ب ا اط ا يفيةٍ  [ عدم اش رمية و ] خاصة ا   لرا

ُة بني اجلمرات، والبني َرَمياٍت مجرًة واحدًة بل َيُسّن فُيكره ترُكها، وال ُيشرتط وال ُيشرتط املواال
جهٌة للرمي، فِمن أّي جهٍة َرَمى صّح إال أنه ُيستحّب أو َيُسّن اجلهُة املذكورُة، وال ُيشرتط أن يكون 

أيِّ حاٍل َرَمى، ومن  الرامي على حالٍة خمصوصٍة من قياٍم واستقباٍل وطهارٍة أو قرٍب أو بـُْعٍد بل على
  .)1(أيِّ مكاٍن َرَمى صّح إال أنه َيُسّن وقوفُه للرمي بنحو مخسِة أذرٍع من اجلمرة أو أكثر وُيكره األقلُّ 

  فصل 
ر ائط ا    

  وهي عشرٌة:
وجاز الطرُح؛ ألنه نوُع  ارميً  ال اُيسّمى نثارً  فال َيصّح الوضُع، وال ما اأن ُيسّمى رميً  األّوُل:

  .)2(رمٍي، ويُكره؛ ألنه ترُك السنة
لّرِجل، نقله يف والثاين: لَقوس وحنوِه، وال الرمُي  ليد، فال ُجيزئ الرمُي    .)3(املنحةالرمُي 
جلمرة أو قريبً  الثالُث: منها، واجلمرُة موضُع الشاخِص ال الشاخُص؛ فإنه  اوقوُع احلصی 

منها وإن وقع يف الشاخص ال ُجيزئه، واحلاصُل أنه لو وقع على أحِد  الو وقع بعيدً عالمٌة للجمرة، ف
جوانِب الشاخص أجزأه للقرب، ولو وقع على قـُّبِة الشاخص ومل يـَْنزِْل عنها ال جيزئه للبعد، وُقدَِّر 

الثُة أذرٍع بعيٌد وما ث: «اجلوهرة، ويف )4(اللبابكذا يف ،  القريُب بثالثِة أْذرٍُع، والبعيُد مبا فوَقها
: الفتحوذكر يف  الدر، لكن جزم به يف )6("قيل"ـــــب اللباب، وهذا حكاه يف )5(»دونه قريبٌ 

 اعلى الُقرب والُبعد عرفا، وما يُقال فيه عرفً  ا، ومنهم َمن مل يُقدِّْره اعتمادً »القريُب قدُر ذراٍع وحنوه«

                                                   
  .276، 275أيضا: فصل يف أحكام الرمي وشرائطه وواجباته صـــ  )1(
  .272صــــ أيضا:  )2(
ب اإلحرام   )3( ـــ    (هامش"البحر الرائق"). 2/602"املنحة": كتاب احلج ـ
  .271انظر "إرشاد الساري": فصل يف أحكام الرمي وشرائطه وواجباته صــــ  )4(
  .1/381"اجلوهرة": كتاب احلج ــــ مطلب يف رمي مجرة العقبة  )5(
  .271انظر "إرشاد الساري": فصل يف أحكام الرمي وشرائطه وواجباته صــــ  )6(



مار         باب ر ا

  .)1(ليس بقريب وال بعيد  فالظاهُر أنه ال جيوز

بيه   ت
ر ل ا    بيان 

، )2(»َحمّل الرمي هو املوضُع الذي عليه الشاخُص وما حوله ال الشاخصُ : «النخبةقال يف
اجلمرُة ُجمتمع احلصى ال ما سال من احلصى وال الشاخُص «، وقال الشافعيُة: )3(البحرومثله يف 

ولو كان يف الشاخص طاق «قالوا:  ،وقدروا جمتمع احلصي بثالثِة أذرعٍ  »شاخصوال موضُع ال
لكلّية واستقّرْت يف موضعه مل َجيُْز بناًء على »فاستقّرِت احلصاُة فيه مل َجيُزْ  ، وكذا لو أُزيل الشاخُص 
 ، وقال)4(؛ ألن األصَل البقاُء على ما كان ما مل ُيصحح خالفه أن الشاخَص كان يف زمنه

 .)5(اهــ» اجلمرُة اسٌم للبناء وما حتته على املعتمد«املالكيُة: 
وقوُع احلصى يف الـَمرمى بفعله، فلو وقعْت على ظهِر رجٍل أو َحممٍل، وثبتْت عليه حىت  الرابُع:

َنِنها ذلك رماها، ولو سقطت عنه بنفسها يف سَ طرحها احلامُل مل َجيُْز، وكذا لو أخذها احلامُل وَوَضعها و 
ا وقعت يف الـَمرمى بنفسها أو بنفِض َمن وقعْت عليه وحتريُكه ففيه ع ند اجلمرة أجزأه، وإن مل يَْدِر أ

  اختالٌف، واالحتياُط أن يُعيده، وكذا لو رمى وشّك يف وقوعها موقعها فاألحوُط أن يُعيد.
زئه إال عن واحدٍة تفريُق الرميات، فلو َرَمى بسبِع حصياٍت أو أكثَر مجلًة واحدًة ال جيُ  اخلامُس:

ا إذا وقعْت متفرقًة جاز" «ماينِّ الَكرْ ملا يف " اخالفً  )6(ولو وقعْت متفرقًة عند األربعة ، ومتامه يف )7(»أ
  ، ولو رمى حبصاٍة واحدٍة سبَع مرّاٍت أجزأه.)8(املنحة

                                                   
ب اإلحرام "الفتح": كتاب احلج ـــ  )1(   .2/499ـ 
  .271انظر "إرشاد الساري": فصل يف أحكام الرمي وشرائطه وواجباته صــــ  )2(
م التشريق صــــ  )3(   .1861"البحر العميق": الباب الثاين عشر ــــ فصل فيما يفعله احلاج أ
ب دخول احملرم مكة   )4(   .4/134"حتفة احملتاج يف شرح املنهاج": كتاب احلج ــــ 
ب احلج   )5( موع":    .2/54"ضوء الشموع شرح ا
  .3/240"الفقه اإلسالمي وأدلته": الباب اخلامس: احلج والعمرة، واجبات الرمي   )6(
  .562"املسالك يف املناسك": فصل يف بيان مناسك مىن ــــ فصل منه صــــ  )7(
ب اإلحرام   )8( ـــ    الرائق"). (هامش"البحر 2/602انظر "املنحة": كتاب احلج ـ



مار                 باب ر ا

  أن يَرمَي بنفسه فال جتوز النيابُة فيه عند القدرة، وجتوز عند العذر. السادُس:

ر عن الغ بعذر]   [ا

مره أو ُمغمى عليه ولو بغري أمرِه أو صيبٍّ أو معتوٍه أو جمنوٍن جاز،  فلو َرَمى عن مريٍض 
كُ  ا أو يَرمونه  إن  وال يُعادفِّهم، ولو رمى عنهم ُجيزئهم ذلك واألفضُل أن تُوضَع احلصاُة يف أُكفِّهم فَريمو

  إن مل يرموا إال املريض.زال العذُر يف الوقت وال فديَة عليهم و 

ي  [حدّ  رض ا يابةُ ا ] وز فيه ا ر    ا
، إما ألنه وال حمموًال  اراكبً  ي جالسا؛ ألنه ال يستطيع الرميَ وحدُّ املريض أن َيصَري حبيث ُيصلِّ 

لرمي ضرٌر، فإن كان مريٌض له قدرٌة على حضور  ، الـَمرمى حمموًال تعّذر عليه الرمُي أو يَلَحقه 
دُة املرض وال بط  ويستطيع الرميَ  ُء الُربء ال جيوز و كذلك من غري أن يلحقه أٌمل شديٌد وال ُخياف ز

  .النيابُة عنه إال أن ال جيَد َمن حيمله
واألوىل أن ، )1((لباب)ولو رمى حبصاَتني إحدامها عن نفسه واألخرى من غريه جاز وُيكره 

م )2((شرح) عن نفسه مث عن غريه يَرمَي السبعَة أّوًال  ، لكن الظاهَر أنه يف يوم النحر ،وأما يف األ
، فاألوىل )3(مث عن غريه؛ لئال تفوَته املواالةُ  الثالثة فاألوىل أن يَرمَي اجلماَر الثالَث عن نفسه أّوًال 

بعد  حبصاَتني أي واحدةً  )5(اللبابوقوله: يف  )4(املنحة، كما فعله يف السبعةَ إسقاُط قوله: 
  ، وهللا سبحانه وتعاىل أعلم.واحدٍة ال مجلةً 

رأة] [ال فرَق  رجل وا   ب ر ا

والرَّجُل واملرأُة يف الرمي سواء إال أن رمَيها يف الليل أفضُل فال جتوز النيابُة عن املرأة بغري عذٍر 
  .)6((شرح)

                                                   
  .274انظر "إرشاد الساري": فصل يف أحكام الرمي وشرائطه وواجباته صــــ  )1(
  املصدر السابق.  )2(
  املصدر السابق.  )3(
ب اإلحرام   )4( ـــ    (هامش"البحر الرائق"). 2/602"املنحة": كتاب احلج ـ
  .274صــــانظر "إرشاد الساري": فصل يف أحكام الرمي وشرائطه وواجباته   )5(
  .276، 275صــــ أيضا:  )6(



مار         باب ر ا

بيه   ت
َس   أنّ  ضعف ل زحام وا را يابة  ا   ا من أعذار جواز ا

م جعلوا خوَف الزحام عذرً  للمرأة ولـَمن به علٌة أو ُضعٌف يف تقدمي الرمي  اقد تَبّني مما قّدمنا أ
نفسهم  خريِه إىل الليل ال يف جواز النيابة عنهم؛ لعدم الضرورة، فلو مل يَرموا  قبل طلوع الشمس أو 

  خلوف الزحام تلَزمهم الفديُة، وهللا سبحانه وتعاىل أعلم.

وز وز به] [ما  ر وما ال    به ا

لـَمَدر  اأن يكون احلصى من جنس األرض َحجرً  السابُع: ق لِ وخَ  ،كان أو غريَه، فيجوز 
 ،والزرنيخِ  ،والِكْربيتِ  ،والُكحلِ  ،وامللِح اجلبليِّ  ،[الطني األمحر]غرةِ وامل ،والنَّورةِ  ،والطنيِ  ،رِّ اآلجُ 

ألحجار  ،واملردارسنج   أفضُل.وقُبضًة من تُراٍب، و
لذهبِ   ،- وهي ِكباُر اللؤلؤ - واجلواهرِ  ،واملرجانِ  ،واللؤلؤِ  ،والعنربِ  ،واحلديدِ  ،والفضةِ  ،وال جيوز 

ا ليست من أجزاء األرض، واخلشُب وإن كان من جنس األرض لكنه يُرَمد   ،واخلشبِ  والبعرِة؛ أل
  .)1((شرح)كما أن املعدينَّ يُذاُب 

مينة ر باألحجار ا م ا سة [ح ف   ]وا

ألحجاِر النفيسِة كالياقوتِ «مث قيل:   ،دِ رُّ مُ والزُّ  ،جيوز ما كان من جنس األرِض، فيجوز 
      د مبا يقع االستهانُة برميه، يُقي«، وقيل: »والفريوزج ،والعقيق ،والبلور ،والزبرجد ،)2(شِ خْ لَ والبَـ 

ألحجار النفيسة   ».فال جيوز 
. أن يكون احلصى مما يكون الرمُي به استهانةً  الثامُن:   كما ذكر
  الوقُت، وقد مّر تفصيُله. التاسُع:
  .)3(إتياُن أكثر عدده يف كلِّ يوٍم، فلو تركه فكأنّه مل يـَْرمِ  العاشُر:

                                                   
  .276، 275صــــ أيضا:  )1(
اية  ُجيلب من بلخشان، والعجم يقولون له: "َبَدخشان"، أي جوهر قوله: البلخش:  )2( اية املطلب يف  وهو اسم والية. (

  ).8/320املذهب: كتاب إحياء املوات 
  .276، 275وواجباته صــــ انظر "إرشاد الساري": فصل يف أحكام الرمي وشرائطه  )3(



مار                 باب ر ا

  فصل
ر    واجبات ا

من سبعٍة  وهي تقدميُه على احللق عند اإلمام، وإمتاُم ما زاد على أكثِر عدده، فلو ترك األقلَّ 
  .يوَم النحر أو ِمن إحدى وعشرين يف يوٍم آَخَر أجزأه، وعليه لكلِّ حصاٍة صدقةٌ 

  فصل
فر من م سنونُ   ا ورود ا حّصب] [وا    ا

وإذا فـَرَغ من الرمي يوَم النفر األول أو الثاين، وأراد النفَر توّجه إىل مكَة قبل أن ُيصّلي الظهَر، 
ب وهو األبطُح فالسُّّنُة أن يـَْنزِل به ولو ساعًة ويدعو أو يَِقُف على راحلِته كذلك وإذا َوَصل الـُمحصَّ 

ذا حيُصل أصُل السنة، وأما الكماُل فهو أن يصلي فيه الظهَر والعصَر واملغرَب والعشاَء  ويدعو، و
ُخل مكَة، هكذا فـََعل رسوُل هللا، مث يد)1(َيهَجع َهْجَعةً 

  يكون مسيئا. ، فلو تركه أصًال )2(

حص  [حدّ   ا
ً

  ا] وعرضً ب طوال

ه ما بني ملقابر اىل والـُمحّصُب هو فناُء مكَة، وَحدُّ اجلبال املقابلة لذلك،  اجلبَلني املتصَلني 
لوادي، وليست املقربُة من عن بطن ا ايف الشق األيسر، وأنت ذاهٌب إىل مىن ُمرتِفعً  اُمصِعدً 

لني أحدمها على يسار اهلابط إىل  املقابر من ثَنيِة ِكداء، والثاين ، واجلب)3(الفتحكذا يف ،  احملصب
ب مكَة إىل جبل الْ  ، وأما حدُّه طوًال اعلى ميينه، وهذا حدُّه عرضً  ة بُقرب السَّيل الذي ريْ عِ فِمن 

يقال له: سبيُل الستِّ بطريق مىن على ميني الذاهب إىل مىن، واملقربُة مستثىن عن َعرض احملصب، 
  .)4(الكبريومتاُمه يف 

                                                   
  أي ينام نومة. قوله "يهجع هجعة":  )1(
ا يعين احملصب الظهر والعصر: «كما ورد يف حديث ابن عمر   )2( ، قال خالد: »واملغرب«أحسبه قال: » كان يصلي 

ب النزول بذي طوى1768(أخرجه البخاري (» ال أشك يف العشاء ويهجع هجعة، ويذكر ذلك عن النيب   ،( 
  قبل أن يدخل مكة).

ب اإلحرام   )3( ـــ    .278، 277، وانظر "إرشاد الساري": فصل يف النفر صـــ515، 2/514"الفتح": كتاب احلج ـ
  .200انظر "املنسك الكبري": فصل يف النفر من مىن صــــ  )4(



مار         باب ر ا

  فصل
 ]قامه بمكةَ مُ  امَ غتنم أيّ و[

ُم التشر  ّ ا، وْلُيكِثر من الطواف، وإذا مضت أ يق أتى وإذا دخل مكَة فلَيغتِنْم ُمّدَة مقاِمه 
بِعوا بني احلج : ، قال)1(بعمرة اإلسالم أو بعمرة التطوع، وُيستحّب اإلكثاُر منها

، رواه ا يَنفيان الفقَر والذنوَب كما يَنفي الكُري خبَث احلديِد والذهِب والفضةِ م؛ فإوالعمرة
" )2("الرتمذيُّ"   .)3(و"النسائيُّ
ئِهم : «السراجيةويف  م يعتمرون ما شاءوا بنيِة أنفِسهم وآ ُم التشريق فإ وإذا مضْت أ
م ِ ، وينبغي أن ال خيرج من مكة حىت َخيتم القرآَن؛ فإن ذلك مستحٌب يف املساجد )4(اهــ» وإخوا

  .)5((شرح)الثالثِة، ويف َمْهبط الوحي آكُد 
  وُيستحّب اإلكثاُر من الصالِة والصياِم والصدقِة على أهلها وكلِّ أعمال الِربّ.

كَة]   [تعظيُم أهِل 

وينبغي أن ينظَُر إىل أهلها بعني التعظيِم، وال يـَْبَحث عن بواطنهم، وَيِكل سرائَرهم إىل هللا 
  .)6((لباب)اجلوار تعاىل، وُحيبُّهم جبوارهم كيفما كانوا؛ إذ عظُم اإلساءة ال َتسلب حرمَة 

ْع، وهللا سبحانه ب ما يفعله بعد السعي، فلُرياجَ وقد ذكر املستحباتِّ املهّمَة للحاّج يف 
  وتعاىل أعلم.

      

                                                   
  .204أيضا: فصل: مث ليغتنم صــــ  )1(
ب 810أخرجه "الرتمذي"(  )2( قال "الرتمذي":  ما جاء يف ثواب احلج والعمرة: عن ابن مسعود )، كتاب احلج ــــ 

  ».حديث ابن مسعود حديث حسن صحيح«
ـــ فصل: املتابعة بني احلج والعمرة: عن ابن عباس 2630أخرجه "النسائي"(  )3( ب وجوب احلج ـ   .)، كتاب املناسك ــــ 
ب ترتيب أفعال  )4( ـــ    .181احلج صــــ "الفتاوى السراجية": كتاب احلج ـ
ـــ فصل يف النفر صــــ  )5( ب رمي اجلمار وأحكامه ـ   .278انظر "إرشاد الساري": 
رة سيد املرسلني   )6( ب ز   .585، فصل: ويستحب إخل صــــأيضا: 



صدر                 طواف ا

صدر   باب طواف ا

مُ  صدر وَمن ال [ح ] طواف ا
ُ

  ب عليه هذا الطواف

غَري معذوٍر،  امكلَّفً  اهو واجٌب على كّل حاجٍّ آفاقيٍّ ُمفرٍد أو قارٍن أو متمتٍع بشرط كونه ُمدرِكً 
ا قبل حلِّ النفِر األوِل وأهِل احلرم واحلِل  فال جيب على ُمعِتمٍر وال على أهل مكَة وَمن أقام 

نوِن والصِيب واحلائِض والنفساِء إال أنه يُـ  ألهل مكة وَمن  بُ دَ نْ واملواقيِت، وفائِت احلج واْحملَصِر وا
ا«ا، ومعىن قوهلم وغريِمه )2(النهرو )1(الدريف حكمهم كما يف  أي نوى اإلقامَة  »وَمن أقام 

ا، واختذها دارً    .ااألبديَة 

صدر] ائط صحة طواف ا ]  

  ومن شرائط صحته:
  نية الطواف

رِة ال يُعنيِّ شيئً  أو نوى تطوعا   اوالشرُط أصُل النية ال التعيُني حىت لو طاف بعد طواِف الز
فلو طاف بعد ما حلَّ النـَْفُر، ونوى : «البحر، ويف )3((بدائع)كان للصدر؛ ألن الوقَت تَعنيَّ له 

فلو طاف بعد إرادة السفر، ونوى التطوَع أجزأه عن : «الدر، ويف )4(»التطوَع أجزأه عن الصدر
  ، وال منافاَة، فافهْم .)5(اهــ» الصدر

ارة] ز   [كونه بعد طواف ا

رِة كلِّه أو أكثرِه، ولو بِقي عليه من أفعال احلج واجباٌت وسنٌن،  وأن يكون بعد طواِف الز

                                                   
  .3/622: كتاب احلج ــــ مطلب يف طواف الصدرالدر" مع "الرد""  )1(
ب اإلحرام   )2( ـــ    .94، 2/93"النهر": كتاب احلج ـ
  .2/333"البدائع":کتاب احلج ــــ فصل: وأما شرائط جوازه   )3(
ب اإلحرام   )4(   .2/614"البحر": كتاب احلج ــــ 
رة الدر" مع "الرد""  )5(   .3/622: كتاب احلج ــــ مطلب يف طواف الز



صدر           طواف ا

  . )1((شرح)وحملُّ الوداع هو الفراُغ من األعمال 
  فله وقتان: وقُت اجلواز على التعيني، ووقُت االستحباب.

ائز][وقتُ    ه ا

رِة ولو يف يوم النحر، وال آخَر له أما وقُت جوازه على التعيني فأوَّلُه بعد إتيان أكثِر ط واِف الز
  ما دام مقيما، فلو أتى به ولو بعد سنٍة يكون أداًء ال قضاًء.

ستحب][وقتُ    ه ا

ويَدُخل وقُته إذا حّل : «اجلوهرةفأن يُوِقَعه عند إرادة السفر، وما يف وأما وقُت االستحباب 
ووقُته بعد الفراغ من مناسِك احلج فمحموٌل على وقت  ،)3(املشكالت، وكذا يف )2(»له النَـْفُر األولُ 

  .)4((شرح) استحبابه

مُ  شغٍل مَ  [ح لصدر ثم أقام بمكة    ]ن طاف 
مً  َس، واألفضُل أن يُعِيَده، وعن "أيب حنيفة" اولو أقام بعده ولو أ إذا طاف  أو أكثَر فال 

  .)5(آَخَر؛ لئال يكوَن بني طواِفه وسفرِه حائلٌ  اللصدر مث أقام إىل العشاء فأحبُّ إيلَّ أن يطوَف طوافً 
واحلاصُل أن املستحبَّ فيه أن يقَع عند إرادة السفر بعد الفراغ من أفعاِل احلجِّ بل من مجيع 

  أشغاله ويَعقبه اخلروُج من غري َمكٍث.
فإن َمَكث بعده لغري عذٍر أو لُشغٍل غري أسباب : «، قال "النَـَووّي"يةوهذا واجٌب عند الشافع

سباب اخلر    .)6(اهــ» مل يُِعْده الرَّْحِل وحنوِمها وج كشراِء الزاِد بال مكٍث وَشدِّ اخلروج فعليه إعادتُه وإن اشتغل 

                                                   
ب طواف الصدر صــــ  )1(   .279انظر "إرشاد الساري": 
  .1/388ــــ مطلب يف طواف الصدر"اجلوهرة": كتاب احلج   )2(
هــ).("هدية 792لعل املراد منه "التنبيه على مشكالت اهلداية" لعلي بن علي بن دمحم بن دمحم بن العّز عالء الدين احلنفي (ت  )3(

املنعم )، أو املراد منه "اإلشارات يف ضبط املشكالت" إلبراهيم بن علي بن أمحد بن عبد الواحد بن عبد 1/726العارفني" 
  ).1/16هــ).("هدية العارفني"  758جنم الدين احلنفي(ت 

ب طواف الصدر صــــ  )4(   .270، 279انظر "إرشاد الساري": 
  .2/333"البدائع":کتاب احلج ــــ فصل: وأما شرائط جواز طواف الصدر   )5(
  .408 ،407"اإليضاح يف مناسك احلج والعمرة": الباب اخلامس يف املقام مبكة صــــ  )6(



صدر                 طواف ا

بيه   ت
صدر]   [ ذكر االختالف  مع ا

لصدر الذي هو الرجوُع، فعند هو الرجوُع عن أفعال واختُلف يف املراد : «البحرويف 
هو الرجوُع إىل أهله، ويـَْبتين عليه أنه لو طاف للصدر، مث أقام مبكَة  احلج، وعند "الشافعي"

  لُشغٍل مل تَلَزْمه اإلعادُة عند خالفا له.
عتبار أن الصدَر سبٌب أو شر  ٌط، وكلُّ منها والصحيُح قولُنا؛ ألن اإلضافَة لالختصاص، وهو 

، وال يسقط عنه هذا الطواُف بنية اإلقامة ولو سنني، )1(، ومتاُمه فيه»سابٌق على احلكم، وهو مبا قلنا
ويسقط بنية االستيطان مبكَة أو مبا حوَهلا قبل حلِّ النـَّْفِر األوِل، ولو نواه بعده ال يسقط عنه يف 

  .ذا َشرَع فيهيسقط يف احلالني إال إ«وقال "أبو يوسَف": ، قوهلما
  .)2(»ولو نوى االستيطاَن قبل النـَّْفر مث بدا له اخلروُج مل جيب حينئذ كاملكي إذا خرج ال جيب عليه

  فصل 
كةَ فيمن خرج مِ  َ  ن  م  لصدر] ْف ُط و   [أي 

جيب عليه العوُد بال إحراٍم مامل ُجياِوِز امليقاَت، فإن جاوزه مل َجيِب الرجوُع عينا، بل إما أن 
حرام عمرٍة أو حٍج، فإذا رجع ابتدأ بطواف العمرة مث يطوف َميضَي  وعليه دٌم، وإما أن يرجع 

اوزة، ويَبعث دما؛ ألنه  للصدر، وال شيَء عليه للتأخري، ويكون ُمسيًئا، واألوىل أن ال يرجَع بعد ا
  أنفُع للفقراء وأيسُر عليه.

  مها طواُف الصدر، وإن جاوزت مث طُهرتوإذا طُهرِت احلائُض قبل أن تُفارَِق بُنياَن مكة يلزَ 
فلم تغتِسل ومل يذهْب وقُت الصالة حىت خرجْت من مكَة مل يلَزْمها، ولو طُهرت يف أقلَّ من عشرة 

إذا  وكذا ها العوُد للطواف،وقُت الصالة؛ فإنه يلَزمُ  و ذهبأ اغتسلتْ  مل يلَزْمها العوُد خبالف ما إذا
  طُهرت بعد عشٍر.

مث طُهرْت فرجعْت إىل مكَة قبل جماوزة  امليقات لزِمها الطواُف؛  حائضٌ ولو خرجْت وهي 

                                                   
ب اإلحرام   )1( ـــ    .2/614انظر "البحر": كتاب احلج ـ
ب طواف الصدر صــــ  )2(   .280انظر "إرشاد الساري": 



صدر           طواف ا

لكون داخل للميقات يف حكم مكة، والنفساُء كاحلائِض، وليس على اخلارج إىل التنعيم َوَداٌع 
 .)1((لباب)

  فصل 
وداع وما ا يودّ   صفة طواف ا بعه  يَت ي   ع به ا

حلجر األسود، وطاف للصدر سبعً  وإذا أراد السفَر من مكَة دخل املسجَد، بال رمٍل  افبدأ 
رة )2()مراقي الفالح(وسعٍى بعده إن قّدمهما    .)3((رداحملتار) وإال فعلهما فيه كما مّر يف طواف الز

ُب  عت وا ر َزم] [أداُء ا ْ   من ماء َز

يت زمزمَ  فَيْشَرُب من مائها   مث يصلي ركعَتيه خلَف املقام أو حيث تيّسر من املسجد احلرام، مث 
قَي ال   .)4(الفتحه يف الِبْئر كما يف بَّ دَّْلو على جسده إن تيّسر أو َيصُ كما مّر يف القدوم، ويـُْفرِغ 

جر األسود]ا[ م واستالم ا ل   تيان ا

أل َيت الباَب ويُقِبل العتبَة املرتفعَة عن األرض مث يلتزِم امللتَزَم ويَتشّبث  ستار مث ُيستحّب أن 
جلدار ساعًة ودعا، وجيتهد يف إخراج الدَّمع من َعينه، مث يرجع قهقرى حىت َخيْرَُج من  ويلتصق 

  وغريه. )5(الدراملسجد، كذا يف 
  .)6(اهــ» مث َيستلم احلجَر األسوَد، ويرجع قهقرى حىت خيرَج من املسجد: «اللبابويف 

كراهيَة قيام الرجل  عباٍس" و"جماهٍد"وقد جاء عن "ابِن : «مناسك النوويقال يف 
ظرً  ب املسجد  إىل الكعبة إذا أراد االنصراَف إىل وطنه بل يكون آخَر عهده الطواُف،  اعلى 

                                                   
  .281،280صــــ أيضا:  )1(
ــ فصل يف كيفية إخل صــــ  )2(   (هامش "مراقي الفالح"). 737انظر "حاشية الطحطاوي": كتاب احلج ــ
رة : كتاب احلج ـالدر" مع "الرد""  )3(   .3/615ـــ مطلب يف طواف الز
ــ فصل يف ماء زمزم   )4(   .2/517"الفتح": كتاب احلج ــ
  .3/623: كتاب احلج ــــ مطلب يف مضاعفة الصالة مبكة الدر" مع "الرد""  )5(
ب طواف الصدرــــ فصل يف صفة طواف الوداع صــــ  )6(   .282انظر "إرشاد الساري": 



صدر                 طواف ا

 .)1(، وهللا أعلم اهــ»وهذا هو الصوابُ 

 
ُ

صدر والقوُل  [اختالف راجح فيه] األقوال  ترتيب األفعال بعد طواف ا   ا

أنه بعد الركعتني  )5(اهلدايةومحلوا عليه عبارَة  )4(الكفايةو )3(لعنايةاو )2(الفتحواختار يف 
يت زمزَم مث ينصرف منها اهــ.   يُقبِّل العتبَة ويَلتزِِم امللتَزَم مث 

، ويف )6(اهــ »كما ذكره الشارحُ    أنه املختارُ : «البحروالرتتيُب األوُل قد جزم به غُري واحٍد، ويف 
ت، وهو األصحُّ وهو : «الشرح ، ويُؤيّده ما )8(" و"الزيلعيُّ"الَكْرماينُّ كما صرح به "  )7(»املشهوُر من الروا

يت املقاَم فُيصلِّي عنده  )9(أن الكرخيَّ : «البدائعيف  ذََكر أن عند "أيب حنيفة" إذا فرغ من الطواف 
يت امللتزمَ  يت زمزَم فيشرب من مائها، وَيُصبُّ على وجهه ورأِسه، مث    .)10(اهــ» ركعتني، مث 

يت العتيق] اف من ا   [كيفية االن

رً  وكيفيُة رجوعه أن يرجَع قهقرى، وبُصره مالحٌظ للبيِت متباِكًيا، على ِفراقه حىت خيرَُج  امتحسِّ
ب احلَُزورَة، املعروف ب ؛ لكنه يفعله على وجٍه ال حيصل منه "ب الوداع"ـــــمن أسفل املسجد من 

  .)11((لباب)صداٌم أو وطٌئ ألحٍد، وقيل ينصرف وَميشي ويَلتفت إىل البيت كاملُتَحّزِن على فراقه 

                                                   
  .412ج والعمرة": الباب اخلامس يف املقام مبكة صــــ"اإليضاح يف مناسك احل  )1(
  .2/517"الفتح ": كتاب احلج ــــ فصل يف ماء زمزم   )2(
  (هامش"فتح القدير"). 2/516"العناية": كتاب احلج   )3(
ب اإلحرام   )4(   (هامش"فتح القدير"). 2/116"الكفاية": كتاب احلج ــــ 
ب   )5( ـــ    .2/222اإلحرام "اهلداية": كتاب احلج ـ
ب اإلحرام   )6(   .2/616"البحر": كتاب احلج ــــ 
ب طواف الصدرــــ فصل يف صفة طواف الوداع صــــ  )7(   .282انظر"إرشاد الساري": 
ب اإلحرام 8(   .2/319) "التبيني": كتاب احلج ــــ 
، له: "شرح اجلامع الصغري" و"شرح اجلامع هـــ)340ت  - 260) هو عبيد هللا بن احلسني الكرخي، أبو احلسن، فقيه (م9(

  ).4/193الكبري". ("األعالم للزرکلی" 
  .2/364)"البدائع": کتاب احلج ــــ قبيل فصل: وأما شرائط أركانه 10(
  )املصدر السابق.11(



صدر           طواف ا

بيه   ت
رجوع قهقرى، وتقبي عدم ثبوت[    ة]بَ تَ ل العَ ا

 وال ِمن فعل الصحابة بعده  مل يَثُبْت تقبيُل الَعَتبة وال الرجعُة قهقرى ِمن فعله
  ًللبيِت املعّظِم.  اإمنا استحسنهما مشاُخينا تعظيم  

يت زمزَم، مث يعود إىل احلجر األسود، مث  يت امللتَزَم مث  واملختاُر عند الشافعّية أنه بعد الركعتني 
 )1("ممن صار إىل القهقري"الزَّعفراينُّ : « ُمَولًِّيا ظهَره إىل الكعبة، قال "ابُن حجر"يرجع 

  .)3(اهــ )2(»"وأستاذي الشيُخ "شهاُب الدين الَسَهْرَوْرِدي

وداع] ائض عند ا اف ا   [صفة ان

ب املسجد وتدعو َمتضي   .)4(واحلائُض تَِقف عند 

نُ  كةَ  [ روج من    ]ا

ب الشَّ  سفل مكَة  يكةِ بِ وُيستحّب خروُجه من مكَة من  من الثنّية السفلى، وهي ثنّية كداء 
  .)5(إىل َصوب ذي طوى، ويتصدق عند اخلروج بشيء

س إ[ دينة قبل العود إ األهل] ا   ا

رة تُربته فيعود إىل أهله بعد أن َيِسيـَْر إىل   َمْن َحجَّ حلديث:   املدينة املنورة لز

                                                   
لزعفراين   )1( "تفسري القرآن" )، له: ــه369ت  - 00(مهو احلافظ أبو سعيد احلسني بن دمحم بن على األصبهاين، املعروف 

  ).1305و"مسند يف احلديث".("هدية العارفني" 
له: "مناسك  ،ـ)ـه632ت  - 539(مهو عمر بن دمحم بن عبد هللا بن دمحم، شهاب الدين، أبو حفص السهروردى، الشافعي   )2(

  ).1786احلج" وغريها. ("هدية العارفني" 
  .45س يف املقام مبكة وطواف إخل صــــ"حاشية ابن حجر اهليتمي على اإليضاح": الباب اخلام  )3(
ب طواف الصدرــــ فصل يف صفة طواف الوداع صــــ  )4(   .283إرشاد الساري": 
  املصدر السابق.  )5(



صدر                 طواف ا

  .)2((شرح))1(، رواه ابُن َعّدي بَسَنٍد َحَسنٍ ومل يـَُزْرين فقد جفاين
ا مطلوبٌة من كل أحٍد إمجاعا؛ ألنه َصَرف ماًال   كثريًا أو جاء من وإمنا ُخّص احلاُج مع أ

رته ، مث تركها كأنه راغٌب عنها، فال شكَّ  اآلفاق البعيِد حىت قـَُرب منها، ومتّكن من ز
  أنه جفوٌة كبريٌة.

  
      

                                                   
فع عن ابن عمر   )1( قال: قال رسول هللا  حدثنا دمحم بن دمحم بن النعمان بن شبل، حدثين جدي، حدثين مالك عن 

 »ترمجة النعمان 1956(الكامل يف ضعفاء الرجال البن عدي"، رقم: (». من حج البيت فلم يزرين فقد جفاين (
ومل أر يف «، وقال يف آخره: »أنه كان ثقة«بن شبل الباهلي البصري)، قال "ابن عدي" يف أول ترمجة "النعمان بن شبل": 

  ».أحاديثه حديثا قد جاوز احلد
ب طواف الصدر ــــ فصل يف صفة طواف الوداع صــــانظر "إرشاد السار   )2(   . 283ي": 



 خاتمة         

ج خاتمةٌ     فضائل ا

جّ  طايا دونَ سقُ َ  [ا قوق] ط به ا   ا

واملغصوِب، وقضاء الصالة  ينِ احلجُّ يهدم ما كان قبله من الصغائر، وكذا الكبائر دون احلقوق كالدَّ 
خِري الصالة تسقط، ا من الكبائر كاملْطل وفعِل الغصب و نفس احلقوق فال  وأما وحنوها، نعم! ما يتعلق 

  أو أّخر قضاء الصالة بعده أَِمث إمجاعا. لَ طَ قائَل بسقوطها عند القدرة عليه بعد احلج، فإذا مَ 

مُ  م يَ مَ  [ح قوق قبل اقدِ ن    وت]ر  أداء ا

كان من نيته  إذا ها فجاز أن يُقال: بسقوط نفس احلقوق أيضائوأّما َمْن مات قبل القدرة على أدا
 تدارُكها، أما حقُّ هللا تعاىل فظاهر، وأما حقُّ العبد وليس يف تركته ما يفي به، فا يُرِضي خصَمه عنه،

ُحه، لكن  )1("ديث "ابن ماجهحبمل ح وهذا لنسبة إىل احلقوق، وهو وإن ضعف فله شواهُد ُتَصحِّ
إمث املْطل  املسألة ظنّيٌة، فال جيوز الَقْطُع بتكفري احلج حلقوقه فضًال عن حقوق العباد كما يف التوبة، وأما

خِري الصالة فيما قبل احلج   .كالتوبةلفاته  تعاىل فيكّفرها احلجُّ  وكذا سائر الكبائر وخما ،و

 َ  [علة عدم 
ُ
جّ ساق قوق با   ]ط ا

وبيان ذلك أن من أّخر الصالَة عن وقتها فقد ارتكب معصيًة وهي التأخُري، ووجب عليه 
إذا َمَطل الدين، وكذا إذا قتل أحًدا ارتكب معصيًة، وهي اجلنايُة على  شيٌء آَخُر وهو القضاُء، وكذا

آخُر، وهو تسليُم نفسه للقصاص إن كان عمدا  العبد خمالفا لنهي الرَِّب تعاىل، ووجب عليه شيءٌ 
نظائر ذلك مما يكون معصيًة يرتتب عليها واجٌب، سواٌء ذلك الواجب من  أو تسليُم الدية، وكذا

                                                   
ه أخربه عن أبيه: أن النيب  لعل املراد منه  )1( دعا ألمته  حديث عبد هللا بن كنانة بن عباس بن مرداس السلمي أن أ

ملغفرة فأجيب ّب! إن شئت أعطيت املظلوم أين قد غفرت هلم ما خال الظامل، فإين آخذ للمظلوم منه، قال: أي ر  عشية عرفة 
ملزدلفة أعاد الدعاء، فأجيب إىل ما سأل إخل. (" رقم: ابن ماجه" سنن من اجلنة وغفرت للظامل فلم جيب عشيته، فلما أصبح 

ب الدعاء بعرفة)3012(  ،(  



 خاتمة               

حقوق هللا تعاىل أو من حقوق العباد، فما َوَرد من تكفري احلّج للكبائر، فاملراد تكفريُه املعاصَي 
  يِن واجلنايِة على العبد.الكبائَر كتأخري الصالة وَمْطل الد

أما الواجباُت املرتتَّبُة على تلك املعاصي من لزوم قضاء الصالة وأداِء الدين وتسليِم نفسه 
ا ال تسقط؛ ألن التكفَري من ذلك سقوُط الواجبات املرتتّبة على تلك  للقصاص أو تسليِم الدية فإ

تُتّم إال بفعل ذلك الواجب، َفَمن َغَصب الذنوب على أن التوبة من ذنب يرتتب عليه واجٌب ال 
حلج الذي فيه النزاُع. ُلَك  ب ال تتّم توبُته إال بضمان ما غصب، فما    شيئا، مث 

أنه ال خيرج عن عهدة الغصب يف اآلخرة إال » تتّم توبُته إال بفعل الواجب ال«واملراد من قولنا: 
كور، وحْبِس الشيء املغصوب عنده، ومنِع بذلك، وإال فلو َغَصب وََب عن فعل الغصب املذ 

صاحبه عنه، وقد َعَزم على رّده إىل صاحبه َتِصحُّ توبُته وإن بقيْت ذمُته مشغولًة به إىل أن يـَُردَّه إىل 
يف مطل الدين  الصاحبه، فحينئذ تتّم توبُته مبعين أنه خيرج عن عهدته من كل جهة، وكذا يق

خِري الصالة   .و

جّ  ة  [ا كبائر]و ف ا    ت

فقد ظهر مما قّرر أن احلج كالتوبة يف تكفري الكبائر سواء تعلقت حبقوق هللا تعاىل أو حبقوق 
ن مل يرتّتب عليها واجٌب آخر كُشرب اخلمر وحنوه، فُيكفِّر احلجُّ  العبد أو مل تتعلق حبّق أحد 

ذنْبا يرتتب عليه حقُّ أحدمها كما قّرر  وحقُّ العبد يف ذّمته إن كان الذْنَب، ويبقى حقُّ هللا تعاىل
؛ فإنه به يّتضُح املرام وتندفع الشبهة واألوهام، ى عليه شيٌء، فاغتنم هذا التحريَر الغريبَ وإال فال يبق
  .)2(رداحملتارو )1(املنحةومتامه يف 

جّ  م أداء ا رام] [ح ال ا   با

حجُّه ويكون عاصيا، والصحيح يف مذهب حّج مبال حرام سقط عنه الفرُض وال يُقَبل  وَمن
أّن َمْن حّج مبال  :ما َوَردلِ  ؛)3(أن مْن حّج مبال حرام مل جيز حجُّه أصال  اإلمام "أمحَد"

                                                   
ب اإلحرام   )1( ـــ    (هامش"البحر الرائق"). 2/594انظر "املنحة": كتاب احلج ـ
ـــ مطلب يف تكفري احلج الكبائر انظر "حاشية اب  )2(   . 59 - 4/57ن عابدين": كتاب احلج ـ
  .1/168"اإلرشاد إىل سبيل الرشاد": كتاب احلج والعمرة   )3(



 خاتمة         

  .)1(حرام فقال: لّبيَك وسعَديَك، يقال له: ال لّبيَك وال سعَديَك، وحجُّك مردوٌد عليك

ّ  [ما نبهَ  ّج بمالٍ   عليه اإلماُم الغزا   حرام] فيمن 

َمْن َخرَج حيّج مبال حرام أو فيه شبهٌة فليجتهْد أن يكون قـُْوتُه من : «وقال "الغزايل"
زم الطَيِّب، فإن مل يـَْقِدر فِمَن اإلحرام إىل الّتحّلل، فإن مل يـَْقِدر فليجتهْد يوَم عرفَة، فإن مل يقدر فيل

 أن ينظَُر إليه بعني رمحته ويتجاوز عنه بسبب حزنِه اخلوَف كما هو مضطّر إليه، فعسى هللا قـَْلَبه
  ، وقد مّرِت املسألُة يف آخر الشرط السادس من شرائط الوجوب.)2(وخوِفه وكراهِته

ّ  [أفضلية حجّ  ] من حجّ  الغ   الفق

من حج الفقري؛ ألنه يؤّدي الفرَض من مكَة، وقبل ذلك متطوع يف ذهابه،  حّج الغّين أفضلُ 
لِغىن إعانةُ وفضيلُة    .)3((کبري) احملتاجني والرفقاء الفرض أفضُل من فضيلة التطوع، وألنه حيُصل 

جّ [ م تقديم ا ين] ح وا    طاعة ا

ا بسفره، واألجداد واجلدات كاألََبويِن عند يعَ ضِ مل يَ  حج الفرض أوىل من طاعة الوالدين إذا
  .)4(ه مطلقا كما مّر يف فصل ما ينبغي ملريد احلجفقدمها خبالف النفل؛ فإّن طاعَة الوالدين أوىل من

راجحُ  حجّ  [أقوال الفقهاء  األفضلية ب صدقة وما هو ا طوع وا   ]فيه ا

ط أفضل من حج النفل، واختلفوا يف الصدقة، فعند "دمحم" ، »صدقة التطوع أفضل«: بناءُ الر
ذه  األلِف على احملاويِج فهو أفضل ال أن يكون صدقةُ ومراُده أنه لو حّج نفال وأنفق ألفا، فلو تصدق 

                                                   
مع" رقم احلديث: (  )1( حلرام: عن أىب هريرة 5280جزء من حديث أورده "اهليثمي" يف "ا ب يف احلج  )، کتاب احلج ــــ 

  قال: قال رسول هللادى لبيك، اللهم « :: إذا خرج اخلارج حاجا بنفقة طيبة ووضع رجله يف الغرز و
لنفقة »لبيك داه مناد من السماء لبيك وسعديك، زادك حالل، وراحلتك حالل، وحجك مربور غري مأزور، وإذا خرج   ،

داه مناد من السماء، ال لبيك وال سعديك،  زادك حرام ونفقتك حرام، وحجك غري اخلبيثة فوضع رجله يف الغرز فنادى لبيك 
  ».رواه الطرباين يف "األوسط" وفيه سليمان بن داؤد اليمامى وهو ضعيف«مربور، قال اهليثمي: 

  .5انظر "إرشاد الساري": مقدمة يف آداب املريد احلج صــــ  )2(
  .53"املنسك الكبري": فصل فيمن وجب عليه احلج صــــ  )3(
ب اهلدي  : كتابالدر" مع "الرد") "4(   .4/54احلج ــــ 
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  .»احلج أفضل«: فـَْلٍس أفضل من إنفاق ألف يف سبيل هللا تعاىل، وعند "أيب يوسف"
حّج ورأى ما فيه من أنواع املشقات املوِجَبة  يقول بقول "دمحم"، فلما وكان "أبو حنيفَة"

حَ كذا رُ ، و )1(املنحةلتضاعف احلسنات، رجع إىل قول "أيب يوسَف"، كذا يف   البَـزَّازيةيف  جِّ
، )2(املشقة فَ رَ وعَ  جَّ احلج ملشقته يف املال والبدن مجيعا، قال: وبه أفىت "أبو حنيفة" حني حَ  أفضليةُ 

  .)3(اهــ »احلّج تطوعا أعظُم أجًرا من الصدقة، مث الصدقة، مث العتق«: اخلانيةويف 
واحلقُّ التفصيُل، فما كانت احلاجة فيه أكثر، واملنفعة فيه أمشل فهو : «قال "الرمحيت"

  .)4(رداحملتار، ومتامه يف »األفضل

معة يوم  [أفضلية وقوِف  ه] ا   غ

، ويُغَفر فيها لكل فرد بال واسطة، ومتاُمه يف )5(لوقفة اجلمعة مزِيٌّة على غريها سبعني حّجةً 
  .)6(رداحملتار

صالة [تقديم  وقت] ا وقوف عند ضيق ا   ا

 )7(الدركذا يف   ،ضاق على احملرم وقُت العشاء والوقوف َيدَُع الصالَة ويذهب لَعَرفَة للحرج
  .السراجو

                                                   
  (هامش"البحر الرائق"). 2/544"املنحة": كتاب احلج   )1(
  (هامش"الفتاوى اهلندية"). 3/107"البزازية": كتاب احلج   )2(
  (هامش"الفتاوى اهلندية"). 3/313"اخلانية": كتاب احلج ــــ فصل يف املقطعات   )3(
ب الدر" مع "الرد""  )4(   .4/54اهلدي ــــ مطلب يف تفضيل احلج على الصدقة : كتاب احلج ــــ 
ب ما جاء يف الدعاء   )5( دة ): «2/51قال دمحم الزرقاين يف شرحه على "املؤطا"،  وقع يف جتريد الصحاح لرزين بن معاوية األندلسي ز

م يوم عرفة وافق يوم مجعة وهو أفضل من سبعني حجة يف غيف أول هذا احلديث، وهي  إخل، وتعقبه احلافظ فقال:  ري مجعةأفضل األ
دة يف شيء من  حديث ال أعرف حاله؛ ألنه مل يذكر صحابيه وال من َخرّجه، بل أدرجه يف حديث املوطأ هذا، وليست هذه الز

لسبعني التحديد أو املبالغة يف الكثرة، وعلى كل حال منهما ثبتت املزية   ».املوطآت، فإن كان له أصل احتمل أن يراد 
حلج األكرب مع أّن كل حٍج حٌج أكرب  طمن أغال املالحظة:  )6( م ُيسّمون هذا احلج يعين إذا وافق يوُم عرفة يوَم اجلمعة  العوام أ

ب من قال بوجوب العمرة : عن ابن عباس 8770وكل عمرة حج أصغر كما ورد يف حديث البيهقي (  ،(  :قال
  .معز إىل "الرد" ، إال أن هلذا احلج فضٌل على غريه كما أشار إليه املؤلف »احلج األكرب يوم النحر واحلج األصغر العمرة«

ب اهلدي ــــ مطلب يف فضل وقفة اجلمعة الدر" مع "الرد""  )7(   .56، 4/55: كتاب احلج ــــ 
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خري الوقوف لعذر مع إمكان التدارك يف العام القابل جائٌز،  واختار "الشارح" عكسه؛ ألن 
وهذا هو الظاهُر من األدلة النقلية «آخر، قال:  وليس يف الشرع ترُك فرض حاضر لتحصيل فرضٍ 

  .)1(، وهللا سبحانه وتعاىل أعلم»والعقلية
      

                                                   
  املصدر السابق.  )1(
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جَ  ّ ا س   األصغرَ  باب العمرة و

م  [   العمرة]ح

وصّححه "قاضي  ،»واجبةٌ « وقيل: سنٌة مؤكدٌة ملن استطاع، هو املذهُب، وهي يف العمر مرةً 
  .)4()3(البدائع، وجزم به يف )2(اجلوهرة وصاحبُ  )1(خان"

  ]؟العمرةُ  ما [

  وهي إحراٌم وطواٌف وسعٌي وحلٌق أو تقصٌري فقط.

نُ  طها وواجباتها] العمرةِ  [ر   و

فاإلحراُم شرٌط، ومعّظُم الطواف ركٌن، وغريُها من أقلِّ أشواِط الطواِف والسعِي واحللِق والتقصِري 
، ويَفعل يف إحرامها وطواِفها وسعِيها ما يفعل يف احلّج، وَجيتنب ما جيتنب فيه، وشرائطُها )5(واجبٌ 

  .)6((بدائع)شرائُط احلج إال الوقُت 

  [ميقاُت العمرة]

ا ميقاتُ  ُ وأكثُر طوافها َكُكلِّه يف حق اآلمن من الفساد  ،احلّج إال ألهل مكَة فاِحللُّ  وميقا
                                                   

  (هامش"الفتاوى اهلندية"). 3/301ـ فصل يف العمرة "اخلانية": كتاب احلج ـــ  )1(
ب الفوات   )2(   .1/424"اجلوهرة": كتاب احلج ــــ 
  .2/477"البدائع": كتاب احلج ــــ فصل: وأما العمرة والكالم فيها   )3(
ا)، قال  اجلوهرة : (قوله: وصّحح يف3/545قال "ابن عابدين" يف حاشيته على "الدر": كتاب احلج مطلب: أحكام العمرة   )4( وجو

اهـ، والظاهر » إنه مذهب أصحابنا، ومنهم من أطلق اسم الُسنَِّة، وهذا ال ينايف الوجوب«: وقال: البدائعواختاره يف : «البحريف 
تعارض مقتضيات «وقال بعد سوق األدلة:  الفتحاهـ، ومال إىل ذلك يف » من الرواية السنيُة فإن دمحما نص على أن العمرة تطوع

ا الوجوب والنفل، فال يثبت ويبقى جمرد فعله    ».وأصحابه والتابعني، وذلك يُوِجُب السنة فقلنا 
  .3/546: كتاب احلج ــــ مطلب يف أحكام العمرة الدر" مع "الرد""  )5(
  .2/479"البدائع": کتاب احلج ــــ فصل: وأما العمرة والكالم فيها   )6(
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طوافها على  واالرتفاِض وصحِة التحلل إال أنه حيرُم عليه التحلُل قبَل إتيان السعي بتمامه، وتقدميُ 
  .)1(السعي شرٌط لصحة السعي، وتقدُمي سعِيها على احللق واجبٌ 

 ُ   العمرة] [س

فما ذكر يف احلّج غَري أنه إذا استلم احلجَر األسوَد يقطع التلبيَة عند أّوِل شوط من وأما سنُنها 
  .الطواف عند عامة العلماء

  به العمرةُ] [ما تَفسدُ 

جلماع أو جامع بعد أكثر  وُمفِسُدها اجلماعُ  يف أحد السبيلني قبَل أكثِر طواِفها، ولو أفسدها 
ل اجلماع يف اإلحرام، ولو جامع بعد احللق ال شيَء عليه خلروجه طواِفها قبل احللق فعليه شاٌة حلصو 

حللق    .)3((کبري)و )2((بدائع)عن اإلحرام 

ّج والعمرة]   [بعض الفروق ب ا
جلناية يف طوافها، وإن جامع مثوال -  جامع فهو على التفصيل،  مدخَل للبدنة فيها، وال للصدقة 

  اليت يف احلّج كما سنذكره إن شاء هللا تعاىل. واالتفاِق واالختالفِ 
 .وليس هلا طواُف القدوم - 
 .وال بعدها طواُف الصدر - 
 .وهلا إحصاٌر ال فواتٌ  - 
 .وليس فيها إال حتلٌل واحدٌ  - 
 .)4(وتصّح يف كل السنة - 

  ره فيها العمرةُ][األيام ال تُ 

م: إلحرام يف مخسة أ   ولكن يُكره حترميا إنشائُها 
                                                   

ب العمرة صــــ  )1(   .510، 509انظر "إرشاد الساري": 
  .2/481"البدائع": کتاب احلج ــــ فصل: وأما العمرة والكالم فيها   )2(
ب العمرة صـــ  )3(   .374"املنسك الكبري": 
  املصدر السابق.  )4(
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  وعن "أيب يوسَف")1(ولو لقصد الِقران قبل الزوال وبعَده، وهو املذهبيوُم عرفَة ، : ا أ
  .ركِن احلّج بعد الزوال ال قبله ُتكره يف يوم عرفَة قبل الزوال؛ ألن دخوَل وقتِ  ال

 ويوُم النحر 
 ُم احلج فتعّينْت له ُم التشريق؛ للنهي عنها فيها؛ وألن هذه أ  )2(اهلدايةكذا يف ،  وأ

، وظاهره فتعينت له وإن مل َحيُجَّ فيها، وكذا هو ظاهُر إطالق النهي عنها، فشُملِت )3(التبينيو
الكراهُة للحاّج وغريِه تعظيما ألمر احلّج؛ ألنه ال ضرورَة له إىل فعلها يف وقت احلّج جلوازها قبله 

  .نةوبعده يف مجيع السَّ 

ق] م َمن أهّل بالعمرة  أيام ال   [ح

ا فيها لزَِمْته لصّحة الشروِع فيها، ويلَزمه رفُضها، فإن مضىى فيها أجزأه؛ ألنه أّداها   فلو أهلَّ 
الوقت له، وإن مل يَرُفْض ومل يُطْف حىت مضْت  ولرتكه ختليصَ  كما التزَم، وعليه دٌم الرتكاِب النهي

ُم التشريق، مث طاف هلا أجزأه وأساء؛ لرتكه رفَض اإلحرام، وال دَم علي ّ ه خلروجه عن الكراهة برفض أ
ِم، والعمرُة عبارٌة عن األفعال، فال يلَزمه رفُض إحرامها )4(األفعال ُِي عن العمرة يف هذه األ ؛ ألنه 

م التشريق؛ ألن اإلحراَم فيها وإن كان  عينها بل رفُض أفعاهلا، إما برفض اإلحرامِ أو بتاخريِها عن أ
  .)5(اإلمتاُم بقدر اإلمكان فيه إساءٌة فَبعد ما أحرم جيب عليه

م التشريق : «)6(األمايلعن  اهلنديةففي ّ رجٌل أهّل بعمرٍة يف أّول العشرة، مث قِدم يف أ
ُم التشريق مث يطوف، وليس عليه أن يرُفض إحراَمه،  ر الطواَف حىت َمتضَي أ  فأَحّب إّيل أن يؤخِّ

م التشريق يُؤَمر برفضها، وإن ولو طاف  ِم أجزأه وال دَم عليه، ولو أهّل بعمرٍة يف أ هلا يف تلك األ

                                                   
  املصدر السابق.  )1(
ب الفوات   )2( ـــ    .2/343"اهلداية": كتاب احلج ـ
ب الفوات "ا  )3(   .2/417لتبيني": كتاب احلج ــــ 
ب العمرة   )4(   .2027، 4/2026"البحر العميق": 
ب القران صــــ  )5(   .288انظر "إرشاد الساري": 
  ). 1/526هــ). ("اجلواهر املضية" 183"األمايل" لإلمام أيب يوسف (ت  )6(
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ُم التشريق مث طاف هلا أجزأه وال ّ   .)1(اهــ»دَم عليه مل يرفض ومل َيُطْف حىت مضْت أ
م التشريق ال يلَزمه دٌم، وإن كان يُؤَمر برفضه  مب وحاصُله أنه ا يف أ كما أنه جّرد اإلهالل 

حراٍم سابٍق ال يلَزمه دٌم، وإن كان رفُضها ا أحبَّ  مبجرد أفعاهلا فيها  ، بل إمنا يلَزُمه دٌم إذا أهّل 
     أنه بنفس اإلحرام  يف اجلمع بني عمرٍة وحجةٍ  )2(الكفايةفيها ومضى يف أفعاهلا، وسيأيت عن 

  للمنهي عنه. ايصري معتِمرًا ُمرتِكبً  ال
، وإمنا يلَزم به )3(اهــ» وعند اإلحراُم شرٌط، فال يكون من ُمسّمى العمرة: «الفتحويف 

لركن، ولو ركًنا حقيقًة لُكرِه حترميا، وقد مّر نظُري هذا يف امليقات الزماين.   اإلساءُة لِشبهه 

بيه   ت
كراهيةُ  تصةٌ  [هل ا سابقة  لحجّ  ا حرم    ؟]با

أي يف حق الـُمحرِم للحّج أو ُمرِيِد احلّج، وهو ِمن تقييد الكراهة بقوله: الُشرُنـُْباللّيةوما يف 

، وإمنا هو مذهبُ األظهرُ  " ، فليس بظاهٍر عند : الدُّر، قال يف "مالٍك" و"الشافعيِّ

حراٍم سابٍق فال ُيكَره للقارن واملتئإخل، ال أدا» وُكرَِهْت فيها حىت يلَزمه دٌم وإن رفضها« متع ها فيها 
م األربعة الأدائُه حراٍم سابٍق، وكذا للقارن لو فاته احلجُّ فأّدى العمرَة يف األ   ُيكره. ا يف يوم عرفَة 

ُم مث  وكذا من فاته احلجُّ فاعتمر فيها َرها حىت ميضي هذه األ َس به، وُيستحبُّ أن يؤخِّ ال 
ا ال ُتكره يف أَ  القتصار على اخلمسة أ شُهر احلّج وهو الصحيُح، وال فرَق يف ذلك يفعلها، وأفادوا 

  .)5()شرنباللية(و )4((حبر)بني املكي واآلفاقي 
ُكرِه فعُلها فيها ألهل مكَة وَمن مبعناهم ألن الغالَب عليهم أن ُحيجُّوا يف َسَنتهم، فيكونون  وإمنا

مل ُحيجَّ يف  أشُهر احلّج، إذاُمتمتِّعني، وهم عن التمتع ممنوعون، وإال فال منَع للمّكي عن املنفردة يف 
                                                   

ـــ الباب السادس يف العمرة   )1(   .1/237"اهلندية": كتاب احلج ـ
  (هامش "فتح القدير"). 33"الكفاية": كتاب احلج صــــ   )2(
ب التمتع   )3( ـــ    .3/16"الفتح": كتاب احلج ـ
ب التمتع   )4( ب اإلحرام ــــ  ـــ    (هامش "البحر الرائق"). 2/642"املنحة": كتاب احلج ـ
ب امليقات الزماين للحج   )5(   والغرر").(هامش "الدرر  1/217"الشرنباللية": 
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من كراهتها  "ابُن اهلمام"، وهو ردٌّ على ما اختاره )1((شرح) تلك السنِة، وَمن خالف فعليه البيانُ 
  للمكي يف أشهر احلّج، وإن مل ُحيجَّ من عاّمه.

يف عدم   لألئمِة األربعة، وال خالفَ  إنه ليس مبذَهٍب لعلماِء وال: «)2("قال العالمُة "قاسمُ 
  .)3((رداحملتار) »كراهتها ألهل مكةَ 

ُتكره وإن مل ُحيجَّ من «، فقيل: »واختلفوا يف عمرِة املكيِّ يف أشُهر احلج«ويف بعض احلواشي: 
  ، ورجع إليه "ابُن اهلمام".)4(البدائع، وهو ظاهُر عبارة »عاّمه

،وهو قوُل »، ولكنه ال يُدرِك فضيلَة التمتع، وال يلَزمه الّدمُ ال ُتكره وإن حجَّ من عاّمه«وقيل: 
  .)5(النهايةاإلمام "أيب زيد الدَّبُوسي وصاحِب 

  ، وهو املذهُب.»ُيكره إن حّج من عاّمه، وال ُتكره إن مل ُحيجَّ من عامه« وقيل:

  فصل 
مها قيِة أح    كيفية أداء العمرة و

ا من ميقا ،فصفُتها أن ُحيرَِم  ملسجد من  ا كإحراِم احلجِّ فإذا دخل مكَة من ثَنية ِكداء بدأ 
حلجر األسود، وإذا استلمه َقَطع التلبيَة، وطاف بَرْمٍل واضطباٍع كاحلّج،  ب الّسالِم، مث َبَدأ 
 وصّلى ركعَتيه مث خرج للسعي على َفوره فسعى كاحلجِّ إال أنه ال يُلّيب فيه، ومل َيذُكروا العوَد إىل

استالم احلجر األسود يف خصوص العمرة فلعّله لَعَدم روايِته هنا، فاكتفوا بذكره عموما يف سعي 
  .)6(وَحلَّ  ،احلج، مث َحَلق عند املروة، وهو األفضلُ 

                                                   
ـــ فصل يف وقتها صــــ  )1( ب العمرة ـ   .511انظر "إرشاد الساري": 
هـ)، له: " شرح 879ت  - 802هو أبو العدل، زين الدين، قاسم بن قطلوبغا، احلنفي، طلق اللسان، قادر على املناظرة (  )2(

  ).168، 167خمتصر املنار ". ("الفوائد البهية" صــــ
  .3/547كتاب احلج ــــ مطلب يف أحكام العمرة   :الدر" مع "الرد""  )3(
ب ما حيرم به احملرم   )4( ـــ    .2/547"البدائع": کتاب احلج ـ
  .303انظر "إرشاد الساري": فصل يف متتع املكي صــــ  )5(
ب العمرة صــــ  )6(   .510أيضا: 



 باب العمرة         

ضانَ [استحباب اإلكثار من العمرة وأفضليتُ    ]ها  ر

العمرُة إىل :  وُيستحبُّ اإلكثاُر منها عند اجلُمهور ال سّيما يف رمضاَن، قال
، ونُِدبْت يف رمضاَن، وهي فيه أفضُل منها يف غريه ولو يف أشُهر احلُرُم، )1(اهــالعمرة كفارٌة ملا بينهما

وهي شاملٌة لعمرٍة ، )2(اهــحجٌة معي، ويف رواية عمرٌة يف رمضاَن تعِدل حجةً : قال 
  آفاقيٍة ومكيٍة خالفا ملن اّدعى أن املراَد عمرٌة آفاقيٌة.

 إىل احلّج  هذا إذا أفردها فال يُنافيه أن الِقراَن أفضُل؛ ألن ذلك أمٌر يرجع: «الفتحقال يف 
لعمرة على وجٍه أفضَل فيها ففي رمضاَن، أو اال إىل العمرة،  حلجِّ فاحلاصُل أن َمن أراد اإلتياَن 

  .)3(اهــ »على وجٍه أفضَل فيه فِبَأْن يَقرَِن معه عمرةً 

  ا راِت مُ ُ  [عددُ 

: أربُع عمراٍت كلُّهن بعد اهلجرة يف ذي الَقْعَدة على ما هو احلقُّ، ال يف واعتمارُه 
  .)4(كالقوللفعل   ردَّ ما كان عليه اجلاهليُة ِمن َمْنِعها يف األشُهر احلُرُم رمضاَن؛ ألنه َقَصد

ضانَ  [االعتبار أل طواِف    ]آخرَ  أو من شهرٍ  العمرة  أنها من ر

ا يف رمضاَن وأمتها يف شّواٍل فالعربُة  ولو ا يف شعباَن وأمتَّها يف رمضاَن، أو أحرم  أحرم 
ُمٍر  ثالُث عُ ألكثرها، فإن طاف أكثَره يف رمضاَن فرمضانّيٌة، وإال فشعبانّيٌة أو شوالّيٌة، وُروي 

ن كحّجةٍ  ، وَوَردكحّجةٍ    .)6((کبري) ، وهذا يف غري رمضانَ )5(عمر

                                                   
ملا بينهما واحلج املربور ليس له جزاء العمرة إىل العمرة كفارة «قال:  عن النيب  جزء من حديث أيب هريرة   )1(

ب وجوب العمرة وفضلها).1773(أخرجه "البخاري"(». إال اجلنة  ،(  
ما منعك من «من حجته قال ألم سنان األنصارية:  ، قال: ملا رجع النيب جزء من حديث ابن عباس   )2(

 أخرجه "البخاري"».(احلج؟، قالت: أبو فالن تعين زوجها... قال: فإن عمرة يف رمضان تقضي حجة أو حجة معي
ب حج النساء).1863(   )، كتاب احلج ــــ 

ب الفوات   )3( ـــ    .3/127"الفتح": كتاب احلج ـ
ب العمرة صــــعل اهليتمي "حاشية ابن حجر  )4(   .421ى اإليضاح": 
  مل نطلع على هاتني الروايتني يف كتب احلديث.  )5(
ت صــــ  )6(   . 375"املنسک الکبري": فصل يف الكنا
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مُ [ س مَ  ح رارً ن اعتمر  ا   ]انة 

ا ُتستحبُّ يف كل عامٍّ مرًّة، ويُكره تكراُرها يف العاِم الواحِد على املشهور،  ومذهُب املالكية أ
  .)1(اإلحراُم منها اهــدخولُه إىل مكَة من مواضَع جيب عليه  تكّرر إذا إال

يف عاٍم مرتني ، واعَتمرْت بعده يف عامٍّ مّرتني،   ""عائشةَ   قد أْعَمرَ  قلنا:
 ً "ا، و"ابُن عمَر": أعوامً ويف روايٍة: ثال ، رواه "الشافعيُّ ، مرّتني يف كلِّ عامٍّ

 يف  كما )2(
  .)3(حاشية ابن حجر

جتديِد بناِء الكعبة قُبيل سبعة وعشرين من َرَجٍب، َحنَر ملا فرغ من  "ابَن الزبري" وُروي أنّ 
  .)5(، وأَمَر أهَل مكَة أن يَعتمروا حينئٍذ شكرًا  تعاىل على ذلك)4(ْنيَ رابِ إبًال وَذَبح قَ 

فهو عند هللا حسٌن فهذا وجه  اشّك أن ِفْعَل الصحابة حجٌة، وما رآه املؤمنون حسنً  وال
  .)6((رداحملتار) رجب ختصيص أهِل مكَة للعمرة بشهر

  من إكثار العمرة] [إكثار الطواف أفضُل 

لذات، وملشروعّيته يف مجيع  وإكثاُر الطواف أفضُل من إكثار االعتمار؛ لكونه مقصوًدا 
العمرُة خمتصٌة احلاالت، ولكراهِة بعِض العلماء إكثاَرها يف سنٍة مع أن بعَض الفقهاء قالوا: 

  .)7(يف فصل الفراغ من السعي الشرحآلفاقي!، ومتاُمه يف
أربَع ُعَمرات ُكلَّهن بعد اهلجرة، ومل يعتِمْر مّدَة مقاِمه   اعتمر النيبُّ : «الفتحويف 

َمن اّدعى أّن السُّنَة يف العمرة أن  مبكَة بعد النُـبُـّوة شيئا، وذلك ثالَث عشَر سنًة، وعن هذا اّدعى

                                                   
  .1/515"أسهل املدارك شرح إرشاد السالك": فصل يف العمرة وأحكامها   )1(
من فيما جاء يف العمرة،  و"السنن الكربي" للبيهقي )، كتاب املناسك ــــ الباب الثا982)، (980"مسند الشافعي" (  )2(

ب من اعتمر يف السنة مرارا.8729)،(8727)،(8725( ـــ    )، كتاب احلج ـ
ب العمرة صــــ  )3(   .421"حاشية ابن حجر اهليتمي على اإليضاح": 
لضم: أي ما يتقرب به إىل هللا تعاىل. ("القاموس قوله: "قرابني"  )4( ن،    ).1/123احمليط" فصل: القاف  مجع الُقر
ب ما جاء يف بناء ابن زبري الكعبة   )5(   .1/210"أخبار مكة" لألزرقي: 
  .3/546: كتاب احلج ــــ مطلب يف أحكام العمرة الدر" مع "الرد""  )6(
  .201انظر"إرشاد الساري": فصل: فإذا فرغ من السعى صــــ  )7(
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ن  تُفعَل داخال إىل مكَة ال خيرج املقيُم مبكَة إىل احلّل فيعتِمُر كما يُفعل اليوُم، وإن مل يكن خارجا 
  .)1(اهــ» اممنوعً 

لم  إحرام العمرة] واقيت    [أفضل ا

وأفضُل مواقيتها لـَمن مبكَة التنعيُم مث اجلِِعرّانَُة، وقد مّر التفصيُل يف املواقيت، وإمتاُمها املأموُر به 
ما، وذلك بعد الشروع فواجٌب، وإن أريَد إكماُل وصِفهما، وهو  يف اآلية إن كان املراُد به تتميَم ذا

ا من ُدَويرَة أهله، ومن األماكِن الَقاِصيِة فمندوٌب إمجاعا   .)2(أن ُحيرِم 

بيه   ت
رأس  بعِض [ كراهية حلق    ]بعضه وتركِ ا

ْي يف َدفعاٍت يف كلِّ مرٍة أ اوما يفعله العواُم من حلق الرأس مقطَّعً : «)3(قال مجاعُة الّشافعية
ى عنه رسولُ  َ هللا  بعَضه، فهو قزٌع 

كان  اهــ، وإذا أي فهو مكروٌه، ينبغي اجتنابُه )4(
لطريِق األوىل أن يكون مكروهً  امكروهً  ؛ ألن االقتصاَر على الرُّبع عند مكروٌه عند اعندهم فعند 

  "، وهللا سبحانه وتعاىل أعلم.)5(يف "الكبريَوَرد من النهي عنه مطلقا، كذا  التّحلل مع ما
  

      

                                                   
ب الفوات   )1( ـــ    .3/124"الفتح": كتاب احلج ـ
  .3/545: كتاب احلج ــــ مطلب يف أحكام العمرة الدر" مع "الرد""  )2(
  .380على اإليضاح": الفصل الثالث من أعمال املشروعة مبىن صــــ اهليتمي "حاشية ابن حجر  )3(
ـــ )، كتاب اللباس ـ4921("أخرجه البخاري" (». ى عن القزع أن رسول هللا «كما ورد يف حديث ابن عمر   )4(

  ب القزع).
  .182"املنسك الكبري": فصل يف احللق والتقصري صــــ  )5(
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  باب الِقران

متع وأيّ  ِقرانهو األفضُل من ال [ما ا؟]هما أحرى وا   بأمثا

، امن الّتمّتع عند لكن التمتَع أوىل، وأْحرى ألمثالِنا؛ ألنه يقع يف احملظورات غالبً  الِقران أفضلُ 
خبالف  الِ مَّ ، فقّلما َيْسَلم حجُّه عن حمظور سّيما اِجلَدال مع اخلَُدم واجلَ اوالِقراُن أشقُّ وأدَوُم إحرامً 

حلج يوَم الرتوية من احلرم، فَيسَلم حجُّه إن شاَء هللا تعاىل، ويدُخل يف  التمتع؛ ألن املتمتَع إمنا ُحيرِم 
راُن إذا أِمَن على نفسه احملظوَر فالقِ  احلجِّ املربوِر املـُـــَعربَّ مبا ال رفَث وال ُفسوَق وال ِجَداَل فيه، وأما

  .)1(أفضُل يف حدِّ ذاته

م ُص [   ]ِقرانإلحرام ال تلفةٍ  رٍ وَ ح

، ويؤدِّيهما يف أشُهر احلجّ  ن يُهلَّ ب وهو أن َجيَمَع بني إحراَمي العمرِة واحلجِّ وصف الصحة 
ن ال يَفِصل بينهما بركِن أحِدمها كَأن يُدِخَل إحراَم احلج على العمرة  ما معا أو على التعاقِب 
قبَل أن َيُطوف هلا أربعَة أشواٍط أو يُدِخل إحراَم العمرة على احلّج قبل الوقوف بعرفَة، وإن أساَء 

ما معا أو يُقّدم إحرام العمرة على احلج مع أنه قارٌن لرتكه السُّنَة؛ ألن السُّنَة يف الِقران أن    ُحيرِم 
ا قبل أن َيشرع يف طواف القدوم فهو قارٌن ُمسيٌء، وَمَضى يف عمرته  بال خالٍف، فإن كان أهّل 
   وعليه دُم شكٍر اتفاقا، وال ُيستحبُّ له رفُض العمرة؛ ألنه مل يـَُفْته الرتتيُب يف األفعال بشيٍء؛ ألنه

ن يُقدَِّم أفعاَل العمرة  ِقران يُقدِّْم إال اإلحراَم، وال ترتيَب فيه، وَميضي فيهما على الرتتيب يف المل
على أفعال احلّج حتًما، وإن أّخر إحراَمها حىت لو طاف للُقدوم أّوال تَعّني للعمرة ولو وقف بعرفَة 

ا بعَده طاف له شوطً  أو كلَّه، فهو قارٌن ُمسيٌء أكثَر إساءًة  اقبل أكثر أشواِطها بطلْت، وإن أهّل 
من األول حيث أّخر إحراَم العمرة على طواف احلّج غَري أنه ليس بركٍن فيه وال واجٍب فُيمكن أن 

فعال احلج فَيحُصل الرتتيبُ  فعال العمرة مث    .)2(َيت 
                                                   

ب القران الدر" مع "الرد""  )1(   .3/631: كتاب احلج ــــ 
  .3/718،717أيضا: مطلب: ال جيب الضمان إخل   )2(
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طواِف القدوم على وُيستحبُّ له رفُض العمرة؛ ألنه فاته الرتتيُب يف الفعل من وجٍه؛ لتقدمي 
، »جرب« :، وقيلاللبابوتبعه يف  الفتحكما اختاره يف   العمرة، ولو َمَضى فيها فعليه دُم شكرٍ 

  .)2((حبر)و) 1((فتح) يدل على أنه دم شكر استحباب رفض العمرة :وقوهلم
ما على  ا بعَد ما طاف له وَسعى جيب رفُضها كما سيأيت، وأما إن أهّل  الرتاخي فإن أهّل 

لعمرة  حلّج بعد أن يطوَف هلا أربعَة أشواٍط أو  ن يفِصل بينهما بركِن أحِدمها، كأْن يُِهلَّ  بينهما 
بعد الوقوف بعرفة يف وقته مل يكن قار لتخّلِل معّظِم األفعاِل بني اإلحراَمني، فيكون يف األول 

نيا أفعالَ ما، ولزِمه رفُض العم ا، ويف الثاين ُمفرِدً اُمتمتِّعً  العمرة  رة؛ ألنه أّدى ركَن احلج، فيصري 
على أفعال احلّج من كل وجٍه، وهو عكُس املشروع، وستأيت بقيُة ُصَور إدخاهلا عليه يف حكم 

  اآلفاقي إذا مجع بينهما إحراما.

بيه   ت
ّ  نيةِ  [ كيفيةِ    ]ِقرانل  ا

حلّج مث أدخل عليه العمرَة الصَّواُب أنه  لبيان جوازها يف أشُهر احلجِّ يف أحرم 
عتماره فيها ثالَث مرّاٍت، فصار قارً  بال خالٍف، لكنه كان له  هذا اجلمِع العظيِم، وبيَّنه قبل ذلك 

 يصحُّ أصًال  ال«: )4(والشافعّيةُ  )3(يف تلك السنِة، أما لنا فُيكره إدخاُهلا عليه كما مّر، وقال املالكّيةُ 
  .»مل يصحَّ إحراُم عمرته ؛ ألنهً وال يصري قار 

  فصل 
ائط صحة القِ    ران 

ما  األّوُل:   شرعا.أن يطوَف للعمرة كلِّه أو أكثرِه يف أشُهر احلّج، فلو قبلها فهو قارٌن لغًة ُمفرٌِد 
أن يطوَف للعمرة كلِّه أو أكثرِه قبل الوقوف بعرفَة، ويف روايٍة قبل التوّجه إليها وإال  الثاين:

                                                   
ب إضافة اإلحرام إىل اإلحرام   )1( ـــ    .3/109"الفتح": كتاب احلج ـ
ب إضافة اإلحرام إىل اإلحرام "البحر": كتا ب احل  )2(   .394ج ــــ 
ب املواقيت   )3(   .2/541"التوضيح يف شرح خمتصر ابن حاجب املالكي": 
  .3/219"حلية العلماء يف معرفة مذاهب الفقهاء": كتا ب احلج   )4(
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  كما سيأيت.  )1(عمرتُهارتفضْت 
حلّج قبل طواف العمرِة كلِّه أو أكثرِه، فلو أحرم به بعد أكثِر طواِفها مل يكن  الثالث: أن ُحيرِم 

، بل هو ُمفرٌِد اوال متمتِّعً  ، بل يكون متمتِّعا إن طاف يف أشُهر احلج، فلو قبَلها ال يكون قارً قارً 
  .)2((فتح)ما 

حل الرابع: حلج.أن ُحيرِم    ّج قبل إفساد العمرة، فلو بعده فهو ُمفرٌِد 
ن  اخلامس: ن جامع قبَل أكثِر طواف العمرِة أو احلجِّ  ا عن الفساد، فلو أفسدها  أن َيُصو

  رانُه وسقط عنه دُمه، وإن كان ساق اهلدَي معه يصنع به ما شاء.جامع قبل الوقوف بطل قِ 

  تتمة
ائط [  سلبية ا   ران]قِ لا

      وال ُيشَرتط لصحته عدُم اإلملاِم الصحيِح، فصّح ِقراُن املّكي من اآلفاق مع وجوده فيه، 
ّملْ    .ومل يصحَّ متتّـُعه من اآلفاق وإن كان ساَق اهلدَي أو مل َحيِلْق، 

أحرم  وال أن يكوَن إحراُمه يف أشُهر احلج، بل صّح قبَلها وإن ُكرِه حترميا، وال إحراُمه من امليقات، فلو
حدمها بعد امليقات ولو من مكَة يصري قارً  ، ولكن مع احلُرمة، واجلزاِء يف األول؛ ألنه جيب عليه ما أو 

ما من امليقات حدمها من امليقات، ومع اإلساءِة فقط يف الثاين؛ ألنه َيُسّن أن ُحيرِم    .أن ُحيرِم 
  .عليه دُم جربٍ صّح وأساء، و  ، فلو قـََرن مكيٌّ ايكون آفاقي  وال أن

  كما مّر تفصيُله. ائً إحرامها على احلج، فلو أدخلها عليه قبَل الوقوف يصري قار ُمسي وال تقدميُ 
 راِن املسنوِن ال الصحِة، وكذا تقدُمي إحرامهاوأما اشرتاُط اآلفاِق فشرُط القِ : «الكبريقال يف 

  .)3(»على احلّج وحنو ذلك

                                                   
  .285انظر "إرشاد الساري": فصل يف شرائط صحة القران صـــ  )1(
ـــ   )2(   .3/109ب إضافة اإلحرام إخل "الفتح": كتاب احلج ـ
ــ  )3( ــ206"املنسك الكبري": قبيل فصل: ال يشرتط يف صفة القران صــ   .286، وانظر "إرشاد الساري": فصل يف شرائط صحة القران صــ
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  فصل 
سنون صفة القِ    ران ا

ما معا من امليقات أو قبَله وهو األفضُل أو يُدِخل إحراَم احلّج على  وهو أن يُهّل اآلفاقيُّ 
  العمرة كذلك.

  [نية القارن]

ْرمها يل وتَقبّـْلهما مّين، نويُت  الّلهمّ «ويقول َعقيَب ركعَيت اإلحرام:  إّين أُرِيد العمرَة واحلجَّ فَيسِّ
ما  تعاىل، لّبيك، ، أو يقول »لّبيك بعمرٍة وحّجةٍ «إخل، مث يقول: » الّلهمّ  العمرَة واحلجَّ، وأحرمُت 

  إخل، واألول أوىل.» الّلهمّ  لّبيك،«، مث يقول: »لّبيك بعمرٍة وحّجةٍ «ال: أوّ 

][نية القارن    عن الغ

إّين أُريد العمرَة واحلجَّ عن فالٍن أو العمرَة عن فالٍن  الّلهمّ «عن الغري، يقول:  وإن كان قارً 
ْرمها يل وتقبـَّْلهما مّين ومنه أو مّين ومنها، نويُت العمرَة واحلجَّ عن فالٍن أو احلجَّ  واحلجَّ عن فالٍن فَيسِّ

ما  تعاىل عنه أو عنهما، لّبيك بعمرٍة عن فالٍن أو العمرَة عن فالٍن واحلجَّ عن  فالٍن، وأحرمُت 
  .)1(»وحّجٍة عنه أو عنهما

ينبغي أن يقول: «:الشُّرُنـُْباللّية، ويف )2(اخلانيةكذا يف ،  »وتقبـَّْلهما مّين ومنه«وقولنا: 
  .)3(اهــ» احىت ال يكوَن فيه ما يقتضي االشرتاَك بينهما يف نية احلج، فيصري به خمالِفً  وتقبـَّْلهما مّين عنه

جّ  [استحباب تقديمِ  ية العمرة  ا ء  ا لبية وا   ]وا

وُيستحبُّ تقدُمي العمرة على احلّج يف النيِة والتلبيِة والدعاِء لتقدمها يف الفعل، وُيستحبُّ ذكُرمها 
لنية ومل يذُكْرمها يف التلبية جازيف التلبية و    .)4(لو مرًّة، ولو اكتفى 

                                                   
ب القران صــــ  )1(   .285، 284انظر "إرشاد الساري": 
  (هامش "الفتاوى اهلندية"). 1/307"اخلانية": كتاب احلج ــــ فصل يف احلج عن امليت   )2(
ب: خرج إىل احلج ومات يف الطريق إخل   )3(   (هامش "الدرر والغرر"). 1/260"الشرنباللية": 
ب القران صــــ  )4(   .284انظر "إرشاد الساري": 
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  لقارن]صفة العمرة [

 ً فعال العمرة وجو أّوال حلّجٍة وَسعى إحراَمها حىت لو طاف  ، ولو أّخرفإذا دخل مكَة بَدَأ 
 يلَزمه تعيُني النية بل، وال )1(وسعى لعمرته فطوافُه األّوُل وسعُيه يكون للعمرِة، ونيُته لغوٌ  هلا، مث طاف

ِل، مث ُيصّلي ركعَتيه، وَيسعى بني ويَرُمُل يف ثالِث أشواِطه اُألوَ َيُسّن، وَيضطبع يف مجيع طوافها، 
قال يف ، )2(الّصفا واملروة بال حلٍق، فلو َحَلق ال حيَِّل ِمن عمرته، ولزِمه دماِن جلنايته على إحراَمني

حللققارٌن طاف لعمرته، مث حَ : «احمليط   .)3(َلق فعليه دماِن وال َحيّل عليه ِمْن عمرته 
ولو أحرم بعمرة فطاف هلا مث أضاف إليها حجًة مث َحَلق حيَِّل من عمرته وال شيَء عليه؛ ألنه 

حلّجة بعد ما حلق من العمرة، كذا يف  وقوُهلم: : «الكبريقال يف ، )4(البحرمبنزلة َمْن أحرم 
أي ألجل العمرة؛ لعدم اجلنايِة يف حقِّها، وأّما ألجل احلّج فيجُب عليه دُم اجلناية  وال شيَء عليه

  .)5(، ومتاُمه فيه»حللق

ُل  ر لقارن وا س بعده فيه [طواف القدوم    ]وا

مث يطوف للُقدوم ويضطبع فيه أيضا، ويَرمل كاألول؛ ألن كلَّ طواٍف بعده سعٌي فالرّمُل فيه سّنٌة، 
تني، مث َيسَعى إن أراده بعد طواِف القدوم كما هو األفضُل للقارن أو َيُسّن، وإن أّخره إىل مث يصلي ركع

ر الرمَل إليه أيضا، وسقط االضطباُع كما مّر، مث يُقيم حرامً  رة يُؤخِّ   وحجَّ كالـُمفرِد. اما بعد طواف الز

مُ  جّ ن طاف طواف مَ  [ح ] لعمرة وا   ثم س سعي

فلو طاف هلما طواَفني، مث سعى سعَيني جاز، وأساَء بتأخري سعِي العمرة، وتقدِمي طواف احلج، 
رة«وال دَم عليه إمجاعا، واملراُد بثاين الطوافني طواُف القدوم، وقيل:  ْن أتى بطواف »إنه طواُف الز  ،

                                                   
ب القران   )1(   .2/629"البحر": كتاب احلج ــــ 
ب القران الدر" مع "الرد""  )2(   .3/635: كتاب احلج ــــ 
  .2/458"احمليط الربهاين":كتاب املناسك، الفصل التاسع يف القارن   )3(
ب التمتع   )4( ـــ    .2/240"البحر الرائق": كتاب احلج ـ
  .209"املنسك الكبري": فصل يف كيفية األداء صــــ  )5(
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رة يوَم النحر، مث سعى سعَيني، و  لوقوف مث طاف للز   .)1(فتح املعنيمتاُمه يف العمرة، مث اشتغل 

مُ [   ]طواف العمرة أو بعض أشواطهران ن ترك  القِ مَ  ح

مل َيُطْف لعمرته أو طاف هلا أقلَّه، ولو بعذٍر كحيٍض مثال حىت وقف بعرفَة ارتفضْت عمرتُه  ولو
أفعاَل العمرة على نيا  ا؛ ألنه لو أّداها بعد الوقوف لصارأدائُهوإن مل ينِو الرفَض؛ ألنه تعّذر عليه 

، وهو عكُس املشروع، وبطل ِقرانُه وسقط عنه دُمه، وعليه قضا م التشريق، ئُ أفعال احلجِّ ها بعد أ
أشواٍط ولو بقصد الُقدوم أو التطوع، مث وقف مل تـَْبُطل عمرتُه، ويُتّمها  ربعةِ  ، فلو أتىودُم رفِضها

رة، ولو طاف لعمرته أربع يوم رة النحر قبل طواف الز َة أشواٍط ومل َيْسَع هلا، مث طاف يوَم النحر للز
  .)2((کبري)ول لعمرته، وكذا سعُيه ثالثَة أشواٍط من طوافه حتَ  وَسعى، فإنّ 

ولو طاف ثالثَة أشواٍط لعمرته وسعى هلا، مث طاف حلّجته كذلك وسعى، مث وقف بعرفَة، فما  
من طواف العمرة، ويُِعيد السعَي  ادً واح اشوطً  ة فمحسوٌب من طواف العمرة، ويقضيكان للحجّ 

؛ ألن سعَي احلّجة  ً انتقهلما للحجة وجو ؛ ليكون بعد طواٍف كامٍل، ل إىل العمرة، وللعمرة استحبا
وهو قارٌن، فإن رجع إىل أهله قبل أن يفعل ذلك فعليه دٌم لرتك ذلك الشوِط، ودٌم لرتك السعي يف 

  .)3()السرخسي حميط(احلج، وال شيَء عليه لسعي العمرة 
أن كلَّ طواٍف ُيستحّق عليه يف وقٍت جلهٍة فأّداه يقع عن تلك اجلهِة وإن نوى ُأخرى  واألصلُ 

  ، وإن توّجه إىل عرفَة ال تَبُطل حىت يِقَف وهو الصحيح.)4()مبسوط(

  فصل 
تمتع    هدي القارن وا

لعمرة يف وقت احلج، فإنه  أرفُق، وعلى توفيقه ألداء هو واجٌب شكرا على إطالق االرتفاق 
  النُُّسكني يف أشُهر احلج بسفٍر واحٍد.

                                                   
ب القران   )1(   .3/630"البحر": كتاب احلج ــــ 
ب القران ــــ   )2(   .205، 204فصل يف شرائط الصحة صــــ"املنسك الكبري": 
  .735"البحر العميق": الباب السابع يف اإلحرام ــــ الفصل التاسع يف وجوه اإلحرام صــــ  )3(
ب الطواف   )4( ـــ    .4/37"املبسوط": كتاب املناسك ـ
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شكر حُ بَ ذْ ما يُ [   ]به  دم ا

ران شاًة أو بدنًة أو ُسبَع بدنٍة بشروط األضحية، واألفضُل األكثُر وإذا َرَمى يوم النحر َذَبح للقِ 
 متاُمه يف اهلدي إن شاء هللا قيمًة، فإن استو فاألكثُر حلًما، فإن استو فأطيَـُبهما حلًما، وسيأيت

  واألفضُل َسوقُه مع نفسه. تعاىل

م دمِ  م  شكر] [ح   ا

لثـُُلث، ويُطِعمَ  كَل من هديه، وُيستحبُّ أن يتصّدق  األغنياَء أو الفقراَء  وُيستحبُّ أن 
ُكَل الثلَث ويّدِخرَه أو يُهِدَي الثـُُلَث هلم َبَدَل أن يُطعمه ويسق لذبح، الثـُُلث ضيافًة، و ط وجوبُه 

ن أتلفه وَضيَّعه أو َوَهبه لغّين أو أعطى )1(وال جيب التصدُق بشيٍء منه ، فلو استهلكه بعد الذبح 
  اجلزّاَر أجَره منه اليضَمن شيئا.

ه من دم الِقران] لحم وغ   [أقوال الفقهاء  بيع ا

لثمن؛ ألنه مثُن مبيٍع  ع اللحم جاز بيُعه، ألن ملَكه قائٌم، وال جيب التصّدُق       وكذا لو 
  .)2(البدائعجيب التصّدُق به، هذا ظاهر  ال

َعه «يف فصل أحكام الدماء، قال: اللبابووافقه يف  ن  فلو استهلكه بنفسه بعد الذبح 
، )3(»ران واملتعة والتطوع؛ فإنه ال جيب فيها شيءإال يف هدي القِ  وحنِو ذلك مل َجيُز عليه، وعليه قيمُته

  .)4(إخل جيوز للمّكفر وذكر مثَله يف فصل: وال
وليس له بيُع شيء من حلوم اهلدا وإن كان مما جيوز له األكُل منه، فإن : «الفتحوقال يف 

ألجرَة منه جاز عن اهلدي، َرط اع شيئا أو أعطى اجلزّار أجره منه فعليه أن يتصدق بقيمته، ولو شَ 
، قال:  اللباب، ووافقه يف )5(اهــ» ، فلو أعطى منه َضِمنمثِله دراهمُ  رُ وله أجْ  ب اهلدا  وال جيوز«يف 

                                                   
  .290انظر "إرشاد الساري": فصل يف هدي القارن واملتمتع صــــ  )1(
ــ بيان من نذر أن حيج "البدائع": کتاب احل  )2(   .2/477ج ــ
  .433، 432انظر "إرشاد الساري": فصل يف أحكام الدماء صــــ  )3(
  .444أيضا: فصل: وال جيوز للمكّفر صــــ  )4(
ب اهلدي   )5( ـــ    .3/150"الفتح": کتاب احلج ـ
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، فإن فعل َضِمن قيمَته للفقراء، ولو أعطى اجلزّار أجَره منه غَ  ، )1(»قيمَته مَ رِ بيُع شيٍء من حلوم اهلدا
عه تصّدق بثمنه واللكنه قال بعده:    .)2(يبيع جلَدها، فإن 

 َ وفيق ب   األقوال] [ا

نه ينظر إىل الثمن إن كان أكثَر من القيمة، وإىل القيمة إن كانت أكثَر،  وميكن التوفيُق يف مثله 
جيب  ، فإن األضحيَة ال»واهلدا كالضحا«وَيرتّجح بقوهلم:  املبسوطومثله يف  )3(الفتحوما يف 

ع حلَمها أو جلَدها مبسَتهَلٍك أو بدراهَم أو أعطى  ن  التصّدُق بشيء منها مع أنه لو استهلكها، 
لقيمة يف غريهاجلزّاَر أجَره منها أو أتلفها أو ضيَّ  لثمن يف البيع و ، فكذا اهلدُي )4(عها جيب التصدق 

عه مثال ينبغي  ن  لثمنالذي ال جيب التصّدُق بشيء منه لو استهلكه  لقيمة  أن جيب التصّدُق  أو 
دة يف أحكام اهلدا بعد الذبح إن شاء هللا تعاىل.   إن كانت أكثر من الثمن، وستأيت الز

ن ُسرِق منه أو اصطلمه آفٌة مساويٌة ال شيء عليه يف  ولو هلك بعد الذبح بغري اختياره 
  جيوز.ال النوعني مما جيوز له األكُل منه وما 

  فصل 
نِ   ه و ه وزمانه ائط وجو   ذ

  فشرائط وجوبه:
 القدرُة عليه. 
 وصحُة الِقران والتمّتع. 
  ُوالعقل. 
  ُوالبلوغ. 
 .واحلريُة، فيجب على اململوك الصوُم إال أنّه إذا مل َيُصْم جيب عليه يف ذمته أن يذحبه بعد الِعتق  

                                                   
ب اهلدا صــــ  )1(   .519انظر "إرشاد الساري": 
  .521صــــ أيضا:  )2(
ب اهلدي   )3( ـــ    .3/150"الفتح": كتاب احلج ـ
ب احللق   )4(   .4/76"املبسوط": كتاب احلج ــــ 
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نُ  ه  [   ه]وزمانُ ذ

َم النحر ِمىن، فُيكره يف مكَة، ويف  وهو احلََرم إال ملكان:وخيتص ذُحبه  أّن السّنة يف اهلدا أ
م النحر فمكُة هي األوىل، والظاهُر أّن املرَوَة أفضُل مواضع مكَة. ّ   غري أ

لزمان: ُم النحر حىت لو ذبح قبلها و إلمجاع، مل ُجيْزِ  وهو أ إلمجاع، ولو ذبح بعدها أجزأه  ه 
رًكا رًكا للسّنة عند غريه من األئمة مامللواجب عند اإل ولكن كان    .)1(، و

بح] [وقُت    ا

وأّوُل وقِت جوازه طلوُع الفجر من يوم النحر، فال جيوز قبله اتفاقا، ويُسّن بعد طلوع الشمس، 
، ومن حيث السنة عند غريه وجيب بني الرمي واحللق، وآِخرُه من حيث الوجوب عند اإلمام 

م  النحر، وال آِخَر له يف حق السقوط عن الذمة، ولو مات القادُر على غروُب الشمس من آِخِر أ
الذبح قبل الذبح فعليه الوصيُة، فُيعتَرب من الثلث، فإن مل يُوِص فال وجوب على الورثة، وإن تربّع 

  .)2(عنه الوارث جاز إن شاء هللا تعاىل

  فصل
دي     بدل ا

يف  ان مل يكن يف ِمْلكه ُهنا وإن كان ُموِسرً وهو الصياُم، فإن عجز القارُن عن الذبح مبكَة 
عن كفافه من نفقٍة وكسوٍة له، وملن جيب عليه مؤنُته إىل أن يبلغ بلَده، وعن َديِنه  َفْضلٌ بلده 

يكون يف ملكه هنا نفُس  املطالِب به هنا َقْدَر ما َيشرتي به اهلدَي من النـُُّقود أو الُعُروض، وكذا ال
يَن ال ميَ اهلدي أيضا، وإال فال نع ذبَح  ُجيزئه الصوُم وإن كان حمتاجا إليه أو كان عليه ديٌن؛ ألن الدَّ
، فإن كان َمّكّيا فقدُر كفايته من النفقة اه، هذا إذا كان القارُن آفاِقي ئَ نع شرااهلدِي املوجوِد وإمنا مي

م.اقوُت يوٍم لو ُحمرتِفً    ، وإال فقوُت شهٍر، صام عشرَة أ

                                                   
  .291، 290انظر "إرشاد الساري": فصل يف هدي القارن واملتمتع صــــ  )1(
  املصدر السابق.  )2(
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الثة] [زمنُ  صيام ا   ا

لعمرة؛ ليكوَن أداًء بعد تقّرر ما أو   ثالثٌة يف وقت احلّج، وهو أشُهُر احلّج بعد اإلحرام 
لعمرة يف أشُهر احلجئشرُط إجزا: «الفتح، قال يف)1(السببِ  ، ومثُله يف )2(اهـ» ها وجوُد اإلحرام 

ا قبل أشُهِر احلّج، وصام فيه، ف)3(اجلوهرة لعمرة يف أشُهراحلّج، لو أحرم  ا جاز لوجود اإلحرام 
ا ال جيوز.   ولو صام فيها مثّ أحرم 

فلو قـََرن قبل أشُهر احلّج، وصامها مل َجيُز، ولو صام بعَد ما دخل األشُهُر : «الكبريويف 
وهللا ، فلعّله َسْبُق قَلٍم، )5(اهـ» فلو أحرم قبَلها، وصام فيها مل َيِصحَّ : «رداحملتارفما يف  )4( اهـ»جاز

  سبحانه وتعاىل أعلم.

سبعة ووقُتها] صيام ا وضُع ا ]  

ا، بل ولو ِمبىن على املشهور،  ِم التشريِق أين شاء، ولو مبكَة إن مل يـَْنِو اإلقامَة  وسبعٌة بعد أ
ه مبّكة إال إذا جتوز مبىن وال وعند الشافعية ال   .)6(تـََوطّنها بعد فراغ حجِّ

  ٰهُّ: امها فيها ال ُجتزئه، وإن صّح صوُمها مع الكراهة كاملنذور وحنوِه؛ لقوله تعاىلولو ص

ِم التشريق، فعّم املقيَم  ]١٩٦البقرة: [ َّحي جي أْي فرغُتم من أفعال احلّج، وال فراَغ إال مبضّي أ
  .مبىن أو مبكَة، وَمن مل يكن له وطٌن أصًال 

م التشريق وإن بِقي عليه شيٌء من أعمال احلجّ  والظاهرُ « قيل: رِة  صحُتها بعد أ كطواف الز
لفراغ من أعمال احلج ال» واحللِق والسعيِ  ِم التشريِق، واملعلُق  اهــ، وفيه أنه معّلٌق  مبجرد مضي أ

ٍق على إ رة أو احللُق فهو  حرامه أيضا لشرط معدوٌم قبل وجوده مع أنه إذا بِقي عليه طواُف الز

                                                   
ب القر 292، 291انظر "إرشاد الساري": فصل يف بدل اهلدي صــــ  )1( ان ــــ فصل يف بدل اهلدي ، و"املنسك الكبري": 

  .213، 212ـــــص
ب القران   )2( ـــ    .2/543"الفتح": کتاب احلج ـ
ب القران   )3(   .1/393"اجلوهرة": كتاب املناسك ــــ 
ب القران ــــ فصل يف بدل اهلدي صــــ  )4(   .213"املنسك الكبري": 
ب التمتع   )5( ـــ    .3/644"حاشية ابن عابدين": كتاب احلج ـ
موع شرح املهذب": فصل يف االستيجار للحج   )6(   .1/187"ا
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، فإذا مل يفَعْلها حىت مضى وقُتها جاز له »مضىَّ وقِت أعمال احلّج كفعلها إنَ «إالأن يقال: 
ها كذلك على حنو ئالصياُم، ويكون املعىن إذا فرغُتم من أعمال احلّج على وجهها أو مضى وقُت أدا

  وهللا سبحانه وتعاىل أعلم. إن ُمضىَّ وقِت الرمِي املستحبِّ كفعلهمّر يف قطع التلبية:  ما
عن خالف "الشافعي" واألفضُل أن يصوَمها بعد الرجوع إىل أهله خروجا

، واملراُد )1(
  .أهله الوصوُل إليه لرجوع إىل

نُ  صيام وتعي ليل  ا ية من ا اط ا   ها][اش

ل غروِب وُيشرتط فيها وكذا يف الثالثة أن ينِوَيها من الليل كسائر الكفارات، فلو نوى قب
الشمس أو بعد طلوِع الفجر ال ُجيزئه، وأن يُعنيِّ النيَة كسائر الكفارات، وهو أن ينوي الصوَم 

ن يقوَل:    .)2()لباب(مثال، فلو مل ُيِضْفه مل َجيُْز  »صوم الِقران«واملضاَف إليه، 

 َ صيامابُ تَ [استحباب ا وضعُ  ع  ا الثة منها و   ]ا

وجاز التفريُق، وُيستحبُّ يف الثالثة أن يصوَمها مبكَة، وجاز خارَج  وُيستحبُّ فيهما التتابُع،
احلرم، وما أّخرها إىل آِخِر وقتها فهو أفضُل رجاَء القدرة على األصل، وأفضُلها أن يصوَمها متواليًة 

وية أو يف الوقوف آِخرُها يومُ  والدعوات  عرفَة إال أن َيضُعَفه الصوُم، فيقع القصوُر يف اخلروج يوَم الرتَّ
  .)3(»إن كان َيضُعُفه يُكره أن يصوَم فيهما«يوم عرفة، فاملستحبُّ تقدميُها حىت قيل: 

ألهمِّ يف الوقت إال أن ُيسيَء ُخلَقه فُيوِقعه يف : «الفتحقال يف  وهو كراهُة تنزيٍه إلخالله 
  .)4(»حمظورٍ 

مُ  م يَُصم قبَل  [ح   يوم عرفة] َمن 

أو يومني حىت أتى يوم النحر تعّني الدُم، وال َيسُقُط عنه مدَة عمرِه،  فإن مل َيُصم أو صام يوما
م النحر أو التشريق فللنهي املشهوِر  فمىت َقَدر ، أّما يف أ عليه أرَاَقه مبكَة، ومل جيزه الصوُم بعده عند

                                                   
  .1/185 أيضا:  )1(
  .295، 293انظر "إرشاد الساري": فصل يف بدل اهلدي صــــ  )2(
  أيضا.  )3(
ـــ فروع: صوم ستة من شوال   )4(   .2/355"الفتح": كتاب الصوم ـ
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وأما بعدها ؛ إذ يَدخله النقُص فال يُتأّدى به ما وجب كامال، )1(عن الصوم فيها فُيتقّيد به النصُ 
لعمرة يف أشهر احلج، وآِخُرها يوَم عرفَة، ذكره       فلفوات الوقت؛ ألن أول وقتها بعد اإلحرام 

  وغريُه. )2("أبو السُُّعود"
" مِ  يصوم: «وقال "الشافعيُّ يصومها : «، وقال "مالٌك")3(»الثالثَة بعد هذه األ

إمجاعا ودٌم لرتك الرتتيب  ِقران، فلو مل يَقِدر على اهلدي حتّلل وعليه دمان دٌم لل)6()5(عيين)4(»فيها
  .عند "أيب حنيفة"

بيه   ت
ناية  وجوِب مقدار الفقهاء  [أقوال  م يَُصم قبَل يومِ مَ  دم ا حر] ن    ا

واجٌب عند لـَمن إن الرتتيَب : «الّلبابو النُّقايةيف شرَحْيِه لـِــ قال "الشارُح"  
لعذر   .)7(اهــ» يقِدُر عليه، وهو يسقط 

ستثنائه من الضابط املذكور، بل قلنا: »لكّن الواجَب اتباُع املنقول«قلت:  إنه جيب «، فقلنا 
لٌث لتأخري دِم ال م النحر ِقرانعليه دٌم  ّ ، وإن مل ُيصّرِحوا به؛ ألن )8(الطوالعكما ذكره يف » عن أ

  حٌد يف املسألتني.العذَر وا

                                                   
  .293انظر "إرشاد الساري": فصل يف بدل اهلدي صــــ  )1(
ب القران   )2(   .1/501"فتح املعني على شرح الكنز ملنال مسكني": كتاب احلج، 
 .3/224"حلية العلماء يف معرفة مذاهب الفقهاء": فصل يف االستيجار للحج   )3(

ــ رسم يف صيام يف احلج والعمرة   )4(   .1/506"املدونة الكربى": كتاب احلج ــ
هـــ). 855ت  - 762ف بن حممود العينتايب، بدر الدين العيين، احلنفي(مهو حممود بن أمحد بن موسى بن أمحد بن يوس  )5(

  ).1/174("نظم العقيان يف أعيان األعيان" 
ب صيام القران   )6( ـــ    .4/296"البناية": كتاب احلج ـ
ـــ فصل يف القران   )7(   .293ــ، وانظر "إرشاد الساري": فصل يف بدل اهلدي صــ1/682"شرح النقاية": كتاب احلج ـ
ب القران، ص  )8(   . (خمطوطة)326"طوالع األنوار بشرح الدر املختار": كتاب احلج، 
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بيه   ت
داية  وجوب دمٍ  صاحِب  [ ذكر توجيهِ    ]آخرَ  ا

حللق يف غري أوانه، ومل يَذُكْر ُهنا  اهنا دمً  اهلدايةذُِكر يف  آَخَر إمجاعا جلنايته على إحرامه 
ت فرُض املسألة ُهنا حاصله أنه ملا كان  مبا البحر، ووجَّهه يف )1(دَم ترك الرتتيب، وذََكرمها يف اجلنا

فيَمن عِجز عن اهلدي، وهو عذٌر مل يكن جانيا برتك الرتتيب؛ ألن ترَك الواجب بعذٍر ليس جبنايٍة، 
حللق يف غري أوانه؛ ألن ارتكاَب حمظوِر ا إلحراِم جنايٌة مطلقا فلم يلَزمه دٌم، وإمنا اجلنايُة َحَصلْت 

ت فهو يف غري الفلزِمه دٌم،  عاجز فلزِمه الدمان، ومل َيذكر دَم الشكر هناك ِلذكره وأما ما يف اجلنا
حللق يف غري أوانه قوُل بعِضهم على خالِف املذهب، وهللا أعلم   .)2(هنا، لكّن وجوَب الدم 

مُ   مَ  [ح
َ
صيام أو بعدَ  رَ دَ ن ق دي  خالل ا حر أيامِ  ها قبَل  ا   ]أو فيها ا

م النحر أو فيها قبل احللق َبَطل حكُم َقَدر على اهلدي يف خالل الصيام أو  ولو بعَدها قبل أ
ُم  صومه ولزَِمه دٌم خبالف ما م النحر بعد احللق، وإن مل يتحّلْل حىت مضْت أ لو َقَدر عليه يف أ

، ولو صام مع وجود اهلدي يُنَظر، فإن بِقي )3(النحر مث َقَدر على اهلدي فصوُمه ماٍض وال شيَء عليه
  .)4(ه الصوُم، وإن َهَلك قبَله جاززِ جيُْ لنحر مل اهلدُي إىل يوم ا

 وإذا مضى صوُمه الثالثُة ال ُجيزئه الذبُح بعد ذلك وتعّني صوُم السبعة، فلو متّكن من أدائها 
  .ُجيزئه الفديُة عنها، فَيستغِفر هللا تعاىل ومل َيُصْم حىت عِجز ال

ء يوُم النحر، فتحّلل فعليه دمان إذا ُعِتق، دٌم وإذا قـََرن العبُد أو متّتع، ومل يصِم الثالثَة حىت جا
  .)5(أو التمتع، ودٌم إلحالله قبَل الذبح ِقرانلل

صوم] دي وا م العاجز عن ا   [ح

ن كان شيًخا فانًيا بِقي على ذمته، وال جيزئه  وإذا عِجز القارُن أو املتمّتُع عن اهلدي والصوم 

                                                   
ت ــــ فصل: من طاف طواف القدوم حمد   )1( ب اجلنا ـــ    .2/289"اهلداية": كتاب احلج ـ
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  .)1(الكبريالفديُة عن الصوم، كذا نقله يف 
مل يقِدْر على اهلدي حىت مات سقط عنه، وال جيب عليه الوصيُة؛ ألنه مات قبل التمّكن  فلو

  من أدائه، وهللا أعلم.
  

      

                                                   
  املصدر السابق.  )1(



متع                 باب ا

متع   باب ا

نفية] متع من اإلفراد وصفة اإلفراد عند ا   [أفضلية ا

إلمجاع بني أصحابنا يف ظاهر الرواية، وروى عن   "احلسُن" التمّتُع أفضُل من اإلفراد 
بعد الفراغ  وقع سفرُه للعمرة بدليل أنه أن اإلفراَد أفضُل من التمّتع ألن املتمّتعَ  "أيب حنيفة"
كاملكّي يف حقِّ اإلحرام، ووجُه ظاهر الرواية أن يف التمتع مجًعا بني العبادتني، ودًما  منها يصري

       للنُُّسك فأشبه الِقرَاَن الذي هو أفضُل مطلًقا فيكون أفضَل، ووقوُع العمرة بني السفر واحلّج 
ا تبٌع للحّج والسفرُ  ال له، ووقوُع العمرة بينهما كوقوع سّنِة اجلمعة  يقتضي أن يكون السفُر هلا؛ أل

  .)2()شروح() 1(بينها وبني السعي
حلّج أن َحيُجَّ أّوال ّمث يعتِمَر بعد الفراغ من احلّج أو يؤّدي كلَّ : «املبسوطقال يف  واإلفراُد 
  .)3(»على حدٍة أو يكون أداُء العمرة يف غري أشُهر احلجّ  ُنُسٍك يف سفرٍ 

مّتع وصفةُ اإل [أفضليةُ  شافعية] اإلفراد فراد من ا   عند ا

" اإلفراُد أفضُل من التمّتع، والتمّتُع أفضُل من الِقران، لكن اإلفراَد : «وقال "الشافعيُّ
، واملراُد »ميقاِت بلده بعد الَعْود إليه عنده أن َحيُّج أّوال ّمث يعَتِمَر بعد احلّج يف َسَنته ِمن أدىن احلّل أو

  بِقي من شهِر ذي احلّجة، فاإلفراُد األفضُل عنده عكُس التمتع. بَسَنته ما
من  بعد َسَنٍة فهذا إفراٌد كلٌّ  اعتمر أو فلو مل يعَتِمْر بعَده أصًال : «قال "ابُن حجٍر"

خَري العمرة عن َسَنة احلّج مكروهٌ  والقرانِ  التمتعِ    ».أفضُل منه؛ فإن 
وُحيَْمل  ،»هو إفرادٌ «لو من ميقاِت بلده، فقيل: اعتمر قبل أشُهر احلج وحّج من عامه و  ولو

على اإلفراد الذي هو َقِسيُم التمتع الـُموِجِب للدم؛ ألن األصحَّ أنه متّتٌع ال دَم فيه؛ ألن الشروَط اليت 

                                                   
  أي السعي إىل اجلمعة. قوله "السعي":  )1(
ب التمتع   )2(   .2/337"التبيني": كتاب احلج ــــ 
  .4/25ب القران  املناسكکتاب "املبسوط":    )3(



متع           باب ا

لعمرة وأمتّها مث حّج  ذكروها للمتمتع، إمنا هي لوجوب الدم عليه ال لتسميته ُمتمتِّعا، فهو َمْن أحرم 
 إذا اعتمر وأفضل من التمتع املوجب للدم إالفالُصورُة املذكورُة دون اإلفراد يف الفضل،  ه،من عامّ 

بل أفضُلها خبالف ما إذا اعتمر ه فحينئذ يكون من صور اإلفراد الفاضل أيضا بعد احلج يف سنن
؛ ألن يف االتّباع ما املتمّتُع يف أشهر احلّج بعد حّجه أو القارُن قبل ِقرانه أو بعده فاإلفراُد أفضُل منه

 .)1(على فضل الُنُسك الثالث الذي أتى به اهــ يزيد

  فصل 
ائطه متع و    ماهية ا

ن  داء النُُّسكني الصحيَحْني يف أشهر احلج يف سفٍر واحٍد يف عاٍم واحٍد،  فُّق  التمتُع هو الرتَّ
ا قبلها أو فيها، أشواِطها يف أشُهر احلج قبل  يفعل اآلفاقيُّ العمرَة أو أكثرَ  إحرام احلج عن إحراٍم 

وهو أن يرجع إىل  -  اصحيحً  اهله بينهما إملامً  مّ ن يُلِ وَحيُّج من عامه بوصف الصحِة من غري أ
  .أو وجوً  اعليه افرتاضً  ايكون الَعْوُد مستحق  وال -  أهله بعد العمرة

وُط  متع] [   صحة ا

  فشرائط صحِته تسعٌة:
من أهل اآلفاق، والعربُة للتوّطن، فلو استوطن املكيُّ يف املدينة مثال فهو  أن يكون األّوُل:

ملدينة مل يكن له متتٌع،  آفاقيٌّ، ولو استوطن اآلفاقيُّ مبكَة فهو مكيٌّ، وَمن كان له أهٌل مبكَة وأهٌل 
ملدينة أكثَر كما حّققه "الشارُح".   وإن كانت إقامُته 

ه أو أكثَره يف أشُهر احلج، فلو طاف الكلَّ أو األكثَر يف رمضاَن، أن يطوف العمرَة كلَّ  الثاين:
وأمتّها يف شواٍل، وحّج من عامه مل يكن ُمتمتِّعا، وكذا لو أعادها يف شواٍل فيما إذا طاف هلا يف 

  .رمضاَن ُجُنبا أو ُحمِد وحّج من عامه

يلةُ  جّ  [ا متع أو القِ  ن أحرم قبل أشهر ا د ا   ران]ير

واحليلُة ملن دخل مكة ُحمرِما بعمرٍة قبل أشهر احلج يريد التمتَع أو الِقراَن أن ال يطوف، بل 

                                                   
  .159، 158على اإليضاح": فصل يف صفة اإلحرام صــــ اهليتمي "حاشية ابن حجر  )1(



متع                 باب ا

  َيصِرب إىل أن تدُخَل أشهُر احلج مث يطوف فإنه مىت طاف طوافا وقع عن العمرة.
. الثالُث:   أن يطوف هلا الكلَّ أو األكثَر قبل إحرام احلّج، فلو بعده ال يكون متمتِّعا بل قار
أن ُحيجَّ من عاِم فعِل العمرة، فلو طاف للعمرة يف أشُهر احلج من هذه السَّنِة، وحجَّ  الرابُع:

من السَّنة األخرى مل يكن ُمتمتِّعا، وإن مل يُِلمَّ بينهما أو بِقي حراما إىل السنِة الثانيِة، وإمنا قلنا من 
بعمرٍة يف رمضاَن، وأقام على إحرامه عام طواف العمرة؛ ألن عاَم إحراِمها ليس بشرٍط حىت لو أحرم 

، خبالف َمن وجب عليه أن )1(إىل شّواٍل من قابٍل، مث طاف لعمرته فيه وحّج من عامه فهو متمتعٌ 
ا يف شّواٍل وحّج من عامه ال يكون  يتحّلل من احلج بعمرٍة كفائِت احلجِّ فأّخر إىل قابٍل فتحّلل 

ا ا ليست عن إحراٍم    .)2(ُمتمتِّعا؛ أل

بيه   ت
حلج وبِقي ُحمرِمً  م بعمرٍة يوَم النحر فأتىولو أحر : «الفتحيف   افعاهلا مث أحرم ِمن يومه 

على اشرتاط النُُّسكني يف سنٍة واحدٍة، ويُوِجب أن  )3(رُ َعكِّ حلج إىل قابٍل وحجَّ كان ُمتمتِّعا، وهذا يُـ 
حلج من «يُوَضَع مكاَن قوهلم:    .)4(»عامه ذلكوحجَّ من عامه وأحرم 

يكون  واملذهُب الذي عليه أكثُر األصحاب أنه ال: البحرقال يف : الكبريويف 
، لكن هذا ُعربِّ عنه يف)6(؛ ألن ِمن شرطه أن يكون العمرُة واحلجُّ يف عاٍم واحٍد اهــ)5(»متمتِّعا

  .)7(كما مّر يف امليقات الزماين "قيلــــ"ب اللباب
  اإلملام الصحيح.عدُم  اخلامُس:

امُ  صحيح] [اإل   ا

، فلو حتّلل من ُعمرته يف أشُهر احلج، ورجع إىل أهله، وهو أن يرِجَع إىل أهله بعد العمرة حالًال 

                                                   
  .301 - 298انظر "إرشاد الساري": فصل يف شرائطه صــــ  )1(
ب التمتع   )2(   .2/636"البحر": كتاب احلج ــــ 
  أي يرجع. قوله "يـَُعكِّر":  )3(
ب التمتع "الفتح": کتاب   )4( ـــ    .3/17احلج ـ
ب التمتع   )5(   .2/636"البحر": کتاب احلج ــــ 
ـــ فصل يف شرائط صحة التمتع صــــ  )6( ب التمتع ـ   .219"املنسك الكبري": 
ب املواقيت صــــ  )7(   .87انظر "إرشاد الساري": 



متع           باب ا

التفاق، ولو عاد إىل غري أهِله إىل موضٍع ألهله التمتِع والِقراِن  مث حّج من عامه مل يكن ُمتمتِّعا 
ا أو ال، مث حّج من عاٍم يكون ُمتمتِّعا عنده العندمها، ولو خرج من  ااختذها دارً  أو ال، توّطن 

التفاق ، ولو رجع إىل أهله قبل طواِف )1(احلََرم ومل ُجياوز امليقاَت وحّج من عامه يكون متمتِّعا 
أهله وحّج من عامه يف  [من اإلحرام] العمرِة كلِّه أو أكثرِه أو بعده قبل احللق مث عاد قبل أن حيَِلَّ 

  فهو متمتٌع، وهذا هو اإلملاُم الفاسُد.

امُ    الفاسد] [اإل

بعمرٍة أو حجٍة؛ ألن الَعْوَد مستحٌق عليه، فُجِعل رجوُعه إىل  اوهو أن يرجع إىل وطنه حرامً 
ليس : وطنه كأن مل يكن، فكان أداُء النُُّسكني يف سفٍر واحٍد حكما، هذا عندمها، وعند دمحم

، فلو )2(اعليه افرتاضً  اة صحةِّ اإلملام كونه حالال، ولكن شرطه أن ال يكون الَعْوُد مستحق من ضرور 
  قبل احللق يَبُطل متتُعه لصحِة إملامه. رجع بعد طواف العمرة كلِّه أو أكثرَ 

بيه   ت
تمتع إ أهله عودِ [ مع    ]ا

متّتُع اآلفاقي وإن كان معه أهٌل،  وقوُهلم إىل أهله أي وطنه؛ إذ ال عربَة بوجود األهل، فَيصحّ 
لبصرة ورجع إىل أهله  وال لُكوفة وأهٌل  يصّح من املكّي وإن مل يكن له أهٌل، ولو كان له أهٌل 

  لبصرة مث حّج من عامه مل يكن ُمتمتِّعا.
لعمرة يف أشُهر احلج مث أفسدها وأَمتَّها على  السادُس: الفساد، عدُم إفساد العمرة، فلو أحرم 

ها مل يكن متمتِّعا، ولو قضى عمرَته وحّج من عامه يَ قضِ وحّل منها مث حّج من عامه ذلك قبل أن يَ 
  فهذا على ثالثِة أوجٍه، سنذكرها يف تفريعات اإلملام، إن شاء هللا تعاىل.

  عدُم إفساد احلج. السابُع:
ا أبدا، مث حّج  عدُم التوّطن مبكَة، فلو اعتمر يف أشُهر احلج مث عَزم الثامُن:      على املقام 

  ، وإن عَزم شهَرْين مثال، مث حج كان متمتعا.ايكون متمتعً  ال
                                                   

ـــ فصل يف شرائط صحة التمتع صـــ  )1( ب التمتع ـ   .221، 220ـ"املنسك الكبري": 
  .300، 299انظر "إرشاد الساري": فصل يف شرائطه صــــ  )2(



متع                 باب ا

مُ  ٍ أحرمَ  [ح فا
ّ
جّ  رِ أشهُ  بالعمرة قبَل  تمتمِع ا لحجّ  ا يقات] داخَل  ثم توقف    ا

لعمرته طاف  اأن ال َيْدخل عليه أشُهُر احلج، وهو حالٌل مبكَة أو ماحوهلا أو ُحمرِمً  التاسُع:
إال أن يعود إىل أهله فـَُيحرِم  اأكثَره قبَلها حىت لو أحرم بعمرٍة أخرى وحّج من عامه ال يكون متمتِّعً 

  .)1(عندمها اا، فيكون متمتعا اتفاقا أو إىل خارج امليقات، فيكون متمتعً 

  تتمة
متع]   [ بيان إحرام ا

إحراُم احلج من احلرم، بل هو من الواجبات، ُيشَرتط أن يكون إحراُم العمرة من امليقات وال  وال
فلو أحرم للعمرة داخَل امليقات ولو من مكَة أو للحج من اِحلّل ولو من عرفَة يكون متمتعا، وعليه 

  ، فلو عاد إليه سقط عنه الدُم.)2(امليقات دٌم لرتك
و أحرم خارَج ع أن يكون حجُته مكيًة، ولكن لتمتّ األصُل يف امل«عن "اخلبازي":  الكبريويف 

  .)3(اهــ»احلرم يصري ُمتمتِّعا

سك عن شخٍص  اط أداء ال متع] واحدٍ  [عدم اش    ا
لعمرة يف أشهر احلج، وال أن يكون الُنسُّكان عن شخٍص واحٍد حىت  وال ُيشرتَط أيضا أن ُحيرِم 

لعمرة وآخُر لو كان أحُدمها عن نفسه واآلخُر عن غريه وأِذن له يف التمتع جاز، وكذا لو  أمره شخٌص 
  .)4((لباب)فعليه الصوُم  احلج وأِذ له يف التمتع جاز، لكن دم التمتع عليه يف ماله، ولو فقريً 

ُوجد له العمرُة واحلجُّ يف أشهر احلج بشرائط الّتمتع صار  ُيشرتط نيُة التمتع بل إذا وكذا ال
  .)5(الكبريـحه يف كما وضّ   ،متمتعا، وإن مل يـَْنوِه

ً : «احمليطويف  ؛ ألن َسوَق اهلدي دليُل قصد التمتع؛ فإن اأقام ُحمرِمً  إن ساق املعتِمُر هد
  .)6(اهــ» َذَحبه ورجع إىل أهله فله أن ال ُحيجّ 

                                                   
  .301، 300أيضا: فصل يف شرائط التمتع صــــ  )1(
  .317، 316أيضا: فصل: وال يشرتط لصحة التمتع إخل صــــ  )2(
ــ فصل يف صفة التمتع صــــ  )3( ب التمتع ــ   .235"املنسك الكبري": 
  .317فصل: وال يشرتط لصحة التمتع إخل صــــانظر "إرشاد الساري":   )4(
ب التمتع ــــ فصل: ال يشرتط لصحة التمتع صــــ  )5(   .231"املنسك الكبري":
  املصدر السابق.  )6(



متع           باب ا

  فصل 
سنون  كيفية أداءِ  متع ا   ا

أشُهر احلجِّ، دخل مكَة طاف لعمرته يف  هو أن ُحيرِم اآلفاقيُّ بعمرٍة من امليقات أو قبله، فإذا
لطواف، وسعى بني الصفا واملروة، مث َحَلق أو َقَصر، وأقام مبكَة حالال  ويَقطع التلبيَة إذا ابتدأ 

لبيت ما بدا له، ويَعتين بسائر ما سبق له يف  ، "فصل ما ينبغي االعتناُء به بعد السعي"يطوف 
  .ويعتمر قبل احلجِّ ما شاء

مُ  متع ب ال [ح ]ُس ُ االعتمار  ا   ك

فغُري صحيٍح؛ ألنه بناٌء على أن املكيَّ ممنوٌع من » وال يَعتمر قبل احلج: «اللبابوما يف 
ة بال كراهٍة إال نَ العمرِة املفردِة، وهو خالُف مذهب أصحابِنا مجيعا؛ ألن العمرَة جائزٌة يف مجيع السَّ 

ٍم، الفرَق يف ذلك بني املكي واآلفاقي، صرّح به يف  ّ  البحرو املبسوطو النهايةيف مخسِة أ
بل املكيُّ ممنوٌع من  ،)3( املنحةكذا يف ،  )2(  ، والعّالمُة "قاسُم" وغريُهم)1("و"أخي زادة

  .)4((شرح)التمتع والِقران، وهذه عمرٌة مفردٌة ال أثَر هلا يف تّكرِر متّتعه 
تفاقهم، وعليه رفُض العمرِة  وال يَعتِمر مع احلجِّ؛ ألنه يف حكم املكّي، ولو فعل اليكون قارً 

  .أو احلجِّ كما سيأيت يف اجلمع املكروه، وهو متمتٌِّع إن حجَّ من عامه

دينة  تمتع اآلفا إذا خرج إ ا نورة [ا رجوع] ران وقَت وز  القِ  الا   ا

عند "أيب حنيفة"، وعليه رفُض أحدمها،  ال يكون قارً  خرج إىل اآلفاق حلاجٍة فَقَرن وكذا لو
    وال يَبُطل متتُعه؛ ألن األصَل عنده أن اخلروَج يف أشُهر احلج إىل غري أهله كاإلقامة مبكَة، فكأنه 

                                                   
خي زاده، من علماء الدولة العثمانية (م  )1( هــ) له:"حاشية على 1013ت  -  963هو عبد احلليم بن دمحم الرومي، املعروف 

  ).3/284" وغري ذلك. ("األعالم للزركلي": جامع الفصولني
  .319انظر "إرشاد الساري": فصل: التمتع على نوعني صــــ  )2(
ب التمتع   )3( ـــ    (هامش "البحر الرائق"). 2/642"املنحة": كتاب احلج ـ
  .319انظر "إرشاد الساري": فصل: التمتع على نوعني صــــ  )4(



متع                 باب ا

، مث إذا قـََرن من )1(مل َخيرُْج وقـََرن من مكَة، وأما عندمها فكالرجوع إىل أهله، فإذا خرج بطل متتُعه
، وسي   راِن املكي، وهللا سبحانه وتعاىل أعلم.أيت التفصيُل يف تصّور وجوِد قِ امليقات كان قار

ّي موضٍع شاء، فإذا جاء احلجُّ  أو وإن مل يتحّلْل من عمرته وبِقي ُحمرِما جاز فأقام مبكَة ُحمرِما
  .أحرم به كأهل ذلك املوضِع، فلو أقام مبكَة فإذا كان يوُم الرتوية أحرم به، وقبله أفضلُ 

ن إلحرام حجّ  [أفضُل  متع] األما   ا

وأفضُل أماكِنه احلطيُم مث املسجُد مث مكُة مث احلرُم، ويصّح من خارج احلرم ولكنه َجيب كونُه فيه 
 إال إذا خرج للِحّل حلاجٍة، فأحرم منه ال شيَء عليه خبالف ما لو خرج لقصد اإلحرام منه.

ب قبَل  جّ  [ما ي عدَ  إحرام ا   ه]و

يت مبا سبق له يف اإلحرام من إزالة التـََّفث، فإذا أراد  حلجِّ  املتمتُِّع، وكذا املكيُّ أن ُحيرِم 
ال تسال إن مل َحيلَّ من عمرته، مث يدخل املسجَد غواالغتساِل والّتطّيِب وغِري ذلك أو يكتفي 

َعِقيبهما وحجَّ  ، مث يصّلي ركعَىت الطواف، مث يصّلي ركعتني ُسّنَة اإلحرام، وُحيرِم اويطوف سبعً 
رة، وَيسعى بعده   .كالـُمفرِد إال أنه ال يطوف للُقدوم، ويرمل يف طواف الز

مُ  لمتمتع وصفةُ  [ح س    أدائه] تقديم ا

وإن أراد تقدَمي السعي لزِمه أن يتنّفل بطواٍف بعد إحرامه للحج، َيضطبع فيه ويرمل، مث يسعى 
أحرم قبلهما للحجِّ وقع  يف حّقه وسعى بعده، وكان قد مع أنه ليس بُسّنةٍ  ،ولو طاف للقدوم)2(بعده

رِة سواء َرَمل يف طواف الُقدوم اسعُيه مَعتربً  رِة، وال يرمل يف طواف الز يت به بعد طواف الز ، فال 
  .)3((فتح)أو ال 

، وقال املالكيةُ  رة، هذا عند خُري السعي يف وقته األصلِي، وهو بعد طواف الز  واألفضُل له 
                                                   

ب القران  الفتوى على قول "أيب حنيفة"  القول الراجح:  )1( للغة اهلندية):  كما صرح به يف "فتاوى حممودية" (
للغة اهلندية): كتاب احلج ــــ بيان التمتع والقران 10/393والتمتع  )" وعزاه إىل  3/413، وكذا يف "فتاوى دار العلوم زكر

  بادات مطلقا.األصول العامة، وهي أن الفتوى على قول اإلمام يف الع
  .320انظر "إرشاد الساري": فصل: التمتع على نوعني صــــ  )2(
ب التمتع   )3( ـــ    .3/6"الفتح": کتاب احلج ـ



متع           باب ا

رة، وإمنا جاز  وكذا كلُّ َمن َحّج من مكَة ال ،املتمتِّعُ «والشافعّيُة:  جيوز له السعُي إال بعد طواف الز
لدم  .)1(»تقدميُه ملن عليه طواُف القدوم، وحينئذ جيب تقدميُه عند املالكية وينجرب 

يةُ  متع] [ا    دم ا

 ذبح للّتطوع أو األضحّيِة مل َحيُْزه عن الـُمتعة، وال بُدّ رمى يوَم النحر َذَبح للتمتع كالِقران، ولو  وإذا
  .)2((رداحملتار) ُجيزئ  كما لو أطلق النيةَ  به غريَه ال يف دم املتعة من النية، فلو نوى

مث حتّلل بناًء على جهله لزِمه دمان، دُم التمتع ودُم التحّلل قبل  اأو واجبً  ولو ضّحى نفًال   
  .)3((حبر)أوانه 

بيه   ت
اجّ [ سافر]  عدم وجوب األضحية  ا   ا

مبسوط و البدائع، قال يف »أنه ال جتب األضحيُة على احلاجّ : «األصلذُكر يف 
حلاجِّ املسافَر، وأما أهُل مكة فتحب عليه األضحّيُة وإن حّجوا: «السرخسي ، قال )5) (4(اهــ» وأراد 
ا ال جتب على احلاّج إذا كان ُحمرِمً : «)6(""الشُّرُنُباليلُّ  " أ كان من أهل مكَة  وإن افما يف "اُخلَجنديِّ

  .)7(اهــ»ُحيَمل على إطالق األصل، وُحيمل كما محُِل على املسافر

مُ  لعيد ووقُت  العيد  أهل م صالةِ  [ح   ]أضحيتهم 

م يف وقتها ليس : «مبسوط السرخسيويف  على أهل مىن يوَم النحر صالُة العيد؛ أل

                                                   
ومعىن هذا النص أن الذي عليه طواف القدوم فعند الشافعية جاز له تقدمي السعي، وعند املالكية جيب عليه تقدمي  التنبيه:  )1(

لدم. (انظر لالستزادة "املوسوعة الفقهية الكويتية" وقت السعى    ).25/16السعي، وعند عدم تقدميه ينجرب 
ب التمتع الدر" مع "الرد""  )2(   .3/644: كتاب احلج ــــ 
ب التمتع   )3(   .649، 2/648"البحر":كتاب احلج ــــ 
  .4/195"البدائع":كتاب التضحية ــــ فصل يف شرائط الوجوب   )4(
ب األضحية ــــ بيع جلد األضحية بعد الذبح   )5( ـــ  ئح ـ   .12/18"املبسوط": کتاب الذ
هـ) فقيه، مشارك يف بعض 1069ت  - 994الص (مهو حسن بن عمار بن علي الشرنباليل، الوفائي، احلنفي، أبو االخ  )6(

  ).3/265العلوم، له: " نور اإليضاح". ("معجم املؤلفني" 
ب شرائط األضحية   )7( ـــ    (هامش "الدرر والغرر"). 1/565"شرنباللية": كتاب األضحية ـ



متع                 باب ا

داء املناسك، وجتوز هلم التضحيُة بعد انشقاق الفجر كما جيوز ألهل الُقرى ، قال )1(اهــ»مشغولون 
  .)2(اهــ»مكة ا من احلاج وأهلِ من مىن هم  أهلَ  ومن الظاهر أنَّ : «الشُّرُنُباليل

متع] [مطلٌب  دي  ا    بدل ا

م من شّواٍل مث اعتمر مل َجيزه عن الثالثة؛  وإن عِجز عن الذبح صام كالِقران، وإن صام ثالثَة أ
ا قبل أن يطوف؛ ألنه صام بعد انعقاد سببه  ألنه أّداه قبل وجود سببه، وصّح لو بعد ما أحرم 

داء النُُّسكني إمنا حصل  مبشروعية العمرة يف أشهر وهو الّتمّتُع، واألصُل فيه العمرُة؛ ألن الرتّفَق 
ل اإلحراُم منزلتها، فجاز بعد نُزِ  مها بال فعلٍ احلج ال مبشروعيِة احلج، وملا مل ميكنه اخلروُج عن إحرا

  جاز التكفُري بعد جرح الصيد قبل املوت. ، وقبل إحرام احلّج كما)3(إحرامها قبل الفراغ منها

مُ  َ  [ح لصائم غ م] اإلحرام    القادر  ا

ه يف  افالشرُط فيها أن يكون ُحمرِمً : «الفتحقال يف  لعمرة يف أشُهر احلج مثَل ما ذكر
ة شرٌط يف جواز صوم إال أن وجوَد اإلحرام حالَة صوم الثالث: «الكبري، قال يف )4(اهــ» الِقران
بعد التحّلل من وأما صوُم التمتع فاملفهوُم من كالم األكثر عدُم اشرتاط ذلك، فلو صامها ، القران

حلج جاز، إذ يزول بعد التحّلل من العمرة، بل ملا جاز  ال شّك أن السببَ  ال العمرة قبل اإلحرام 
مبجرد إحرامها قبل أن يطوف مع عدم متام السبب فـََبعد أن يطوف ويتحّلل منها أوىل أن جيوز؛ 

حلج.، واملستحبُّ أن يصومها بعد اإل)5(اهــ ألنه حتّقَق السبُب ومتَّ    حرام 

  فصل
دي][ سَ    وق ا

لتلبية، مث   متمّتٌع َيسوق اهلديَ  وإن كان كما هو األفضُل، فإذا أراد سوَق اهلدي أحرم للعمرة 
                                                   

ب من الصيد   )1(   .12/19"املبسوط": قبيل 
ب وقت األضحية "درر احلكام شرح غرر األحكام": كتاب   )2(   .9/528: كتاب األضحية الدر" مع "الرد"، و"1/268األضحية ــــ 
ب التمتع   )3(   .2/637"البحر": كتاب احلج ــــ 
ب التمتع   )4( ـــ    .3/6"الفتح": کتاب احلج ـ
ــ فصل يف بيان بدل إخل صــــ  )5( ب القران ــ   .214"املنسك الكبري": 



متع           باب ا

ا قبل التقليد كيال يكوَن ُحمرِمً  ساق؛ ألن لتلبية، فيأيت  معها،  هِ ــلسَّوق، والتوجُّ  ااألفضَل أن ُحيرِم 
  .)1(كانت ال تنساق فيقودها للضرورة وَسوُقها أفضُل من َقودها إال إذا

شعارُ  [تقليدُ  دي و   ها]ا

فإن كان هديُه بدنًة قّلدها مبزادة أو نعٍل أو حلاِء شجرة أو جلََّلها، والتقليُد أوىل من التجليل، 
إال ملن  عند "أيب حنيفة" يضّر، واإلشعاُر مكروهٌ  وإن جّللها مع التقليد فحسٌن، وترُكه ال

ن َقَطع اجللَد دون اللحم فمستحٌب، وعندمها حسٌن يف اإلبل، وأما يف البقر والغنم  أحسنه، 
فمكروٌه اتفاقا، فإذا دخل مكَة طاف وسعى لعمرته وأقام ُحمرِما، ولو حلق مل يتحّلْل من عمرته بل 

  .)2(ذبح هديِه وحلِقه يكون جنايُته على إحرامها إال أن يرجَع إىل أهله بعد 
ثريًا يف إثبات اإلحرام ابتداًء، فكان له أثٌر يف استدامة اإلحرام  واحلاصُل أن لَسْوق اهلدي 

  .)3(النهايةكذا يف ،  أيضا، بل أوىل؛ ألن البقاَء أسهلُ 

مُ  تم هدي [ح ج تا م  مّ  ع إذا    ه]من 

ديه ماله أن ال  ولو أنه بعد ما طاف وسعى لعمرته بدا شاء  َحيُجَّ من عامه كان له ذلك، وفـََعل 
له أن  ولو ساق اهلدَي ومن نيِته التمتُع، فلما فرغ من العمرة بدا: «شرح الطحاوينقلوا من لَِما 

ديه ما  ال يَتمّتعَ  ، ولو أراد أن يَنحر هديَه وحيَِّل وال يرجع وحيّج من )4(اهــ» شاء كان له ذلك، ويفعل 
له ذلك؛ ألنه مقيٌم على َعْزم التمتع فيمنعه اهلدُي من اإلحالل، فإن فعله مث رجع بعد  عامه مل يكن

ن،  احللق إىل أهله مث حّج ال شيَء عليه، ولو رجع إىل غري أهله من اآلفاق يكون متمتِّعا وعليه هد
فإذا  ، )5(بري)(ک ال يكون متمتعا كأنه رجع إىل أهله: هدُي التمتع وهدُي احللق قبل الوقت، وقاال

كان يوُم الرتوية أحرم للحج من املسجد كما ذكر فيَمن مل َيُسِق اهلدَي، وُكّلما قّدم املتمتُع اإلحراَم على 

                                                   
  .317فصل: التمتع على نوعني صــــ انظر "إرشاد الساري":  )1(
  املصدر السابق.  )2(
ب التمتع   )3(   .2/639"البحر": كتاب احلج ــــ 
ب اإلشعار   )4(   .2/591"شرح خمتصر الطحاوي": 
ـــ فصل يف شرائط صحة التمتع صــــ  )5( ب التمتع ـ   .223"املنسك الكبري": 



متع                 باب ا

  .يوم الرتوية بعد دخول أشهر احلج فهو أفضُل، ساق اهلدَي أو ال كما هو حكُم أهِل مكةَ 

ي ساَق  [الفرُق  تمتع ا ديَ  ب ا َ  ا   القارن] و

ا حلق يوَم النحر حل من إحرامه على ظاهر الرواية كالقارن إال أنه ِحيّل من إحرام العمرة وإذ
يف كل شيٍء حىت يف حق النساء؛ ألن املانَع له من التحلُِّل َسْوُق اهلدي، وقد زال بذحبه، والقارُن 

الذي ساق  ِحيّل منه يف كل شيء إال يف حق النساء كإحرام احلج، وهذا هو الفرُق بني املتمتع
حلج على الصحيح، كذا يف    .)1(البحراهلدَي وبني القارن، وإال فال فرَق بينهما بعد اإلحرام 

وعليه فإذا حلق مث جامع قبل الطواف لزِمه دٌم واحٌد لو متمتِّعا، ودمان : «رداحملتارقال يف 
  .)2(اهــ» لو قار

  تتمةٌ 

الوقوف جيب عليه بدنٌة للحج وشاٌة للعمرة، وبعد احللق جامع بعد  القارُن إذا: «التبينييف 
ن   .)3(»قبل الطواف شا

بيه   ت
تمتعُ  ديَ  [ا ي ساق ا زاء ا ُصَور لقارن  وجوب ا   ]إال  بعض ا

حلج، فإن كان قد ساق أو أحرم به قبل التحّلل من العمرة  :الكبرييف  مث إذا أحرم املتمتُِّع 
حلج إال يف وجوب دم الـُمتعة وما يتعلق صار كالقارن،  جلناية ما يلزَم القارَن، وإال فكاملْفرِد  فيلَزمه 

أي إال يف احللق؛ فإنه ليس جبنايٍة على إحرام العمرة يف حق  »صار كالقارن« ، وقوله:)4(اهــ به
حلج قبل التحلل من العمرة كما سبق يف صفة الِقران مع أنه جنايةٌ  متمتعٍ  عليه يف حق  أحرم 

  القارِن واملتمتِع الذي ساق اهلدي ما دام على نية التمتع، هذا.

                                                   
ب التمتع   )1(   .2/640"البحر": كتاب احلج ــــ 
ب التمتع الدر" مع "الرد""  )2(   .3/646: كتاب احلج ــــ 
ب التمتع   )3(   .2/344"التبيني": كتاب احلج ــــ 
ــ فصل يف اهلدا صــــ  )4( ب التمتع ــ   .236"املنسك الكبري": 



متع           باب ا

  فصل
كةَ  رانَ قِ  وال عَ ال تمتّ [ مسة وأهلِ  ألهل  واقيت ا   ]هان دونَ ومَ  ا

َمجَع بينهما يف غري أشُهر احلج ألهل مكَة وأهِل املواقيت اخلمسة، وَمن  ِقراَن وال متّتَع وال ال
ا إىل مكة سوا ء كان بينه وبني مكَة مسريَة سفٍر أو ال، وكلُّ آفاقيٍّ صار يف حكم أهل مكَة،  دو

كأن دخل امليقاَت حلاجٍة يف أشهر احلج أو قبلها فدخلْت عليه، أو مكَة بعمرٍة يف أشهر احلج 
ً   اأو قبلها فدخلت عليه، وقد طاف هلا األكثَر ولو ُجنُـبً  ،فأفسدها  أو كان أفسدها إال أن يعود ،أو ُحمِد

لعمرة يف قول "أيب حنيفة" إىل  أن يعود إال ، ويف قوهلماإىل أهله حالال مث يرجع إىل مكَة ُحمرِما 
  .)2(البدائع، كما يف )1(رانُ والقِ  موضٍع ألهله التمتعُ 
إن حاضري املسجد احلراِم ينبغي هلم أن : «)3(التيسرييف   ""النسفيُّ  قال العالمةُ 

  .)4(»يعتِمروا يف غري أشهر احلج ويُفرِدوا أشُهَر احلج للحج
وإمنا هلم أن يُفرِدوا العمرَة أو احلجَّ، فإن : خمتصر الطحاويعلى  شرح اإلسبيجايبويف 

مقارنوا أو َمتّتعوا فقد أساءوا    .)5(اهــ وحيب عليهم الدُم إلساء

بيه   ت

لنفي نفُي احلل ال نفُي الوجود شرعا؛ فإنه ال        َيصّح يف الِقران، وأما نفُي اِحلّل  واملراُد 
  .)6((رداحملتار) فال ينايف عدَم التصور يف أحدمها دون اآلخر

                                                   
": كتاب احلج الفتوى على قول أيب حنيفة  القول الراجح:  )1( ــــ بيان القران والتمتع . انظر "فتاوى دار العلوم زكر

للغة اهلندية).229وهامش "معلم احلجاج": مسائل القران  صـــــ 3/413   (كالمها 
  .2/380"البدائع": كتاب احلج ــــ فصل يف بيان ما حيرم به احملرمون   )2(
له " التيسري  )ــه537ت  - 461(مأبو حفص، النسفي عمر بن دمحم بن أمحد بن إمساعيل بن دمحم بن علي، جنم الدين، هو   )3(

  ).243يف التفسري" وغريها. ("الفوائد البهية" صــــ
ـــ فصل يف حكم متتع املكي صــــ  )4( ب التمتع ـ   .228"املنسك الكبري": 
ب ذكر احلج والعمرة   )5(   .2/503"شرح خمتصر الطحاوي": 
ب التمتع الدر" مع "الرد""  )6( ـــ    .3/648:  كتاب احلج ـ



متع                 باب ا

بيه   ت
در] صفرآء وا يف وا متع ألهل ا   [ جواز ا

وأهُل داخِل ِذي احلُليفة كأهل سائر املواقيت يف عدم جواز التمتع هلم، وأهُل « :الكبرييف 
وبدٍر ليسوا من أهل داخل ِذي احلليفة على ما يُفهم من ظاهر كالمهم؛ النفصاهلم  ءاخلَيِف والصفرا

 بواء والَعرج؛خبالف أهل األ  من طريق ذي احلليفة القدميِة اليت كان يسلكها النيبُّ 
م على جاّدِة ذي احلليفة القدميةِ  فصل وأما ميقاُت أهل "، وفيه تفصيٌل قّدمناه يف )1(اهــ» لكو

  فَمْن قـََرن منهم صّح، وأساء وعليه دُم جٍرب، ولو متَّتع بطل متتُعه. "اِحللّ 

بيه   ت
م:    ]ََمتع[ مع قو

  ال يُتصّور حقيقُة التمتع منه اهــ. إذ املبسوطبصورة التمتع، كما يف  ى، أي أت»متّتع«وقوُهلم: 

بيه   ت
لم [ عدم تصوّ  متع  عضر ا   ]عند ا

: ومشى عليه بعُض املشايخ، )2("رداحملتارأئمِة املذهب هنا كما حّرره يف " هذا مقتضى كالمِ 
أنه يُكره هلم  ال ِقراَن هلم: ومعىن قولنا: )3(مبسوط الِبكريعن  رأيُت منقوًال : «الكبريففي 

تُتصور يف حّقهم لفوات  ، ويكون دُم جرب يف حّقهم واملتعُة الِقرانراُن، وإذا قرنوا عليهم دُم الالقِ 
  .)5(اهــ» ، ولو متّتعوا مل يكن عليهم دمٌ )4(شرِطها

وأما الِقران من املكيِّ فُيكره، ويلَزمه «لإلمام "أيب زيد الدَّبوسي":  )6(األسرارو النهايةويف 

                                                   
ب املواقيت ــــ فصل يف ميقات أهل احلل صــــ  )1(   .61، 60"املنسك الكبري": 
ب التمتع   )2(   .3/647"حاشية ابن عابدين":  كتاب احلج ــــ 
  ).2/1580هـــ). ("كشف الظنون" 483"مبسوط البكري": (مبسوط خواهر زاده) لإلمام دمحم بن حسني البخاري، احلنفي (ت   )3(
هله. رطها":قوله "لفوات ش  )4(   أي عدم اإلملام 
ب املواقيت ــــ فصل يف حكم متتع املكي صــــ  )5(   .229"املنسك الكبري": 
ج الرتاجم" 430"األسرار": للشيخ أيب زيد عبيد هللا بن عمر الدبوسي، احلنفي(ت  )6(   ).2/2هــ). ("



متع           باب ا

هله َقَطع  ،)1(الرفضُ  والعمرُة له يف أشُهر احلج ال ُيكره، ولكن ال يُدرِك فضيلَة التمتع؛ ألن اإلملاَم 
  .)2(اهـ» ُمتعَته كما يقطع متعَة اآلفاقي

، وال يُكره له ذلك، )3(يُتصّور من املكي أما التمتُع فإنه ال: «األسرارعن  النهاية وأيضا يف
  .)4(اهـ» وأما الِقران فُيكره، ويلَزمه الرفضُ 

":  الفتحويف   اوأما النَّسُخ فثابٌت عند يف حّق املكي أيضً قالوا يف جواب "الشافعيِّ
  .)5(اهــ» درك فضيلَة التمتعحىت يَعتمر يف أشُهر احلج وال ُيكره له ذلك، ولكن ال يُ 

إلملام، وال ُيكره له صورُة التمتع، وال يلَزم دُم  واحلاصُل أن املكّي كاآلفاقي يف أنه يَبطل متتُعه 
  جرب؛ ألنه ال جَرب ملا مل يُوجْد شرعا.

م بتمتع ا مع عدم تصوّ  [وجوُب    ره منه]ا

ما حقيقًة لكنه َمتتَّع  افردً  وَقطَعه اإلملاُم حىت صار إن املكيَّ وإن بطل متتُعه«ولكن قد يقال: 
تيان صورة التمتع؛ ألنه متّتع من  صورًة، فينبغي أن ُيكره له، وحيب عليه دُم جرب الرتكاب النهي 

تيان صورته  : «الفتح، قال يف »وجه واتفقوا على عدِم وجوِد الباطِل شرعا مع ارتكاب النهي 
تيان صورة البيع، بل سيأيت التصرحياُت بوجوب  كبيع احلُــرّة ليس ببيع شرعي مع ارتكاب النهي 

هله؛  تيان صورة التمتع يف املطلب الثاين، ويف تفريعاِت اإلملام خبالف اآلفاقي الـُملِِّم  الدم عليه 
ي عن التمتع وال ُ  مبُّ له تعاىل:بقو  ِقرانألنه مل يـُْنَه عن متتعه ذلك فال يُكره له، وأما املكي فقد 

   فإن الّالَم لالختصاص واختصاُصهما ِمبَن، ]١٩٦البقرة: [ َّهس مس هث مث هت مت هب
، وأيضا يف قوله )6(»مل يكن من حاضري املسجِد احلراِم يف معىن النهي عنهما حلاضري املسجد احلرام

املتون، وال متتَع وال ِقراَن ملكّي؛ ألن املراَد به نفُي وال يُكره له ذلك يُنافيه قوُل وغريِها:  النهايةيف 

                                                   
  .109، 108صــــ 8"كتاب املناسك من األسرار": مسئلة   )1(
ب ليس ألهل مكة متتع وال قران   )2(   .4/314"البناية": 
  .109صــــ 8"كتاب املناسك من األسرار": مسئلة   )3(
ب التمتع   )4(   .3/647"حاشية ابن عابدين":  كتاب احلج ــــ 
ب التمتع 5( ـــ    .3/11) "الفتح": کتاب احلج ـ
ب التمتع   )6( ـــ    .3/12"الفتح": کتاب احلج ـ



متع                 باب ا

  .ِقراناحلل اتفاقا إالأن يّدعى أنه املراُد به يف حق ال
، وكذا كوُن االختصاص يف معىن النهي إمنا هو ايف حقِّ التمتع فاملراُد به نفُي الوجود شرعً  أما

لنسبة إىل التمتع فهو نفيٌ )1(لنسبة إىل الِقران ٌي، انتهى التنبيُه. ، أما    وإخباٌر عن عدمه ال 

  [مطلب]
  ]األعند  صحة تمتع ا [

وأما أكثُر املشايخ فقالوا بصّحة متتِّع املكي كِقرانه؛ ألن النهَي يَقتصي صحَة األصل، ولذا 
  ا.وغريمه اللبابو )2(الدررانُه اتفاقا، فلو متتع جاز وأساء وعليه دُم جرب، كما يف صّح قِ 

وهو القوُل املشهوُر الذي : «شرح اللبابيف حاشيته على  "ى"حي العالمةُ  قال  
وليس ألهِل مكَة متتٌع، وال ِقراٌن، : «الّتحفة، ففي )3(»عليه اجلمهوُر، وقد نّص عليه غُري واحدٍ 

  .)4(»ومع هذا لو متّتعوا جاز، وأساءوا وعليهم دُم اجلرب
  .)5(»جنايةٍ  متّتع منهم أو قـََرن كان عليه دٌم، وهو دمُ وَمن : «غاية البيانويف 
  .)6(»وَمن فعل ذلك منهم كان ُمسيًئا، وعليه إلساءته دمٌ : «اجلوهرةويف 
، ويف )7(»متّتع واحٌد منهم كان عليه دٌم وهو دُم جنايةٍ  وإذا«للهداية:  شرح العيينويف
  .)8(»اآلفاقي بصريورة دمه دَم جرب والّصواُب أن ُمتعَته نقصْت عن متعة: «العناية

  .)9(»ولو قـََرن أو متتَّع جاز وأساء وعليه دُم جربٍ : «الّدرويف 
 رةً ، وعليه إلساءته دُم جناية كفااوُمسيئً  اَفَمن قـََرن أو َمتتَّع منهم كان عاصيً «:الكبريويف 

                                                   
ب التمتع  "حاشية  )1(   .3/646ابن عابدين":  كتاب احلج ــــ 
ب التمتع الدر" مع "الرد""  )2(   .646/ 3: كتاب احلج ــــ 
  .303، 302انظر "إرشاد الساري": فصل يف متتع املكي صــــ  )3(
ب اإلحرام صــــ  )4( ـــ    .412"حتفة الفقهاء": كتاب املناسك ـ
ب ال  )5( ـــ    .2/110تمتع "النهر": كتاب احلج ـ
ب التمتع   )6(   .1/398"اجلوهرة": كتاب املناسك ــــ 
ـــ الباب: ليس ألهل مكة متتع وال قران   )7(   .4/313"البناية": كتاب احلج ـ
ب التمتع   )8( ـــ    (هامش "فتح القدير"). 3/13"العناية": كتاب احلج ـ
ب التمتع   )9(   .3/646"الدر املختار": كتاب احلج ــــ 



متع           باب ا

" وصاحبُ ماينُّ رْ كما مّر، و"الكَ   )2("، وهكذا نّص عليه "اإلسبيجايبُّ اللباب، ومثُله يف)1(»للذنب
رخانيةو السراجو احمليط  الشرنبالليةِ و املنحِ و النهرِ و البحر، واختاره صاحبُ التا

  .) )3 و"علي القارِيُّ" وغريُهم من احملققني
أئمة املذهب ُهَنا من عدم صّحة متتِّع املكي لكنه يُواِفق وهو وإن كان ُخيالفه مقتضی كالِم 

أن املكيَّ « وغريمها: الفتحو اهلدايةمقتضي كالِمهم يف إضافة اإلحرام إىل اإلحرام، وهو كما يف
حلّج َرَفض احلجَّ بال خالفٍ ، إذا طاف لعمرتِه أكثَر األشواطِ  ، ولو مضى عليهما )4(ُمثّ أحرم 

، فال َمينع حتقُق  ى أفعاَهلما كما التزمهما غريَ دّ أجزأه؛ ألنه أ أنه منهيٌّ عنه، وهو عن فعٍل شرعيٍّ
صله غَري أنه يَتحّمل إْمثَه، مث عليه دٌم لتمّكن النقصان يف ُنُسكه  الفعل على وجه املشروعية 

، فإنه صريٌح )5(هـا »رانٌ رتكاب املنهي عنه وهو دُم جٍرب؛ ألنه متمتٌع، وليس ألهل مكَة متتٌع وال قِ 
متّتعه  ود اإلملاِم الصحيِح، فيلَزم صحةَ يف صّحة متّتِع املكي على طريق اجلمع بينهما احراما مع وج

  .حتّلل بينهما مع وجوِد اإلملاِم الصحيِح أيضا فيما إذا

طبيُق  َ  [ا ] ب   القول

وغريُمها كالَم األئمة هنا مجعا له بكالمهم ُهناك، وبكالم  البحروهلذا أّوَل الشارُح وصاحُب 
ن املراَد عدُم صحِة متّتِعه املسنوِن وعدم كونه متمتِّعا على طريق السُّّنة، وأن اشرتاَطهم  املشايِخ هنا 

ة اإلملام الصحيِح بينهما إمنا هو للتمتع املسنوِن ال الّصحِة، فحصل التوفيُق واالتفاُق على صحّ  عدمَ 
  متّتِع املكيِّ مطلقا مع الكراهة، ولزوم دِم اجلِرب الرتكاب النهي، وهو املطلوُب.

أن عدَم صحة متتِّع املكيِّ خاٌص فيمن مل َيُسِق اهلدَي : يف التوفيق الشُّرُنبالليةوما يف 
ينئذ غُري ْق؛ ألن اإلملاَم حاهلدَي أو مل َيُسْقه، ومل َحيلِ  وَحَلق، وصّحُة متتعه خاٌص فيمن ساق

                                                   
ــ فصل يف حكم قران املكي صــــ  )1( ب التمتع ــ   .216"املنسك الكبري": 
إلسبيجايب (مهو ) 2( هــ)، مل يكن 535ت  -  454على بن دمحم بن إمساعيل بن على بن أمحد السمرقندى، احلنفي، الشهري 

  ).209أحد حيفظ مذهب أيب حنيفة ويعرفه مثله يف عصره. ("الفوائد البهية" صــــ
  .302ظر "إرشاد الساري": فصل يف متتع املكي صــــ) ان3(
ب إضافة اإلحرام إخل  )4( ـــ    .2/327"اهلداية": كتاب احلج ـ
ب إضافة اإلحرام إخل   )5( ـــ    .105، 3/104"الفتح": كتاب احلج ـ



متع                 باب ا

 )2(رداحملتارفغُري صحيح؛ ألن إملاَم املكي صحيٌح مطلقا ساق اهلدَي أو ال، ومتاُمه يف  )1(صحيحٍ 

، إمنا وقع عنهم بناًء على قول )3(إخل »أنه منهيٌّ عنه غريَ « وغريِه: الفتح بل الظاهُر أن قوَله: يف
غَري أنه منهيٌّ عن اجلمع، فإذا مجع «يقال: أما بناًء على كالم األئمِة، فينبغي أن ، أكثر املشايخِ 

، وهللا سبحانه »خالَف بني كالمي األئمة بينهما أمث، وعليه دُم اجلمع الرتكاب النهي، وحينئٍذ ال
  وتعاىل أعلم.

مكيٌّ «: املبسوطعن  الفتح، فكما يف »وال مجَع بينهما يف غري أشُهر احلج«وأما قولُنا: 
العمرة يف غري أشُهِر احلجِّ بعد ما طاف هلا األقلَّ أو األكثَر، وأمتّها جاز أدخل إحراَم احلّج على 

حلجِّ قبل أن يَفرُغ من العمرة، فكان جامعا بينهما من وجٍه،  وأساء وعليه دُم جٍرب؛ ألنه أحرم 
  .)4(اهــ »وليس للمكيِّ أن َجيمع بينهما

حلج، فإ ن أحرم به قبل التحّلل من العمرة َرَفض ولو اعتمر املكيُّ يف أشُهِر احلج مث أحرم 
التفاق »ال يَرُفضه«احلجَّ، وقيل  ، وعليه دُم اجلمع، وإن أحرم به بعد التحّلل من العمرة ال يَرفضه 

يتكّرر عليه دُم جٍرب؛ ألنه ما  وحجَّ من عاّمه ال وعليه دُم جٍرب، ولو كّرر املكيُّ العمرَة يف أشُهر احلج
ُمينع العمرُة من املكي إال لتمتعه على  أثَر لتكّرَر عمرتِه يف تكّرر متّتعه، وال ال ًة؛ إذمتتع إال مرًة واحد

  .)5(الفتحاملذهب، وأما َمن َمَنع نفَس العمرِة من املكي فينبغي أن يتكّرَر الدُم بتكّررها، ذكره يف 
لعمرة يف أشهر احلج، فإن كان ِمن نّيته احلجُّ من ع ؛ ألنه ااّمه فإنه يكون آمثً املكيُّ إذا أحرم 

، وإن مل يكن من نيته احلجُّ شكرٍ  جنايٍة ال هلم، فإن حجَّ من عامه لزِمه دمُ  عنه عّني التمتَع املنهيَّ 
  .)6((حبر)العتمار يف أشهر احلج  ايكون آمثً  من عامه، ومل َحيُجَّ فإنه ال

  .)7((شرح)تكون مكروهًة بل تكون مانعًة من التمتع  أن جمرَد العمرة منهم ال فاحلاصُل:

                                                   
ب القران والتمتع   )1( ـــ    (هامش "الدرر والغرر"). 1/238"الشرنباللية": كتاب احلج ـ
ب التمتع الدر" مع "الرد"انظر "  )2( ـــ    .3/647: كتاب احلج ـ
ب إضافة اإلحرام إخل   )3( ـــ    .3/104"الفتح": کتاب احلج ـ
  .3/105 أيضا:  )4(
ب التمتع   )5( ـــ    .3/11"الفتح": کتاب احلج ـ
ب التمتع   )6(   .2/641"البحر": كتاب احلج ــــ 
ب التمتع  )7( ــ فصل يف شرائطه صــــ انظر "إرشاد الساري":    .299ــ



متع           باب ا

بيه   ت
حقّ [  ُهمَ  قِ رجوع ا ]"ابن ا   ام" إ عدم صحة تمتع ا

يقول بقول ُمجهور املشايخ ويُؤوِّل كالَم األئمة هنا كما مّر، مث رجع بعد  ام"كان "ابُن اهلُمَ 
ال إلملامه  متتِع املكي بل ِقرانِه أيضا لكنحتويِل ثالثَني عاما إىل مقتضى كالم األئمِة، وقال بعدم صّحِة 

ره يف أن عدَم اإلملام بينهما ليس بشرٍط يف التمتع كما ذك هله؛ ألنه رّجح مذهَب"الشافعي"
ألّن نفَس العمرة ال تَتحّقق من املكيِّ يف أشُهر احلج سواء َحجَّ من عاّمه أو ال، وإّن  ؛، بل)1(البحر

آلفاقي، وإنَّ َمنْ َنْسَخ ُحرمِة العمرة  وكذا ِقرانُه ليس إال  ،التمتع من املكي ُصورةِ  عَ يف أشهر احلج خاٌص 
، فلو خرج إىل اآلفاق ولو يف أشهر احلج جاز له العمرُة من مبنع العمرة منه يف أشُهر احلج ما دام مبكةَ 

  ه.ِقرانامليقات، ولو حّج من عامه صّح متتُعه بال كراهٍة، وعليه دُم شكٍر ك
أن َمْنَع التمتع من املكي ليس إال ملنع العمرِة منه يف أشُهر احلج  اأيضً  البدائعوظاهُر عبارة 

قبل أشُهر احلج وأحرم من امليقات جاز له العمرُة يف أشهر احلج، دام مبكَة، فلو خرج إىل اآلفاق  ما
وإن حج من عامه لكنه ال يكون ُمتمتِّعا لوجود اإلملاِم الصحيِح، وال يلَزمه دُم جٍرب؛ لعدم ارتكاب 

  النهي، وهللا سبحانه وتعاىل أعلم.

  فصل 
آلفار تمتعه، وتصوّ ران ا وعدم تصوّ  تصور وجود قِ  يهما  كيّ ر  ي صار    ا ا

طلب   األول  ا
   تصّور وجود قِران ا

؛ ألن عمرَته وحجَته ميقاتيتان، ولو خرج املكيُّ إىل الكوفة حلاجٍة وقـََرن صّح قِ  رانُه مسنو
، واإلملاُم ال يُبِطل الِقر فصار مبنزلة اآلفا  املبسوطِ و )2(اهلدايةاَن، هكذا أطلق صاحُب قيِّ

معو الكايفو   هم.غريُ و ا

                                                   
ب التمتع   )1(   .2/644"البحر": كتاب احلج ــــ 
ب التمتع   )2( ـــ    .2/251"اهلداية": كتاب احلج ـ



متع                 باب ا

جّ  رِ أشهُ  روجه إ اآلفاق قبَل  مقيد ران ا[صحة قِ    ]ا

ن املكيَّ إمنا يصّح «:اللبابومشى عليه يف  اجلامع الصغريوقّيد اإلماُم "احملبويبُّ" يف 
من  انوعً دخل عليه أشُهُر احلج وهو مبكَة صار مم ِقرانُه إذا خرج إىل اآلفاق قبل أشُهر احلج، فأما إذا

  .)1(اهــ»، فال يَتغيّـُر ذلك خبروجه من امليقات، هكذا ُروي عن "حممٍد"اشرعً  ِقرانال
 و داخلَ فأما إذا دخلْت عليه أشُهُر احلّج وهو مبكَة أ«عن "حممٍد":  )2("قال "حممُد بُن مساعةَ 

خلروج بعد ذلك ال يتغّري  امليقات مث خرج إىل الكوفة مث قـََرن مل يصّح ِقرانُه عند "أيب حنيفة"؛ ألنه 
  .)3("ماينِّ ِيب" عن "الَكرْ لْ كذا يف حاشية الشيخ "الشِّ ،  »حكُمه، وهو الصحيحُ 

ييه   ت

" ماينِّ عن "الَكرْ  به يَقتضي أنه يصّح عندمها، وسيأيت التصريحُ  »عند "أيب حنيفة"«تقييُده بقوله: 
وكذا قُبيلها يف  سيأيت يف تفريعات اإلملام صراحًة وداللًة، يف املطلب الثاين، وما قاله "احملبويبُّ" شِهد له ما

أنه إذا خرج إىل غري أهله يف أشُهر احلج فاعتمر وحّج من عامه ال يكون  ااآلفاقي الذي صار مكي 
روَج يف أشُهر احلج كعدمه، فكأنّه َمتّتع من مكَة، وإذا كان خروُج متمتِّعا عند "أيب حنيفة"؛ ألن عنده اخل

ألوىل، فإذا  اآلفاقي يف أشُهر احلج كعدمه مع أنه ليس مبكيِّ األصِل كان خروُج املكي فيها كعدمه 
 أوىل،خرج فيها وقـََرن فكأنّه قـََرن من مكَة، فلم يصحَّ ِقرانُه عند "أيب حنيفة" كتمتع اآلفاقي املذكوِر بل 

رانُه لصحَّ متتُع اآلفاقي املذكوِر، وهو خالُف ما اتفقوا على نـَْقله عند "أيب حنيفة"، فإطالُق ولو صحَّ قِ 
ران املكيِّ ومتتع اآلفاقيِّ املذكوِر، وعلى إطالق الرواية يف املكيِّ مشكٌل إال أن ُحيمل على قوهلما يف قِ 

ولو دخل اآلفاقيُّ مكَة ، اللباب، وتَِبعهما يف األكمل خزانةِ و املبسوطالرواية يف املكي ذُكر يف 
     ، ايف أشُهر احلج بعمرَة فأفسدها مث أمتّها مث أحرم مبكة بعمرٍة وحجٍة رفض العمرَة؛ ألنه صار مكي 

  .)4(ولو خرج إىل اآلفاق فقرن كان قار

                                                   
  .297انظر "إرشاد الساري": فصل يف قران املكي صــــ  )1(
هـــ) له "أدب القاضي" 233ت  - 130دمحم بن مساعة بن عبد هللا بن هالل بن وكيع بن بشر التميمي، أبو عبد هللا (م  )2(

  ).2/58و"احملاضر والسجالت" و"النوادر". ("اجلواهر املضية" 
  .664"املسالك يف املناسك": فصل يف املكي إذا خرج من مكة إخل صــــ  )3(
  .297انظر "إرشاد الساري": فصل يف قران املكي صــــ  )4(
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، وقد بّين: «املبسوطقال يف ا أن املكيَّ إذا خرج وقـََرن كان ألن أكثَر ما فيه أنه صار كاملكيِّ
  .)1(اهــ»، فهذا مثُلهقارً 

، وقد بّني هو أن املكيَّ إذا يكون قارً  وأما تقييُد "احملبويب": فَيقتضي أنه ال ؛ ألنه صار كاملكيِّ
، فهذا مثُله، ويشَهد له ما سيأيت يف تفريعات اإلملام أن هذا  خرج يف أشهر احلج وقـََرن ال يكون قار
اآلفاقيَّ لو خرج إىل غِري أهِله، وقضى العمرَة الفاسدَة أو اعتمر غريَها، وحجَّ من عامه ال يكون 
خلروج يف أشهر احلج ال يزول عنه املنُع من التمتع، فإنه يَقتضي أنه  متمتِّعا عند "أيب حنيفة"؛ ألن 

لزِم أن يكون متمتِّعا، وهو  قارً  عند "أيب حنيفة"؛ ألن الِقراَن مثُل التمتع، ولو كان ال يكون قارً 
  مشكٌل. املبسوطخالُف ما اتفق على نقله عند "أيب حنيفة"، فما ذُكر يف 

؛ ألنه ليس له أن َخيرُج إىل الُكوفة لقصد الِقران، ولو خرج ال يكون )2(»حلاجةٍ «وإمنا قلنا: 
ران وهو ِت احلجِّ ودٌم إلساءته بفعل القِ مبنزلة اآلفاقي، فلو قـََرن من امليقات لزِمه دمان، دٌم لرتِك ميقا

  ، وهللا سبحانه وتعاىل أعلم.ام  ُملبّـيً َل َيسُقط بوصوله إىل احلر مكيٌّ لكن األوّ 

ا طلب ا   ا
   عدم تصور تمتع ا

أما لو خرج املكي إىل الُكوفة حلاجٍة يف أشُهر احلج أوقبلها، واعتمر يف أشهر احلج، وحّج من 
العامه، فال يك كذا يف   ،ه؛ لوجود اإلملاِم الصحيحِ تفاق سواء ساق اهلدَي أو مل َيُسقْ ون ُمتمتِّعا 
  .)3(عامة الكتب

ألنه مل َيِصْر : املنحة، قال يف )4(ويلَزمه دُم جنايةٍ قال الشارحون: : البحرقال يف 
، فهو حينئٍذ من مكَّيٌ ه للحجة إحرامَ  نَّ لكِ  امبنزلة اآلفاقي؛ ألنه وإن كان إحراُمه للعمرة آفاقيً 

  .)5(اهــ» حاضري املسجِد احلراِم فيأَمث، ويلَزمه الدُم جربًا الرتكاب الّنهي

                                                   
ب اجلمع بني اإل  )1(   .4/186حرامني "املبسوط": کتاب احلج ــــ 
  أي ما قاله يف بداية املطلب األّول: (ولو خرج املكي إىل الكوفة حلاجة). قوله "حلاجة":  )2(
  .315انظر "إرشاد الساري": فصل يف متتع املكي صــــ  )3(
ب التمتع   )4(   .2/642"البحر": كتاب احلج ــــ 
ب التمتع   )5( ـــ    (هامش"البحر الرائق"). 2/642"املنحة": كتاب احلج ـ
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الرتكاب النهي، فهذا يَقتضي  ؛جربا على املكيِّ إذا َمتّتع وأوَجبوا الدمَ : «الفتحقال يف 
  .)1(اهــ»وجوبَه على اآلفاقي؛ إذا عاد وأملَّ ؛ ألن مناَط نـَْهِيه وجوُد اإلملام

يه وجوَد اإلملام الشرتطوا عدَمه يف قِ «قلت:  رانه أيضا؛ ألن لفَظ التمتع يف لو كان مناُط 
وساق  َرن من امليقات كما لو َمتّتع منهرانِه أيضا إذا َخرَج وقَـ اآلية يـَُعّمهما، مث قالوا بعدم صّحِة قِ 

اشرتاَط  عرفوا ، بل إمنااإن إملاَم املكي صحيٌح مطلقً «، ومل يقولوا: »اهلدَي لوجود اإلملاِم الصحيحِ 
ومثُل هذا ال يُعَرف رأ : «البدائع، قال يف »من ِعّدة الصحابة والتابعني عدمه يف الّتمتع بنَـْقلٍ 

  .)«)2ُعهم ذلك من رسول هللا، فالظاهُر مسااواجتهادً 

بيه   ت
متعن ارالقِ صحةب  الفرق [ ج و عدم صحة ا روج إ االٓفاق قبل أشهر ا   ]با

املكيُّ إذا قـََرن أو َمتّتع فإن مل ُجياوِِز امليقاَت إال يف أشُهر احلج، «" يف َمنسكه: ماينُّ قال "الَكرْ  وما
  .)3(اهــ»جاوز الوقَت قبل أشُهر احلج كان ُمتمتِّعا عند الُكلّ فليس مبتمتٍع، وعندمها متمتٌع، وإن 

َعه كذلك متتـَّ  كما ذََكر هو وغريُه، وأما إنْ   راِن املكيِّ هذا احلكُم إمنا هو يف قِ «: الكبريقال يف 
معفليس يف املشاهري وال غريِها فيما نعَلم إال ما يف شرح  املكيُّ إذا خرج إىل للُمصنِّف:  ا

ألن املانَع من التمتع هو اإلملاُم، وخبروجه إىل اآلفاق قبل  اهــ، وال يصحّ الُكوفة وقـََرن أو متّتع صحّ 
خلُروج منها قبل ذلك ِقرانأشُهر احلج ال يَزول هذا املانُع خبالف ال ؛ ألن املانَع منه كونُه مبكَة، و

هل اآلفاق، مث ال َيضرّه الرجوُع؛ ألن    .)4(اهــ »رانَ يُبِطل القِ  اإلملاَم الزال ذلك اللتحاقه 

الث طلب ا   ا
كياوّ  تص ي صار  آلفا ا يهما    ر 

ا  وأما اآلفاقيُّ إذا دخل امليقاَت أو دخل مكَة بعمرٍة، وحّل منها قبل أشهر احلج، فإن مكث 

                                                   
ب التمتع   )1( ـــ    .3/13"الفتح": کتاب احلج ـ
  .2/382"البدائع": كتاب احلج ــــ فصل: وأما بيان ما حيرم به   )2(
  .684"املسالك يف املناسك": فصل يف حكم املكي إذا قرن أو متتع صــــ  )3(
ـــ فصل فيمن حكمه كحكم إ  )4( ب التمتع ـ   .230خل صــــ"املنسك الكبري": 
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التفاق، وإن خرج إىل اآلفاق قبل  أشُهر احلّج فكاآلفاقيِّ  حىت دخل أشُهُر احلج فهو كاملكيِّ 
  وغريه. )1((کبري)دمها إال أن يعود إىل أهله، وكاآلفاقي عن "أيب حنيفة"التفاق، أو فيها فكاملكي عند 

لو أحرم لعمرٍة قبل أشهر احلج فقضاها، وَحتّلل وأقام «: حميط السََّرْخِسيعن  اهلنديةويف 
مبكَة، فأحرم بعمرة مث حج من عاّمه ذلك مل يكن ُمتمتِّعا، فإن كان حني فـَرَغ من األوىل خرج جماوز 

ه فهو متمتٌع، وإن كان امليقات قبل أشهر احلج، فأهلَّ منه لعمرٍة يف أشهر  احلج، وحّج من عامِّ
جاوز امليقاَت يف أشهر احلج مل يكن ُمتمتِّعا إال إذا خرج إىل أهله مث اعتمر مث حّج من عامه عند 

  .)2(اهــ»"أيب حنيفة"، وعندمها هو متمتٌِّع جاوز امليقاَت قبل أشُهر احلج أو بعدها

  فصل 
ام عات اإل    تفر

ع [ فر   ]الفاسدِ  امِ اإل ا

، وعاد إىل بلده بعد ما التفاق. كويفٌّ اعتمَر يف أشُهر احلجِّ   طاف لعمرتِه األقلَّ، ال يـَْبطل متتُعه 

ع [ فر امِ  ا صحيحِ  اإل   ]ا

ركً  للواجِب  اولو عاد بعد ما طاف لعمرتِه الكلَّ أو األكثَر، وَحَلق منها يف احلرم أو يف بلده 
هله فيما بني النُُّسكني إملامً  التفاق؛ ألنه أملََّ  ، اصحيحً  اأو املستحبِّ ومل َيُسِق اهلدَي َبَطل متتُعه 

  .)4(وشروِحها )3(اهلدايةوبذلك يَبطل التمتُع، كذا ُروي عن ِعّدٍة من الصحابة والتابعني كما يف 
ً «قال يف "البدائع":  ؛ إذ الظاهُر مساُعهم من رسول هللااجتهادً و  ومثُل هذا ال يُعَرف رأ
«)5(.  

                                                   
  املصدر السابق.  )1(
ـــ الباب السابع يف القران والتمتع   )2(   .239 - 1/230"اهلندية": كتاب املناسك ـ
ب التمتع   )3( ـــ    .2/251"اهلداية": كتاب احلج ـ
ب التمتع   )4( ـــ  ب التمتع  3/14"فتح القدير": كتاب احلج ـ   تح القدير).(هامش ف 3/14و"العناية": كتاب احلج ــــ 
  .2/382"البدائع": كتاب احلج ــــ فصل يف بيان ما حيرم به احملرمون   )5(



متع                 باب ا

م 
َ
دي أو قبَل  [أقواُل الفقهاء فيمن أ لق] بعد َسوق ا   ا

وإن ساق أو مل َحيلْق ال يَبطل متتُعه عندمها حىت لو رجع بذلك اإلحراِم وأمتَّ عمرَته وحجَّ من 
  عاّمه فهو ُمتمتٌِّع؛ ألنه أّدامها يف سفٍر واحٍد.

، أما يف الفصل »يَبُطل ألنه أّدامها بسفرَتني؛ ألن الَعوَد غُري مستحقٍّ عليه«وقال "حممٌد": 
له أن ال َحيُّج كان له ذلك فصّح إملاُمه  أنه لو بدا األول فألّن السَّْوق ال َمينعه من التحّلل بدليلِ 

؛ ألن السَّوَق َمينُعه من التمتعِ  يةِ دام على ن وانتهْت سفرتُه األوىل، هلما: أن الَعْوَد مستحقٌّ عليه ما
  .)1(التحّلل فلم َيصحَّ إملاُمه

ن تـََرك أكثر طواِف العمرِة  وأما يف الفصِل الثاين     فألنَّ املعتَرب عنده االستحقاُق املفروُض 
ن تـََرك احللق.   ال الواجِب 

عند "أيب يوسف"؛ ألن أما عندمها فُيعترب االستحقاُق املفروُض والواجُب، وكذا املستحبُّ 
خبالِف املكيِّ إذا خرج إىل الُكوفة وأحرم بعمرٍة  )2( الكبرياحلَْلَق  يف احلرم مستحبٌّ عنده، كذا يف 

وساق اهلدَي أو مل َحيلْق للعمرة حىت أحرم للحج حيث ال يكون ُمتمتِّعا؛ ألن العوَد هناك غُري 
الَعود ما يكون من الوطن إىل احلرم أو مكَة، وليس هنا مستحقٍّ عليه، فصّح إملاُمه؛ ألن املراَد من 

  ها.وغريِ  )3(العنايةكذا يف   ، مبوجوٍد؛ لكونه يف احلرم أو مكَة، فلم يُتصّور الَعودُ 

مُ  ِ تمتّ  [ح   أداء العمرة] وطنه بعدَ  ع اآلفا إذا خرج إ غ

ا أو  اهناك، اختذها دارً كويفٌّ اعتمر يف أشُهر احلجِّ وَحَلق مث خرج إىل الَبصرة وسكن  أو ال، توّطن 
، )4(ال، مث رجع وحّج من عاّمه صّح متتُعه عند "أيب حنيفة"؛ ألن السفرَة األوىل قائمٌة مامل يـَُعْد إىل أهله

ومل َيِصحَّ  ،)5(البدائعكذا يف   ،فكأنّه مل َخيرُْج من امليقات حىت حّج فيكون ُمتمتِّعا، ويلزَمه هدُي الـُمتعة

                                                   
ب التمتع الدر" مع "الرد"كما يف " الراجح ما قاله اإلمام أبو حنيفة وأبو يوسف  القول الراجح:  )1( : كتاب احلج ــــ 

ب التمتع 3/648 ـــ    .2/645، و"البحر" كتاب احلج ـ
ـــ فصل يف شرائط صحة التمتع صــــ"املنسك   )2( ب التمتع ـ   .220الكبري": 
ب التمتع   )3( ـــ    (هامش "فتح القدير").  3/19"العناية": كتاب احلج ـ
ب التمتع   )4( ـــ    .3/20انظر "الفتح": كتاب احلج ـ
  .2/383"البدائع": كتاب احلج ــــ فصل يف بيان ما حيرم به احملرمون   )5(



متع           باب ا

؛ ألن السفرَة اُألوىل انتهْت خبُروجه من امليقات حىت يلَزمه اإلحراُم من امليقات فصار  )1(عندمها
هله.   كالـُمِلّم 

مُ [ ٍ ع تمتّ  ح جّ  رِ اعتمر  أشهُ  آفا  ]ثم قضاهافأفسدها  ا
َخيْرُْج من امليقات كويفٌّ اعتمر يف أشُهر احلج، فأفسدها وَمضى فيها حىت فرغ منها وحلق مث مل 

التفاق؛ ألنه كواحٍد من أهل مكَة حىت لو حّج من  حىت قضاها وحّج من عاّمه ال يكون ُمتمتِّعا 
  وعليه إلساءته دٌم. اعاّمه كان ُمسيئً 

ه] يقات إ ب روج من ا و قضاها بعد ا ]  

التفاق، وال يَ  ُضّر كوُن العمرة قضاء عّما ولو عاد إىل بلده مث قضاها وحّج من عامه، فهو متمتٌع 
إلملام، فقد ترّفق بُنُسَكْني صحيَحني يف سفٍر واحٍد.؛ ألأفسده   ن هذا إنشاءُ سفٍر آَخَر بعد إمتاِم األوِل 

ه] يقات إ غ ب روج من ا و قضاها بعد ا ]  
ا اّختذها دارً  ولو خرج إىل الَبصرة، ا أو ال، مث قضاها  اوَسَكن  فهو على أو ال توّطن 
؛ ألنه على سفرِه األوِل ما مل يـَُعد إىل أهله، فكأنّه مل خيرج "أيب حنيفة"اخلالف، ليس مبتمتٍِّع عند 

؛ )2(البدائععة كما مّر، كذا يف تامل من مكَة حىت حجَّ، فلم يكن ُمتمتِّعا ومل يلَزمه الدُم أي هديُ 
ا ألنه حني فرغ من الفاسدِة لزِمه أن يَقضَيها من مكَة؛  ألنه من أهل مكَة، فلما خرج مث أحرم 

هله كما فرغ، فَيبطل متتُعه كاملكیِّ إذا خرج مث عاد فاعتمر مث حج من عاّمه،  افقضاها فصار ُمِلم 
هله فهو حني عاد آفاقيٌّ فـََعلها  وُمتمتٌِّع عندمها النتهاء سفرِه األوِل ُخبروجه من امليقات كأنه حلَِق 

 ،   وغريه. )3(الفتح منيف أشُهر احلجِّ

مُ [ ٍ تمتع  ح جّ أشهُ  اعتمر قبَل  آفا   قضاها]ثم فأفسدها  ر ا
كويفٌّ اعتمر قبل أشُهر احلج وأفسدها ومضى فيها حىت أمتَّها وَحَلق، فإن مل َخيرُْج من امليقات 

َمتّتع فيكون كمكيٍّ  حىت دخل أشُهُر احلج فقضاها فيها، وحّج من عاّمه فليس مبتمتٍِّع اتفاقا، وهو

                                                   
  قول أيب حنيفة كما سيأيت يف الصفحة التالية. فيه الراجح  )1(
  .383، 2/382"البدائع": كتاب احلج ــــ فصل يف بيان ما حيرم به احملرمون   )2(
ب التمتع   )3( ـــ    .3/19"الفتح": کتاب احلج ـ



متع                 باب ا

  وعليه إلساءته دُم جٍرب. اُمسيئً 

ه] يقات إ ب و قضاها بعد ما خرج من ا ]  

  .من عامه يكون متمتعا اتفاقا إىل بلده مث قضاها يف أشهر احلج وحجَّ ولو عاد 

ه ] يقات إ غ ب و قضاها بعد ما خرج من ا ]  
من عامه، فهذا على  يف أشُهر احلج وحجّ حرام العمرِة فقضاها ولو خرج إىل البصرة مث عاد 

َوجهني يف قول "أيب حنيفة" إن كان خروُجه من امليقات يف أشُهر احلج فليس مبتمتٍع كأنّه مل يـَْربح 
من مكَة؛ ألنه حلَِقْته أشُهُر احلج، وهو قد توّجه إليه النهُي عن التمتع، فال يَرتفع عنه النهُي حىت 

هله، وإن كان قبَله هلهيلَحَق  هله، وعندمها ُمتمتِّع يف الوجهني كأنّه حلَِق    .ا فُمتمتٌِّع كأنه حلَِق 

  [األصل]
واألصُل أّن عنده اخلروَج من امليقات يف أشُهر احلج من غري أن يَعوَد إىل أهله كاإلقامة مبكَة، 

هذا هو املشهوُر ، أّما اخلروُج إىل امليقات فكاإلقامة مبكَة إمجاعا، )1(وعندمها كالرجوع إىل وطنه
  املعوَُّل عليه.
إلمجاع« :الطحاويُّ وذََكر  ، أما لو َخرَج إىل )2(»أن اخلروَج إىل ميقاِت نفِسه كالَعود إىل أهله 

ا أو ال، فهو حملُّ اخلالف. اغِري ميقاِت نفِسه وِحلق مبوضٍع ألهِله الـُمتعِة اّختذها دارً    أوال، َتوّطن 
 يف إليها اخلُُروج نفسُ  أّما ،ايومً  عشرَ  مخسةَ  ا اإلقامةَ  ونَوى ادارً  البصرةَ  اّختذ إذا فيما اخلالفُ « وقيل:

  ذلك. وغريِ  )4(اهلنديةو )3(البدائع يف ما ُمَلخَّص ،»إمجاعا مبكةَ  فكاإلقامة قبلها أو احلج أشُهر
    

      

                                                   
للغة اهلن  الفتوى على قول "أيب حنيفة"  القول الراجح:  )1( ب القران والتمتع كما صرح به يف "فتاوى حممودية" ( دية): 

للغة اهلندية): كتاب احلج ــــ بيان التمتع والقران 10/393 )"  وعزاه إىل األصول العامة، 3/413، وكذا يف "فتاوى دار العلوم زكر
  وهي أن الفتوى على قول اإلمام يف العبادات مطلقا.

ب التمتع   )2( ـــ    .3/20انظر "الفتح": کتاب احلج ـ
  .383، 2/382"البدائع": كتاب احلج ــــ فصل يف بيان ما حيرم به احملرمون   )3(
ـــ الباب السابع يف القران والتمتع   )4(   .1/240"اهلندية": كتاب املناسك ـ



مع          ُسك ا  ب ال

ُسك أو أ معا أو إضافةً  مع ب ال مع ب عمرةٍ  بأنْ  باب ا َ

  اوحّجٍة أو ب حّجَت فأ أو ب ُعمرت فصاعدً 

، مسنوٌن يف حّق اآلفاقيِّ  األّوُل: إال يف إضافِة إحرام العمرة إىل احلج، فإنه جنايٌة يف حّق املكيِّ
  يف حق املكّي. الآلفاقّي وحترميً  امكروٌه للكّل تنزيهً 

  على ظاهر الرواية أو على الصحيح منه؛ ألنه بدعٌة كالثالث. امكروٌه حترميً  والثاين:
  .)1(اُمَلخَّصً  (فتح)بال خالٍف  اوهو مكروٌه حترميً  :]والثالث[

  فصل
كروه مع ا   وحجةٍ  ب عمرةٍ   ا

  مطلب
نهما إحراما معً     أو إضافة اع ا ومن بمعناه ب

نَ عُ [   ]طواف العمرة قبَل هما ه ب
ما معً  أو أدخل إحراَم احلج على الُعمرة قبل طواِفها فال بُدَّ ِمن َرْفض  افإن أحرم املكيُّ 

ن يَرُفض أفعاَهلا التفاق  لُوقوف بعرفَة، ال لريتَِفَض إحرامُ يف احل أحِدمها، فرْفُض الُعمرِة أوىل  ها 
  ومضى يف حّجِته، وعليه عمرٌة ودُم الرفض، وإن مضى فيهما جاز وأساء وعليه دُم اجلمع.

نَ عُ [ ٍع  ما طاف أقّل  بعدَ هما ه ب   ]من أر
أو َشوَطْني أو ثالثًة، فاختُِلف فيه، قال "أبو حنيفة":  اولو أدخله عليها بعد ما طاف هلا َشوطً 

، وإن حصل به التحلُل  ن َحيلق مثال بعد الفراغ من أفعال العمرة لَقْصِد ترِك احلجِّ َرْفُض احلج أوىل 
  .)2()ُشرُنـُْباللّية(من العمرة 

                                                   
ب إضافة اإلحرام إخل   )1( ـــ    .3/105"الفتح": کتاب احلج ـ
ت يف احلج   )2( ب اجلنا ـــ    (هامش "الدرر والغرر"). 1/256"الشرنباللية": كتاب احلج ـ



مع                ُسك ا  ب ال

 
لنية  لقول أو  ه فيه، وعمرٌة؛ ألنه ، وعليه دٌم لرفِضه وحجٌة؛ لصحة شروع)1((حبر)وال َيكتفي 

فعاهلا هنا؛ ألنه يف الُعمرة،  فعال العمرة، وقد تعّذر التحلُل  يف معىن فائِت احلج، وهو يَتحّلل 
هما مجيعا فلو قضى احلجَّ من ئُ فيلَزمه اجلمُع بني ُعمرَتني أفعاال، وهو منهٌي عنه، فيجب عليه قضا

ن أحرم به بعد الفراغ من العمرة، وقد بَ  ِقي وقُت الوقوف َسَقطِت العمرُة؛ ألنه صار  عاّمه 
لْ إذا حّج من قابٍل،  خبالِف َماكالـُمحَصر إذا َحتّلل مث حجَّ من عاّمه  لكن «يبُّ": قال الشيُخ "الشِّ

  .)2(اهــ»يَنبغي أن جيب عليه دُم جٍرب؛ ألنه َمتّتع وهو مكيٌّ 
 ، »ها فقطئُ وعليه دٌم لرفضها وقضاَرْفُض العمرِة أحبُّ إلينا « وقال "أبو يوسَف" و"حممٌد":

  .ولو أَمتّها صّح وأساء، وعليه دُم اجلمع

عُ  نَ [ ]ه ب ا األ   هما بعد ما طاف 

 )3(اهلدايةولو أدخله عليها بعد ما طاف هلا األكثَر، َرَفَض احلجَّ بال خالٍف، كما يف 
  وشروِحها، ولو مضى فيهما جاز وأساء، وعليه دُم اجلمع.

منهما كما لو أحرم به بعد التَّحلُّل من العمرة، وعليه  اال يَرُفُض واحدً «وغريِه:  يطاحملويف 
  .)5(البحرو )4(الفتح، ُمَلّخص ما يف »دُم اجلمع، وجعله "اإلسبيجايبُّ" ظاهَر الرواية

مُ  ّج قبل طواف ا [ح   أو بعده] جإحرام العمرة  إحرام ا

على احلّج قبل طواِفه أو بعَده َرَفَض العمرَة اتفاقا، وإن مضى عليها وأما لو أدخل إحراَم العمرة 
  جاز وأساء، وعليه دُم اجلمع.

                                                   
ب إضافة اإلحرام إخل   )1(   .3/90"البحر": كتاب احلج ــــ 
ب إضافة اإلحرام إخل   )2(   (هامش "تبيني احلقائق"). 2/400"حاشية الشليب": كتاب احلج ــــ 
ب إضافة اإلحرام إخل   )3( ـــ    .2/327"اهلداية": كتاب احلج ـ
ب إضافة اإلحرام إخل "الفتح": کتاب احلج ــ  )4(   .3/108ــ 
ب إضافة اإلحرام إخل   )5(   .3/90"البحر": كتاب احلج ــــ 



مع          ُسك ا  ب ال

بيه   ت
راد مِن رفِض  ّج أو العمرة] [ ا   إحرام ا

لنّية، بل بفعِل شيٍء من حمظورات اإلحرام مع نّيِة الرفض  رفُض اإلحرام ال لقول وال  َحيُصل 
، )1(رداحملتارلرفض وإال ال حيُصل به الرفُض وإن فـََعله بقصد الرفض، ذكره يف  ابه إذا كان مأمورً 

  ، فَافْـَهْم.)2(أي َحيُصل بنية الرفض مع ترك األعمال :يف فصل حكِم اإلحرام اللبابويف 

  مطلب
نَ  ع اآلفا ب   إحرامها إ إحرامه أو أفعاال هما إحراما بإضافةِ  

نَ عُ [ وقوف بعرفة قبَل هما ه ب   ]ا

لزِماه، وهو قارٌن مسيٌء  اأدخل اآلفاقيُّ إحراَم العمرة على احلّج قبل أن يطوَف للُقدوم َشوطً  فلو
، )4((فتح)و )3((لباب)أو بعَد متاِمه وهو مبكَة أو عرفَة  اوعليه دُم شكٍر اتفاقا أو بعد أن يطوَف له َشوطً 

ملا سيأيت يف احلّج عن  ؛ال يَنبغي أن يكوَن قبل السعي أيضً ، ب)5(رداحملتارلكن قبَل الوقوف بعرفَة كما يف 
قارٌن مسيءٌ  ااهــ، فأيضً  »أنه إن أدخلها عليه بعد ما طاف له وَسعى جيب رفُضها« الغِري عن "حممٍد":

وأكثَر إساءًة من األول، ونُِدَب رفُضها، فإن َرَفضها قضاها وعليه دٌم لرفضها، وإن مضى عليها صّح، 
  .)7(الدُّرواختاره يف  )6(اهلدايةه دُم جٍرب، وقيل: ُشكٍر، واألّوُل صّححه يف وعلي

نَ عُ [ وقوفه ب   ]هما  ا

ا وهو واقٌف بعرفَة ليًال  ارً  وإن أهّل  نيً  اَيصري رافضً  اأو  للُعمرة على  العمرته لئال َيصَري 

                                                   
ت الدر" مع "الرد""  )1( ب اجلنا   .3/665: كتاب احلج ــــ 
  .104انظر "إرشاد الساري": فصل: وحكم اإلحرام صــــ  )2(
ب إضافة أحد النسكني صــــ  )3(   .327، 326أيضا: 
ب إضافة اإلحرام إخل "الفتح"  )4( ـــ    .3/109: کتاب احلج ـ
  .3/717الت اللهو آــــ مطلب: ال جيب الضمان بكسر  : كتاب احلجالدر" مع "الرد""  )5(
ب إضافة اإلحرام إخل   )6( ـــ    .2/331"اهلداية": كتاب احلج ـ
  .718، 3/717: كتاب احلج ــــ مطلب: ال جيب الضمان إخل الدر" مع "الرد""  )7(



مع                ُسك ا  ب ال

 
  .)1(املبسوطاَحلّجة، ذكره يف 

نَ عُ [ وقوف هما بعدَ ه ب   ]ا

م النحر والتشريق قبَل احللق أو بعده،  ا بعد الوقوف بعرفَة قبل يوِم النحر أو يف أ وإن أحرم 
نيً  ولو بعد رة لزِمْته مع كراهِة التحرمي، ويلَزمه رفُضها؛ ألنه أّدى ركَن احلّج فَيصري   أفعالَ  اطواف الز

ِم أيضا تعظيمً العمرة على أفعال احلّج ِمن كل وجٍه، وهو مكروٌه، و   اقد ُكرِهت العمرُة يف هذه األ
  .)3()زيلعي(و )2( )هداية( ألمر احلّج، فلهذا يلَزمه رفُضها

وتعليُل الكراهة بتعظيِم أمِر احلّج يُرِشد إىل أنه ال فرَق يف الكراهة بني ما «قال "أبو السُّعود": 
حلّج أو ال نه »لو كان أحرم  داء بَقّيِة أعمال ، فهو أحسُن من تعليلها  ِم  مشغوٌل يف هذه األ
  .ااحلّج إليهامه ما ليس مرادً 

بيه   ت
وعه فيها الفرق ب [ صوم  زوم قضاء ا حر وعدم  وعها  أيام ا   ]زوم قضاء العمرة 

ن حيلَق أو يَ «قوهلم:  بعد الفراغ من أفعاِل احلّج لقصد رفِض العمرة، وإن  قصرَ ويلَزمه رفُضها 
ا بعد احللق فِبَأْن يَفعلحصل به التحّلُل من احلّج، فإن كان أ » أدىن ما حيظُره اإلحراُم كما مرّ  حرم 

    ها لصّحِة الشُّروع فيها خبالِف صوِم يوِم النحر حيث ئُ اهــ، فإن رَفَضها فعليه دٌم لرفضها، وقضا
ه إذا أفسده؛ ألن جمّرَد الشُّروع فيها َحتُصل به املعصيُة، وهو ترُك إجابِة ضيافِة هللا ئُ ال يلَزمه قضا

ِم فال َحتُصل؛ ألن املعصيَة أداُء  إلفطار، وال يلَزمه القضاُء، وأّما مبجّرد اإلحرام يف هذه األ فُيؤَمر 
ِم، فيلَزمه القضاُء لصّحَة الشُّروع، كذا يف    .)4(العنايةأفعاهلا يف هذه األ

َشر املنهيَّ عنه : «التبينيويف  جيب عليه  فيجب عليه إفساده والألنه بنفس الشُّروع قد 
وهو أفعاُل وجوب الصيانة ومها بنفس الشروع مل يباشر املنهي عنه  صيانته ووجوب القضاء فرعُ 

                                                   
ب اجلمع بني اإلحرامني   )1(   .4/183"املبسوط": کتاب احلج ــــ 
ب إضافة اإلحرام إخل   )2( ـــ    .2/332"اهلداية": كتاب احلج ـ
ب إضافة اإلحرام إخل   )3(   .2/403"التبيني": كتاب احلج ــــ 
ب إضافة اإلحرام إخل   )4(   (هامش "فتح القدير"). 3/109"العناية": 



مع          ُسك ا  ب ال

  .)1(اهــ» العمرة فصار كالّصالة يف الوقت املكروه
» للمنهّي عنه، فصّح شروُعه اا بنفس الشُّروع ال يصري ُمعتِمرًا ُمرتِكبً ألن هن«: الكفايةويف

داء بقيِة أفعال احلّج  ، وإن مضى فيها أجزأه؛ ألن الكراهَة ملعًىن يف غريِها، وهو كونُه مشغوًال )2(اهــ
ِم، ولتخليص الوقِت له تعظيمً    .)3((زيلعي) ألمره ايف هذه األ

؛ ملا فيه من إيهام خالف املراد، النهرـــــاألّوِل ك يِقتِصْر على التعليلِ  ومل«السُّعود":  قال "أبو
يف هذه  وهو كونُه مشغوًال « هكذا: اهلدايةاهــ، والتعليُل األّوُل ذكره يف » وقد سبق التنبيُه عليه

داء بقيِة أعمال احلّج، فَيجب ختليُص الوقت له تغظيمً  ِم  وعليه دٌم جلمعه ، فافهْم، )4(اهــ ااأل
إما يف اإلحرام أو يف األعماِل الباقيِة، ولبنائه أفعاَل العمرة على أفعاِل احلّج، ولرتكه ختليَص  بينهما،

  ، والرتكاب املنهيِّ عنه.االوقت له تعظيمً 

بيه   ت
م بإحرام العمرة [ زوم ا ا] عدم  م يمِض  أفعا لق إذا    بعد ا

ا  ال ُم التشريق،  بعد احللق ومل يَرُفْضها، ومل َميضِ َخيفى أنه لو أحرم  يف أفعاهلا حىت مضْت أ
ِم بعد  مث طاف هلا مل يلَزم شيٌء مما ذُكر، فينبغي أن ال يلَزمه دٌم، وأما ُجمّرُد وقوعِ  اإلحرام يف هذه األ

نـُُّقول السابقِة كما سيأيت، لكن األظهَر من ال  )5(رداحملتاراحللق، فهو وإن كان أوجب فيه الدَم يف 
  .األمايلأنه ال دَم فيه، وإن كان يُؤَمر برفضه كما مّر تفصيُله يف الُعمرة عن 

بيه   ت
ج] كة و العمرة قبل س ا وقوع ألهل  ة ا سئلة كث  ]  

م قد«قال "الشارُح":  يَعَتِمرون قبل أن  ومنه يُعَلم مسئلٌة كثريُة الوقوع ألهِل مكَة وغريِهم أ

                                                   
ب إضافة اإلحرام إخل   )1(   .2/403"التبيني": كتاب احلج ــــ 
ب إضافة اإلحرام إخل   )2(   (هامش"فتح القدير"). 25، 3/24"الكفاية": کتاب احلج ــــ 
ب إضافة اإلحرام إخل   )3(   .2/403"التبيني": كتاب احلج ــــ 
ب إضافة اإلحرام إخل   )4( ـــ    .2/332"اهلداية": كتاب احلج ـ
  .3/719: كتاب احلج ــــ مطلب: ال جيب الضمان إخل الدر" مع "الرد""  )5(



مع                ُسك ا  ب ال

 
فيلَزمهم دُم الرفض ودُم اجلمع؛ ألنه يصري : «رداحملتار، قال يف )1(اهــ» َيسَعوا حلّجهم، فافهمْ 

، وَيظهر يل أّن العلَة يف الكراهة ولُزوم الرفض هي اجلمُع أو وقوُع اإلحرام يف هذه جامعا بينهما فعًال 
ِم، فأيُّهما ُوجد َكفى ّ  إال )2(»األ ا بل التشريق ليس لالحرتاز عّما بعدهم أن على األوىل التقييُد 

َم أداِء بقيِة أعماِل احلج على الوجه األكمل، ومتاُمه فيه. ا أ   هو لكو
ا وقتَ  ا لالحرتاز؛ ألن  وال َخيفى أّن كوَ بقية أعمال احلجِّ على الوجِه األكمِل يَقتضي أّن التقييَد 

لعمرة خبالف ما بعدها؛ ألنه ليس  اجلمَع فيها يُوِجب النقصاَن يف أداِء بقيِة أعماِل احلجِّ بُشْغِل وقِتها 
، وكوُن التقييد لالحرتاز قد استظهره    عد كما سيأيت.أيضا فيما ب "الشارحُ "وقُت أعماِل احلجِّ

  تتمة
حر]   [ بيان وجه رفض إحرام العمرة  أيام ا

رِة أو بعده ظاهُر  ا قبل احللق أو بعده قبل طواف الز مث وجوُب الرفض مطلقا سواء أحرم 
" )3(اهلدايةاملتون، واختاره يف  ؛ ألن بعد احللق والطواف بِقي عليه واجباٌت )4(وصّححه "الزيلعيُّ

نيً من احلّج   ِم، فَيصري   اكالّرمي وطواِف الصدر وُسّنِة الـَمِبيت، وقد ُكرهِت العمرُة يف هذه األ
  .)6(البحرو )5(الفتحأفعاَل العمرة على أفعاِل احلجِّ بال ريٍب، كذا يف 

ِم أيضً  ي عن الُعمرة يف هذه األ ُ ب عن ارتكا ا، وإن مل َحيُجَّ فلهذا يلَزمه رفُضها احرتازً اوقد 
  .)8(التبينيو )7(اهلدايةاملنهّي عنه كما يف 

، كذا يف األصلذُكر يف  يَرفُضها على ظاهر ما إذا َحَلق للحّج مث أحرم ال«وقيل: 

                                                   
ـــ قبيل فصل يف بيان أداء الِقران ص  )1( ب الِقران ـ ـــــانظر"إرشاد الساري":    .289ـ
  .3/719: كتاب احلج ــــ مطلب: ال جيب الضمان إخل الدر" مع "الرد""  )2(
ب إضافة  )3( ـــ    .333، 2/332اإلحرام إخل  "اهلداية": كتاب احلج ـ
ب إضافة اإلحرام إخل   )4(   .2/403"التبيني": كتاب احلج ــــ 
ب إضافة اإلحرام إخل   )5( ـــ    .3/111"الفتح": کتاب احلج ـ
ب إضافة اإلحرام إخل   )6(   .3/94"البحر": كتاب احلج ــــ 
ب إضافة اإلحرام إخل   )7( ـــ    .2/332"اهلداية": كتاب احلج ـ
ب إضافة اإلحرام إخل   )8(   .2/403"التبيني": كتاب احلج ــــ 



مع          ُسك ا  ب ال

  .)1(»اهلداية
ا بعد ما َحّل قبل أن َيطوف أُِمر أن يَرُفَضها، فإن : «املبسوطيف  اوأيضً     فإن كان أحرم 

ا بعد متام  اال شيَء عليه؛ ألنه مل َيِصْر جامعً مل يرُفْضها ومضى فيها  بني اإلحرامني، وإن أحرم 
ن يرُفَضها؛ ألنه وإن كان منهيً  عن اإلحرام فبَـْعَد ما أحرم جيب عليه اإلمتاُم؛  ااإلحالِل ال يُؤَمر 

  .)2(اهــ» ألنه غُري جامٍع بينه وبني إحراٍم آَخرَ 
م التشريِق أنه ال شیَء عليه سواء طاف هلا فيما : «الظهرييةيف  رَ كِ ذُ  اوأيضً  ا يف أ إذا أَهّل 
م  وال: «الشارحُ ، قال )3(اهــ»فيها أو ال ّ َخيفى أنه ُيستفاد منه أّن الُعمرَة قبل السعي بعد أ

دِم الرفِض إذا تعّددِت العمرُة دفعا  داحت التشريِق أهوُن يف األمر وأيسُر يف الِوْزر، فينبغي أن يقال
م التشريِق أّن فيما بعدها  ّ لعمرِة يف أ      للحرج املدفوع، بل الظاهُر من وضع املسألة يف إحرامه 

، )4(اهــ» يَرفضها بعد حلقٍ  أن ال«: األصل سّيما وروايةُ  يلَزمه شيٌء، وإن بِقي عليه السعُي ال ال
م التشريِق إمنا هي ملزامحِة أعماِل العمرِة أعماَل احلّج يف وقت احلّج،  وذلك ألّن كراهَة اجلمع يف أ

م التشريقِ  فيما لو تـََرك  وما بعدها ليست وقت احلج، وقد صّرحوا جبواز العمرة قبل السعي بعد أ
حراِم عمرٍة فقالوا:  رة، ورجع إىل أهِله مث عاد   يت أّوًال إنه «السعَي أو طواَف الصدر أو أقلَّ الز

رةِ    ، هذا.»فعال العمرة، مث مبا ترك من السعي وغريِه، وال شيَء عليه للتأخري إال يف أقلِّ الز
م التشريق فاألظهُر أنه ال يُكره بال نزاٍع ملا يف  أما العمرُة قبل طواِف الصدِر بعد أ

م يَعتِمرون ما شاءوا « ،الّسراجية ُم التشريق فإ ئِهم وإذا مضْت أ بنّية أنفِسهم وآ
م ِ ، مع أنه قد بِقي عليهم طواُف الصدر، وأيضا كان اعتماُر"عائشَة" ليلَة رابع عشَر )5(اهــ»وإخوا

من ِذي اِحلّجة قبل طواف الصدر، وذلك ألّن طواَف الصدر ليس من أصِل أعماِل احلجِّ كطواف 
، قال يف الُقدوم، ولذا ال ُخيتّصان بوقت احلج خبالِف سائِر أعما وأما طواُف : «البحرِل احلجِّ

                                                   
ب إضافة اإلحرام إخل   )1( ـــ    .2/332"اهلداية": كتاب احلج ـ
ب اجلمع بني اإلحرامني   )2(   .4/183"املبسوط": کتاب احلج ــــ 
ــ الفصل األول   )3(   . (خمطوطة)1/321"الفتاوى الظهريية": کتاب احلج ــ
ب إضافة أحد النسكني صــــانظر   )4(   .327"إرشاد الساري": 
ب ترتيب أفعال احلج صــــ  )5( ـــ    .181"الفتاوى السراجية": كتاب احلج ـ



مع                ُسك ا  ب ال

 
صٍل يف احلج   ، وهللا أعلم.)1(، فتأّملْ »الصدر فللّتوديع، وليس 

فعاِل العمرِة فعليه رفُضها؛ ألنه حاجٍّ إحرامً  ، اولو فاته احلجُّ فأحرم بعمرة قبل أن يَتحّلل 
ن  ومعتمٌر أداًء، فإذا أحرم بعمرٍة صار جامعا بني عمرَتني أفعاًال  فَريفضها، وعليه دٌم وحجٌة وعمر

فعاِل عمرٍة فَيبقى يف ذّمته حجٌة وعمرةٌ    .)2(إال أنه يَتحّلل 

  فصل
رم بهما معا أو َ حجت فصاعدا بأن  مع ب إحرا ا قبل   ا عاقب أو  ال  ا

لق   ا

ما معا أو على الّتع  اَمن أحرم حبّجَتني فصاعدً  خرى قبل كعشرين، فإن أحرم  ن أحرم  اقب 
أن يَفوته وقُت الوقوف بعرفَة لزِمه مجيُع ذلك عندمها، وعند "حممٍد" يلَزمه يف الـَمعّية إحدامها، ويف 

، وإذا لزِمتاه عندمها ارتفضْت إحدامها يف الـَمعّية والثانيُة يف الّتعاقب، واختلفا )3(الّتعاُقب اُألْوىل فقط
ما بال مهلٍة، وعند "أيب حنيفة" إذاقيب صريورتِه ُحمرِ " عيف وقت الرفض فعند "أيب يوسف توّجه  ما 

  إىل أداء إحدامها يف ظاهر الرواية، ويف رواية إذا َشرَع يف أعمال إحدامها.  اسائرً 

[ جت امع ب إحرا ا م جناية ا   [ح

حرامني عنده ما، ومل َيشرَْع يف عمٍل فهو ُحمرٌِم  فلو َجىن يلَزمه جزاءان، وعندمها جزاٌء  فلو مل َيِسْر أ
طٌل، وأما عند "أيب يوسف"  واحٌد للجناية على إحراٍم واحٍد، أما عند "حممٍد" فألّن أحَد إحراَميه 

  .)5(العنايةو )4(الفتحفالرتفاض إحدامها قبل اجلناية كما يف 
ثالثُة دماٍء عنده، دمان  ولو جامع فعليه ولو أُحِصر فعليه دمان عنده، ودٌم واحٌد عندمها،

                                                   
  .3/133"البحر": كتاب احلج ــــ مسائل منثورة   )1(
ب إضافة اإلحرام إخل   )2( ـــ    .3/109"الفتح": کتاب احلج ـ
ب إضافة اإلحرام إىل وقول "دمحم" هو  القول الراجح:  )3( األظهر كما يف "التنبيه على مشكالت اهلداية" البن أيب العز احلنفي: 

  .3/1147اإلحرام 
ب إضافة اإلحرام إخل   )4( ـــ    .3/106"الفتح": کتاب احلج ـ
ب إضافة اإلحرام إخل   )5( ـــ    (هامش"فتح القدير). 3/107"العناية": كتاب احلج ـ



مع          ُسك ا  ب ال

للجماع ودٌم للرفض، وقضاُء اليت َمضى فيها، وحجٌة وعمرٌة مكاَن اليت َرَفضها، وأما عندمها فدٌم 
لـَمسري )2(البحرو )1(الفتحواحٌد ِسوى دم الرفض عند أيب يوسف، كما يف  ، وبعد االرتفاض 

إحدامها لزِمه دُم الرفض، وقضاُء احلج املرفوض والشروع يف عمٍل جزاٌء واحٌد اتفاقا، وإذا ارتفضْت 
فعال العمرة؛ ألنه يف احلج،  من قابٍل وعمرٌة؛ ألنه يف معىن فائِت احلّج، وقد تَعّذر أن يَتحّلل 

ن إال  فَيقضيها بعده مع احلج أو قبله، ولو فاته احلجُّ بعد رفِض الثاين أو قبله فعليه حّجتان وعمر
فعال العمرة فَتبقى يف ِذمته حجتان وعمرٌة؛ ألجل الذي َرَفضه، ويلَزمه عن إحرام  أنه َخيرُجُ  الفائت 

ن يف القضاء؛  دُم الرفض خبالف ما لو مل ُحيجَّ من عاّمه بسبب اإلحصار فعليه حّجتان وعمر
  .)4(وغريه )3((حبر) خلروجه عن اإلحرامني بال عمرةٍ 

خرى وهو واقٌف بعرفَة ليًال  ا ولو أحرم  ا ارً أو           لو  َرَفض الثانيَة بال فصٍل اتفاقا؛ أل
 ً حّجَتني يف سنٍة واحدٍة، وهو غُري مشروع إال أن عند "أيب حنيفة"  مل ترتفض وَوَقف هلا كان مؤدِّ

  ارتفضْت بوقوفه بعرفَة، وعند "أيب يوسف" كما انعقد اإلحراُم.
خرى ليلَة النحر بعد ُوقوفه وهو مبزدلف لوقوف مبزدلفَة أو ولو أحرم  َة أو غريِها ارتفضِت الثانيُة 

ا لو   .)5(مل تَرتفض وعاد إىل عرفاٍت فـََوقف هلا كان مؤّد حّجَتني يف سنٍة واحدةٍ  ملسري إليها ألدائه؛ أل
خرى بعد أن َيفوته وقُت الوقوف بطلوع فجِر  ن أحرم  ما على الرتاخي  وَمن أحرم 

تفاق الثالثِة، ومل َيرُفض شيئا؛ ألن وقَت الوقوف قد فات، فال يكون يوِم النحر لزِمه  الثاين 
، فلو كان أو أفعاًال  استدامة اإلحراِم مؤدِّ حّجَتني يف سنٍة واحدٍة، ويَبقى جمّرُد اجلمع إحرامً 

لثاين لثاين بعد احللق لألّوِل فال شيَء عليه، فَيمضي يف األّول وَيبقى ُحمرِما  ، حىت أحرم 
ماينُّ" مبا إذا أحرم به بعد طواِف يؤدَِّيه من قابٍل، هكذا أطلقه يف عاّمة الكتب، وقّيده "الَكرْ 

رِة أيضً  ، )6(وإال لزِمه دُم اجلمع بني اإلحراَمني؛ ألن األّوَل قد بِقي يف حق ُحرمة النساء االز

                                                   
ب إضافة اإلحرام إخل "الفتح": کتاب ا  )1( ـــ    .3/107حلج ـ
ب إضافة اإلحرام إخل   )2(   .3/92"البحر": كتاب احلج ــــ 
  املصدر السابق.  )3(
  .322انظر "إرشاد الساري": فصل يف اجلمع بني احلجتني أو أكثره صـــ  )4(
ب إضافة اإلحرام إخل   )5( ـــ    .3/107"الفتح": کتاب احلج ـ
  .674املناسك": فصل يف حكم اجلمع بني اإلحرامني إخل صــــ"املسالك يف   )6(



مع                ُسك ا  ب ال

 
  .)1(أيضا النهروإليه أشار يف 

لثاين قبَل احل لق لألّول فعليه دُم اجلمع يف ظاهر الرواية أو يف الصحيح منه، ولو كان أحرم 
التفاق؛ للجناية على  م النحر، وهذا  ّ وَميضي يف األول وعليه دٌم آَخُر سواٌء َحَلق لألّول يف أ

هلما، ولو َحَلق  اخالفً  مل َحيلق حىت حّج من قابٍل؛ لتأخري احللق لإلحراِم األّولِ  اإلحراِم الثاِين أو
لٌث عند "أيب حنيفَة" للتأخري. ِم النحِر فعليه دمان اتفاقا، ودٌم  ّ   لألّول بعد أ

فعال  اإحرامً  العمرة لزِمه رفُضها؛ ألنه حاجٌّ  وَمن فاته احلجُّ فأحرم حبّجٍة أخرى قبَل أن يَتحّلل 
خرى َيصري جامعً  اما، وهو بدعٌة، فَريُفُضها، ويَتحّلل من بني حّجَتني إحر  اومعتِمٌر أداًء، فإذا أحرم 

فعاِل العمرِة وعليه دُم الرفض وعمرٌة وحّجتان   .)2(إحراِم الفائِت 

  فصل
مع ب إحرا عمرت فأ    ا

ما معً  أو على الّتعاُقب أو على الّرتاخي، احلكُم فيه كاحلكم يف احلّجَتني يف اللزوِم  اَن ُحيرِم 
ن ا والرفِض ووقتِ  ما معا أو على الّتعاُقب  لرفض وغري ذلك مما يُتصّور يف العمرة، فإذا أحرم 

خرى قبل أن يَفرَُغ من الّسعي لألوىل لزِمه مجيُع ذلك، ويَرُفض إحدامها يف املعية، والثانيَة يف  أحرم 
دامها إىل التعاقب، فعند "أيب يوسف" كما فـَرَغ من إحراَميها، وعند "أيب حنيفة" إذا سار يف إح

  .إذا َشرَع يف عملهامكَة، وقيل: 
فلم يلَزمه إال إحدامها يف املعية، واُألْوىل يف الّتعاُقب، وعليه دُم الرفض،  وأما عند "حممٍد"

  واحدٍة جائزٌة خبالف احلّج. وقضاُء املرفوضة، ولو يف ذلك العاِم؛ ألّن تكراَر العمرة يف سنةٍ 
خرى بعد أن يَفرَُغ من الّسعي  ْن أحرم  ألوىل قبل احللق فتلَزمه الثانيُة لوأّما يف الرتاخي 

تفاق الثالثِة، وال يرُفُضها وعليه دُم اجلمع، وإن َحَلق لألوىل قبل الفراغ من الثانية لزِمه دٌم آَخُر 
لثانية َرَفضه ا، وَميضى يف األوىل ولو نَوى َرْفَض اتفاقا، ولو بعده ال، ولو أفسد األّوَل مث أَهّل 

َفْعه؛ فإنه مل يكن عمُله إال لألوىل، وكذا هذا يف اَحلّجَتني.   األوىل، وأن يكوَن عمُله للثانية مل يـَنـْ
َفَشرَع يف الطواف، مث أهلَّ بعمرٍة رفضها؛ ألّن األوىل تَعّينْت  اُمعيـَّنً  اوَمن أحرم ال يَنوي شيئً 

                                                   
ب إضافة اإلحرام إخل   )1( ـــ    .2/154"النهر": کتاب احلج ـ
  .324انظر "إرشاد الساري" فصل يف اجلمع بني احلجتني أو أكثر صــــ  )2(



مع          ُسك ا  ب ال

  .)1(مرَتنيعمرًة فصار جامعا بني ع

  تتمة
اب    ضوابط هذا ا

 ها فقط، وإن كان حّجًة ئُ ه، فإن كان عمرًة فقضائُ كلُّ شيٍء َرَفضه َجيب لرفضه دٌم وقضا
 .ها وعمرًة أيضائُ فقضا

  كلُّ َمن لزِمه الرفُض ومل يَرفْض فعليه دُم اجلمع، وهذا إمنا يُتصّور إذا َمجَع بني حّجٍة وعمرٍة، وأما
  إذا مجع بني احلّجَتني أو العمرَتني ففي الـَمِعّية والّتعاُقب ال يُتصّور عدُم الرفض، ويف الرتاخي 

  ال يلَزمه الرفُض بل يَتعّني اجلمُع.
  ُحيتاج إىل نية الرفض إال َمن مجع بني احلّجَتني قبل فوات الُوقوف أو بني  وكلُّ َمن عليه الرفض

العمرتني قبل السعي لألوىل ففي هاَتني الصورَتني َترتفض إحدامها من غِري نيِة رفٍض، لكن إما 
  لسَّري إىل مكَة أو الشُّروِع يف أعمال إحدامها.

 ه ما على الـُمفرِد، وبعد الرفض فعليه جزاٌء كلُّ َمن مجع بني اإلحراَمني فجىن قبل الرفض فعلي
واحٌد، وكلُّ دٍم جيب بسبب اجلمِع أو الرفِض فهو دُم جٍرب، فال يقوم الصوُم مقاَمه وإن كان 

ُكَل منه وال أن يُطِعمه غني اُمعِسرً    .)2(خبالف دِم ُشكرٍ  ا، وال جيوز له أن 
  

      

                                                   
  .324انظر "إرشاد الساري": فصل يف اجلمع بني العمرتني صــــ  )1(
ــ فصل: وكل من ألزمناه رفض احلجة إخل صــــ"املنسك الكب  )2( ب التمتع ــ   .243ري": 



نايات                 باب ا

نايات   باب ا

 ً ناية    ][مع ا

  اإلحراِم أو احلرِم.اجلنايُة يف الشَّرع اسٌم لفعٍل ُحمرًَّما شرًعا، واملراُد هنا ما يكون حرمُته بسبب 

سبب اإلحرام] ناية    [ا

  وحاصُل األّوِل مثانيٌة:
 .التطّيبُ  .1
 .واللُّبسُ  .2
 .والتغطيةُ  .3
 .وإزالُة الشَّعر .4
 .وقصُّ األظفار .5
 .واجلماُع صورًة ومعًىن أو معًىن فقط .6
 .وَترُك واجٍب من واجبات احلج .7
  والتعرُُّض لصيد البَـرِّ. .8

رم] سبب ا ناية    [ا

  :وحاصُل الثاين
 التعرُُّض لصيد احلرم. 
 1(وشجرِه(.  

 سبحانه  افنقول ُمستعينً  فرتَّبُتها على عشرِة فصوٍل وخامتٍة ومقدمٍة نذكُرها قبل الُفصول،
  .وتعاىل أعلم

                                                   
ت   )1( ب اجلنا   .3/3"البحر": كتاب احلج ــــ 



نايات           باب ا

  مقدمة
ب حفظها لعموم نفعها  الفصول اآلتية    ضوابط ي

ن خي ب صدقة أو ا م أو ا صوم]هما و [ضابطٌة  وجوب ا   ا

ت إما دٌم حتمً  إذا ارتكب  ابال عذٍر أو صدقٌة حتمً  كامًال   إذا ارتكب احملظورَ  اجزاُء اجلنا
ِقصً  بعذٍر أو  بال عذٍر أو على التخيِري بني الصوِم والصدقِة والدِم إذا ارتكب احملظوَر كامًال  ااحملظوَر 

قصا بعذٍر.   على التخيري بني الصوم والصدقة إذا ارتكب احملظوَر 

م]  أداء القيمة بدَل  [ضابطةٌ  صدقة أو ا  ا

وحيث َوَجب الصدقُة جيوز عنه القيمُة، والدُم على وجه اإلطعاِم، والدُم إذا وجب على التخيري 
جيوز عنه القيمُة وإّال فال، وأما الصوُم فال يَبُدل عنه الفديُة أصال سواء َوجب على التخيري أو على 

، وأما جزاُء  امطلقً  اوالِقراِن، هذا فيما ِسوى اجلماِع، أما فيه فدٌم حتمً التعيني كما يف الـُمتعِة 
ِت احلرِم وصيِد الربِّ فقيمُته على التخيري بني الصوِم والصدقِة والدِم والقيمِة كما إذا قـََتل الـُمحرُِم  جنا

ً  اصيدً  أو على التخيري بني الصدقِة  ،مل تَبُلْغ فبَـْني الصوِم والصدقِة والقيمةِ  ، فإنبلغْت قيمُته هد
والدِم والقيمِة كما إذا قـََتل احلالُل صيَد احلرم أو َقَطع الـُمحرُِم أو احلالُل شجَر احلرم إذا بلغْت قيمُته 

 ً رِين وعليه  فهو األفضل فـَبَـْني الصدقِة والقيمِة، وحيث جيوز أداُء القيمة ، وإالهد عند املتأخِّ
  .)1(النخبةالفتوى، كذا يف 

واجبات بعذرٍ  رادُ  [ضابطة  جزاء ترك ا   ]من العذر وما هو ا

لعذر ما يكون من هللا تعاىل، فلو كان من  وأّما ترُك الواجبات بعذٍر فال شيَء فيه، مث مراُدهم 
 يُتخريَّ يف اجلزاء بني الِعباد فليس بعذٍر، حىت لو ُأكرِه على حمظوراِت اإلحراِم كالِطّيب واللُّبس فإنه ال

فعليه دٌم  األشياِء الثالثِة، بل عليه َعْنيُ ما وجب عليه، وكذا لو َمَنعه الَعدوُّ من الُوقوف مبزدلفَة مثًال 
خبالف ما إذا َمَنعه خوُف الزحام؛ فإنه من هللا تعاىل، فال شيَء عليه، أما خوُف الَعدّو، فإن كان 

، فهو ُيستَند إىل الوعيد فيك ي، وإن مل يكن نشأ من الوعيد من الَعدوِّ ون من الِعباد كاملنع احلسِّ

                                                   
  . 332، 331انظر "املنسك الكبري": فصل: إمنا جتب من األجزية صــــ  )1(



نايات                 باب ا

  )1(البحرهناك وعيٌد من العدّو أصال فهو من هللا تعاىل كما يف اخلوف من السَُّبع، ُمَلّخص ما يف
  .)2(املنحةو

ذا َظَهر وجُه قوهلم:  نّد لو ولو نّد به بعٌري فأخرجه من عرفَة قبل الُغروب لزِمه دٌم، وكذا «و
  ؛ ألن العذَر فيه من ِقَبل املخلوق فال َيسقط به الدُم.فَتِبعه ِألْخِذه بعريُه

وأطلق بعُضهم وجوَب الدم برتك واجٍب بعذٍر أو بغري عذٍر كما يف ارتكاب حمظوِر إال فيما 
مه  ّ رِة من أ خُري طواِف الز َوَرَد النُص به، وهو ترُك الوقوف مبزدلفَة خلوف الزحام أو الضُّعف، و

يٍض أو نفاٍس أو حبٍس أو مرٍض، ومل يُوجد له حامٌل أو مل يتحّمل احلمَل، وترُك طواف الصدر حل
نِّ وقطُع الّرِْجل )3(للحائِض والنُّفساء، وترُك املشي يف الطواف والسعي ملرضٍ  ، ويف معناه ِكُرب السِّ

الزمحة، وترُك احللق  دون ،وحنُو ذلك، وترُك السعي لعذٍر من النسيان، وخروج الرُّفقاء ومثل ذلك
  .قٍ لْ حَ  ْقِد حالٍق أو آلةِ لعّلٍة يف رأسه أو فَـ 

   جزاء القارن] [ضابطةٌ 

كلُّ حمظوِر اإلحراِم على الـُمفرِد به جزاٌء فعلى القارن جزاءان جلنايته على إحراَمني إال مبجاوزة 
دخال النـَّْقص فيه كما سيأيت امليقات غَري ُحمرٍِم فعليه دٌم واحٌد جلنايته علي إحرام أحد النُُّسكَ  ني 

  يف جناية القارن.

م وقَت  [ضابطةٌ  راد من ا   إطالقه]  ا

يف كلِّ َموضٍع إال إذا جامع بعد الوقوف بعرفَة  ئُ زِ فاملراُد الشاُة، وهي جتُ  الدمُ  قَ لِ طْ وحيث ما أُ 
رة ُجنـًُبا أو طاف وكذا إذا مات بعد الوقوف بعرفَة ، )4(أو نـَُفساَء ففيهما جتب بدنةٌ  أو حائًضا للز

رة وجاز حجُّه، وكذا عند "حممٍد"  ه جتب بدنٌة لطواف الز متام حجِّ رة وأوصي  قبل طواف الز
  .جتب يف النُّعامة بدنةٌ 

                                                   
ت   )1( ب اجلنا   .3/40"البحر": كتاب احلج ــــ 
ـــ   )2( ت "املنحة": كتاب احلج ـ   (هامش"البحر الرائق"). 3/100ب اجلنا
ت ــــ فصل يف ترك الواجبات بعذر صــــ  )3( ب اجلنا   .397انظر "إرشاد الساري" 
  .431أيضا: فصل يف أحكام الدماء صــــ  )4(



نايات           باب ا

ب فيه شاةٌ  بدنةٍ  [ي ُسبعُ    ]َن دٍم 

لّشاة َيكفي فيه ُسْبع بدنٍة، وما وقع يف  ال َيكفي يف هذا الباِب  أنه« :البحركل دٍم يُتأّدى 
  فغُري صحيٍح. )1(»خبالف دِم الشُّكر

صدقة وقَت  [ضابطةٌ  راد من ا   إطالقها]  ا

يف جناية اإلحرام فهي نصُف صاٍع من بـُرٍّ أو صاٌع من غريِه إال يف جزاء اللُّبس  وحيثما أطلق الصدقةُ 
بعذٍر فهي ثالثُة أصوُِع طعاٍم أو ستٌة من غريه وإال  والِطّْيب واحللِق وقلِم األظفار إذا فعل شيئا منها كامًال 

ا من الشَّعِر واجلراِد والُقّملِ  ففيها تصّدق مبا شاء ولو  يف جزاء اللُّبس أقّل ِمن ساعٍة، وجزاُء الثالثة وما دو
  وغريه، واالستثناءُ منقطٌع.)2(اللباب، وإال يف قتل الـُمحرِم صيدا فهي فيه قدُر القيمة َيسريًا

هما] ر وغ صدقة  الطواف أو ا   [ضابطة  وجوب ا

وكلُّ صدقٍة َجتب يف الطواف فهي لكّل َشوٍط نصُف صاٍع أو يف الرّمي فلكل حصاٍة صدقٌة أو 
  .)3( لبابأو يف الّصيد ونباِت احلرم فعلى قدر القيمة [صدقٌة] يف قلم األظفار فلكّل ظُْفٍر 

  والُقبضة]الُقبصة مع [الفرق ب 

لّصاِد الـُمهملِة ما محل َكّفاَك من طعاٍم على : «الشارحُ قال  حيث ما ذَكروا "قـُْبَصًة"، فهي 
ملعجمة فهو ما قُِبضْت عليه من الشيء القاموسما يف  ،  وليس يُناسبه )4(، وأما "القبضُة" 

  .)5(اهــ» املقامُ 

زاء] وط وجوب ا ]  

ويُشتَـَرط يف وجوب اجلزاِء اإلسالُم، فال َجيب على كافٍر، والعقُل والبلوُغ، فال َجيب على صيبٍّ 

                                                   
ت   )1( ب اجلنا   .3/6"البحر":  كتاب احلج ــــ 
ــ فصل يف أ  )2( ت ــ ب اجلنا   .436حكام الصدقة صــــانظر "إرشاد الساري": 
  .440أيضا: فصل: كل صدقة جتب يف الطواف صــــ  )3(
  .651 - 1/626"القاموس احمليط": فصل: القاف   )4(
ت صــــ  )5( ب اجلنا   .334انظر "إرشاد الساري": 



نايات                 باب ا

وجمنوٍن وال على ولّيهما إال إذا ُجّن بعد اإلحرام، مث أفاق ولو بعد سنَني، فَيجب عليه جزاُء ما ارتكبه يف 
كان مما جيوز فيه الصوُم جيب عليه الصوُم شرط، فَيجب على اململوك، فإن  باإلحرام، وأما احلُريُّة فليست 

، وال يبدل )1(إذا ُعِتَق ال يف احلال فعليه أداءُ ذلك ال، وإن كان جيب فيه الدُم َعيًنا أو الصدقُة َعيًنايف احل
لصوم، وإن أّدى ذلك يف حال الّرِّق ال جيوز، وإن َتربّع عنه مواله أو غريُه مل َجيُز، وقيل:  ، جيوزذلك 

  .، فإذا ُعتق فعليه حّجةٌ وعمرةٌ )2(دُم اإلحصار فَيبعث عنه مواله لَِيِحلَّ  وأما
رتكاب احملظوراِت، فلو انقلب النائُم على  وأما النائُم والـُمغمى عليه فيجب عليهما اجلزاُء 

، )3(ى عليهصيٍد فـََقَتله أو على ِطْيٍب فَتلّطخ به أو لَِبس أو َغّطى أو طَيَّب فعليه اجلزاُء، وكذا املغم
قـََتل الـُمحرُِم ُقّمَل غريِه خبالف ما لو حلق رأَس  كما لو)4(وليس على الفاعِل الـُمحرِم يف ذلك شيءٌ 

  .)5(غريه أو قـَلَّم أظفاَره أو أكرهه على قتِل صيٍد فعليه اجلزاُء كما سيأيت يف حمله إن شاء هللا تعاىل

نايات وجزا [ضابطةٌ    ها]ئ تعدد ا

ُت تعّددوإذا تعّدد  لُس يف التطّيِب واحللِق والقِص واجلماِع أو احمللُّ يف  اجلنا اجلزاُء إال إذا احتد ا
ك عند النـَّزْع أو موضُع اللُّبس يف مجع  احللِق والقِص أو السبُب يف لُْبس املخيِط إال إذا عَزم على الرتَّ

لس يف غريه من الطِّْيِب واحللِق اللباس أو السبُب واليوُم فيه؛ فإّن اليوَم يف احتاد اجلزاء  يف مجع الّلباس كا
آَخَر مث السراويَل آَخَر مث اخلُفَّني يوما  اوالقِص واجلماِع حىت لو لَِبس العمامَة يوما مث لَِبس القميَص يومً 

 فعليه دمٌ  آَخَر فعليه لكّل لُْبٍس دٌم وإن احتد السبُب، ولو لَِبس الكلَّ يف يوٍم واحٍد، ولو يف جمالسَ  يوًما
  كّفر لألوىل تَعّدد اجلزاُء يف مجيع الصَُّور. ، وإذا)6(ُمَلّخصا (کبري) واحٌد إن احتد السببُ 

مُ  ب مَ  [ح حظورات ن ارت تعددة ا   ترك اإلحرام]  قصدا

 إذا فـََعلها على قصِد رفِض اإلحراِم، فإن الـُمحرَِم إذا وإذا اختلف جنُس اجلناية تعّذر التداخُل إال
                                                   

ا ــــ فصل يف شرائط إخل صــــ  )1( ت وكفارا ب جزاء اجلنا   .425، 424أيضا: 
  .444ناية اململوك صــــأيضا: فصل يف ج  )2(
  .424أيضا: فصل يف شرائط إخل صــــ  )3(
ت ــــ فصل يف قتل القمل صــــ  )4( ب اجلنا   .417أيضا: 
ا ــــ فصل يف جناية املكرِه واملكَره صــــ  )5( ت وكفارا ب جزاء اجلنا   .449أيضا: 
ــ فصل: إذا لبس احملرم  )6( ت ــ ب اجلنا   .147ثو صــــ "املنسك الكبري": 



نايات           باب ا

نوى رفَض اإلحرام َفَجَعل َيصنع ما َيصنُعه احلالُل من لُْبِس الثِّياب والتَّطّيِب واحللِق واجلماِع وقتِل الصيد 
فعليه دٌم واحٌد جبميع ما ارتكب، ولو فعل كلَّ احملظورات، وال خيرج بذلك القصِد من اإلحرام، وعليه أن 

جلماع قبَله، ومع هذا سواء نوى الرفَض قبل الوق ايَعود كما كان ُحمرِمً  وف أو بعده إال أن إحراَمه  يَفُسد 
ذا  ،اَجيب عليه أن يعود كما كان حرامً  مث نيُة الرفض إمنا تُعتَرب يف احتاد اجلزاء ممن َزَعم أنه خيرج منه 

ا ال تُعتَرب  ذا القصِد فإ منه، وكذا  القصِد جلهله مسألَة عدِم اخلُروج، وأّما َمن َعِلم أنه ال خيرج منه 
سيً  ايَنبغي أن ال تُعترب منه إذا كان شاك    .)1(وشرحه (لباب) هلا ايف املسألة أو 

داخل] م ا س  ح راد من ا   [ما هو ا

، والتحقيُق أن )2((لباب) فالطِّيُب جنٌس، واللُّْبس جنٌس، واحللُق جنٌس، وقلُم األظفار جنسٌ 
فهما جنايٌة واحدٌة حىت لو لَِبس القميَص والعمامَة يلَزمه دٌم تغطيَة الرأس من ُمجلة لُْبس املخيط، 

ن اجلنايَة واحدةٌ  لرأس ُعضًوا َحيُرم تغطيُته على «، مث قال: البحركذا يف   ،واحٌد، عّللوا  وأراد 
  .)3(»الـُمحرِم، فدخل الوجهُ 

صدقات] داخل  ا   [ا

  فَينُقص ما شاء. امً تداُخَل يف الصدقاِت إال أن يَبُلغ قيمُتها د وال

م جناية العمد بال عذر وجنايةِ    غ العمد أو بعذر] [الفرق  ح

فرَق فيه بينهما إذا  واملرأُة إذا كانت اجلنايُة تـَُعّمهما، وال وَيستوي يف وجوب اجلزاِء الرجلُ 
 
ً
سًيا، عامل ئًما أو منت اارتكب احملظوَر ذاكرًا أو  بًها، سكراَن أو أو جاهًال، طائًعا أو مكرًها، 

مره أو  ً أو عاِئًدا مبباشرته أو مبباشرة غريِه به  صاحًيا، مغمى عليه أو مفيًقا، موِسرًا أو ُمعِسرًا، مبتِد
إال أنه إذا جىن عمدا بال عذر فعليه اجلزاُء واإلمثُ، وإن جىن بغري عمٍد أو بعذر فعليه  )4(بغري أمره

  اجلزاُء دون اإلمث.
                                                   

ا ــــ فصل يف ارتكاب احملرم إخل صــــ  )1( ت وكفارا ب جزاء اجلنا   .450انظر "إرشاد الساري": 
  .371أيضا: فصل: وإذا ألبس احملرم حمرما صــــ  )2(
ت   )3( ب اجلنا   .14 -11/ 3"البحر": كتاب احلج ــــ 
ت وكفا  )4( ب جزاء اجلنا ا صــــانظر "إرشاد الساري":    .425، 424را



نايات                 باب ا

مث، وال خترجه «" عن األئمة األربعة: وذكر "ابُن مجاعةَ  أنه إن ارتكب حمظوَر اإلحرام عامدا 
عليها عن كونه عاصيا   .)2(رداحملتارو )1(الشرح ، ومتامه يف»الفديُة، والعزم ُ

ا  كفارات  ال    الفور] ال[وجوب ا

لّتأخري عن أّولِ  َمث  ً  والكفاراُت كلـُها واجبٌة على الرتاخي فال   وقِت اإلمكاِن، ويكون مؤدِّ
يف أّي وقٍت أَّدى، وإمنا يَتضّيق عليه الوجوُب يف آخر ُعمره يف وقٍت يَغلب على ظّنه أنه  اال قاِضيً 

لو مل يُؤدِّه لَفاَت، فإن مل يُؤدِّه فمات أِمث، وعليه الوصيُة، ولو مل يُوِص مل جيب يف الرتكة وال على 
  ز إال الصوُم، واألفضُل تعجيُل أداِء الكفاراِت، وهللا أعلم.الورثة، ولو َتربّعوا عنه جا

  الفصل األول
   الطيب

يان أنواعه]   [مع الطيب و

جسٌم له رائحٌة ُمستِلّذٌة يُتطّيب به ويـُّتخذ منه الطِّيُب كاملِسك والكاُفوِر والَعنرب  الطِّيُب:
موُع من هذه األربعةِ  والُعود، والغالِية موُع من الثالثة اُألَول دِّ النَّ و ،  وهو ا ، وهو ا

باِن والبَـنَـْفَسج واليامسني فراِن والُعْصفِر واحلناِء واخلريي والكاذي والْ عْ ِس والزَّ والصُّْندِل والَوَرِد والَورْ 
  .)3(واِخلْطِميِّ والُقسطِ ْريِج البحِت ِص والشِّ والزَّنبق وماِء الورِد والرَّحياِن والنَّرجِس والنَّسريِن والزَّيِت اخلال

زاء هو  عت  وجوب ا وب]إ[ا دن أو ا   صاق الطيب با

ْيبِة  وأما الّتطّيُب فهو إلصاُق الطِّْيب ببدنِه أو ثوبِه أو فراِشه، فال جيب ِبّشمِّ الطِّيِب والفواكِه الطِّ

                                                   
ت صــــ  )1( ب اجلنا   .330أيضا: 
ت   )2( ب اجلنا ـــ    .3/652"حاشية ابن عابدين": كتاب احلج ـ
  "اخلريي":)، Saf flower(  "العصفر":)، Dye Plant(  قوله "الورس":  )3(

)Cucumber Flower ،(:"الكاذي"  )Fragrant ،(:"البان"  )Moringa ،(
 White(  "الزنبق":)، Jasmine(  "اليامسني":)، Violet(  "البنفسج":

Jasmine ،(:"النرجس"  )Narcissus ،(:"النسرين"  )Musk Rose ،(:"الشريج"  
)Sesame Oil ،(:"اخلطمی"  )Marsh-Mallow ،(:"الُقسط"  )Costus.(  



نايات           باب ا

لتصاق  اقصدا، وإن كان مكروهً  إللصاق اللصوُق والتَّعّلُق حبسب الريِح ال  لعدم اإللصاق، واملراُد 
  أو حنَوه َجيب اجلزاُء. اُجْزِء الطِّيب، وهلذا لو َرَبط بثوبه ِمْسكً 

، وال فرَق بني أن يَلتزِق )1((شرح) ولو ربط الُُعْوَد مل َجيْب لوجود اإللصاِق يف األّوِل دون الثاين
لُبُخور فَتعّلق به كثٌري فعليه دٌم، وإن كان قليًال  بثوبه عيَنه أو فصدقٌة؛ ألنه  رائحَته، فلذا لو َخبَّر ثوبَه 

لعني، وقد استعملها يف بدنِه فصار كما لو تطيَّب )2((حبر) لطِّْيب انتفاعٌ  ؛ ألن الرائحَة هنا متعّلقة 
َر فيه ف ادخل بيتً  خبالف ما إذا، )3()إتقاين( ا بثيابه رائحُته فال شيَء عليه؛ ألنه غُري  قَ َعلِ قد ُأمجِْ

لعني، وجمّرُد الرائحة ال ميُ )4((حبر) منتَفٍع بعينه ، )5()إتقاين( نع منه؛ ألن الرائحَة هنا ليست متعّلقًة 
وإن استلم الركَن فأصاب فَمه أو : «املبسوطال، ولذا قال يف  وال فرَق أيضا بني أن يقِصَده أو

  .)6((حبر) »كثٌري فعليه دٌم، وإن كان قليال فصدقةٌ يَده خلوٌق  
ً  اه وفراِشه، ومجيِع ثيابه َتطيّـبً ئِ وال فرَق يف املنع بني استعماله يف بدنه، وإزارِه وردا ، وخضا

ً  اوتلبيدً  وَغسًال    َتطّيب احملرُِم البالُغ حَني اإلحرام رجًال  ، وحنَو ذلك، فإذاوُشرً  ، وأكًال وتداوً  واّدها
 ، كان أو امرأًة، ولو بِطْيٍب قليٍل فعليه الكفارُة إال أن يف الثوب والفراش ُيشتَـَرط بقاُء الطِّيب زما

  .خبالف البدن من ساعٍة ال شيَء عليه وإن َكثـُرَ  فإن حّكه أو َغَسله

  مطلب
دن    تطييب ا

مُ  ٍ  عضوٍ  ِب تطيّ  [ح ] كب   أو صغ

من أعضائه فما زاد كالرّأِس والوجِه واللحيِة والفِم والساِق والَفِخِذ  كامًال   اكبريً   افِإن طّيب عضوً 

                                                   
ت ــــ فصل يف لبس اخلفني صــــ :انظر "إرشاد الساري"  )1(   .346، 345ب اجلنا
ت   )2( ب اجلنا   .3/4"البحر": كتاب احلج ــــ 
ت   )3( ب اجلنا   ني احلقائق").(هامش "تبي 2/354"حاشية الشليب": كتاب احلج ــــ 
ت   )4( ب اجلنا   .3/4"البحر": كتاب احلج ــــ 
ت   )5( ب اجلنا   (هامش "تبيني احلقائق"). 2/354"حاشية الشليب": كتاب احلج ــــ 
ت   )6( ب اجلنا   .3/5"البحر": كتاب احلج ــــ 



نايات                 باب ا

والعُضِد واليِد والكِف وحنِو ذلك فعليه دٌم وإن غسله من ساعته، ويف أقلِّه ولو أكثره صدقٌة، كذا يف 
هذا إذا كان  ، ويف حكم أقلِّه العضُو الصغُري كاألنِف واُألُذِن والعِني واإلْصبِع والشارِب، مث)1(املتون

لطِّْيب، فإن كان كثريً الطِّيُب قليًال  لُعضو ال  ففي أقلِّه ولو أقّل من رُبعه، وكذا  ا؛ ألن العربَة حينئٍذ 
لعضو، وهذا هو الصحيحُ  لطِّيب ال    .)2(يف عضٍو صغٍري دٌم؛ ألن العربَة حينئٍذ 

َمن مّس «: النوادر، وكما يف »ْيبوله َتشَهُد املسائُل كمسألة أكِل الطِّ : «التبينيقال يف 
ا اطيبً  إن طّيب شاربَه كلَّه أو قدرَه «: ، وفيه عن "أيب يوسَف"»ها فعليه دمٌ لَّ ك صبعه فأصا

لُكحل املِطيب فعليه صدقٌة، ومثله األنُف، «، وقالوا: )3(»من حليته أو رأسه فعليه دمٌ  إذا اكتحل 
  .)4(اهــ » فإن فعل ذلك مرارا كثريًة فعليه دمٌ 

بيه   ت
ة] [ أنّ  صغ شارب من األعضاء ا   ا

الشارُب عضٌو صغٌري وهو بعُض اللحية، وال يَبلغ رُبُعها كما صّرحوا به يف مسألِة أْخِذ 
  ال يظَهر له وجٌه. )5(اللبابضاء الكبرية هنا كما وقع يف الشارب، فعّده يف األع

ُ القليل و الطيُب  ما هو[ كث دن ا   ]؟ ا

والطّيُب الكثُري ما َيستكثره الناظُر ككفني من ماِء الورِد، وكفٍّ من الغالية، وُقدِّر يف املِسك ما 
الناظُر ككفٍّ من ماء الورد، وُقدِّر يف  يستكثره الناظُر، وإن كان قليال يف نفسه، والقليُل ما َيستِقلّ 

يف نفسه، ولو طيَّب مجيَع أعضائه يف جملٍس واحٍد كفاه دٌم،  ااملسك ما يستقّله الناُس، وإن كان كثريً 
أو أكثَر فدٌم وإال فصدقٌة، والبدُن كلُّه   كامًال   اكبريً   اويف جمالَس لكّل طيٍب كفارٌة، فإن مشُل عضوً 

لُس، وإال فلكل ِطيٍب كفارٌة، ولو طّيب مواضَع متفرقًة ُجيَمع ذلك، فلو كعضٍو واحٍد إن احتد  ا

                                                   
ـــ فصل: اعلم أن احملرم إخل صــــ  )1( ت ـ ب اجلنا   .254"املنسك الكبري": 
ت ــــ فصل يف لبس اخلفني صــــ  )2( ب جلنا   .346انظر "إرشاد الساري": 
ت   )3( ب اجلنا   .2/354"التبيني": كتاب احلج ــــ 
  املصدر السابق.  )4(
ت ــــ فصل يف الشارب والرقبة صــــ  )5(   .362، 361انظر "إرشاد الساري": كتاب اجلنا



نايات           باب ا

  .)1(فعليه دٌم وإال فصدقةٌ  كامًال   ابلغ عضوً 
كما اعتربوه   بةِ يَّ والظاهُر اعتباُر بلوِغ أصغِر عضٍو من األعضاء املطَ : «رداحملتارقال يف 

؛ ملا َعِلمَت ِمن أن الصغَري ال جيب فيه اكبريً   انكشاف العورة لكن بعد كون ذلك األصغِر عضوً 
  . )2(اهــ»الدُم إال إذا كان الطيُب كثريا

     فلزِق به مقداُر عضٍو كامٍل وجب الدُم، وإن أقّل فصدقٌة، وإن مل يلَزق به اولو مّس ِطيبً 
  .)3()سراج(فال شيَء عليه 

    فإن مل يلَزق به شيٌء  إن مّس طيبا فإن لزِق به تصّدق بصدقة،«للحاكم:  الكايفويف 
، وال َميّس طيبا بيده وإن كان (فتح) »فعليه دمٌ  افاحشً  افال شيَء عليه إال أن يكون ما لزِق به كثريً 

  .)4((فتح) ال يقِصد به التطّيبُ 

ناء] ضاب با م ا   [ح

 لَ وُجعِ ، قال: »إذا َخَضبِت املرأُة كفَّها حبناٍء جيب عليها دمٌ : «احمليطو املبسوطويف 
  .)5((حبر) كامًال   اعضوً  الكفُّ 

لوُس  َ  [ا   ار]ط  حانوت 

َس أن جيلس يف حانوِت عطّاٍر قصدً    إال إذا قصد اشتماَم الرائحِة فُيكره كما مّر. )6()ُشرُنـُْباللية( اوال 

ي تطّيب به قبَل  [شّم الطيِب    اإلحرام] ا

ه عليه، ولو انتقل بعد اإلحرام من ئإحرامه وبقاَس بشمِّ الطِّيب الذي َتطّيب به قبل  وال
مكاٍن إىل مكاٍن من بدنه ال جزاَء عليه، إمنا اجلزاُء فيما إذا تطيَّب بعد اإلحرام وكّفر مث بِقي عليه 

                                                   
  .347، 346صــــأيضا: فصل يف لبس اخلفني   )1(
ت الدر" مع "الرد""  )2( ب اجلنا   .3/654: كتاب احلج ــــ 
ت   )3( ب اجلنا   .1/401"اجلوهرة": كتاب احلج ــــ 
ت   )4( ب اجلنا ـــ    .3/23"الفتح": كتاب احلج ـ
ت   )5( ب اجلنا   .3/4"البحر":  كتاب احلج ــــ 
ت يف احلج   )6( ب اجلنا   (هامش "الدرر والغرر"). 1/239"الشرنباللية": 



نايات                 باب ا

النتقال دليٌل على أنه بنقله من مكاٍن إىل مكاٍن يَتعّدد «الطِّيُب، قال "الشارُح":  ويف التعبري 
  .)1(»اجلزاءُ 

  مطلب
دخل فيه الفراُش   وب و    تطييب ا

ُ  ما هو[ كث وب من الطيبالقليل وا   ]؟ ا

، واْلَمرِجُع يف الفرق بني القليل والكثري )2((حبر)املعتُرب يف تطييبه الكثرُة والقّلُة يف نفس الطِّْيِب 
رً ، فإن كان الطِّيُب يف )3((لباب) العرُف إن كان وإال فما يقع عند اْلُمبتَـَلى يف ِشٍرب فهو  اثوبه ِشبـْ

  .)5(الفتحو )4(اللبابقليٌل، فإن مكث يوما فعليه صدقٌة أو أقّل منه فقبضٌة، كذا يف  
الكثرة يف الثوب بل  لى الشِرب كثٌري، لكن ال العتبارِ ظاهرُه أن ما زاد ع: «رداحملتارقال يف 

ل منه فصدقٌة، وحينئذ إذا كان الطِّيُب يف لكثرة الطِّيب حينئذ عرفا، فإن مكث يوما فعليه دٌم أو أق
نفسه كثريا لزِم الدُم، وإن أصاب من الثوب أقلَّ من شرب وإن كان قليال ال يلَزم الدُم حىت يصري 

  ، انتهى ملّخصا.)6(»أكثَر من ِشْربٍ 
صدقٌة، ولو عّلق ٍر أو َوَرٍس أو زعفراَن ُمْشِبعا يوما فعليه دٌم، ويف أقلِّه فُ بُعصْ  اولو لَِبس مصبوغً 

بثوبه شيٌء كثٌري من خلوق البيت فعليه دٌم، وإن كان قليال فصدقٌة يعين إن دام يوما وإال فعليه 
  .)7(صدقٌة إن كثريا، وقُبضٌة إن قليال كما تقدم

ه ودام عليه يوما لزِمه دٌم، ولو ئِ يف طرف إزارِه أو ردا اكثريً   اأو عنربً  اأو كافورً  اولو َرَبط ِمسكً 
به كثٌري فعليه دٌم  قَ لِ  فصدقٌة، وإن ربط الُعْوَد فال شيَء عليه وإن ُوجد رائحُته، ولو َأَمجر ثوبَه فعَ قليال

                                                   
ت ــــ فصل يف تطييب الثوب صــــ  )1( ب اجلنا   .357، 356انظر "ارشاد الساري": 
ت   )2( ب اجلنا   .3/3"البحر": كتاب احلج ــــ 
ت ــــ فصل يف تطييب الثوب صــــ  )3( ب اجلنا   .356انظر "إرشاد الساري": 
  املصدر السابق.  )4(
ت "الفتح":    )5( ب اجلنا ـــ    .3/22كتاب احلج ـ
ت   )6( ب اجلنا ـــ    .3/654"حاشية ابن عابدين": كتاب احلج ـ
ت ــــ فصل يف تطييب الثوب صــــ  )7( ب اجلنا   .356انظر "إرشاد الساري": 



نايات           باب ا

به شيٌء فال شيء عليه، ولو أَمجر ثيابَه قبل اإلحرام وَلِبسها مث أحرم  قْ لَ عْ أو قليل فصدقٌة، وإن مل يَـ 
  .)1((شرح)ال شيَء عليه، وإن كان ُيكره التطّيُب يف الثوب اتفاقا 

       لزعفران  امصبوغً  ينبغي للُمحرِم أن يتوّسد ثوً  : الاإلمالءوقال "أبو يوسَف" يف 
  . )2((بدائع)للطِّْيب فكان كاللُّبس  وال الورس وال يَنام عليه؛ ألنه يصري ُمستعِمًال 

كما لو توّسد ثو مصبوغا   الو شمَّ الطِّيَب ال يلَزمه شيٌء، وإن كان مكروهً : «البحرويف 
  ، فافْـَهْم.)3(اهــ» لزعفران

  تتمة
دن أهمية [  وبإزالة الطيب من ا   ]أو ا

مَر غريَه إن  لتطيب وجب إزالُته من بدنه أو ثوبه؛ ألنه معصيٌة، وينبغي أن  وإذا وجب اجلزاُء 
ستعماله حاَل َغسْ  له، وإن زال الطيُب بصبِّ املاء اكتفى َوَجد غَري ُحمرٍِم فيغسله؛ لئال يصري عاصيا 

  .)4(به، فلو مل يُزِْله بعد ما كّفر له جيب عليه جزاٌء آَخرُ 

  مطلب
 ِ ل الطيب و   ه أ

كثَر اكثريً   افلو أكل ِطيبً  ن مل يلتصق  كثَر فِمه جيب الدُم، وإن كان قليال  ، وهو أن يلتصق 
   فِمه فعليه الصدقُة، هذا إذا أَكَله كما هو من غري خلٍط أو طبٍخ، فلو جعله يف الطعام وطبخه 
كله؛ألنه خرج من حكم الطيب وصار طعاما، وكذلك كل ما غّريته الناُر من الطِّيب  َس   فال 

كله ولو كان ريُح الطِّيب يُوجد منه، وإن مل تُغّريه النار يُكره أكُله إذا كان يوجد منه فال  س 
  .)5(شرح الطحاويرائحُة الطيب، وإن أكل فال شيء عليه،كذا يف 

                                                   
  املصدر السابق.  )1(
ت ــــ فصل: من حمظورات اإلحرام   )2( ب اجلنا ـــ    .2/408إخل "البدائع": كتاب احلج ـ
ت   )3( ب اجلنا   .6، 3/5"البحر": كتاب احلج ــــ 
  املصدر السابق.  )4(
  .352 - 348انظر "إرشاد الساري": فصل يف أكل الطيب وشربه صــــ  )5(



نايات                 باب ا

والدارصيين  من الزجنبيل )1(فإن جعله يف طعاٍم قد طُبخ كالزعفران واألفاويه: «الفتحويف 
كل السكباج  شيَء عليه، فعن "ابِن عمَر"ُجيعل يف الطعام فال  األصفَر وهو ُحمرٌِم،  )2(أنه كان 

وال     ُكره،   غريه، فإن كانت رائحُته موجودةً وإن مل يطبخ بل خلطه مبا يؤكل بال طبخ كامللح و 
؛ فإنه كاملستَـْهَلك، أما إذا اجلزاُء كان غالبا فهو كالزعفران اخلالص فيجب  شيء عليه إذا كان مغلو

وإن مل تظهر رائحُته، ولو خلطه مبشروب وهو غالب ففيه الدُم، وإن كان مغلو فصدقٌة إال أن 
 .)3(اهــ» يشربه مرارًا فدٌم، فإن كان للتداوي ُخريَِّ 

مُ  ب ا اب] [م  خلوط بالطعام أو ا   بالطيب ا
طيب فال شيء عليه سواء  وحاصله أنه إذا خلط الطيب بطعاٍم مطبوٍخ، فاحلكم للطعام ال لل

كان الطيب غالبا أو مغلو وسواء مسته الناُر أو ال، وسواء يُوجد رُحيه أو ال إال أنه ُيكره إن ُوجد 
مللح فاحلكم للغالب، فإن كان الغالُب  رُحيه كما قّدمناه، وإن خلطه مبا يؤكل بال طبخ كالزعفران 

تظهر رائحُته؛ ألن املناَط كثرُة األجزاء ال وجوُد  طيبا جيب دٌم إن أكل كثريا وإال فصدقٌة وإن مل
الرائحة، وإن كان الغالُب ملحا ال شيء عليه وإن أكله كثريا غري أنه يُكره إن ُوجد رحيُه، وإن خلطه 
لقهوة فاحلكم للطيب مائعا كان أو جامدا، فإن كان الطِّيب غالبا جيب  مبشروب كاهليل والَقَرنـُْفل 

لُس، وإال  دٌم إن شِرب كثريا وإال فصدقة، وإن كان مغلو فصدقٌة إال أن يشرَبه مرارا فدٌم إن اّحتد ا
  .)4(ــفلكل مرة صدقٌة اه
مل يفرقوا يف املشروب بني أن يكون مطبوخا أو : -  وهو قوُل األكثر -  الفتححاصل ما يف 

نه ال شيء خبالف املأكول، وفرقوا بينما يؤكل بال طبخ وبني املشروب إذا خلطا  ال بطيب مغلوب 
  يف األول ويف الثاين صدقة.

وينبغي التسويُة بينهما إما بعدم شيء أصال أو بوجوب الصدقة فيهما، «: البحرقال يف 
نه إن َأَكل منه   .)5(اهــ »أو شِرب كثريا فصدقة وإال فال شيء عليه وقد سّوى "احللّيب" بينهما 

                                                   
  ).4/475أي التوابل مجع اجلمع ألفواه، واحدها فوه. (معجم منت اللغة: املاّدة:ف  قوله "األفاويه":  )1(
ب السني  "السكباج":قوله   )2(   ).4/475أي طعام يعمل من اللحم واخلل مع التوابل. (معجم الوسيط: 
ت   )3( ب اجلنا ـــ    .3/25"الفتح": كتاب احلج ـ
ت   )4( ب اجلنا ـــ       .3/656"حاشية ابن عابدين": كتاب احلج ـ
ت   )5( ب اجلنا ـــ    .3/9"البحر الرائق": كتاب احلج ـ



نايات           باب ا

وإذا خلطه بغري املأكول واملشروب مبا يستعمل يف البدن كُأْشنان وحنوِه فحكمه كحكم خلطه 
  وغريه. )1((کبري)ملشروب 

لط] [أنواعُ    ا

  واخللُط ثالثُة أنواع: 
مللح .1 جلامد كالزعفران   .خلُط اجلامد 
لشراب .2 ملائع كاملاورد   .وخلُط املائع 
ملائع كالزعفران  .3  .لشرابوخلُط اجلامد 

ملائع،  وفرُق الغالب من املغلوب فيها بكثرة األجزاء، وقد ال تُعرف خصوصا يف خلط اجلامد 
بطعمه فيه حسا ظاهرا  السليمُ  ط رائحُة الطيب كما قبل اخللط وحّس الذوقُ فإن ُوجد من املخالِ 

  فهو غالب وإال فهو مغلوب.
العدُل الذي هنا فالكثري ما يـَُعدُّه العارُف  وقد عرفَت الكثَري يف مسألة أكِل الطيب وحَده، أما

لعود وحنوه  خذ من احللوىه كثريا، والقليل ما عداه، فلو أكل مما يـُتّ ال يشوبه شرُّه وحنوُ      املبخَّرة 
لقاووت املضاف إىل  خبالف احللوى ال شيء عليه غَري أنه يكره إن ُوجدت رائحُته منه املسمى 

  .)2(مناسك احلليبها املاورد واملسك، فإن يف أكل الكثري دما، والقليِل صدقًة، كذا يف ئأجزا
والظاهر أن هذه احللوى غُري مطبوخة، وإن طيبها غالب ليوافق ما تقدم وإال فاملطبوخ ال جزاء 

  وغريها.)3(املنحةفيه كما تقدم يف 
كل اخلَِبيص األصفر للمحرم  س    وغريه.)4(سراج - املَزعَفر وهو احللوىّ  -وال 

                                                   
لطيب صــــ "املنسك  )1( ــ قبيل فصل: ولو تداوى  ت ــ ب اجلنا   .258الكبري": 
ت   )2( ب اجلنا ـــ    .3/10انظر "البحر": كتاب احلج ـ
ت   )3( ب اجلنا ـــ    (هامش"البحر الرائق"). 3/10"املنحة": كتاب احلج ـ
ـــ الفصل الثاين  )4( ت ـ ــ الباب الثامن يف اجلنا   .1/242 "اهلندية":كتاب احلج ــ



نايات                 باب ا

  مطلب
داوي بالطيب    ا

لطِّيب أو بدواء فيه طيٌب غالٌب ومل يكن مطبوخا فألزقه جبراحته يلَزمه صدقٌة إذا   ىولو تداو 
كان موضُع اجلراحة مل َيستوِعب عضوا أو أكثر إال أن يفعل ذلك مرارا فيلَزمه دٌم، مث ما دام اجلرح 

املوضع أو يف وكذا إذا خرجت قرحٌة أخرى يف ذلك  ،قيا فعليه كفارٌة واحدة وإن تكّرر عليه الدواءُ 
حمل آخر قبل أن تربأ األوىل، فداواها مع األوىل تكفيه كفارٌة واحدة مامل تربأ األوىل، فإن برِئت 

ن كّفر لألوىل أوال عندمها وعند "دمحم" كفارٌة واحدة ما مل يكّفر  األوىل مث داوى الثاين فعليه كفار
  .)1((شرح)لألوىل 

  مطلب 
  هان االدّ 

أو خلٍّ حبت غري مطبوخ کّل منهما وأكثـََر فعليه دٌم عند "أيب حنيفه"  )2(اّدهن بزيت حبتٍ  ولو
، وإن استقّل منهما فصدقٌة اتفاقا، هذا إذا استعملهما على وجه التطيب سواء )3(وصدقٌة عندمها

، أما إذا استعملهما على وجه التداوي أو األكل فال شيء  استعملهما يف الشعر أو يف اجلسد عند
إل ما جراحَتهعليه  أو شقوَق رِجَليه أو أقطر يف أذنيه  مجاع، فلو أكلهما أو استعطهما أو داوى 

فال شيء عليه، وأما املطيَّب منهما وهو ما ألقي فيه األنواُر كدهن البَـنَـْفَسج والَياِمسني والورد والبان 
المجدّ اواخلريي وما أشبه ذلك، فإذا  اع؛ ألنه ِطيٌب، ويف األقّل هن به عضوا كبريا كامال فعليه دٌم 

ملطبوخ منهما وأكثـََر منه فعليه دم اتفاقا  خبالف ما  )5((کبري)و )4((حبر)منه صدقة، وكذا إذا ادهن 
ن اللَّوز ونوى املشمش على ما يف هوكذا حنو دُ  ،هان كالشحم والسمن واإلليةلو اّدهن ببقية األد

                                                   
لطيب صــــ  )1( ت ــــ فصل يف التداوي  ب اجلنا   .354، 353انظر "إرشاد الساري": 
  ).1/252أي اخلالص الذي ال خيالطه شيء. ("مجهرة اللغة" ب ت خ:  قوله "البحت":  )2(
ت  القول الراجح:  )3( ب اجلنا ، و"اهلندية": كتاب املناسك ــــ الباب 3/655الراجح فيه قول أيب حنيفة كما يف "الدر": كتاب احلج ــــ 

  .1/241الثامن 
ت   )4( ب اجلنا   .9، 3/8"البحر": كتاب احلج ــــ 
ــ فصل يف الدهن صــــ  )5( ت ــ ب اجلنا   .262، 261"املنسك الكبري": 



نايات           باب ا

املسك والعنرب والكافور والغالية وحنوها مما هو طيب بنفسه فإنه ال شيء عليه وخبالف  )1(رداحملتار
الستعمال، ولو على وجه التداوي أو األكل لكنه يُتخّري إذا كان لعذر بني الدم  فإنه يلَزمه اجلزاُء 

  .)2(والصوم واإلطعام كما سيأيت

  مطلب
طيّ  كحل ا   ب ا

س به، وإن كان  فيه طيب فعليه صدقة إال أن يكون ولو اكتحل بُكْحل ليس فيه طيٌب فال 
، فال يلَزم الدُم مبرة أو مرتني وإن كان الطِّيُب  )4(احمليطو )3(كايف احلاكم مرارا كثرية فدٌم، كذا يف

كثريا يف الكحل؛ ألن املعتَرب هنا الكثرُة يف الفعل، ال يف نفس الطِّيب املخاَلط، وتفصيله يف 
  .)6((فتح)ريِّ يف الكفارة فإن كان التكحُل عن ضرورة ختُُ  )5(املنحة

  مطلب
  سل يده أو رأسه بالطيب غَ 

شنان فيه الطيُب فإن كان من رآه مسـّاه أشنا فعليه صدقٌة إال أن  ولو غسل رأَسه أو يَده 
خلطمي فعليه دٌم عند "أيب  حنيفة"، وقاال: يغسل مرارا فدٌم، وإن مســّاه طيبا فدٌم، ولو غسل رأسه 

  .»صدقةٌ «
دٍم،  ةَ بَ وجِ ومُ  ٬ًبٌة وإن مل تكن زكيةجواُب "أيب حنيفة" يف خطمي العراقي وله رائحٌة طي« قيل:

التفاق ما يف خطمي الشامي وال رائحَة له فال خالف يف خطمي العراقي، وجيب الدم فيه  ُ   ».وجوا

                                                   
ت  "حاشية ابن  )1( ب اجلنا ـــ    .3/655عابدين": كتاب احلج ـ
ت   )2( ب اجلنا   .3/9"البحر": كتاب احلج ــــ 
ت   )3( ب اجلنا ـــ    (هامش"البحر الرائق").  2/6"املنحة": كتاب احلج ـ
ــ الفصل اخلامس فيما حيرم على احملرم   )4(   .3/437"احمليط الربهاين": كتاب املناسك ــ
ت "املنحة":    )5( ب اجلنا ـــ    (هامش"البحر الرائق"). 3/6كتاب احلج ـ
ت   )6( ب اجلنا ـــ    .3/25"الفتح": كتاب احلج ـ



نايات                 باب ا

ولو    وغريه،  )1((فتح) »غريه اتفاقا بل اخلالف يف العراقي فقط، وال شيء يف استعمال«وقيل: 
حلُْرض  »ال شيء فيه؛ ألنه ليس بطيب، وال يـَْقُتل«والصابون ال رواية فيه، وقالوا:  )2(غسل رأَسه 

در ال شيء عليه كما يف)3((فتح) لسِّ ، لكنه كاخلطمي يقتل اهلواَم )4(بابالل، وكذا لو غسل رأسه 
  .)5(املَِنحالصدقة عندمها كما يفويلني الشَّعَر فكان ينبغي وجوب 

  مطلب
ضاب وتلبيدِ  رأس بالطيب  ا   ا

ولو َخَضب رأَسه أو حليَته أو كفَّه حبناء فعليه دٌم إن كان مائعا، وإن كان ثخينا فلّبد رأَسه 
فعليه دمان، على الرجل دٌم للتطيب ودم للتغطية، وعلى املرأة دٌم واحٌد للتطيب فقط، هذا إن دام 

ا أو ليلة على مجيع رأسه أو رُبعه، وإال فصدقٌة للتغطية ودٌم للتطيب، وكذا احلكم لو لّبد رأَسه يوم
  خلطمي وحصل التغطية.

لبيد]   [مع ا
خذ شيئا من اِخلطمي واآلس والصَّْمغ فيجعله يف أصول الشعر ليتلّبد  )6((فتح) والتلبيُد أن 

لتلبيد معتادٌة ألهل البوادي    .)7(رداحملتارالشَّعث والَوَسخ، ومتاُمه يف  لدفعوالتغطية 
       اليسري الذي  جيوز استصحاُب التغطية الكائنة قبل اإلحرام خبالف الطِّيب والتلبيدُ  وال

 ِ   ، ويُكره إحداُث التلبيد اليسري بعد اإلحرام إلزالة الشعث.لُسنـّةِ ال حيصل به التغطيُة 

وسمة] ضاب با م ا   [ح
لومسة، فإن كانت متلبدة فعليه دٌم للتغطية إن دام يوما ويف أقله صدقة،  ولو خضب رأَسه 

                                                   
ت   )1( ب اجلنا ـــ    .26، 3/25"الفتح": كتاب احلج ـ
ج العروس"  قوله "احلرض":  )2(   ).18/287أي األشنان الذي يغسل به األيدي على إثر الطعام. ("
ت "الفتح": كتا  )3( ب اجلنا ت يف احلج 3/26ب احلج ــــ  ب اجلنا   (هامش "الدرر والغرر"). 241، 1/240، و"الشرنباللية": 
  .359"إرشاد الساري": فصل يف اخلطمي صــــ  )4(
ت   )5( ب اجلنا ـــ    (هامش "البحر الرائق").  3/6"املنحة": كتاب احلج ـ
ت  )6( ب اجلنا ـــ    .3/24 "الفتح": كتاب احلج ـ
ت   )7( ب اجلنا ـــ    .3/655انظر "حاشية ابن عابدين": كتاب احلج ـ
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ا ليست بطيب، لكن إن خاف أن يقتل  ا حليَته فال شيء عليه؛ أل وإن كانت مائعًة أو خضب 
لومسة؛ ألجل املعاجلة من الصداع فعليه ا )1((حبر)اهلواَم أطعم شيئا  جلزاءُ وغريُه، وإن خضب رأسه 
ا للعالج؛ فلذا ذكر اجلزاء ومل يذكر الدم  )3()هداية(رأسه  )2(عتبار أنه يغلف   .)4((فتح)غري أ

  تتمة
زاءَ  [ أنّ  طيب] ا سبب  ا با ال  ا    ا

ولو طّيب حمرٌم حمرًما ال شيَء على الفاعل من اجلزاء كما لو ألبسه املخيَط، وإن كان تطّيُب 
  اْلُمحرِِم وإلباُسه حراما من حيث التسبب، وجيب اجلزاُء على املفعول، وهللا سبحانه وتعاىل أعلم.

ا    الفصل ا
 
ُ
خيط ل   س ا

إذا لَِبس اْلُمحرُم الذكُر املخيَط وهو امللبوُس املعموُل على قدر البدن أو على قدر ُعضٍو منه 
كما مّر يف   الُبًسا معتادً  )5((کبري)ٍق أو غِري ذلك حبيث ُحييط به سواء خبياطٍة أو نسٍج أو َلصْ 

 ً سيً  اإلحرام، ودام عليه زما سواء أحدث اللُّبَس بعد اإلحرام أو أحرم وهو البُسه  اأو ُمكَرهً  اولو 
لطِّْيب السابق عليه للنص فيه ، أما جمّرُد اللُّبس )6(فدام عليه فعليه اجلزاُء خبالف انتفاعه بعد اإلحرام 

لبدن كما مّر، فإذا لَِبس خميطا يوما  النز  مث ُع يف احلال فال جزاء عليه لعدم االرتفاق خبالف الطيب 
.)7()در(كامال أو ليلة كاملة فدٌم 

لِ ما هو [ وم ا راد من ا ليلةِ  ا لةِ  وا س ا ل   ]؟ ا

لعكس املراُد مقداُر أحِدمها، فلو لَِبس من نصف النهار إىل نصف الليل من  غري انفصال أو 

                                                   
ت   )1( ب اجلنا   358، وانظر "إرشاد الساري ": فصل يف الومسة صــــ3/8"البحر": كتاب احلج ــــ 
  أي يغّطي. قوله "يـَْغِلُف":  )2(
ت    )3( ب اجلنا ـــ    .2/260"اهلداية": كتاب احلج ـ
ت "الفتح"  )4( ب اجلنا ـــ    .3/24: كتاب احلج ـ
ــ النوع األول صــــ  )5( ت ــ ب اجلنا   .246"املنسك الكبري": 
ت   )6( ب اجلنا   .3/11"البحر": كتاب احلج ــــ 
ت   )7( ب اجلنا   .657، 3/656"الدر املختار": كتاب احلج ــــ 



نايات                 باب ا

  .)2(، ويف أقّل من يوٍم وليلٍة صدقٌة،كذا يف املتون)1((رداحملتار) لزِمه

بيه   ت
مِ [  مَل مَ  ح ً  ن أ لةٍ  تمام يومٍ   قبَل س    أو 

ُ
خيطل   ]س ا

ه يف أقل من يوم وحلَّ منه أن تلَزمه لَ مَ وأكْ  ضاه أنه لو أحرم بُنُسك وهو البُس املخيطتومق
  .إال أن يُوجد نٌص صريٌح خبالفه )3(صدقةٌ 

التجّرُد من املخيط يف النسك واجٌب مطلقا سواء طال َزَمُن إحراِمه أم َقُصر، « :فإن قلتَ 
ليوم والليل إمنا هو فيما إذا طال َزَمن إحرامه، أما إذا َقُصر فقد حصل له يف نسكه  والتقديُر 

ركا لواجب من واجبات    ».إحراِمه، فَينبغي أن جيَب الدمُ ارتفاٌق كامٌل، فيكون 
  .)4(املنحة، ومتاُمه يف »ال شك يف نفاسته، ولكن حيتاج إىل نقٍل صريحٍ « :لتُ قُ 

بيه   ت
س]جزاء [ الفرق ب  ل ساعة وما دونها  ا   ا

خزانة وأطلق يف األقّل فشُمل الساعَة، وما دون منها خالفا ملا يف : «البحرقال يف 
  .)5(اهــ» يف ساعٍة نصُف صاع، ويف أقّل من ساعٍة قبضٌة من بـُرّ  أنه«: األكمل

" يف  لكن ذكر اإلمامُ : «ضياء األبصارقال يف  ، فهو اخلزانةحنَو ما يف  الروضة"الناطفيُّ
وكذا لو لَِبس ساعًة «اللباب، ففي )6(اهـ» ٌد ملا يف املتون، فلذا مشى عليه أهُل املناسكمقيِّ 

  .)7(اهــ» أقل من ساعٍة قبضٌة من بـُّر أو قبضتان من شعريٍ  فصدقٌة، ويف

                                                   
ت   )1( ب اجلنا ـــ    .3/657"حاشية ابن عابدين": كتاب احلج ـ
ت صــــ  )2( ب اجلنا   .333، 332انظر "إرشاد الساري": 
ت 333صــــ أيضا:  )3( ب اجلنا ـــ    .3/10، و"البحر": كتاب احلج ـ
ت   )4( ب اجلنا ـــ    (هامش"البحر الرائق"). 3/11انظر "املنحة": كتاب احلج ـ
ت   )5( ب اجلنا   .3/14"البحر": كتاب احلج ــــ 
ت ص:ألبصار على منسك الدر املختار""ضياء ا  )6(   .(خمطوطة)67ــــب اجلنا
ت صــــ  )7( ب اجلنا   .334، 333انظر "إرشاد الساري": 



نايات           باب ا

مُ   مَ  [ح
َ
َ ِ ن ل خيط أ   لة] أو ن يومٍ مِ  س ا

ما فعليه دٌم واحٌد، فإن أراق لذلك مث تركه عليه يومً  دُة على اليوم كاليوم، فلو لَِبس يوما أو أ  اوالز
مً  اآَخَر فعليه دٌم آَخُر بال خالٍف، ولو لَِبس يومً  مث نـََزعه مث لَِبسه، فإن كان نَزُعه على َعْزم الرتك  اأو أ

نيا أو لِيَـْلَبس بدَله ال يلَزمه كفارٌة أخرى.   فعليه كفارٌة أخرى، وإن كان على عزم أن يَلَبسه 

جلِس  سبب ال ا وم وا س بتعدد ا ل م  ا   ][يتعدد ا

، ولَِبس  ولو َمجَع الّلباَس كلَّها يف يوٍم واحٍد من قميصٍ  وقُباٍء وِعمامٍة وقلنسوٍة وسراويَل وُخفٍّ
ارً  ما أو كان ينزُِعها ليال ويُعاِود لُبَسها  لعكس مامل يَعزِم على الرتك  ايوما أو دام على ذلك أ أو 

ن كان لَِبس الكلَّ لضرورة أو  عند اخللع ومل ُيكفِّر لألوىل فعليه دٌم واحٌد إن اّحتد سبُب اللُّبس 
عها يف يوم واحد، ي، بل َيكفي مج)1(ها، وال يلَزم لبُس الكل يف جملٍس واحٍد كما قاله "القاريُّ"لغري 

ولو لَِبس البعَض يف يوٍم َس اّحتد اجلزاُء إن احتد السبُب، فلو مجع الكلَّ يف يوٍم واحٍد ولو يف جمال
  .)2((رداحملتار) والبعَض يف يوٍم آَخَر تعّدد اجلزاُء وإن اّحتد السببُ 

فإن تعّدد السبُب كما إذا اضطّر إىل لُبِس ثوٍب فَلِبس ثوَبني، فإن لَِبسهما على موضع الضرورة 
وُجّبًة أو حيتاج إىل قلنسوٍة فلِبسها مع العمامة  احنَو أن حيتاج إىل قميٍص فَلِبس قميَصني أو قميصً 

آلخر كما سيأيت. حدمها يُتخّري فيها وأِمث    فعليه كفارٌة واحدٌة 
دَة يف موض واألصلُ  ، وإن ع الضرورة ال تُعترب جنايًة مبتدأةً يف جنس هذه املسائِل أن الز

وغَري الضرورة كما إذا اضطّر إىل لُبس العمامة فَلِبسها مع  لَِبسهما على موضَعني موضَع الضرورةِ 
ن، كفا رُة الضرورة يُتخّري القميص مثال أو لَِبس قميًصا للضرورة وُخفَّني من غري ضرورة فعليه كفار

  .)3(يُتخّري فيها ال فيها وكفارُة االختيار
ن حلق بعَض أعضائه بُعذٍر وبعَضها لغِري عذٍر، ولو يف جملٍس يتعّدد  وكذا احلكُم يف احللق 

  .)4((شرح)اجلزاُء، وهكذا يف الطِّْيِب، وهللا أعلم 
                                                   

ت صــــ  )1( ب اجلنا   .336، 335أيضا: 
ت   )2( ب اجلنا ـــ    .3/658"حاشية ابن عابدين": كتاب احلج ـ
  املصدر السابق.  )3(
ت صــــانظر "إرشاد الساري":   )4(   .336ب اجلنا
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كفارةُ [فيما تتّ    وفيما تتعدد] حد فيها ا
، فجعل يـَْلَبس املخيَط هلا وينزعه عند زواهلا أو َحَصره عدوٌّ فاحتاج )1(بٌّ غِ ولو كان به ُمحّى 

ما يـَْلَبُسها إذا خرج إليه ويَنزُِعها إذا رجع أو مل ينزِع أصال أو مل يرجع ولكن  ّ إىل اللُّبس للقتال أ
النهار ويَنزع يف كان به ضرورٌة أخرى ألجلها يلَبس يف  يَلَبس يف يوٍم يف وقٍت ويَنزع يف وقٍت أو

لعكس لِبَـْرٍد أو غريِه أو مل يَنزِْع ولو مع االستغناء عنه والعلُة ال ، زمةالّليل لالستغناء عنه أو فـََعل 
دام العذُر موجودا فاللُّبس مّتحٌد يف مجيع ذلك وعليه كفارٌة واحدٌة يُتخّري فيها، فإن زال العذُر  فما

ْن زال هذه احلُمّ  هذا العدوُّ وجاء ها أو ذهب ى وَحَدث مرٌض آخُر أو ُمحّى غريُ الذي ألجله لَِبس 
ه أو زال هذا الربُد وأصابه برٌد آخُر غَري األول ُعِرف ذلك بوجٍه من الوجوِه املفيدِة ملعرفته عدوٌّ غريُ 

مٍد" فنزعه مث لِبسه للثاين، أو دام على اللُّبس فعليه كفارٌة أخرى كّفر لألوىل أو ال عندمها، وعند "حم
دام يف شكٍّ من زوال  أو يوَمني، فما ا، ولو لَِبس لضرورة فزالت فدام بعدها يومً )2(كفارٌة واحدةٌ 

  الضرورة، فليس عليه إال كفارٌة واحدٌة، وإن تَيّقن زواَهلا كان عليه كفارٌة أخرى، ال يُتخّري فيها.
إىل صورة  واختالِفها، اليف جنس هذه املسائِل أنه يُنظر إىل اّحتاد جهِة اللُّبس  واألصلُ 

  .)3(الفتحاللُّبس،كذا يف 

بيه   ت
ورٍ  زاءُ  [ ذكر أ   يتعدد ا

ُ
العكس]ألجلها  ل   س واحد و

موٍر:   قد يتعّدد اجلزاُء يف لُبٍس واحٍد 
  التكفُري بني اللُّبسني وإن اّحتد السبُب كأن كّفــر لألول ودام على اللُّبس. األوُل:
  تعدُد الّسبب. والثاين:

  االستمراُر على اللُّبس بعد زوال الُعذر أو بعد حدوثه. والثالُث:
  لُْبُس املخيط املصبوغ بِطيب للرجل. والرابُع:

مورٍ    :ويّتحد اجلزاُء مع تعّدد اللُّبس 
  بٍّ غِ  ُحمىلِـمنها احتاُد سبب اللُّبس كما لو تعّدد اللُّبس.  

                                                   
خذ يوما وتدع آخر ("احملكم واحمليط األعظم":  قوله "ّمحي غّب":  )1(   ).5/374أي أن 
ت الدر" مع "الرد"كما يف "  الراجح ما عليه "أبو حنيفة" و"أبو يوسف" القول الراجح:  )2( ب اجلنا   .3/658: كتاب احلج ــــ 
ب   )3( ـــ  ت "الفتح": كتاب احلج ـ   .3/26اجلنا
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 وعدُم العزم على الرتك عند النزع.  
  1(السببُ  اّحتدومجُع اللِّباس ُكلِّها يف جملٍس أو يوٍم إن(.  
 .واحتاُد موضع اللُّبس وإن تعّدد السبُب  

س به؛ ألنه مل يلَبسه لُبَس  لسراويل فال  لقميص أو اّتشح به أو اتّزر به أو  ولو ارتدى 
واستمساٌك، فأيّهما  ى البدناملخيط؛ ألن حقيقَة لُبس املخيِط أن حيُصل بواسطِة اخلياطة اشتماٌل عل

، وكذا لو أدخل َمْنِكبيه يف القباء، ، وهنا انتفى االشتمال بواسطة اخلياطةلُْبُس املخيط انتفى انتفی
ومل يـَُزرَّه ومل يُدِخْل يديه يف ُكّميه، فال شيَء عليه إال الكراهَة؛ لعدم االستمساك بنفسه، وهلذا 

  يُتكّلف يف حفظه.
العادُة يف القباِء الضَُّم إىل نفسه « ، قلنا:»اجلزاُء؛ ألنه يُلَبس كذلك عادةً  عليه«وقال "زُفـَُر": 

  .)2()تبيني( »ه فيما نقولوكمالُ  ،وبْ قَ مأخوٌذ من الْ 
ه يوما أو أكثَر فعليه دٌم، ويف أقلِّه صدقٌة يه أو إحدامها يف ُكمّ أما لو َزرَّه أو أدخل يديه يف ُكمَّ 

لُزرّ  خلياطة. حلصول االستمساك    أو اإلدخاِل مع االشتمال 
وكذا لو لِبس الطَّيـَْلسان ومل يـَُزرَّه فال شيَء عليه، ولو َزرَّه يوما أو أكثر فعليه دٌم، ويف أقله  

ملخيط، وال شيء عليه   الو َعَقد الرداَء أو َشدَّ اإلزاَر حببٍل يومً  صدقٌة خبالف ما ُكرِه له ذلك للشبه 
  وغريه. )3(الفتحواسطة اخلياطة، كذا يف النتفاِء االشتماِل ب

لّثوب جواُز الّتوُشح؛ فألنه يف معىن  وال ُخيّلله خبالل وال يَعقده على ُعُنقه، أما )4(ويَتوّشح 
حيتاج يف ِحفظه على نفسه إىل تكّلٍف فكان  االرتداِء واالتّزاِر، وأما كراهُة عقِده؛ فألنّه إذا َعَقده ال

لكراهة  يف معىن البِس املخيِط ولو فعله مل يلَزمه شيٌء؛ ألنه ليس مبخيٍط على احلقيقة فاكتفى 

                                                   
ت صــــ  )1( ب اجلنا   .339انظر "إرشاد الساري": 
ت   )2( ب جلنا   .2/358"التبيني": كتاب احلج ــــ 
ت   )3( ب اجلنا ـــ    .3/27"الفتح": كتاب احلج ـ
لثوب":قوله "ي  )4(   ).1/213أي يربطه على جسده. ("تفسري غريب ما يف الصحيحني": توشح 



نايات                 باب ا

  .)2) (1(الولواجليعن  )شلبية(

ْد إال السراويَل ولَِبسه من غري فـَْتقٍ  ولو ه فعليه دٌم ُميكن فتُقه واالتّزاُر ب ا، فإن كان َوسيعً )3(مل جيَِ
  .)4(، وليس على املرأة بُلْبس املخيط شيءٌ (شرح)حمّتٌم وإال ففديٌة يُتخريَّ فيها للُعذر 

  مطلب
 
ُ
ف ل   س ا

فعليه دٌم ويف أقّل من يوٍم صدقٌة، وكذا اجلَْورََبني، قال "الشارُح":  الَِبس اخلُفَّني قبل القطع يومً  ولو
إذا مل يكن جملُس لُبِسهما  ا، والظاهُر أن يكون احلكُم ُمّتحدً »اواحدً  اومل أََر َمن صرّح فيمن لَِبس ُخف «

راك، فال شيَء عليه، ولو َوَجد نَعلني بعد َقْطعهما امتعّددً  ، وإن لَِبسهما بعد القطع أسفل من موضع الشِّ
  .)5(جيوز له االستدامُة على ذلك، وجيوز لُْبُس املقطوع مع وجود النَّعلني لكنه يُكره

الث ال   فصل ا
وجه رأس وا    تغطية ا

يُقصد به التغطيُة عادًة   مبعتاٍد، وهو ما ا أو بعضً إذا غّطى رأَسه أو وجَهه، ولو امرأًة ُكال 
ً   اكالَقلنسوِة والعمامِة َخميطً  سيً  كان أو غريَه، ودام عليه زما ، أو جاهًال  اـــًــــ ، عاملاأو عامدً  اولو 

ئمً  اأو ُمكَرهً  اخمتارً  ، غطّاه غريُه أو هو بنفسه بعذٍر أو بغري عذٍر فعليه اجلزاُء، فإذا غّطى مجيَع اأو 
ألكثٍر فيهما، واختاره  احللق، وعن "أيب يوسف" اعتبارً  ارأسه أو وجهه، والربُع منهما كالُكّل اعتبارً 

 االرُّبع؛ ألنه معتاٌد يومً ألّن تكامَل اجلناية ال حيُصل مبا دون األكثر خبالف حلق «قال:  الفتحيف 
  .)6( »ويف األقل من يوٍم أو من الربع صدقةٌ  أو ليلًة واملراُد مقداُر أحِدمها كما مّر فعليه دٌم،

                                                   
هـــ) ولد 540ت -467د بن أيب حنيفة بن عبد الرزاق، أبو الفتح، ظهري الدين، الولواجلي: فقيه حنفي (مهو عبد الرشي  )1(

  ).160ومات يف ولواجل ببدخشان.("الفوائد البهية" صــــ
ــ الفصل الثاين   )2(   .1/274"الفتاوى الولواجلية": كتاب احلج ــ
  ).1/233أي شقه. ("خمتار الصحاح" ف ت ق:  قوله "فتقه":  )3(
ت صــــ  )4( ب اجلنا   .338، 337انظر "إرشاد الساري": 
  .344، 343أيضا: فصل يف لبس اخلفني صــــ  )5(
ت   )6( ب اجلنا ـــ    .3/28"الفتح": كتاب احلج ـ



نايات           باب ا

ُخَذ قدَر الرُّبع فدٌم، ولو عصب  اولو َعَصب رأَسه أو وجَهه يومً  أو ليلًة فعليه صدقٌة إال أن 
وإن َكثُر لكنه ُيكره من غري عذٍر كَعقد اإلزار وختلُِّل آَخَر من جسده ال شيَء عليه  ايَده أو موضعً 

  .)1((حبر)الرداء 
ه، وذقنِ  هس أن يُغطَِّي أُُذنَيه وقفاه وِمن حليته ما هو أسفل من الذََّقن خبالف فيه وعارضِ  وال

س أن َيضع يَده على أنفه بال لثوب ، )3((حبر)و )2((فتح)ثوٍب  وال  والظاهُر أنه لو كان الوضُع 
  .)4()رداحملتار(طـففيه الكراهُة التحرمييُة فقط؛ ألن األنَف ال يبلغ رُبَع الوجه، أفاده 

مُ  دةً  ح غطية  غطية بما ال يقصد به ا   ا

ِمكتٍل أو دِل البـُّر أو َجوالَق أو د به التغطيُة عادة كإجانٍة أو عما ال يُقص لٍ حبم ولو غّطى رأَسه
ِوها ِمن ِفّضٍة وذهٍب طاسٍة أو طسٍت أو َحَجٍر أو مدٍر أو ُصْفٍر أو حديٍد أو زَُجاٍج أو خشٍب أو حن

س به وال شيَء عليه ولو لغرِض دفِع احلرِّ والبَـْرِد، وصرّح به يف   مما يُغّطي كّل رأسه أو بعضه فال 
  .)5(املنحة

 كعبِة، فإن كان ُيصيب وجَهه أو رأَسه فهو مكروٌه، وعلى هذا يُفرّع ما لو دخل حتَت ِسرت ال
َس به    .)6((حبر)ال شيَء عليه، وإال فال 

ِخلطميّ  حلناءِ الثخِني أو لّبده  ، فقد مّر يف )7(ولو غّطى رأَسه بطٍني فعليه اجلزاُء، وإن خضبه 
ئٌم يومً  كامال فعلى احملرِم الذي   ااخلضاب، ولو غّطى رأَس ُحمرٍِم أو وجَهه أو ألبسه املخيَط وهو 
  .)8((شرح)حصل له االرتفاُق دٌم حتٌم إن كان لغري عذٍر، وإن كان لعذٍر فدٌم ُخميـٌَّر 

                                                   
ت   )1( ب اجلنا   .3/14"البحر": كتاب احلج ــــ 
ت "الفتح": كتاب احلج   )2( ب اجلنا ـــ    .3/28ـ
ت   )3( ب اجلنا   .3/14"البحر": كتاب احلج ــــ 
ت   )4( ب اجلنا ـــ    .3/659"حاشية ابن عابدين": كتاب احلج ـ
ت   )5( ب اجلنا ت ــــ فصل يف تغطية الرأس  3/7"املنحة": كتاب احلج ــــ  ب اجلنا (هامش"البحر الرائق")، و"املنسك الكبري": 

  .252وجه صــــوال
ت   )6( ب اجلنا   .3/13"البحر": كتاب احلج ــــ 
ذيب اللغة اخلطميقوله:   )7(   ).7/116: نباٌت يتخذ منه ِغسٌل، (
  .342، 341انظر "إرشاد الساري": فصل يف تغطية الرأس والوجه صــــ  )8(



نايات                 باب ا

مُ [   رأةانقاب  ح

وتُغّطَي وجَهها، فإن فعلْت يوما فعليها دٌم، ويف األقل صدقٌة، ولو  بَ قِ تَ نتَ وليس للمرأة أن 
، ولو كانت )1(أو ليلًة فعليها دٌم، وإال فصدقةٌ  افعلْت ذلك لضرورٍة ُختّري يف الكفارة، ولو تَلّثمْت يومً 

مرٍّة قبضٌة  َتسُرت وجَهها وَتكِشفه أخرى، وهكذا َتفعل يف كلِّ مرٍة أقل من ساعٍة فـََلِكّيٍة فعليها لكل
  ، وهللا أعلم.)2(ضياء األبصارمن طعاٍم 

رابع    الفصل ا
َش  زالة ا لق و   عر ا

حللق من بدنه قبل أََوان التَّحلُّل فعليه دٌم، وإن حلق ما ليس مبقصوٍد   امقصودً  امىت حلق ُعضوً 
مره أوفرَق يف احللق بني أن َحيلق  لنفسه أو  ، وال)3(املبسوطفصدقٌة، كذا يف  بغري  حيلق له غريُه 

  .)5((لباب)احللق يف وجوب الدِم والصدقِة  حكمَ  ، والتقصُري حكُمه)4((جوهرة) اأو ُمكَرهً  اأمرِه طائِعً 
 تِ رَ فالواجُب دٌم لو حلق رُبَع رأِسه أو رُبَع حليِته فصاعدا أو َقصر رُبَع رأسه أو أكثَر أو َقصَّ 

لتحلل، ويف أقّل من الرُبع صدقٌة، سواء بَِقي بعد احللق ئها فزااملرأُة قدَر أُمنُلة من رُبِع شعرِ  دا اعتبارا 
صيته أقلُّ  )6(شيٌء أو ال كما لو كان أصلعَ  من رُبع الرأس، وكذا لو حلق كلَّ رأِسه وما عليه  على 

رُبِع شعرِه ففيه دٌم، وعلى هذا َجييء مثُله فيَمن بلغْت حليُته الغايَة  لُّ من رُبع شعرِه، فلو كان َقدرَ أق
  .)8((حبر)و )7((فتح)، واللحيُة مع الشارب عضٌو واحٌد، فُيعترب رُبُع الكّل (فتح)يف اخلِّفة 

                                                   
ت ــــ قبيل فصل يف لبس اخلفني صــــأيضا  )1( ب اجلنا ت يف احلج ، و"اجلوه343:  ب اجلنا   .1/403رة": كتاب احلج ــــ 
ت ص: "ضياء األبصار على منسك الدر املختار"  )2(   .(خمطوطة)60ــــب اجلنا
ب احللق   )3(   .4/73"املبسوط": كتاب احلج ــــ 
ت يف احلج   )4( ب اجلنا   .1/404"اجلوهرة": كتاب احلج ــــ 
ب   )5( ــ فصل يف حكم التقصري صــــانظر "إرشاد الساري":  ت ــ   .363اجلنا
ج اللغة": صلع  صلع":قوله "أ  )6(   ). 3/1244أي الذي احنسر شعر مقدم رأسه.("
ت   )7( ب اجلنا ـــ    . 3/30"الفتح": كتاب احلج ـ
ت   )8( ب اجلنا   .3/18"البحر": كتاب احلج ــــ 



نايات           باب ا

ملا يف  ؛)1(لةً أي بعد أن يكون ُخصْ  »ويف أقل من الربع صدقة«وينبغي أن يُراَد بقوهلم: 
إن نـََتف من رأِسه أو أنِفه أو حليِته ثالَث شعراٍت ففي كلِّ شعٍر كفٌّ من طعاٍم، ويف و اخلانية

 ، فَتبّني أن نصَف الصاع إمنا هو يف الزائد على الشعراِت الثالِث، أما إذا )2(اهــُخصلٍة نصُف صاع
كالنتف، أما إذا مل يَزِد تصّدق لكل شعرٍة بكفٍّ من طعاٍم، هذا إذا سقط بفعٍل حمظوِر اإلحراِم  

، )3(كفٌّ واحدٌة من طعاٍم، أفاده "أبو السُّعود" سقط بفعل املأمور به كالوضوء، ففي ثالِث شعراتٍ 
من رأِسه أو حليِته أو َلَمس شيئا من ذلك فانتثر منه شعرٌة  اولو أخذ شيئً «وغريه:  البدائعوما يف 

  ، فلعّله تفريٌع على إطالق الرواية.)4(»فعليه صدقةٌ 
ّحتاد و  لو حلق رأَسه وحليَته وإبطَيه وكلَّ بدنه يف جملٍس واحٍد فعليه دٌم واحٌد الّحتاد احملل معًىن 

املقصود، وهو االرتفاُق إال إذا كّفر لألول كما لو حلق رأَسه وأراق دما، مث حلق حليَته لزِمه دٌم 
الُس فلكلِّ جملٍس موجُب جنايٍة عندمها؛ الخ وعند  تالف احملل حقيقةً آخُر، وإن اختلفت ا

فعليه دٌم  امل يُكفِّر لألول فلو حلق رأَسه يف أربعِة جمالَس يف كلِّ جملٍس رُبعً  "حممٍد" دٌم واحٌد ما
ٍم متفرقٍة فعليه أربعُة  واحٌد اتفاقا الّحتاد احملل حقيقًة ومعًىن إال إذا كّفر لألول الُس يف أ أو كانِت ا

  .)5(الكبريدماٍء، أفاده يف 
أما لو حلق رأَسه وطيَّبه وغطّاه ولو يف جملٍس فعليه ثالثُة دماٍء؛ الختالف احملّل معًىن 

  ختالف اجلناية.
وعن "حممٍد" فيَمن كان به أَذى ِمن رأسه فحلق مث نـََتف إبطَيه أو أْطلى يف مقامه ذلك من 

ورة دٌم مستقلٌّ، وال َتدخل الكفارة شاء، وعليه لغري الضر  عليه للضرورة أيّ «غِري ضرورٍة، قال: 
  .)6((کبري)»يف غريمها الضرورةُ 

                                                   
  ).1/91("خمتار الصحاح":ح ص ل بضم اخلاء أي لفيفة من شعر. اخلصلة":قوله "  )1(
ب  1/289"اخلانية": كتاب احلج ــــ فصل فيما جيب بلبس املخيط   )2( (هامش"الفتاوى اهلندية")، و"الفتح": كتاب احلج ــــ 

ت    .3/29اجلنا
ت   )3( ب اجلنا   .1/513"فتح املعني على شرح الكنز ملنال مسكني": كتاب احلج، 
ت ــــ فصل: وأما ما جيري جمرى الطيب ) "البدائع": كتاب 4( ب اجلنا ـــ    .2/421احلج ـ
  .264، 263"املنسك الكبري": فصل: ال فرق بني إخل صــــ  )5(
  املصدر السابق.  )6(



نايات                 باب ا

جامة] م ا   [ح

ولو حلق موضَع الـَمحاِجم واحتجم فعليه دٌم عند أيب حنيفة، وموضُع احملاجم يف حّق احلجامة 
 ، فإن مل َحيتجم بعد احللق، فصدقٌة إمجاعا كما )2(صدقةٌ قاال: ، و )1( الفتحعضٌو كامٌل كما يف 
  .)3()شروح(لو َحَلقه لغري احلجامة 

َس أن َحيتجم يعين من غِري حلٍق أو يَتفّصد وإن  )5((خانية)أو َجيُربِ الكسَر أو َخيتِنت )4(وال 
      حلق رقبَته أو عانَته أو نـََتف إبطَيه أو أحَدمها فعليه دٌم، ويف أقل من إبٍط ولو أكثَره صدقٌة، 
لكل؛ ألن حلَق بعِضها ليس مبعتاٍد خبالف الرأِس واللحيِة،  وال يُعترب الرُّبُع من هذه األعضاِء 

كالرَّقبة    .)6((کبري)والناصية ُ

س بمقصودٍ  م ما ل لق] [ح   با

فإن َحَلق الصدَر أو الساَق أو الرُّكبَة أو الَفِخَذ أو الَعُضَد أو الساِعَد فعليه صدقٌة؛ ألنه ليس 
حللق مبقصو    .)7(وغريه مبسوطٍد 

 اهلدايةملا يف  ا، خالفً )8( اهــ »إنه احلقُّ «: الفتح، قال يف »وهو األصحُّ «: النُّخبةقال يف 
، واختاره  )9(»فعليه دٌم، وإن كان أقلَّ فصدقٌة؛ ألنه مقصوٌد بطريق التَـنَـوُّر اهـ«: "فخر اإلسالمــــ"ل اتبعً 

ن القصَد إىل َحْلِقها إمنا هو يف ِضْمن غريِها، وهو تنويُر  الفتحكثٌري من املشايخ، وأجاب يف 
حللق اهــ. موع من الصُّلب إىل القدم، فكان بعُض املقصود    ا

                                                   
ت   )1( ب اجلنا ـــ    .3/32"الفتح": كتاب احلج ـ
ب  القول الراجح:  )2( الراجح هو قول "أيب حنيفة" كما رجحه العالمة "قاسم" يف "التصحيح والرتجيح ": كتاب احلج ــــ 

ت صــــ   .214اجلنا
ت ــــ فصل يف الشارب والرقبة إخل صــــ  )3( ب اجلنا   .362انظر "إرشاد الساري": 
ب الصاد والعني العني خلليل أمحد الفر كتاب أي يقطُع العرق. (" ":قوله "يَتفّصد  )4(   ).7/102اهيدي": 
  (هامش"الفتاوى اهلندية"). 1/287"اخلانية": كتاب احلج ــــ قبيل فصل فيما يوجب إخل   )5(
  .266، 265"املنسك الكبري": فصل: لو حلق الرقبة كلها صــــ  )6(
ب احللق   )7( ب اجلن75، 4/74"املبسوط": كتاب احلج ــــ  ت ــــ فصل يف الشارب والرقبة إخل صــــ، وانظر "إرشاد الساري"    .362ا
ت   )8( ب اجلنا ـــ    .3/30"الفتح": كتاب احلج ـ
ت   )9( ب اجلنا ـــ    . 2/264"اهلداية": كتاب احلج ـ



نايات           باب ا

شارب]   [حلق ا

ه بعُض ه كلَّه أو بعَضه أو َقصَّه فعليه صدقٌة، وهو املذهُب الصحيُح؛ ألنولو حلق شاربَ 
موع ُلغ رُبَع ا   .)1(اللحية، وال يـَبـْ

وهو خمالٌف لقوهلم:  )3(الكنزو )2(اهلداية، وعليه مشى يف »فيه َحكومُة عدلٍ «وقيل: 
حللق يفعله الصوفيُة وغريُهم»دمٌ «، وقيل: »ويف أقلٍّ من الرُّبع صدقةٌ «   .)4((حبر) ؛ ألنه مقصوٌد 

  .يف الطِّْيب، فلو حلق رُبَع رأسه من مواضَع متفرقٍة فعليه دمٌ وُجيَمُع املتفّرُِق يف احللق كما 

تِف  م ا ِ  والقّص  [ح ك] واإلطالء وغ   ذ
ملّس وحنُو ذلك كاحللق  ألسنان والسقوُط  لنورة والقلُع   سراجوالنتُف والَقصُّ واإلطالُء 

  .)5(وغريه
ه فعليه كفٌّ من طعاٍم، كذا يف فلو سقط من رأسهأو حليته ثالُث شعراٍت عند الوضوِء أو غريِ 

  .)6(، وهو عن "حممٍد"مناسك الفارسيو اخلانية
، مث ما عن "حممٍد" )7(اهــ »فعليه كفٌّ من طعاٍم أو ِكسرٌة أو مترٌة لكلِّ شعرةٍ «: اللبابويف 

  ، وقد مّر التوفيُق.)8( إخل »وإن نتف من رأسه«بقوله:  اخلانيةخالُف ما قّدمنا عن 
وحاصُله أنه إن سقط ثالُث شعراٍت بِنَـْتفه وجب لكل شعرٍة كفٌّ من طعاٍم، وإن سقط بدون 

ن توّضأ فسقط أو احرتق بسبب ُخبزه كما يف  وجب للثالث كفٌّ  مناسك الفارسينتٍف 
  .)9(واحدٌة من طعامٍ 

                                                   
ت   )1( ب اجلنا ـــ  ت 3/30"الفتح": كتاب احلج ـ ب اجلنا   .3/18، و"البحر": كتاب احلج ــــ 
ت "اهلداية": كتاب   )2( ب اجلنا ـــ    .2/265احلج ـ
ت   )3( ب اجلنا ـــ    .3/18انظر "البحر": كتاب احلج ـ
ت   )4( ب اجلنا   .3/18"البحر": كتاب احلج ــــ 
ت ــــ الفصل الثالث يف حلق الشعر   )5( ب اجلنا ت ــــ 1/244"اهلندية": كتاب احلج ــــ  ب اجلنا ، وانظر "إرشاد الساري": 

  .361ال فرق بني الرجل واملرأة إخل صــــفصل: و 
ــ 1/286"اخلانية" كتاب احلج   )6( ت ــــ فصل يف سقوط الشعر صــ ب اجلنا   .363(هامش"الفتاوى اهلندية")، وانظر"إرشاد الساري": 
ت ــــ فصل يف سقوط الشعر صــــ  )7( ب اجلنا   .363انظر "إرشاد الساري": 
  .1/288، فصل فيما جيب بلبس املخيط وإزالة التفث "اهلندية": كتاب احلج  )8(
ت ــــ فصل يف سقوط الشعر صــــ  )9( ب اجلنا   .363انظر "إرشاد الساري": 



نايات                 باب ا

بيه   ت
َش  َ [ سقوط ا رض وا هما]عر با   رق وغ

بنفسه ال حمظوَر فيه الحتمال قـَْلِعه قبل إحراِمه وسقوِطه بغري ال َخيفى أن الشعَر إذا سقط 
ن أحّس به وأدركه، فحينئٍذ يلَزمه اجلزاُء، أفاده "الشارُح"، وإذاَخَبز  قلِعه، وإذا سقط بفعِل الـُمحرِم 

ملرض أو الناِر فال شيءَ  )1(فاحرتق بعُض شعرِه َتصّدق  )2(تار)(رداحمل عليه خبالف ما إذا تَناثر شعرُه 
ئمً  »أو النارِ «وقوله:  ن كان    .)3((کبري)أو حنَوه  احمموٌل على عدم املباشرة منه 

، )4(ر فعليه إذا ُعِتَق صدقةٌ يِده يف التـَّنُّو  وإذا َخَبز العبُد فاحرتق بعُض شعرِ : احمليطويف 
ى فعليه دٌم لى من غِري أذً اهــ، وإن أط فالواجُب الدمُ  وإذا كان شعُر يده كامًال «قال "الشارُح": 

أي بغري عذٍر قـُيِّد به؛ ألنه إذا كان عن  ىِمن غِري أذً احمليطوقول ، قال الشارُح: »إذا ُعِتَق اهــ
  .)5(اهــ »هذا اعذٍر يتعّني الصوُم على العبد فورً 

َش  م إزالة ا ][ح ابت  الع   عر ا

زالتها من رأسه بشعرِها مل يلَزمه شيٌء  لدةً ولو َخَلع جِ ، ولو نبت شعرٌة يف عينه فال شيَء عليه 
  .)6((لباب)

حرمِ  الق ا م ا حرم [ح الل شعَر ا الق ا   ]وا

مره أو بغِري أمره فعليه صدقٌة، وعلى احمللوق دٌم   وإن حلق حمرٌِم رأَس ُحمرٍم قبل أواِن التحلل 
ئمً  اوال يُتخريَّ فيه وإن كان ُمكَرهً    .)7(عذٌر من جهة العباد؛ ألنه اأو 

                                                   
  املصدر السابق.  )1(
ت   )2( ب اجلنا ـــ    .3/659"حاشية ابن عابدين": كتاب احلج ـ
ـــ فصل: قال دمحم: ولو سق  )3( ت ـ ب اجلنا   .268ط إخل صــــ"املنسك الكبري": 
  .436، 3/435"احمليط الربهاين": الفصل اخلامس فيما حيرم على احملرم   )4(
ت، فصل يف سقوط الشعر صـــ  )5( ب اجلنا   .364، 363انظر "إرشاد الساري": 
  املصدر السابق.  )6(
ــ فصل يف حلق احملرم صــــ  )7( ت ــ ب اجلنا   .364انظر "إرشاد الساري": 



نايات           باب ا

؛ ألن اآلفَة هناك مساويٌة، مث ال ه على احلالق؛ يرجع احمللوُق رأسُ  خبالف الـُمضَطّر حيث يُتخريَّ
ل من الراحِة والزينِة، وكذا عليه صدقٌة إن حلق رأَس حالٍل، وقيل َتصّدق مبا  ألن الدمَ  إمنا لزِمه ملا 

  .)2(النهرو )1(البحرشاء، وجزم به يف 
ال شيَء «وكذا إذا حلق رأَس ُحمرٍِم فعلى احلالِق احلالِل صدقٌة كما لو حلق نباَت احلرم، وقيل: 

" ،»عليه ، وتَِبعهم يف )5("ُمينُّ الشَّ "و )4(الفتح و"السُُّروجيُّ" وصاحبُ  )3(واألوُل ذهب إليه "الزيلعيُّ
 )9(العنايةو مناسك الفارسيو )8(البدائعوالثاين صرح به يف  )7(النهرو )6(البحر

  .)10(شرحه و اللباب، واعتمده يف احلاويو

ضابطة  [ حلوق]ا الق وا   ا

لعكس  واحمللوُق حالًال  افاحلالُق واحمللوُق إما أن يكو ُحمرَِمني أو حالَلني أو احلالُق ُحمرِمً  أو 
 )اية( ففي كٍل على احلالق صدقٌة إال أن يكو حالَلني، وعلى احمللوق دٌم إال أن يكون حالًال 

  .)11((فتح)و )زيلعي(و
وإن َقصَّ الـُمحرُِم أظفاَر حالٍل أو احلالُل أظفاَر ُحمرٍم فعليه صدقٌة، واخلالُف فيه كاخلالف يف 

                                                   
ت   )1( ب اجلنا ـــ    (هامش"البحر الرائق"). 3/16"املنحة": كتاب احلج ـ
ت   )2( ب اجلنا ـــ    .2/119"النهر": كتاب احلج ـ
ت   )3( ب اجلنا   .2/358"التبيني": كتاب احلج ــــ 
ت   )4( ب اجلنا ـــ    .3/32"الفتح": كتاب احلج ـ
هـ)، له: "أوفق املسالك لتأدية املناسك". ("كشف الظنون" 872احلنفي (تهو الشيخ تقي الدين أمحد بن دمحم الشمين،   )5(

1/202.(  
ت   )6( ب اجلنا   .3/16"البحر": كتاب احلج ــــ 
ت   )7( ب اجلنا ـــ    .2/119"النهر": كتاب احلج ـ
ــ فصل: وأما ما جيري جمرى الطيب   )8( ب احملظورات ــ ـــ    .2/421"البدائع": كتاب احلج ـ
ت   )9( ب اجلنا ـــ    (هامش"فتح القدير"). 3/32"العناية": كتاب احلج ـ
ت صــــ10( ب اجلنا   .366) انظر "إرشاد الساري": 
ت 11( ب اجلنا ـــ  ت 3/32) "الفتح": كتاب احلج ـ ب اجلنا ـــ    .2/361، و"التبيني": كتاب احلج ـ



نايات                 باب ا

  .)1(شاء الٍل أو َقصَّه أو َقصَّ من أظفاره أطعم مااحللق، وإن حلق ُحمرٌِم شارَب حمرم أو ح
فال َيصّح؛  )2(»وإن أَخَذ الـُمحرُِم من شارِب ُحمرٍِم أو حالٍل فعليه صدقةٌ «: اللبابوما يف 

ألن الـُمحرَِم إذا حلق شاربَه وجبْت عليه الصدقُة، فإذا حلق شارَب غريِه أطعم ماشاء ِكسرَة ُخبٍز أو  
  .)3(البحرلُقصور اجلناية، ومتاُمه يف كفا من طعاٍم؛ 

س  ا   الفصل ا
  األظفار  قّص 

التفاق كما لو حلق رُبع  إذا َقصَّ أظافَري يِده أو رِجِله يف جملٍس أو جملَسني فعليه دٌم واحٌد 
أظافَري يده رأِسه يف جملٍس أو جملَسني الحتاد احملل حقيقًة ومعًىن، فإن قّلم أظافَري يِده أو رجِله مث قّلم 

أو رِجِله األخرى، فإن كان يف جملٍس واحٍد فعليه دٌم واحٌد؛ الّحتاد احملل معًىن أو جملَسني َفَدمان 
عندمها الختالف احملل حقيقًة، وكذا إذا َقصَّ أظافَري يديه ورجَليه، فإن كان يف جملٍس فعليه دٌم 

   لزِمه أربعُة دماٍء عندمها كّفر لألول أو احدً وا اواحٌد، وإن كان يف أربعِة جمالَس يف كلِّ جملٍس عضوً 
، هلما: أن هذه األعضاَء )4(»مل ُيكفِّر لألول لزَِمه دٌم واحٌد يف املسألَتني ما«مل ُيكفِّر، وقال حممٌد: 

ٌت متعددٌة حقيقًة، وإمنا جعلناها جنايًة واحدًة معًىن الحتاد املقصوِد،  متباينٌة حقيقًة، وَقصُّها جنا
لُس يُعترب املعىن، وإذا اختلف تُعترب احلقيقةُ وهو ا ، كل ذلك إذا  كانِت )5(الرتفاُق، فإذا اّحتد ا

لُس كما مّر. ُت من نوٍع واحٍد، فإن اختلفْت ال يّتحد اجلزاُء اتفاقا وإن اّحتد احملُل وا   اجلنا
ضٍو حىت بلغْت ستَة عشر وإن قّلم أقلَّ من يٍد أو رِجٍل أو مخسًة متفرقًة أو أربعًة من كّل عُ 

ظُفرًا فعليه صدقٌة، لكلِّ ظُفٍر نصُف صاٍع إال أن يَبُلغ قيمَة الطعام دما فيَـنـُْقص ما شاء أو َخيتار 
ن يَنُقَص نصَف صاٍع مرًة أو مرارً  الدَم، واملعىن فَينُقص ما أن إىل  اشاء إىل نصِف صاٍع ال أكثر 

                                                   
ت ــــ فصل: ولو 1( ب اجلنا   . 272، 271انكسر ظفر احملرم صــــ) "املنسك الكبري": 
ـــ فصل يف حلق احملرم رأس غريه صــــ2( ت ـ ب اجلنا   . 366) انظر "إرشاد الساري": 
ت 3( ب اجلنا ـــ    .3/20) انظر "البحر": كتاب احلج ـ
ت    الراجح هو قول أيب حنيفة وأيب يوسف  )4( ب اجلنا و"العناية شرح ، 3/659كما يف "الدر": كتاب احلج ــــ 

ت  ب اجلنا   .2/450اهلداية": كتاب احلج ــــ 
ت   )5( ب اجلنا   .2/361"التبيني": كتاب احلج ــــ 



نايات           باب ا

قلَّ منه الأقلَّ من مثن الدِم بنصف ص يصَري الباقي   .)1(كثرَ  اٍع أو 
معوقال يف  واختلفوا يف كيفيِة تنقيِصها أي الصدقاِت عن الدم، واألصحُّ أنه «: شرح ا

ا أخرج فيكون الواجُب أنقَص من الدم، يُنَظر إىل األْصوع من الشعري والتمر، فإن مل يَبُلغ ذلك دمً 
ٍر يف الشرع  ، وإمنا نقصوا عن قيمة الدم؛ لئال جيَب يف القليل ما )2(»اهــويكون التصّدُق مبقداٍر ُمقدَّ

ن قّلم ظُفرً  ، وكان يَبُلغ هد اواحدً  اجيُب يف الكثري حىت لو كان الواجُب ابتداًء نصَف صاٍع فقط 
  .)3(رداحملتاريَنُقص منه، والتفصيُل يف 

إذا طَيَّب قدَر عضٍو يف مواضَع  مبا اَحيب الدُم بقلِم مخسٍة متفرقًة  اعتبارً «وقال "حممٌد": 
  ».متفرقةٍ 

الطّْيُب ليس له عضٌو َخيُّصه َفَجَعل البدَن كلَّه كُعضٍو واحٍد فُيجمع املتفّرُق فيه كما يف «قلنا: 
  .)4()تبيني( »النَّجاسة

م قطعِ  ساره]افر بعد الُظ  [ح   ن

فـََقطَعها أو قـََلعها مل يكن عليه  منه بعد اإلحرام أو كان قبله )5(انقطع َشْظيةٌ و  ولو انكسر ظُفُرهأ
  .)6(شيٌء؛ ألنه ال يـَْنمو بعد االنكسار فلو كان حبيث لو تركه يـَْنمو فعليه صدقةٌ 

النكسار؛ ألنه لو أصابه أًذى يف كفِّه فقصَّ أظافريَه فعليه أيَّ : «البحرقال يف  وقـُيِّد 
  .يلَزمه شيءٌ  ولو قطع كفَّه وفيه أظافريُه مل، )7(اهــ» الكفاراِت شاء

                                                   
ت ــــ فصل يف قلم األظفار صــــ  )1( ب اجلنا   .368، 367انظر "إرشاد الساري": 
مع" غري متوفر لدينا ونفس هذه املسئلة  التنبيه:  )2( مل نقف على معىن هذه العبارة (فإن مل يَبُلغ ذلك دما أخرج) و"شرح ا

مع":  مع" ولكنها أيضا غري واضحة، ونصه: ويف"شرح ا  واختلفوا ...«منصوصة يف "البناية" شرح "اهلداية" معز إىل "شرح ا

أو التمر، فإن مل يبلغ ذلك وما إذا أخرج فيكون الواجب أنقص من الدم، وتكون واألصح أن ينظر على أصوع من الشعري 
ب حلق احملرم شعر رأسه أو حليته وحنوها » الصدقة مبقدار مقدر شرعا   ).4/344("البنايه شرح اهلداية": كتاب احلج ــــ 

ت   )3( ب اجلنا ـــ    .671، 3/670"حاشية ابن عابدين": كتاب احلج ـ
ت   )4( ب اجلنا   .2/362"التبيني": كتاب احلج ــــ 
  ).1/34أي القطعة. ("طلبة الطلبة يف اصطالحات الفقهية ": كتاب املنسك  قوله "الشظية":  )5(
ت ــــ فصل: وأما ما جيري جمرى الطيب   )6( ب اجلنا ـــ    .2/425"البدائع": كتاب احلج ـ
ت  )7( ب اجلنا   .3/21 "البحر": كتاب احلج ــــ 



نايات                 باب ا

الل قّص  حرم أو ا م ا َ  [ح رم] حاللٍ  أظاف   أو 

أو قّلم احلالُل أظافَري ُحمرٍِم فحكُمه حكُم احللق  رِمٍ وإن قّلم الـُمحرِم أظافَري حالٍل أو حمُ 
  .)2(»وإذا حلق الـُمحرُِم رأَس حالٍل أو ُحمرٍِم أو قّلم أظفاَره فعليه صدقةٌ : «احمليطويف، )1((بدائع)

  فصل 
حظوراِت  ب ا عة بعذر فيما إذا ارت   األر

يف فصل الطِّْيب واللُّبس، ومنه التغطيُة واحللُق وقلُم  اأو الصدقِة عينً  اما ذكر من لُزوم الدم عينً 
ن ارتكبه  ن ارتكب احملظوَر بغري عذٍر، أما يف حالة االضطرار  األظفار إمنا هو يف حالة االختيار 

   لٍة، فإن كان مما يُوِجب الدَم فهو خمريَّ بني الصياِم والصدقِة والدِم ولو ُموِسرا، بعذٍر كمرٍض وع
ترك الكلَّ يُعاَقب  عن كفارٍة واحدٍة ال يَقع إال واحٌد وهو ما كان أعلى قيمًة، ولو ولو أّدى الثالثةَ 

ألدىن    .)3(ري)(کبعلى ترك واحٍد منها، وهو ما كان أدىن قيمًة؛ ألن الفرَض َيسُقط 
 )4(وليسِت األربعةُ : «رداحملتاروإن كان مما يُوجب الصدقَة فهو خميـٌَّر بني الصياِم والصدقِة، قال يف 

  .)5(الكبري، ونقل مثَله يف »، فإّن مجيَع حمظوراِت اإلحراِم إذا كان بعذٍر ففيه اخلياراُت الثالثُة اهــاقيدً 

  [بيان األعذار]

والقمُل  )6(داُع والشقيقةُ رُح والصُّ والقَ  والربُد الشديُد واحلَرُّ كذلك، واجلُرحُ وِمن األعذار احلُّمي 
ا إىل التلف بل وجوُدها مع تـََعٍب أدائُهالكثريُة يف شعِر رأِسه واالحتجاُم، وال ُيشَرتط دواُم العلة، وال 

                                                   
ت ــــ فصل: وأما ما جيري جمرى الطيب   )1( ب اجلنا ـــ    .2/425"البدائع": كتاب احلج ـ
ت   )2( ب اجلنا ـــ    .3/34"الفتح":  كتاب احلج ـ
  .331، وفصل إمنا جتب من األجزية صــــ272"املنسك الكبري": فصل: مث ما ذكر من لزوم الدم صــــ  )3(
ربعة": مل نطلع عليه يف "الرد" بل هناك ما نصه: (قوله بعذر) قيد للثالثة وليست الثالثة قيدا، فإن مجيع قوله "األ التنبيه:  )4(

، وإن كان صحيحا ما قاله املؤلف معز إىل "الكبري" ألن احملظورات املارة هي األربعة جبعل 3/671حمظورات اإلحرام إخل 
  التغطية واللبس واحدا.

  .272صل: مث ما ذكر من لزوم الدم صــــ"املنسك الكبري": ف  )5(
ب القاف والعني  الشقيقة":قوله "  )6( ذيب اللغة":  خذ يف نصف الرأس والوجه. ("   ).8/206أي صداع 
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وغريه، وِمن األعذار خوُف اهلالك من الَربِد واملرِض ولُبِس السالح  )1((لباب)وَمشقٍة يُبيح ذلك 
  .)3((خانية)و )2((فتح)للقتال 

الك]   [مع خوف ا

خلوف الظنُّ ال جمّرُد الوهم، فإذا غلب على ظَّنه هالُكه أو مرُضه من الربد جاز له  ولعلَّ املراَد 
لقلنسوة فقط إن اندفعِت التعظيُة مثال لكن بشرِط أن ال يَتعّدى موضَع ال ضرورة فيـَُغطِّي رأَسه 

ا، وحينئٍذ فـََلفُّ العمامة عليها حراٌم ُموِجٌب للدِم أو الصدقِة، كذا يف    .)4(البحرالضرورُة 
زلًة حبيث تُغّطي رُبعا مما َحتُرم تغطيُته، فحينئٍذ جيب دٌم إن كان  ومراُده أنه إذا كانِت العمامة ُ

  .)5(املنحةٌة، ومتامه يف وإال فصدق ايومً 
عذاٍر  وأما اخلطُأ والنسياُن واإلغماُء واإلكراُه والنوُم والّرُِق وعدُم القدرة على الكفارة فليست 

  .)6((لباب)يف حق التخيري 

ضابطة  م  [ا صدقة] وجوب ا   وا

ال جيوز عن الدم طعاٌم وال صياٌم وال عن الصدقة صياٌم،  اأو الصدقُة عينً  اومىت وجب الدُم عينً 
،كذا يف فإن َتعّذر عليه ذلك بَِقي يف ذمته إىل املْيَسرة، فإن مات فعليه اإليصاُء إن ترك ماًال 

مٍ «: الظهرييةوغريمها، وما يف:  )8(البحرو )7(اللباب ضعيٌف   )9(»فإن مل َجيِد الدَم صام ثالثَة أ

                                                   
ــ فصل: وما ذكر من لزوم الدم صــــ  )1( ت ــ ب اجلنا   .368انظر "إرشاد الساري": 
ت   )2( ب اجلنا ـــ    .3/36"الفتح": كتاب احلج ـ
ب احملظورات   )3(   (هامش"الفتاوى اهلندية"). 1/288"اخلانية" كتاب احلج ــــ 
ت   )4( ب اجلنا   .3/22"البحر": كتاب احلج ــــ 
ت   )5( ب اجلنا ـــ    (هامش"البحر الرائق"). 3/22انظر "املنحة": كتاب احلج ـ
ت ــــ فصل: وما ذكر   )6( ب اجلنا   .369 من لزوم الدم صــــانظر "إرشاد الساري": 
  املصدر السابق.  )7(
ت   )8( ب اجلنا   .3/14"البحر": كتاب احلج ــــ 
ــ الفصل الرابع يف اإلحصار   )9(   . (خمطوطة)1/353"الفتاوى الظهريية": کتاب احلج ــ
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  .)3)(2()رداحملتار( )1(بحرالكما يف 
إن شاء َذَبح يف احلرم أو َتصّدق بثالثِة أْصوِع طعاٍم، أو ستٍة من غريه  اوإذا وجب الدُم ُخميـَّرً 

    من غريه حىت  ا، لكلِّ مسكٍني نصُف صاع من بـُرٍّ أو صاعً )4(درعلى ستِة مساكَني أين شاء 
ا على سبعٍة على  ا على ثالثٍة مل َجيُْز إال عن ثالثٍة؛ وعليه تكميُل الباقي،  ولو َتصّدق  لو َتصّدق 

ِويّة مل َجيُز أصال؛ ألن العدَد منصوٌص عليه، وسيأيت متاُمه  ٍم إن شاء )5(حبر)(السِّ ، أو صام ثالثَة أ
  .ولو متفّرقةً 

مبا وجب عليه من نصِف صاٍع أو أقّل على  وإن وجب الصدقُة على التخيري إن شاء تصّدق
  .)7(اللبابعن  )6((رداحملتار) مسكٍني أو صام يوما

                                                   
ت   )1( ب اجلنا   .3/24"البحر": كتاب احلج ــــ 
ت  "حاشية ابن عابدين": كتاب احلج ــــ  )2(   .3/671ب اجلنا
، هذه املسئلة خمتلف فيها بني الفقهاء فذهب بعضهم إىل عدم جواز الصوم مكان الدم كما ذكره املؤلف املالحظة:   )3(

وما يف "الظهريية" من أنه إن عجز عن الدم صام «وذهب بعضهم إىل جوازه: فقال صاحب "تقريرات الرافعي": حتت قول ابن عابدين: 
م ضعيفٌ  نِدي ما نصُّه: قال الشيخ دمحم سنبل: » ثالثة أ م کما يف "احمليط الربهاينإخل، ذکر السِّ " إذا مل جيد الدم صام ثالثة أ

 شرح الطحاوي: وال ينافيه ما يف األسرارونقل شيخنا حنوه عن «ونقل "الفارسي" حنوه عن "الذخرية"، قال: و"الظهريية"، 
ــــوغريه أنه جيب الدم وال جيزيه غريه، وينبغي أن حيمل علی ما إذا وجده، فما يف "اللباب" وشرحه تبعا لــ "الکبري" علی خالفه ــ

اهــ، ويف الفتوی » ويف هذا جواب عن قول صاحب "البحر" ومل أره لغريه«ا فيه إخل، قلت: وما يف "البحر الرائق" أيضا ففيه م
ت  ب اجلنا ــــ    .3/671ذا رفق علی الضعفاء واملساکني. ("الدر املختار"،کتاب احلج ـ

م وإن فعل ذلك بعذر «ويف "احمليط الربهاين":  يف"األصل": حلق احملرم رأَسه بغري عذر أراق دما فإن مل جيد صام ثالثة أ
(احمليط الربهاين: الفصل اخلامس فيما حيرم علی احملرم بسبب إحرامه وما ال حيرم » خيري بني الکفارات الثالثة علی ما مر

"إرشاد الساري": ـــــ"حسني بن دمحم" يف حاشيته على "مناسك املال علي القاري" املسّمى بـــ . ومال إىل اجلواز الشيخُ )3/435
"إمداد يف  أفىت الشيخ احملدث دمحم ظفر العثماين وبه ، 369حتت فصل وما ذکر من لزوم الدم والصدقة عينا صـــــ

للغة اهلندية): كتاب احلج ـــ فصل يف اإلحرام    .2/177األحكام" (
ت   )4( ب اجلنا ـــ    .3/682"حاشية ابن عابدين": كتاب احلج ـ
ت   )5( ب اجلنا   .3/25"البحر": كتاب احلج ــــ 
ت   )6( ب اجلنا   .3/682"حاشية ابن عابدين":  كتاب احلج ــــ 
ت ــــ قبيل فصل: وإذا ألبس احملرم حمرما صــــ  )7( ب اجلنا   .371، 370انظر "إرشاد الساري": 
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  فصل 
 ِ ائط كفارات الث    ها ا
  مطلب 

م ائط جواز ا    

  اِلمْلُك، فلو ذبح شاًة لغريه فأجازه أو َضمَّنه فَمِلَكه حينئٍذ ال جيوز. األّوُل:
  النـََّعم.أن يكون اهلدُي من  والثاين:

  .امن الضَّأن إذا كان عظيمً  اا فما فوَقه أو َجذعً ي أن يكون ثَنِ  والثالُث:
  من الُعيوب كما سنذكره يف اهلدي إن شاء هللا تعاىل. اأن يكون ساِلمً  والرابُع:

  التسميُة. واخلامُس:
لو ُسرِق وهو  الذبُح فلو َهَلك املذبوُح بعد الذبح أو ُسرِق ال شيَء عليه خبالف ما والسادُس:

  حيٌّ أو َتصّدق به حّيا لزِمه غريُه.
  ه كما يف كفارة اليمني قبل احلِْنث.ح مث َجَىن مل ُجيزِ خُري الذبح عن اجلناية، فلو َذبَ  والسابُع:
َذْحبُه يف احلرم، فلو َذَبح يف غريه ال ُجيزِئه عن الذبح إال إذا َتصْدق بلحمه على ستِة  والثامُن:
  فإنه جيوز بدال عن اإلطعام. حنطةٍ  صاعِ  كلِّ واحٍد منهم َقدَر قيمِة نصفِ مساكَني على  
  أن يكون من الـُمسِلم أو الكتايب. والتاسُع:
التَّصدُُّق بلحٍم عند اإلمكان، فال جيوز له األكُل منه، ولو استهلكه بنفسه بعد  والعاشُر:

عه وحنَوه َضِمن قيمَته، وال يَنعدم اإلجزاءُ  ن  به خبالف ما لو هلك بعد الذبح بغري اختياره  الذبح 
  سقط كما مّر.

أن يَّتصدق بلحمه على فقٍري جيوز التصدُق به عليه، فلو َتصّدق على أصِله  واحلادي عشر:
أو فرِعه أو مملوِكه أو زوجِته أو زوِجها أو هامشيٍّ فعليه قيمُته، وال جيوز لكافٍر ولو ِذميا على املفىت 

  هو أتقى فهو أفضُل. به ، وُكلُّ َمن
  النيُة. والثاين عشر:

عدُم اشرتاكه َمن يُريده لغري الُقربة، وال ُيشتَـَرط فيه عدُد املساكني، فلو َتصّدق  والثالث عشر:
، فلو َتصّدق به على غريِهم أو أخرجه من احلرم وال احلرمُ  احلرمِ  به على فقٍري واحٍد جاز، وال فقراءُ 

، وفقراُء احلرم أفضُل إال أن يكون غريُهم أحوَج، وال جيوز عن الدم أداُء بعد الذبح فَتصّدق به جاز



نايات                 باب ا

ا أو وجب الدُم على  القيمة إال إذا أَكَل أو أتْـَلف مما ال جيوز له األكُل منه فعليه قيمُته يَتصّدق 
  .)1(التخيري فيجوز عنه أداُء القيمة على وجه اإلطعام 

  مطلب
صدقة ائط جواز ا    

صاٍع من بـُرٍّ أو دقيِقه أو سويِقه أو صاعا من شعٍري أو  َقدُر، وهو أن يكون نصفَ ال األّوُل:
، فإن َتصّدق به فالكلُّ يف األوىل، أو متٍر أو زبيٍب فال جيوز أقلُّ منه، وال أكثرُ  دقيِقه أو سويِقه

  .)2(والزائُد يف الثانية ولو نصَف صاٍع َتطوّعٌ 
   )3(البحرأن ال يُفّرِق نصَف صاٍع على فـََقريين أو أكثَر خبالف الفطرة، وأجازه يف  الثاين:

أو به  )5(جاز، ولو أّدى عفنا اكالِفطرة، وأطلقوا نصَف الصاِع والصاع، فلو أّدى رديئً   )4(النهرو
لشعري فلو  ولو كانِت احلنطُة خملوطةً  عيٌب أّدى النقصاَن، وإن أّدى قيمَة الردى أّدى الفضَل،

لعكس فنصُف صاٍع، وإن تساو ينبغي وجوُب صاٍع احتياطا  الغلبُة للشعري فعليه صاٌع، ولو 
  .)6((رداحملتار)

ن َيَسَع مثانيَة أرطاٍل  من من الشعِري أو احلنطِة اجلّيدِة أو  اوأربعني درمهً  الفً أويُعترب الصاُع وز 
، وقد )7(رداحملتارماٍش أو عدٍس، واألّوالن أحوُط ملا فيه اخلروُج عن الُعهدة بيقٍني كما حّرره يف 

حّرره بعُض املتأخرين فكان على أحوِط األقواِل كيلَتني مكيَتني إال سدَس كيلٍة، فنصُف الصاع كيلٌة 
  .)8(ء األبصارضيامكيٌة إال نصَف ُسدِس كيلٍة من البـُرِّ الـُمَغْرَبِل النظيِف 

                                                   
  .435-433أيضا: فصل يف أحكام الدماء صــــ  )1(
  .437أيضا: فصل يف أحكام الصدقة صــــ  )2(
ــ فصل: إن قتل حمرم صيدا إخل   )3(   .3/55"البحر":  كتاب احلج ــ
ت   )4( ب اجلنا ـــ    .2/122"النهر": كتاب احلج ـ
ب عفنا":قوله "  )5(   .)13/288العني  أي فاسدا من ندوة وغريها. ("لسان العرب": 
ت الدر" مع "الرد""  )6( ب اجلنا   .3/671: كتاب احلج ــــ 
ملد الشامي   )7(   .3/376"حاشية ابن عابدين": كتاب الزكوة ــــ مطلب فی مقدار الفطرة 
ت ص:"ضياء األبصار على منسك الدر املختار"  )8(   .(خمطوطة)71ــــب اجلنا
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 وقد مخّنُته فوجدُت نصَف صاع تقريبا من اَحلبِّ املصري إذامل يكن ُمَغْرَبًال «وقال "الشارُح": 
، ورُبٌع من الكيِل املتعارِف يف زماننا، ومن الِقيمِي النظيف، مقداَر كيٍل واحٍد منه  قدَر كيٍل مكيٍّ

لكيل جاز خالفا حملمٍد، فإن عنده ال  ا، ومنوان بـُر »اهــ   .)1(وقايةبُّد من أن يُقدَِّر 

بيه   ت
ّن] ّد وا   [ مقدار ا

لعراقي، والرطُل مائٌة وثالثون درمهً مُ ـال  ادُّ واملنُّ سواء، كل منهما رُبُع صاٍع رطالن 
  .)2((رداحملتار)

والزبيُب فهو أربعُة  ،والتمرُ  ، والشعُري ودقيُقه وسويُقه،اجلنُس، وهو البـُرُّ ودقيُقه وسويُقه الثالُث:
  ا من حيث القدر.أدائُهأنواٍع ال خامَس هلا اليت جيوز 

  ]عت فيه القيمةُ [ما يُ 

عتبار القيمِة كاألُرزِّ وال ذَّرِة واملاِش والَعَدِس وأما غريُها من أنواِع احلبوِب، فال جيوز إال 
جيوز إال على وجه القيمِة، وكذا اخلبُز ولو من ِط ال وحنوِه، وكذا اَألقِ  ءِص وغِري ذلك كالباِقّال واِحلمَّ 

نَري أو )3(على الصحيح بـُرٍّ، فُيعترب فيه القيمُة، فال جيوز وزً  ، وجيوز أداُء القيمة يف الكل دراهَم أو د
أو ما شاء فَيدفع لكلِّ مسكٍني قيمُة نصِف صاٍع من بـُرٍّ، وال جيوز النقُص عنها   اأو ُعروضً  افُلوسً 

  .)4()رداحملتار(لعنياكما يف 
عنه، فإن أصاب كلَّ مسكٍني ما  اواحدً  ولو وجب عليه طعاُم ستِة مساكَني، فأعطاهم ثوً 

لّلحم  يبُلغ قيمَة نصِف صاٍع من بـُرٍّ جاز وإال ال، وكذا جيوز عنه الدُم إال أنه ُيشَرتط أن يَّتصّدق 
ْن يُعِطى كلَّ مسكٍني قيمَة نصِف  صاٍع ال أقلَّ وال أكثَر، وال يسقط عنه على وجه اإلطعام 

                                                   
ب   )1( ت ــــ فصل: أحكام الصدقة إخل صـــــ"إرشاد الساري":    .437اجلنا
  .3/373"حاشية ابن عابدين": كتاب الزكوة ــــ مطلب يف حتديد الصاع   )2(
ت ــــ فصل: أحكام الصدقة إخل صــــ  )3( ب اجلنا   . 437انظر "إرشاد الساري": 
ت   )4( ب اجلنا ـــ    .3/683"حاشية ابن عابدين": كتاب احلج ـ



نايات                 باب ا

  .)1((شرح)إلراقة بل إن هلك جيب ضمانُه وجيوز ذُحبه خارَج احلرم 

وجوب أم يومَ  عت القيمة يومَ [هل تُ    األداء؟] ا

، كذا قالوا يف زكاٍة وفطرٍة، فَينبغي أن يكون »يوُم األداء«وقَت الوجوب، وقاال: وتُعترب القيمة
عتبار القيمة سواء كان من نوِعه أوُهنا، ولكن ال  ال،  جيوز أداُء املنصوص عليه بعَضه عن بعٍض 

فلو أّدى نصَف صاٍع حنطًة جيدًة عن صاٍع من حنطٍة َوَسٍط أو نصَف صاٍع من متٍر قيمُته نصُف 
وز بدال صاع من بُرٍّ أو أكثَر عن احلنطة مل َجيُْز، بل يَقع عن نفسه وعليه تكميُل الباقي، وكذا ال جي

ن يُعطى أقلَّ من مَ  ة ما يَبلغ قيمَة نصِف صاٍع من احلنطة، وي احلنطِة قيمُته من الذُّرَّ نَ عن غريِه 
عتبار القيمة، فلو أّدى ثالثَة أمناٍء من الذُّرة قيمُتها منوان من احلنطة  وجيوز أداُء غريِه بدال عنه 

كذا يف الزبيِب القدُر والقيمُة احتياطا وهو أن يُؤدَِّي جاز، واألوىل أن يـُرَاعَي يف الّدقيِق والسويِق، و 
ال أقلَّ من نصِف صاٍع ُيساوي نصَف صاٍع )2(من دقيق البـُرِّ نصَف صاٍع قيمُته نصُف صاٍع من بُرٍّ 

من بـُرٍّ، وال نصَف صاٍع ال ُيساوي نصَف صاٍع من بـُرٍّ، وعلى هذا القياِس يف دقيِق الشعِري وسويِقه 
من  اومنا واحدً  ن أّدى نصَف صاٍع من شعٍري ونصَف صاٍع من متٍر أو نصَف صاع مترٍ والزبيِب، فإ

احلنطة أو نصَف صاع شعٍري ورُبَع صاِع حنطٍة جاز عند خالفا "للشافعي"، فإن عنده ال جيوز إال 
  إذا كان الكلُّ من جنٍس واحٍد.

دراهُم أوىل من الدقيِق والبُـرِّ، ودفُع والدقيُق أوىل من البـُرِّ، وال :يف الفطر البحرذُكر يف 
دة فدفُع العِني )3(القيمة أفضُل من دفع، العِني على املذهب املفىت به ، وهذا يف السَّعة، أما يف الشِّ

نُري كما يف  لقيمة الدراهُم والد املنصوُص أفضُل يف األحوال  «وقيل:  )4(رداحملتارأفضُل، واملراُد 
ُم شّدٍة أوكلِّها سواء كانْت  فقد اختلف  ،)حنَ مِ ( ِة، وعليه الفتوىنَّ ال؛ ألن يف هذه موافقَة السُّ  أ

  .)5()رداحملتار(»طاإلفتاُء 
                                                   

ــ فصل: اعلم أن الكفارات إخل صــــان  )1( ت ــ ب اجلنا   . 443ظر "إرشاد الساري": 
  .438، 437أيضا: فصل يف أحكام الصدقة إخل صــــ  )2(
ب الصدقة الفطر   )3( ـــ    .2/443"البحر": كتاب الزكوة ـ
ملد الشامي   )4( ــ مطلب يف مقدار الفطرة    . 3/376"حاشية ابن عابدين":  كتاب الزكوة ــ
  املصدر السابق.  )5(



نايات           باب ا

وإذا أراد أن يُعطي قيمَة احلنطِة أو الشعِري أو التمِر يُؤدِّي قيمَة أيِّ الثالِث شاء عندمها، وقال 
  .)1((رداحملتار) يُؤّدي قيمَة احلنطة"حممٌد": 

وهو َمن له نصاُب  -  اأهلّيُة احمللِّ املصروِف إليه للصدقِة الواجبِة، وهو أن ال يكون غنيً  الرابُع:
   وال مملوَكه  اإال أنه ال ُيشَرتط فيه حتويُل احلول وال النماُء وال مملوَكه وال طفَله وال هامشيً  -الزكاِة 

 َيصّح دفُع الواجبات إليه إنه ال :)3(و قوُل الثاين، وه)2(على املفىت به اوال مواله وال كافًرا ولو ذميً 
  .)4((رداحملتار)

ِته وزوِجها، وجيوز لألخ، وال َمن ال تُقبل شهادتُه له كأصِله وإن عال، وفرِعه وإن َسَفل، وزوج
وكذا سائر األقارب ولو ِمن ذي الرحم الـَمـْحَرم الذي جيب عليه نفقُته كالَعمِّ والَعّمِة  ،واألختِ 

  واخلاِل واخلالِة، ولو أطعم على ظّن أنه أهٌل َفَظهر خالفُه جاز إال يف مملوكه.
  التأخُري عن اجلناية. اخلامُس:
، وجيوز له التصدُق يف غري احلرم، )5(زْ النيُة املقارنُة لفعِل الكفِري، فإن مل تُقارنه مل جيَُ  السادُس:

  .)6((حبر)وفيه على غِري أهله، وفقراُء مكَة أفضُل 

كفارات] مليك واإلباحة  أداء ا م ا   [ح

حة على قوهلما، وعند حممٍد ال جيوز فيه إال التمليُك كالِفطرة،   وجيوز فيه التمليُك وطعاُم اإل
قوُل "حممٍد"  )9(البحروُرّجح يف ، )8((هندية)شرح الطحاويو )7(الظهرييةو البدائعكذا يف 

                                                   
  املصدر السابق.  )1(
ــ فصل يف أحكام الصدقة صــــ  )2( ت ــ ب اجلنا   .439، 438انظر "إرشاد الساري": 
  .)قوله "الثاين": أي اإلمام أبو يوسف 3(
ت   )4( ب اجلنا     .3/681"حاشية ابن عابدين":  كتاب احلج ــــ 
ب   )5( ــ فصل يف أحكام الصدقة صــــانظر "إرشاد الساري":  ت ــ   .440اجلنا
ب اجلنايت   )6(   .3/24"البحر":  كتاب احلج ــــ 
ــ الفصل الرابع يف اإلحصار   )7(   . (خمطوطة)1/353"الفتاوى الظهريية": کتاب احلج ــ
ت ــــ الفصل الثالث يف حلق الشعر   )8( ب اجلنا ـــ    .1/244"اهلندية": كتاب احلج ـ
  .3/55البحر": كتاب احلج ــــ فصل: إن قتل حمرم صيدا "  )9(



نايات                 باب ا

وهذا اخلالُف يف كفارِة احللِق من األذى، وأما   )2(رداحملتارو )1(النهر"الفتح"، وتَِبعهما يف ـــل اتبعً 
حة بال خالٍف.   كفارُة الصيد فيجوز فيه اإلطعاُم على وجه اإل

كفارة [صفة اإلطعام   ] ا

حة َيصنع هلم طعاما، وُميِكّنهم منه أن يستوفوا أكلَتني ُمشِبعَتني فإن أراد  أن يُطِعم طعاَم اإل
   جيوز،  ال )3(غداء وعشاء، والشرُط فيه أن يكون الفقُري ممن َيستويف الطعاَم، فلو كان فيهم فطيمٌ 

أو غداَئني أو  اورً جيوز، وأن يُطِعمهم يف وقَتني غداًء وعشاًء أو عشاًء وُسحُ  )4(ولو كان ُمراَهقا
كذلك العشاُء «عشاَئني أو ُسُحورَين، وأرفُقها وأعدُهلا الغداُء والَعشاُء إذا كا يف يوٍم واحٍد، قيل: 

الوقَتني، فلو غّداهم وعّشا  ، وإن اقتصر على وقٍت مل َجيُْز، وأن يّتحَد الفقراُء يف»والسُّحوُر يف الّرِفق
  على أحدمها غداًء أو عشاًء. مل َجيُْز إال أن يُعيدَ  ينَ رِ آخَ 

شِ    بع  اإلطعام][ال بّد من ا

َعان، وقيل:  اوأن يكون الطعاُم ُمْشِبعً  وهو  »جيوز ال«يف وقَتني مجيعا ولو كان فيهم َشبـْ
األصحُّ، واملعتُرب فيه الِشْبُع ال قدُر الطعام كما أن املعتَرب يف التمليك قدُر الطعام ال الِشْبُع، فلو قّدم 

  .)5(لبابإليهم طعاما قليال ال يَبُلغ قدَر الواجب وشِبعوا منه جاز 
مه أن يَزيد حىت ولو قّدم إليهم طعاما ُصِنع من قدِر الواجب ومل َيْشبَـُعوا منه مل َجيُْز، ويلزَ 

، واخْ  )6(رداحملتاريشَبعوا، كذا استظهره يف  يف  فَ لِ تُ وال ُيشَرتط اإلداُم يف ُخبِز البـُرِّ بل ُيستحبُّ
لعكس أو نصَف  ن غّداهم وأعطاهم قيمَة العشاء أو  حة  غريه، ولو َمجَع بني التمليك واإل

 اسكٍني نصَف صاٍع من شعٍري أو متٍر ومد املنصوص عليه جاز بال خالٍف، وكذلك إن أعطى لكلِّ م
  .األصلمن بـُرٍّ جاز على ما ذكره يف 

                                                   
ت 1( ب اجلنا ـــ    .2/122) "النهر": كتاب احلج ـ
ت 2( ب اجلنا   .3/682) "حاشية ابن عابدين": كتاب احلج ــــ 
  ).2/920أي املولود الذي ُقِطَع عنه الرَّضاع. ("مجهرة اللغة":فطن  قوله "الفطيم":  )3(
  ).1/127أي الذي قارب احللم وملا حيتلم بعُد. ("الزاهر يف غريب ألفاظ الشافعي"  هق":املراقوله "  )4(
ــ فصل يف أحكام الصدقة صــــ  )5( ت ــ ب اجلنا   .439انظر "إرشاد الساري": 
ت   )6( ب اجلنا ـــ    .683، 3/682"حاشية ابن عابدين": كتاب احلج ـ



نايات           باب ا

اط عددِ  ساك صورةً  [عدم اش   ]ا

وال ُيشَرتط عدُد املساكني صورًة، فلو دفع طعاَم ستِة مساكَني مثال إىل مسكٍني واحٍد يف ستِة 
ٍم كلَّ يوٍم نصَف صاٍع أو غّدى مسكينً  ٍم أجزأه اواحدً  اأ   .وعّشاه ستَة أ

م دفع الطعام ستةَ  سكينً  [ح   ]ا واحدا دفعةً ساك 

، »جيوز«أّما لو دفعه إليه يف يوٍم واحٍد دفعًة فال روايَة فيه، واختلف املشايُخ، فقال بعُضهم: 
وعليه الفتوى، وكذا لو أّدى الكلَّ إىل مسكيَنني ال يكفي  »ال جيوز إال عن واحدٍ «وقال عاّمُتهم: 

  وغريه. )1((لباب)إال عن اثنني، والباقي تطوٌع 

  مطلب
صيام ائط جواز ا    

  النيُة. األوُل:
ارً  الثاين:   .)2((شرح)مل َجيُْز  بعد طلوِع الصبِح أو قبَل ُغروِب الشمسِ  اتبييُت النية، فلو نوى 

النية وهو أن يَنوَى الصوَم عن الكفارة، فال يُتأّدى مبطلق الّنيِة، وال بنيِة النفِل، تعيُني  الثالُث:
  وال بنيِة واجٍب آخَر.

ن يقوَل: صوُم الـُمتعِة أو جزاُء احللق أو غريمها، ولو  الرابُع:   أن يَنِوَي الصوَم واملضاَف إليه 
  مل ُيِضْفه مل َجيُْز.
ِم املنهيِة مل َجيُز عن أن َيصوَم يف غِري األ اخلامُس: ِم الـَمنهّيِة ورمضاَن، فلو صام يف األ

ب  أدائُهالكفارة، وإن صّح  مع احلُرمة، ووجبْت إعادتُه، وال ُيشرتط يف شيٍء من الصيام يف 
  .)3((کبري)اإلحراِم التتابُُع وال احلرُم وال اإلحراُم إال يف صوِم الثالثِة للُمتعِة والِقراِن 

م ال صوم][ح   عاجز عن ا
وَمن عِجز عن الصوم لِكْربٍ أو َمَرٍض ال يُرجى بُرُؤه ال ُجيْزِئُه الفديُة عن الصوم كما إذا وجبْت 

                                                   
ت   )1( ب اجلنا ــ فصل يف أحكام الصدقة صــــانظر "إرشاد الساري":    .440، 439ــ
  . 441أيضا: فصل يف أحكام الصيام صــــ  )2(
ت ــــ فصل فی حکم الصيام إخل صــــ  )3( ب اجلنا   .331، 330املنسک الکبري: 



نايات                 باب ا

د اهلدَي وال طعاَم ستِة مساكَني ومل يَقِدر على الصوم وأراد أن يُطِعم عن  عليه كفارُة األَذى فلم جيَِ
ٍم ثالثَة مساكَني مل َجيُْز إ ِد اهلدَي صياِم ثالثِة أ     ال ستَة مساكَني، وكذا الـُمتمتُِّع والقارُن إذامل جيَِ

  .)1((لباب) و(شرحه)ومل يَقِدْر على الصوم مل َجيُْز أن يُطعم عن الصيام 

سادس   الفصل ا
ماع ودواعيه    ا

فأنزل أو احتلم فإْن َنَظر إىل فـَرِْج امرأتِه بشهوٍة فأمىن وإن َتكّرر ذلك أو تَفّكر  أما الدَّواِعيُّ:
َشر أو عانق أو قـَبَّل أو َلَمس بشهوٍة  َ ِبيَلني أو  ال شيَء عليه سوى الُغسل، ولو جامع فيما دون السَّ

، ولو قّبل امرأَته ُمودِّعا هلا إن قصد الشهوَة فعليه الفديُة )2(أنزل أو مل يُنزِْل فعليه دمٌ  اامرأًة أو أمردً 
لكّف أو جامع  »وال ذاك ال قصدُت هذا«وإال فال، وإن قال:  ال جيب شيٌء عليه، ولو استمىن 

  .)3(يمًة أو ميتًة أو صغريًة ال ُتشَتهى إن أنزل فعليه دٌم، وإن مل يَنزِل فال شيَء عليه

[ ِ وا م ا   [ح

  .)4(وال يَفُسد حجُّه بشيٍء من الدَّواعي مع اإلنزال خبالف الصوم
ت فيَ  وأما اجلماُع: ، فإن جامع يف )5(به احلجُّ والعمرُة إذا ُوِجد بشروطه فُسدوهو أغلُظ اجلنا

سيً  يالِج قدِر اَحلَشفِة بال حائٍل َمينع وجوَد احلرارِة واللَّذِة ولو   اأو ُمكَرهً  اأحد السبيلني ِمن آدِميٍّ 
ئمةً  ً  اأو صبيً  اأو عبدً  اأو معذورً  اأو ُخمِطئً  أو  قبل الوقوف بعرفَة أو قبل أكثِر طواِف  أو جمنو

     امقطوعً  االعمرِة فسد حجُّه أو عمرتُه، أنزل أو مل يُنزِْل، وكذا لو استدخلْت ذَكَر محاٍر أو ذَكرً 
إلمجاع؛ ألّن داعي الشهوِة يف النساء أمتُّ، فلم تكن يف جانِِبهّن قاصرًة  ولو لغري آدميٍّ فسد حجُّها 

يمةً خبالف الرجِل إذا ج وُيستثىن من اآلدمي امليتُة والصغريُة اليت ال ُتشَتهى كما  ،)6((رداحملتار) امع 
                                                   

ــ فصل يف أحكام الصيام صــــ  )1( ت ــ ب اجلنا   .443، 442انظر "إرشاد الساري": 
ـــ الفصل الرابع "اهلندية": كتاب   )2( ت ـ ــ الباب الثامن يف اجلنا     .1/244احلج ــ
  .381، 380انظر "إرشاد الساري": فصل يف حكم دواعي اجلماع صــــ  )3(
  .371أيضا: فصل إذا ألبس حمرم حمرما صــــ  )4(
  .371أيضا: فصل إذا ألبس حمرم حمرما صــــ  )5(
ب الدر" مع "الرد""  )6( ت : كتاب احلج ــــ    .674 -3/672اجلنا



نايات           باب ا

  .)1()رداحملتار(و (شرح)مّر 
ئمٌة أو ُمكَرهٌة أو جامعها صيبٌّ أو جمنوٌن فسد حجُّها، و  ال َترجع مبا لزِمها على فلو ُجوِمَعت 

ه، فإذا أّدى ما َنَذره ال يَرجع على الـُمكرِه، كذا نقله ه كَرُجٍل أُكرَِه على النَّذر؛ فإنه يلَزمالـُمْكرِ 
، ولو َلفَّ ذََكَره ِخبرقٍة وأوجله إن َوَجد حرارَة الفرِج واللّذَة يَفُسُد )2(شرح الطحاوي"اإلتقاينُّ" عن 

يف احلال، وإن نزع يف  زَع يـَنْـ هذا إذا مل«وقيل: ، )3(وفسد حجُّه صّح إحراُمه اوإال ال، ولو أحرم ُجماِمعً 
، وَميضي يف فاسِده وجو كحائضٍة، فَيفعل مجيَع ما يَفعله يف احلجِّ »لّصوم ااحلال مل يـَْفُسْد اعتبارً 

، وإمنا وجب الـُمِضيُّ )4(على الصحيح فعليه ما االصحيِح وَجيتنب ما ُجيتَنب فيه، وإن ارتكب حمظورً 
صله دون ر) وصِفه، ومل َيسقط الواجُب به لنقصانه فيه مع فساده ملا أنه مشروٌع  ))5(.  

زاء والقضاء  ا م ا ّ [ح جّ  ص جنون والعبد  ا   ]الفاسد وا

نوَن ال جزاَء عليهما وال قضاَء، وكذا ال ُمِضيَّ عليهما يف  وعليه شاٌة إال أنَّ الصََّيب وا
، أما ال عبُد فيلَزمه اهلدُي وقضاُء احلّج بعد الِعْتق سوى إحرامهما إال أنه يُؤَمر مبضيه وقضائه استحبا

  حجة اإلسالم.

كفارة   العبد [األصل  البا   ]ا

َجيب فيه املاُل يُؤاَخذ به بعد الِعْتق خبالف ما فيه الصوُم كما مّر يف أوائِل  وكلُّ ما
كذا يف   ،بدنٍة مقاَم الشاة ُسْبعُ  مُ وَّ قَ ، ويُـ )6((حبر) الباِب، وال رجوَع للُمكَره على الـُمكرِه

                                                   
ت   )1( ب اجلنا ـــ فصل: وإذا ألبس احملرم 3/672"حاشية ابن عابدين": كتاب احلج ــــ  ت ـ ب اجلنا ، وانظر "إرشاد الساري": 

  .373، 372حمرما صــــ
ت   )2( ب اجلنا   (هامش "تبيني احلقائق"). 2/368"حاشية الشليب": كتاب احلج ــــ 
ــ النوع الرابع يف حكم اجلماع صــــ"املنسك الك  )3( ت ــ ب اجلنا   .274بري": 
ب الدر" مع "الرد"" و 375انظر"إرشاد الساري": فصل: فإذا جامع يف أحد السبيلني يف الوقوف صــــ  )4( : كتاب احلج ــــ 

ت    .3/674اجلنا
ت   )5( ب اجلنا ـــ    .2/124"النهر": كتاب احلج ـ
ت "البحر": كتاب ا  )6( ب اجلنا   .3/27،26حلج ــــ 



نايات                 باب ا

ن ُحيَصر بعد  فَافْـَهْم، وعليه القضاُء واإلعادُة ِمن قاِبٍل ولو نفًال  )1(البحر أو من عامه ذلك 
هلدي مث زال إحصارُه، وأمكنه إدراُك احلج  ؛ اوال عمرَة عليه لو كان مفرِدً  )2((کبري)اإلفساد فَتحّلل 

، أال َترى أنه مل َيسُقط عنه أفعاُل احلج خبالف الـُمـْحَصر إذا حلَّ من إحرامه  ألنه ليس بفائِت احلجِّ
  .)3((بدائع)بذبح اهلدي فعليه العمرُة يف القضاء لفوات احلج يف ذلك العامِّ 

مُ  جّ مَ  [ح   الفاسد] ن أفسد ا

كما لو أفسد قضاَء صوِم رمضاَن، ومتامه يف   ولو أفسد القضاَء أيضا ال يلزَمه إال قضاُء حجٍة واحدةٍ 
  َجيب االفرتاُق يف القضاء عند إال إذا خاف املواقعَة، فُيستحّب أن يَفرتقا إذا أحرما. وال )4(رداحملتار

 ِ ِ [ا   ا]رارً ماع 
قبل الوقوف يف جملٍس واحٍد مع امرأٍة واحدٍة أو أكثَر فعليه دٌم واحٌد،  اولو جامع مرارً 

الُس فلكلِّ جملٍس دٌم على حدٍة عندمها، وقال "حممٌد":  مل ُيكفِّر  دٌم واحٌد ما«وإن اختلف ا
، ولو جامع يف جملٍس آخَر ونوى رفَض الفاسد فعليه دٌم واحٌد يف قوهلم مجيعا، وال )5(»لألول
طلةٌ يلَزمه  ألعمال خبالف ماإذا  )6(لثاين شيٌء مع أن نيَة الرفض  ؛ ألنه ال َخيرُُج عنه إال 

لّرفض كالـُمْحَصر مبرٍض أو عدوٍّ فإنه بذبح اهلدي َحيِلُّ، وَيرتفض إحراُمه، ومتامه  اكان مأمورً 
واحٌد ولو يف جمالَس لو تعّدد اجلماُع بعد األول بقصِد الرفِض ففيه دٌم  ، وكذا )7(رداحملتاريف 

  .)9(، وال فرَق بني احلجِّ والعمرِة يف مجيع ما ذكر)8(أو مع ِنسوةٍ 
                                                   

ت   )1( ب اجلنا   .3/26"النحر": كتاب احلج ــــ 
ب اإلحصار ــــ فصل يف أسباب املوجبة صــــ  )2(   .346"املنسك الكبري": 
  .4/464"البدائع": كتاب احلج ــــ فصل يف بيان ما يفسد احلج   )3(
ب الدر" مع "الرد"انظر "  )4( ت :كتاب احلج ــــ    .3/675اجلنا
ت  القول الراجح:  )5( ب اجلنا ، و"الفتاوى السراجية":  3/42الراحج فيه قول الشيخني كما يف "البحر": كتاب احلج ــــ 

ب اجلماع صــــ   .187كتاب احلج ــــ 
ــ فصل: ولو جامع مرارا صــــ  )6( ت ــ ب اجلنا   .276، 275"املنسك الكبري": 
ت د"الدر" مع "الر "  )7( ب اجلنا   .3/665: كتاب احلج ــــ 
ت   )8( ب اجلنا   .3/27"البحر": كتاب احلج ــــ 
ب جماوزة امليقات بغري إحرام   )9( ـــ    (هامش"البحر الرائق"). 3/86"املنحة": كتاب احلج ـ



نايات           باب ا

  مطلب
ماع بعدَ [ وقوف قبَل   ا ارة ا ز   ]طواف ا

رِة كلِّه  وأّما لو جامع بعد وقوفه بعرفةَ  ولو حاَل الُوقوِف أو بعَده قبَل احللق، وقبَل طواِف الز
يَفُسد إذا جامع قبل «ه سواٌء جامع قبل الّرمي أو بعَده، وقال الثالثُة: أو أكثرِه فلم يَفُسد حجُّ 

سيً  الرمي وعليه بدنةٌ  إن  اكما يف عاّمة الُكُتب، وسواٌء جامع مرًة أو مرارً   »اأو عامدً  اسواٌء جامع 
جلماع الثاين رفَض اإلحرام فبدنٌة لألّول وشاٌة للث لُس، فإن اختلف ومل يَقِصد  اين يف قوهلما؛ اّحتد ا

قصً    جلماع فلم يَتغّلظ ُموِجُبه. األن اجلماَع َصاَدَف إحراما 
، وإْن »إْن َذَبح لألّول بدنًة فَيجب للثاين شاٌة، وإّال فال َجيب للثاين شيءٌ «وقال "حممٌد": 

لثا   .)1(َض اإلحراَم فعليه بدنٌة لألّول وال شيَء عليه للثاين يف قوهلم مجيعاين َرفْ َقَصد 

ماع بعدَ  لق قبل [ا   طواف]ال ا

رِة كلِّه أو أكثرِه شاٌة وعليه املتون، وقيل:    .»نةٌ بد«وبعد احللق قبَل طواِف الز

ماع لق بعد  قبَل  [ا   طواف]الا

رِة كلِّه أو أكثرِه شاٌة إمجاعا؛ ألن تعظيَم اجلناية إمنا كان لـُمراعاة  وقبَل احللق بعد طواِف الز
 لوجود اِحللِّ يف حقِّ غِري النِّساء اقصً  ا، أما بعد احللق قبَل الطواِف فقد صادفْت إحرامً هذا الرُّكنِ 

  .)2(البحرَفَخفَّ اجلزاُء، وتوضيُحه يف 

ماع بعدَ  عدَ  [ا لق و   أ األشواط] ا

رِة أربعَة أشواٍط مث جامع فال شيَء عليه عند ولو قبَل السعي، وقالِت  ولو َحَلق وطاف للز
، وكذا َمن جامع يف العمرة بعد أكثِر طواِفها ال َتفُسد )3(عليه دٌم لو قبل السَّعِي؛ ألنه ركنٌ الثالثُة: 

                                                   
ــ فصل: ولو جامع مرارا صــــ  )1( ت ــ ب اجلنا   .276"املنسك الكبري": 
ت "البحر": كت  )2( ب اجلنا   .30، 3/29اب احلج ــــ 
ت ــــ فصل: وإن جامع بعد الوقوف بعرفة صــــ  )3( ب اجلنا   .377انظر "إرشاد الساري": 



نايات                 باب ا

  .)1((رداحملتار) ه قبل احللقعمرتُه، وعليه شاٌة، ولو بعد ما طاف الكلَّ وَسعى لكن ُيشرتط كونُ 

  تتمة

رة أربعَة أشواٍط يف َجوِف احلِ    »مطلقا«ِر، مث جامع يعين قبَل احللق، وقيل: جْ ولو طاف للّز
رة ُجُنبا مث جامع مث أعاده طاهرً  فعليه دٌم، ولو طاف   اكما مّر اخلالُف فعليه بدنٌة، ولو طاف للز

  مث وِطَئ ال يلَزمه شيٌء سواء أعاد أو  اأربعَة أشواٍط طاهرً  كلَّه أو أكثَره على غِري ُوضوٍء، أو طاف
مل يُِعْد، وَمن فاته احلجُّ إذا جامع فعليه الـُمِضيُّ يف إحرامه وعليه دٌم، وقضاُء الفائت وليس عليه 

ا خبالف العمرِة املبتدأِة    .)2((کبري)قضاُء العمرة اليت يَتحّلل 
ها بعد ئُ مث جامع فسدْت عمرتُه وعليه قضا اِحلْجرِ جوف  ولو طاف للعمرة أربعَة أشواٍط يف

خرى يَنِوي قضا ِم التشريِق وشاٌة، ولو أهّل حبّجٍة أو عمرٍة، وجامع فيها، مث أحرم  ها ئِ ها قبل أدائَ أ
  .)3(مل يَفرُّغ من الفاسد فهي هي، وإهاللُه يصّح ما

  مطلب 
اع القارن    

طواِف العمرِة كلِّه أو أكثرِه َفَسد حجُّه وعمرتُه، وعليه الـُمِضيُّ  جامع القارُن قبَل الُوقوف وقبلَ 
ن وقضا   بل الُوقوف بعد ما طاف لعمرتهوإن جامع ق ِقرانهما، وسقط عنه دُم الئُ فيهما، وعليه شا

ن لفساِد احلجِّ وشاٌة للجماع  ِقرانكلَّه أو أكثَره فسد حجُّه دون عمرتِه وسقط عنه دُم ال وعليه شا
يف إحراِم العمرِة، وعليه قضاُء احلج فقط، وإن جامع بعد طواِف العمرِة وبعد الُوقوف قبَل احللق 

رِة كلِّه أو أكثرِه مل يَفُسد احلجُّ وال العمرُة وال َيسقط عنه دُم ال وعليه بدنٌة  ِقرانوقبَل طواِف الّز
رِة كلِّه أ)4(للحج وشاٌة للعمرة ن كما قّدمنا قُبيل ، وبعد احللق قبل طواِف الز : فصل’’و أكثرِه شا

  .»للعمرة بدنٌة للحّج وشاةٌ «وقيل:  ،‘‘ال َمتّتَع وال ِقرانَ 

                                                   
ت الدر" مع "الرد""  )1( ب اجلنا   .3/676: كتاب احلج ــــ 
ـــ فصل: وروى ابن مساعة عن دمحم صــــ  )2( ت ـ ب اجلنا   .278، 277"املنسك الكبري": 
رة جنبا صــــ  )3( ت ــــ فصل: ولو طاف للز ب اجلنا   .380، 379انظر "إرشاد الساري": 
  .376، 375أيضا: فصل: وإن كان املفسد قار صــــ  )4(



نايات           باب ا

       ، )2((فتح) »بدنٌة للحج وال شيَء للعمرِة، والذي َيظَهر أنه الّصوابُ «: )1(وقال الَوبَرِيُّ 
نمل َحيِلْق حىت  ولو رة أربعَة أشواٍط مث جامع قبل احللق فعليه شا   .)3(طاف للز

بيه   ت
ماع] دنة با ائط وجوب ا  ]  

جلماع ثالثٌة: فشراُئط   وجوِب البدنة 
  أن يكون اجلماُع بعد الُوقوف. األوُل:
أن يكون قبَل الطواف وقبَل احللق عند اجلُمهور، وأما على قول احملققني: فقبَل  والثاين:

  .)4(لطواِف قبلَ احللِق أو بعَدها
نيًة فعلى كلِّ واحٍد شاٌة مع البدنة اهــ والثالُث:   .)5(أن يكون اجلماُع أّوَل مرٍّة فلو جامع مرًة 

ن،  ولو أّن قارً  فاته احلجُّ فطاف لعمرته ومل َيُطْف ملا فاته ِمن احلجِّ حىت جامع فعليه كفار
مرتني مجيعا وَسعى إال أنه مل َحيِلْق رأَسه، ولو أنه حني فاته وكذلك لو فعل ذلك بعد ما طاف للع

فعليه للحلق  ااحلجُّ َظنَّ أنه قد َبَطل حجُّه فطاف لعمرته وسعى مث حلق رأَسه وجامع بعد ذلك مرارً 
  . )6(الكبريدمان وال جيب عليه أكثَر من َدَمني؛ ألنه فعل ذلك على قصد الرفض، كذا يف 

سابع   الفصل ا
جّ    واجب  أفعال ا ر ترك ا لق وا بح وا وقوف وا س وا   لطواف وا

  ففيه عشرُة مطالَب: 

                                                   
"كتاب  هـ)، َلهُ 510ت – 000هو ُحمَمَّد بن أيب بكر اْخلََوارِْزِمّي زين األئمة اْلَفِقيه اْحلََنِفّي الشهري خبمري الوبري (م  )1(

  ).2/83األضاحي". ("هدية العارفني" 
ت ــــ فصل: فإن نظر إىل فرج إخل   )2( ب اجلنا ـــ    .3/43"الفتح": كتاب احلج ـ
ت ــــ الفصل اخلامس   )3( ب اجلنا ـــ    . 1/245"اهلندية": كتاب احلج ـ
رة جنبا صــــ  )4( ت ، و"الدر املختا380"إرشاد الساري": فصل: ولو طاف للز ب اجلنا ، 3/675ر": كتاب احلج ــــ 

ت  ب اجلنا   .3/29و"البحر": كتاب احلج ــــ 
ــ فصل فإن نظر إىل فرج إخل   )5( ت ــ ب اجلنا ـــ    .3/42"الفتح": كتاب احلج ـ
ـــ فصل: وروى ابن مساعة عن دمحم صــــ  )6( ت ـ ب اجلنا   .278"املنسك الكبري": 



نايات                 باب ا

طلب األو   لا
ارة ز واجب  طواف ا    ترك ا

ه جنبا][إذا طاف     ه أو أ

رة ُجنـُبً  أو نـَُفساَء كلَّه أو أكثَره، وهو أربعُة أشواٍط فعليه بدنٌة، ويَقع  اأو حائضً  اولو طاف للّز
      حتما، فإن أعاده سقطْت عنه البدنُة،  اويُعيده طاهرً  ابه يف حّق الّتَحلُّل وَيصري عاصيً  اُمعتد 

حراٍم جديٍد، وإن مل جيُ  اِوْزه ولو رجع إىل أهله وجب عليه العوُد إلعادته، مث إن جاوز الوقَت يعود 
لطواف لل ن أحرم بعمرٍة، يَبدأ  حراٍم جديٍد  رة، عاد بذلك اإلحراِم، فإذا عاد  عمرة مث َيطوف للز

م النحِر فال شيَء عليه، وإن أعاده بعدها سقطْت ولو مل يـَعُ  ْد وبـََعث بدنًة أجزأه، مث إن أعاده يف أ
  .)1(عنه البدنُة ولزِمه شاٌة للتأخري

ٍع مِ  [إذا طاف أقل    ا]جنبً  ن أر

م النحر]فعليه شاٌة، فإن أعاده اولو طاف أقلَّه ُجنـُبً  وجبْت عليه صدقٌة لكلِّ شوٍط  [بعد أ
رِة، كذا يف  نصُف صاٍع لتأخري األقلِّ  شرح عن  )3(اهلندية، ومثله يف )2(البحرمن طواِف الز

  .الطحاوي

ُ [إذا طاف   ه   دَ ه أو أ
ً
  ا]ث

ً ولو طاف  رة كلَّه أو أكثَره ُحمِْد ً  افعليه شاٌة، ويُعيد طاهرً  للّز ، فإن »اَحْتمً «وقيل:  استحبا
ِم النحِر أو بعَدها، وال شيَء عليه للتأخري، وقيل:  عليه «أعاده سقط عنه الدُم سواء أعاده يف أ

  .)4((لباب) »صدقٌة لكلِّ َشوطٍ «، وقيل: »دمٌ 

                                                   
رة صــــ"إرشاد الساري":   )1( ت ــــ فصل يف حكم اجلناية يف طواف الز   .382، 381ب اجلنا
ت ــــ فصل: وال شيء إن نظر إخل   )2( ب اجلنا   .3/32"البحر": كتاب احلج ــــ 
ت ــــ فصل: وإن كا1/246"اهلندية": كتاب احلج ــــ الفصل اخلامس يف الطواف   )3( ب اجلنا ن ، و انظر "إرشاد الساري": 

  .376املفسد قار صـــ
ت إخل صـــ  )4( ت ــــ فصل يف حكم اجلنا ب اجلنا   .384، 383انظر "إرشاد الساري": 



نايات           باب ا

 
ّ
دَ [إذا طاف أقل   ثا]ه 

ً ولو  فَينُقص منه  الغْت قيمُته دمً نصُف صاٍع إال إذا ب ومل يُِعْد فعليه لكلِّ َشوطٍ  طاف أقلَّه ُحمِْد
  .)1((حبر)شاء  ما

بيه   ت
واو[ مع  عيده طاهرً  ا   ا] قو و

ألّن الواجَب أحُد الشيَئني، إّما الشاُة أو اإلعادُة،  ؛مبعىن أو اويُعيده طاهرً الواو يف قوهلم: 
بوِر فهي أفضُل من الّدم، وأما إذا  واإلعادُة هي األصُل ما دام مبكَة، فيكون اجلابُر من جنِس ا
رجع إىل أهله ففي اَحلَدث اتّفقوا على أّن بـَْعَث الشاِة أفضُل من الرجوع، واختلفوا يف اجلنابة، 

، واختار يف  )2(يةاهلدافاختاريف  أن بـَْعَث الدِم  احمليطأّن الَعْوَد إىل اإلعادِة أفضُل؛ ِلَما ذكر
 .)3(البحربه، وفيه منفعٌة للفقراء، كذا يف  اأفضُل؛ ألن الطوَف األوَل وقع ُمعتد 

ا[ما يُ    ]اا أو حائضً  قضاء ما إذا طاف جنبً  عت من الطواف األول وا
له؛ ألن  ، فاملعتُرب هو األّوُل والثاين جابرٌ اأو حائضً  ا، وقد طافه ُجنـُبً اَف طاهرً وإذا أعاد الطوا

  .»لألّول فكأنّه مل يكن ااملعتُرب هو الثاين، ويكون َفْسخً «: يَتكّرر، وقيل الغرَض ال
ب خبالف جيَ َجيب وعلى الثاين  َتظَهر يف إعادة السعي، فعلى القوِل األّوِل ال وفائدُة اخلالف

؛ )4(برتكها اتفاقا لذلك فإنه ال شيَء عليه من إعادة السعي، والّدمِ  اإذا مل يُِعِد الطواَف وأراق دمً  ما
راقِة الدِم ال يَنفسُخ األّوَل، وإمنا يَنجِرب به نقصانُه فيكون السعُي بعد طواٍف كامٍل، ولو طافه  ألّن 

 ً   فاملعتُرب هو األّوُل اتّفاقا. ُحمِْد

مُ   ن ترك مَ  [ح
ّ

ارة  ز ه]طواف ا   ه أو أ

رة كلَّه أو أكثرَه، فهو ُحمرٌِم أبدً  يف حّق الّنساء حىت يطوَف، فُكّلما جامع  اولو ترك طواَف الّز

                                                   
ت ــــ فصل: وال شيء إن نظر إخل   )1( ب اجلنا   .3/32"البحر": كتاب احلج ــــ 
ت   )2( ب اجلنا ـــ    .2/279"اهلداية": كتاب احلج ـ
ت ــــ فصل: وال شيء إن نظر إخل "البحر":كتاب احلج ـــ  )3( ب اجلنا   .3/33ـ 
ت إخل صــــ  )4( ت ــــ فصل يف حكم اجلنا ب اجلنا   .383انظر "إرشاد الساري": 



نايات                 باب ا

لثاين شيءٌ  لُس إال أن يَقِصَد الرفَض، فال يلَزمه  أن يعوَد بذلك  ا، فعليه حتمً )1(لزِمه دٌم إذا تَعّدد ا
  اإلحراِم وَيطوفه وال ُجيزئ عنه البدُل أصال.

مُ  ارة أقّل مَ  [ح ز ع] ن ترك طواف ا   من أر

ِم النحِر فليس عليه  اولو ترك منه َشوطً  أو َشوَطني أو ثالثًة فعليه دٌم، فلو أَمتَّ الباقَي يف أ
بـُرٍّ، ولو عاد إىل أهله بـََعث شاًة،  شيٌء ولو أمتّه بعدها يلَزمه صدقٌة، لكلِّ َشوٍط نصُف صاٍع ِمن

  وإن اختار الَعْوَد يلَزمه إحراٌم جديٌد إن جاوز الوقَت.
لّشاِة، وإن كان مب: «البدائعويف   كَة فالرجوُع أفضُل؛ ألنه َجبَـَر الشيءَ واألفضُل أن يَبعث 

  .)2(اهــ»جبنسه، فكان أوىل

مُ   طاف راكبً  نمَ  [ح
ً

موال  العا أو 
َ

كشوف   ورة] أو 

أو مكشوَف الَعورة قدَر ما ال جتوز الصالُة  اأو َزْحفً  أو حمموًال  اولو طاف كلَّه أو أكثَره راكبً 
أو يف َجوِف احلجِر فعليه دٌم، فإن أعاده سقط، ولو عاد إىل أهله بـََعث  امعه بال عذٍر أو منكوسً 

بعذٍر   اأو َزْحفً  أو حمموًال  اطافه راكبً شاًة، وإن اختار الَعوَد يلَزمه إحراٌم جديٌد إن جاوز الوقَت، ولو 
  كمرٍض أو ِكَربٍ فال شيَء عليه.

ِم النحِر فعليه دٌم، ولو أّخر أقلَّه فعليه لكلِّ َشوٍط  ّ رٍة كلَّه أو أكثَره عن أ ولو أّخر طواَف الّز
  ، وهذا عند اإلمكان.)3(صدقةٌ 

ائضة إذا طهُ  ارة  ز م طواف ا حر] رْت [ح    آخر أيام ا

ن  رة كلُّه أو أكثرُه قبل الُغروب  م النحِر إن أمكنها طواُف الز ّ فلو طُهرت حائٌض يف آِخِر أ
ا كاالستقاء وب َيَسُع أربعةَ بَِقي َزَمٌن إىل الُغر  والتَّسرتُّ عن األعُني وَخلِع الثياِب  )4(أشواٍط مع ُمقّدما

أشواٍط فلم  بعةِ ر أو حاضْت بعَد ما َقَدَرْت على أواالغتساِل وقطِع املسافِة فلم َتُطْف حىت َغرَُبْت 
                                                   

ت الدر" مع "الرد""  )1( ب اجلنا   .3/664: كتاب احلج ــــ 
م النحر   )2(   .2/316"البدائع": كتاب احلج ــــ فصل: وأما حكمه إذا فات عن أ
ت إخل صــــ  )3( ت ــــ فصل يف حكم اجلنا ب اجلنا   .385، 384انظر "إرشاد الساري": 
  أي أخذ املاء من البئر وغريه. قوله "االستقاء":  )4(



نايات           باب ا

َتُطْف حىت مضى الوقُت لزِمها دٌم للتأخري، وإن أمكنها أقلُّه أو حاضْت بعد ما قدرت على أقلِّه 
  .)1(فلم َتُطْف ال شيَء عليها

بيه   ت
م [ أخ الطواف مع قو ائض  ء  ا   ]ال 

يف وقٍت مل َتقِدْر على  ُمقّيٌد مبا إذا حاضتْ  »لتأخِري الطوافِ ال شيَء على احلائِض «فقوهلم: 
ِم النحِر، وال ُميكنها أكثُر الطواف إال بعَد ُمضيِّها ّ  )2((لباب) أكثِر الطواِف أو حاضْت قبل أ

لكن إجياَب الدم فيما إذا حاضْت بعد ما َقَدَرْت عليه مشكٌل؛ ألنه ال يلَزمها فعُله يف أول  )3((حبر)و
ّملْ ا   .)4((رداحملتار) لوقت، نعم! َيظَهر ذلك فيما لو َعِلَمْت وقَت حيِضها فأّخرْته، 

رأة إذا حاضْت  م ا ارة]  وقت ال [ح ز   تقدر  طواف ا
لو حاضْت يف وقٍت ال تَقدر على الطواف لزِمها دٌم؛ : «عن احمليطضياء األبصارويف 

ا ُمَفّرِطٌة، ولو حاضْت يف وقتٍ  ا قدرْت على أن َتطوف أربعَة أشواٍط مل يلَزمها  أل       شيٌء؛ أل
، وهللا )6(وهذا ظاهٌر العتبارمها آخَر الوقت اهــ املبتغىه يف ، وحنو )5(لتأخري طةً مل َتِصْر ُمْفرِ 

  سبحانه وتعاىل أعلم.

ائض انقطع دمُ [ دتها] ها فطافْت ا د  أيام    ثم 

ا  أْو ال أو مل يَنقطع ولو انقطع دُمها بدواءٍ  م عادِ فاغتسلْت أْو ال وطافْت مث عاد دُمها يف أ

                                                   
رة الدر" مع "الرد""  )1( ت ــــ مطلب: يف طواف الز ب اجلنا   .3/616: كتاب احلج ــــ 
ت  )2( ب اجلنا م النحر صــــ انظر :"إرشاد الساري":    .387ــــ فصل: حائــض طهرت يف آخر أ
ب التمتع   )3(   .2/649"البحر": کتاب احلج ــــ 
رة الدر" مع "الرد""  )4( ت ــــ مطلب يف طواف الز ب اجلنا   .3/616: كتاب احلج ــــ 
ت ص: "ضياء األبصار على منسك الدر املختار"  )5(   . (خمطوطة)39ــــب اجلنا
ا قادرة على أن «هذه املسئلة يف "اللباب وشرحه" بتعبري آخر ونصه:  عربتقد  التنبيه:) 6( ولو حاضت يف وقٍت تقدر أي حال كو

تطوف فيه أربعه أشواط فلم تطف أي قبل احليض لزمها دم للتأخري...، ولو حاضت يف وقت تقدر (أي قبل احليض)على أقل من 
ت ــــ ، وتعبري "شرح »ذلك مل يلزمها شيء ب اجلنا اللباب" هو الصواب ويؤيده كالم املؤلف يف التنبيه السابق. انظر("إرشاد الساري": 

ــ ــ387فصل: حائــض طهرت إخل صــ ت ــــ فصل: حائض طهرت إخل صــ ب اجلنا    .284)، وكذا يف "املنسك الكبري": 



نايات                 باب ا

وعليها أن تُِعيَده طاهرًة، فإن أعادتَه سقط ما وجب  َيصّح طواُفها ولزِمها بدنٌة وكانت عاصيًة،
  .)1((لباب)

م تطهر قبل يض إذا  ارة  حالة ا ز م طواف ا رجوع [ح   ]ا

الُقفول ومل َتطُهر فاستفتْت هل َتطوف أم ال ؟ قالوا يُقال هلا: ال حيَِلُّ لِك ولو َهّم الرَّْكُب على 
  .)2(وصّح طواُفِك وعليِك َذْبُح بدنةٍ  دخوُل املسجد، وإن دخلِت وطُفِت أِمثْتِ 

م[ ة] ح تح   طواف ا

ا الدُم فتَـَتحّرى، فإن وقع حترِّيها ع لى ُطْهٍر أو حيٍض وأّما الـُمِضّلة وهي املستحريُة اليت استمّر 
ألحوط، فال َتطوف وال عيده بعَد عشرِة  َتدخل املسجَد إال للركن، مث تفذلك وإال فعليها األخُذ 

ا إن كانت طاهرًة فقد أّدْت، وإن كانْت حائضً  ٍم، وللصدر وال تُعيده؛ أل ّ فليس عليها طواُف  اأ
  .)3(الصدر

ارة جنبً  لز  ا [إذا طاف 
ً
دث لصدر طاها أو    ]أو بالعكس ارً و

رِة ُجنـُبً  م النحر فعليه اوللّصدر طاهرً  اوِمْن فُروع اإلعادِة ما لو طاف للّز ، فإن طاف للّصدر يف أ
نيا فال شيَء عليه، وإن طاف للصدر بعد  رة، وإن طاف للصدر  دٌم لرتك الصدر؛ ألنه انتقل إىل الز

م النحر فعليه دمان: دٌم لرتك الصدر ودٌم  نيا سقط عنه دُمه، وإن أ رة، وإن طاف للصدر  لتأخري الز
 ً رة ُحمِْد رة، مث إن طاف اوللصدر طاهرً  طاف للز ِم النحِر انتقل إىل الز ّ ، فإن حصل الصدُر يف أ

م النحِر ال نيا فال شيَء عليه، وإال فعليه دٌم لرتكه، وإن حصل الصدُر بعد أ ينتقل إليها،  للصدر 
ً  وعليه دمٌ  رة ُحمِْد ً لطواف الز رة ُحمِْد   .فعليه دمان اوللصدر ُجنـُبً  ، ولو طاف للز

مُ  َ مَ  [ح ارة أو أقل  طواِف  ن ترك أ ز لصدا   ]تمامهإ قبَل  ره ثم طاف 

رة وعليه  ل منه طواُف الز م النحر، ُكمِّ رة أكثرَه فطاف للصدر بعد أ ولو ترك من طواف الز

                                                   
ت ــــ فصل: حائــض ط  )1( ب اجلنا   .388هرت إخل صــــانظر "إرشاد الساري": 
رة   )2( ـــ مطلب يف طواف الز   .3/616"حاشية ابن عابدين": كتاب احلج ـ
ـــ مبحث يف مسائل املتحرية   )3(   .529 - 1/527أيضا: كتاب الطهارة ـ



نايات           باب ا

رة عنددمان، دٌم لتأخري  اإلمام ودٌم لرتك أكثر الصدر عند الكل، وإن طاف لكل واحٍد منهما  الز
رة إن كان أكثَره فعليه إمتاُمه  رة من طواف الصدر، مث يُنظر يف الباقي من الز أَقلَّ ُيكمَّل طواُف الز

ر  افرضً  ة أقلَّه فعليه دٌم لرتك وال يَنوب عنه الدُم وعليه دٌم لتأخريه عند اإلمام، وإن كان الباقي من الز
رة )1(األقل منه اتفاقا وصدقٌة لتأخريه عند اإلمام، وعليه دٌم لرتك الصدر ، ولو ترك من طواف الز

ل منه طوافُ  ِم النحِر ُكمِّ رة، مث يُنظر يف الباقي من الصدر إن كان  أقلَّه فطاف للصدر بعَد أ الز
عليه صدقٌة  ا كانمّ  لكلِّ َشوٍط نصُف صاٍع من بـُرٍّ، وأ أكثَره فعليه دٌم وإال فصدقٌة عند الكل، 

  .)2(رداحملتارلتأخِري أقلِّ الفرِض عند اإلمام، لكل َشوٍط نصُف صاٍع من بـُرٍّ، ومتاُمه يف 

اا   طلب ا
صدر واجب  طواف ا    ترك ا

؛ ألنه واجٌب، )3(وٍط صدقةٌ فعليه شاٌة، وإن طافه ُحمِْد فعليه لكل شَ  اطاف للّصدِر ُجنـُبً  ولو
رِة، ويُعيده وجوً    .)4((رداحملتار) يف احلدث ً نُدْ يف اجلنابة و  فكان أدىن من طواِف الز

خلُروج من مكَة؛ ألنه ما دام فيهامل ُيطاَلب به  ولو تركه كلَّه أو أكثرَه، وال يَتحقق الرتُك إال 
وبعده ُخيريَّ ليطوَف مامل ُجياِوِز امليقاَت،  اوعليه الرجوُع حتمً مامل يُرِِد السفَر فعليه شاٌة إن مل يَرجع، 

حراٍم جديٍد بعمرٍة وال شيَء عليه لتأخريه بني إراقةِ  وإْن تـََرك أقلَّه فعليه  )5((رداحملتار) الدِم والرجوِع 
  .)6((لباب)لكلِّ َشوٍط صدقٌة 

                                                   
رة جنبا إخل صــــ  )1( ــ فصل: لو طاف للز ت ــ ب اجلنا   .386، 385انظر "إرشاد الساري": 
ت "الرد"الدر" مع انظر "  )2( ب اجلنا ـــ    .3/664: كتاب احلج ـ
ت ــــ فصل يف اجلنابة يف طواف الصدر صــــ  )3( ب اجلنا   .388انظر "إرشاد الساري": 
ت الدر" مع "الرد""  )4( ب اجلنا   .3/662: كتاب احلج ــــ 
  .3/665أيضا:   )5(
ت ــــ فصل يف اجلنابة  )6( ب اجلنا   .388يف طواف الصدر صــــ انظر "إرشاد الساري": 



نايات                 باب ا

الث طلب ا   ا
واجب  طواف القدوم    ترك ا

فعليه دٌم، ولو ُحمِْد فصدقٌة لكل َشوٍط نصُف صاٍع من  اللُقدوم كلَّه أو أكثَره ُجنـُبً فلو طاف 
ً  ا، ويُعيده طاهرً )1(شاء ص منه مانقُ بُرٍّ إال أن يَبلغ ذلك دما فيَ  يف احلدث،  ً نُدْ و  يف اجلنابة، وجو

لو َشرَع فيه مث ترك  فإن أعاده سقط عنه اجلزاُء، ولو تركه كلَّه فال شيَء عليه، وقد أساء خبالف ما
لشُّروع ، وحكُم كلِّ طواٍف )2((رداحملتار) أكثرَه فعليه دٌم أو أقلَّه فصدقٌة؛ ألنه كالّصدر لوجوبه 

  وغريه. )3((لباب)كحكِم طواِف القدوِم  َتَطوُّعٍ 

طل راا   بعب ا
واجب  طواف العمرة    ترك ا

ً فعليه  اأو حائضً  اُجنـُبً  اولو طاف للعمرِة كلَّه أو أكثَره أو أقلَّه ولو َشوطً  أو نـَُفساَء أو ُحمِْد
 شاٌة، ال فرَق فيه بني الكثِري والقليِل واجلُُنب والـُمـْحِدث؛ ألنه ال مدخَل يف طواِف العمرِة للبدنِة 

رِة، وكذا لو ترك األقلَّ منه ولو َشوطً وال للّصدقِة خب لزِمه، ولو أعاده سقط عنه  االِف طواِف الز
  .)5((لباب)و )4((کبري) الدمُ 

ً : «الظهرييةعن  البحرلكن يف  وجب عليه لكلِّ َشوٍط نصُف صاٍع  لو طاف أقلَّه ُحمِْد
  .السراجية، ومثُله يف )7()6(اهــ» شاء ص منه ماٍة إال إذا بلغْت قيمُته دما، فَينتقِ من ِحنط

جيب عليه إعادُة ما طاف  ا: ولو طاف أقلَّه ُحمِْد وأكثرُه طاهرً شرح الطحاويوأيضا يف 
 ً ، قال يف ِسنان املالو منسك الفارسيأو صدقْة لكلِّ َشوٍط نصُف صاع، وحنُوه يف  ُحمِْد

                                                   
  .389صــــ أيضا:  )1(
ت الدر" مع "الرد""  )2( ب اجلنا   .3/665: كتاب احلج ــــ 
ت ــــ فصل يف اجلنابة يف طواف الصدر صــــ  )3( ب اجلنا   .389انظر "إرشاد الساري": 
ت ــــ فصل: ولو طاف للعمرة ص  )4(   .385ــــ"املنسك الكبري": الباب التاسع يف اجلنا
ت ــــ فصل يف اجلنابة يف طواف العمرة صــــ  )5( ب اجلنا   .390انظر "إرشاد الساري": 
ت   )6( ب اجلنا   .3/39"البحر": کتاب احلج ــــ 
ـــ الفصل السابع   )7(   . (خمطوطة)367، 1/366"الفتاوى الظهريية": کتاب احلج ـ



نايات           باب ا

  .)1( اهــ »فَافْـَهمْ والظاهُر أنه قوٌل آَخُر، «: رداحملتار
، وال ُجيزئ عنه البدُل أصال، ولو طاف القارُن اولو ترك كلَّه أو أكثَره فعليه أن يطوفه حتمً 

 ً ، وَسعى َسْعَيني أعاد طواَف العمرة قبل يوم النحر، وال شيَء عليه، وإن طواَفني للعمرِة والُقدوم ُحمِْد
، وقد فات وقُت القضاء، ويُعيد الرمَل  مل يُِعْد حىت طلع فجُر يوِم النحِر لزِمه دمٌ  لطواف العمرِة ُحمِْد

،  يف طواف رة وَيسعى بعَده استحبا فال شيَء عليه يف اَحلَدث، ويف اجلنابة إن  )2(وإن مل يُِعْدمهاالز
  .(فتح) مل يُِعِد السعَي فعليه دٌم، وكذا احلائضُ 

، أما يف القارن إذا دخل يوُم حملُّه ما إذا مل يكن قارً  إّن الـُمعَتِمَر يُعيد الطوافَ فقوهلم: 
  .)3(البحرالنحر فال إعادَة، ومتاُمه يف 

 ً وَسعى بعَده فعليه دٌم إن مل يُِعِد الطواَف ورجع إىل أهله، وليس عليه  ولو طاف للُعمرة ُحمِْد
ال شيَء عليه، ويف اجلنابة إن مل يُِعِد  شيٌء برتِك إعادِة السعِي، وكذا لو أعاد الطواَف ومل يُِعِد السعيَ 

  .)4(السعَي فعليه دمٌ 

  يهبت
   الطواف  ضوابط 

كلُّ طواٍف َجيب يف كلِّه دٌم ففي أكثرِه دٌم ويف أقلِّه صدقٌة إال يف طواِف العمرِة فقليُله وكثريُه  .1
  سواٌء.

رة بعد مىت طاف أيَّ طواٍف مع أيِّ النقصان، مث أعاده سقط ُموِجُبه إال  .2 إذا أعاد طواَف الز
ِم النحِر، وقد طافه ُجنـُبً    لزِمه دٌم للتأخري عند اإلمام. اأ

 وال شيَء عليه ،ولو طاف أيَّ طواٍف، وعلى ثَوبِه أو بدنِه جناسٌة أكثَر من قدر الدرهِم ُكرِه .3

                                                   
ب اجلالدر" مع "الرد""  )1( ت : كتاب احلج ــــ    .3/663نا
؛ ليحصل الرمل قوله "وإن مل يعدمها إخل": مل نطلع على ضمري التثنية يف "الفتح" ما نصه:  التنبيه:  )2( ويسعى بعده استحبا

، والصواب ما ذُكر يف "الفتح"؛ ألن املقصود هنا سعُي احلج وهو والسعي عقيب طواف كامل، وإن مل يعد ال شيء عليه
ت واحد. انظر "فتح القد ب اجلنا   .3/49ير": كتاب احلج ــــ 

ت   )3( ب اجلنا ـــ    .3/39انظر "البحر": کتاب احلج ـ
ت ــــ فصل يف اجلنابة يف طواف العمرة صــــ  )4( ب اجلنا   .391انظر "إرشاد الساري": 



نايات                 باب ا

رُح": اهــ، وقال "الشا »ولو كان قدَر الدرهم ال ُيكره«: منسك الفارسيويف ، )1((لباب)
  .)2(الشرح، ومتاُمه يف »الظاهُر أنه ُيكره مطلقا على تفاوِت الكراهِة بني كثرِة النَّجاسِة والِقّلةِ «

طل سا ا   ب ا
س واجب  ا    ترك ا

، ولو تركه لعذٍر كالَزِمن مٌّ عند د  )3(ولو ترك السعَي كلَّه أو أكثَره فعليه دٌم وحجُّه  إذا مل جيَِ
َمن َحيمله ال شيَء عليه، ولوترك منه ثالثَة أشواٍط أو أقلَّ فعليه لكل َشوٍط صدقٌة إال أن يَبُلغ ذلك 
دما، فله اخلياُر بني الدم وتنقيِص الصدقة، ولو سعى كلَّه أو أكثَره راكبا أو حمموال بال عذٍر فعليه 

وإن كان )5((حبر)مل يلَزمه دٌم؛ ألن السعَي غُري موّقٍت  ، مث لو أعاده ماشيا بعد ما َحلَّ، وجاَمعَ )4(دمٌ 
، ولو بدأ )6(بعذٍر فال شيَء عليه، وإن سعى أقلَّه راكبا أو حمموال بال عذر فعليه صدقٌة لكل َشوطٍ 

ملروة أو  ِقْيه مث أتى به من الصفا أيضا حىت ختمه  لصفا فسعى شوطا أو ثالثًة، وترك  السعَي 
لصفا فعليه دٌم لرتك الرتتيب يف أكثر سعى شوَطني وتر  قيه، مث أتى به من املروة حىت ختمه  ك 

لصفا  قيه مث أتى به من املروة حىت ختمه  السعي كرتك املشي فيه، ولو سعى أربعَة أشواٍط وترك 
  صدقٌة لرتك الرتتيب يف أقل السعي كرتك املشي فيه، وهللا سبحانه وتعاىل أعلم. فعليه لكل َشوطٍ 

ن  ولو سعى قبَل الطواف مل يُعتدَّ به، فإن مل يُِعْده فعليه دٌم، ولو ترك السعَي ورجع إىل أهله 
حراٍم جديٍد، فإن كان بعمرٍة فيأيت أّوًال فأراد العوَد يعُ  )7((شرح) خرج من امليقات فعال العمرة  ْوَد 

  .)8(طواَف القدوم مث يسعي بعده، وإذا أعاده سقط الدمُ  ًال مث َيْسعى، وإن كان حيجُّ فيطوف أوّ 

                                                   
  .392أيضا: فصل: ولو طاف فرضا صــــ  )1(
  .392أيضا: فصل: ولو طاف فرضا صــــ  )2(
. ("املغرب يف ترتيب املعرب": الزاء مع النون  الزمن":قوله "  )3(   ).1/210أي الذي طال مرضه زما
ت ــــ فصل يف اجلناية يف السعي صــــ  )4( ب اجلنا   .393انظر "إرشاد الساري": 
ت   )5( ب اجلنا   .3/40"البحر": کتاب احلج ــــ 
ت ــــ   )6( ب اجلنا   .393فصل يف اجلناية يف السعي صــــانظر "إرشاد الساري": 
  املصدر السابق.  )7(
  املصدر السابق.  )8(



نايات           باب ا

؛ ألن فيه منفعًة للفقراء، والنقصاُن ليس )1(»والدُم أحبُّ إّيل من الرجوع«: األصلقال يف 
  .)2((بدائع)بفاحٍش فصار كما لو طاف ُحمِْد مث رجع إىل أهله 

ن خرج من امليقات  مث زال عذرُه وعاد ينبغي أن يُؤَمر ولو ترك السعَي لعذٍر، ورجع إىل أهله 
يُقاس على حائض طُهرت بعد  لسعي احتياطا؛ ألن السعَي غُري مؤّقٍت، ومل ُيصّرِحوا بسقوطه، وال

ا ال َجتب عليها طواُف الصدر لسقوطه عن  اخلروج من مكَة حىت جاوزِت امليقاَت مث رجعْت؛ فإ
حلديث؛ وألن مشروعيَة طواِف الصدِر ل لصدر؛ ألنه أصٌل يف احلّج خبالف السعي فإنه احلائض 

  .)3(ختصارٍ  )ضياء األبصار(واجٌب مطلقا 
  .ولو ترك الصعوَد على املروَتني ال شيَء عليه إال أنه ُيكره

حر] س عن أيام ا م تأخ ا   [ح

م النحر، ولو ُشُهورا ال شيءَ  العمرة،  عليه ويُكره، وكذا احلكُم يف سعى ولو أّخر السعَي عن أ
ومل يَبُلْغ حدَّ املروة مثال، ولكن يَبقى بينه وبني املروة مقداُر الثلث، مث يرجع إىل الصفا،  سعىولو 

 .اللبابهكذا يفعل سبَع مرّاٍت ُجيزئه وعليه دٌم أي لرتك األقّل، كذا يف 
َهد أن ما يف أن عليه لرتكه مقداَر كلِّ َشوٍط صدقٌة كما سبق إذ مل يـَعْ  والظاهرُ «قال شارُحه: 

ولو طاف حلّجته، وواَقَع النساَء مث سعي بعد ، ترك كلِّه دٌم يف ترك أقله أيضا دٌم إال يف طواف العمرة
  .)4( »ذلك أجزأه عند

سادس طلب ا   ا
وقوف بعرفة واجب  ا    ترك ا

  .)5(أفاض من عرفَة قبل الُغروب أو بعَده قبَل وقوف ُجْزٍء من الليل فعليه دمٌ  فلو

                                                   
ب السعي بني الصفا واملروة   )1(   .2/408"األصل": كتاب املناسك ــــ 
ـــ فصل: أما بيان حكمه   )2(   .2/320"البدائع": كتاب احلج ـ
ت ص:"ضياء األبصار على منسك الدر املختار"  )3(   . (خمطوطة)93 ،92ــــب اجلنا
ت ــــ فصل يف اجلناية يف السعي صــــ  )4( ب اجلنا   .394، 393انظر "إرشاد الساري": 
ت الدر" مع "الرد""  )5( ب اجلنا   .3/663: كتاب احلج ــــ 



نايات                 باب ا

بيه   ت
األوىل «: الفتح، قال يف )1( »وَمن أفاض قبَل اإلمام من عرفاٍت فعليه دمٌ «: اهلدايةوما يف 

إال على  مل يكن قطّ  اــّـ؛ ألنه املراُد إال أن اإلفاضَة من اإلمام ملقبل أن تغُرَب الشمسُ أن يقول: 
عتبارها   .)2(اهـ» الوجِه الواجِب أعين بعَد الُغروب َوَضع املسألَة 

سابع طلب ا   ا
وقوف بمزدلفة واجب  ا    ترك ا

ن كان به ِعّلٌة أو َضْعٌف أو كانت  ولو ترك الوقوَف مبزدلفَة بال عذٍر لزِمه دٌم، وإن تركه بعذٍر 
ا مل يلَزمه شيٌء إال أنه ُيكره، ولو فاته الوقوُف  وشيَء عليه، ول امرأًة َختاف الزِحاَم ال ترك املبيَت 

حصاٍر فعليه دمٌ    ، وسيأيت متاُمه يف اإلحصار إن شاء هللا تعاىل.)3(مبزدلفَة 

ا طلب ا   منا
مرات واجب  ر ا   ترك ا

النحر أو إحدى عشَر حصاًة  ولو ترك رمَي يوم كلَّه أو أكثَره كأربِع حصياٍت فما فوَقها يف يومِ 
م الرّمي، وهو الرابُع،  التفاق، وإمنا يَتحّقق الرتُك بُغروب الشمس من آِخِر أ فيما بعده فعليه دٌم 

، )4(وإن أّخره إىل يوٍم آخَر فعليه القضاُء مع الّدم عند "أيب حنيفة"، و"عندمها" َجيب القضاُء ال غريُ 
ه، وإن ترك األقلَّ كحصاٍة أو حصاَتني أو ثالَث يف اليوم األول أو وإن أّخره إىل الليل فال شيَء علي

ا فيما بعده فعليه لكّل حصاٍة صدقٌة إال أن يبُلَغ ذلك دما فَينُقص منه ما  عشَر حصياٍت فما دو
 مع الصدقة عند "أيب حنيفة"، و"عندمها" جيب القضاُء  فعليه القضاءُ  شاء، ولو أّخره إىل يوٍم آخرَ 

م كلِّها فعليه دٌم واحٌد غريُ  ال ، ولو ترك رمَي اجلمار الثالث يف يوٍم واحٍد أو يف يوَمني أو يف األ
  .)5(الحتاد اجلنس

                                                   
ت   )1( ب اجلنا ـــ    .2/284"اهلداية": كتاب احلج ـ
ت   )2( ب اجلنا ـــ    .3/53"الفتح": كتاب احلج ـ
ت يف الوقوف إخل صـــ  )3( ت ــــ فصل يف اجلنا ب اجلنا   .395، 394انظر "إرشاد الساري": 
كما يف "حاشية ابن عابدين": كتاب احلج ــــ مطلب يف رمي   الراجح ما قاله اإلمام "أبو حنيفة"  القول الراجح:  )4(

ب اإلحرام 3/619اجلمرات الثالث    .2/611، و"البحر": كتاب احلج ــــ 
ــ فصل يف اجلناية يف اجلمرات صــــ  )5( ت ــ ب اجلنا   .396انظر "إرشاد الساري": 



نايات           باب ا

اسع طلب ا   ا
لق بح وا واجب  ا    ترك ا

ذبح شيئا من الّدماِء الواجبِة يف احلّج أو العمرة خارَج احلرم مل َيسُقْط عنه وعليه ذبٌح آَخُر،  ولو
م النحر فعليه دٌم ولو حلق يف احلل للحج أو العمرة أو ولو أ ّخر القارُن واملتمتُِّع الذبَح عن أ

، وكذا لو حلق للحج )1(»ال شيَء عليه«لكليهما فعليه دٌم عندمها وقد َحتّلل، وقال "أبو يوسَف": 
َم النحر ريَه، ودٌم واحٌد عند كان أو غ  افلو بعَدها فعليه دمان عند "أيب حنيفة" ُمفرِدً  ،يف احلل أ

  .)2(»ال شيَء عليه«"حممٍد" وقال"أبو يوسف": 

طلب العا   ا
نها و الطوف ذا ب لق و بح وا ر وا تيب ب ا    ترك ال

ولو حلق الـُمفرُِد أو غريُه قبل الرمي أو القارُن أو املتمتُِّع قبَل الذبح أو َذَحبا قبل الرمي فعليه دٌم 
  .)4()3(حنيفة" برتك الرتتيبعند "أيب 

حللق يف غري أوانه«وقيل:     ؛ ألن احللَق »عليه دٌم آخُر إمجاعا بسبب اجلناية على اإلحرام 

                                                   
كما جزم به يف "حاشية ابن عابدين": كتاب احلج ــــ   الراجح ما عليه اإلمام "أبو حنيفة" و"دمحم"  القول الراجح:  )1(

ت  ــ الباب الثامن ــ3/666ب اجلنا   .1/247ــ الفصل الرابع ، و"اهلندية": كتاب املناسك ــ
ب  كما يرتشح من عبارات صاحب "الدر": كتاب احلج الراجح ما عليه اإلمام "أبو حنيفة" القول الراجح:   )2( ــــ 

ت  ت بينيو"الت 3/666اجلنا ب اجلنا ، و"اهلندية": كتاب املناسك ــــ الباب الثامن ــــ الفصل 3/666": كتاب احلج ــــ 
ت ــــ فصل يف الذبح واحللق صــــ1/247الرابع  ب اجلنا   .395، وانظر "إرشاد الساري": 

ت ــــ فصل يف ترك الرتتيب بني أفعال احلج صــــ  )3( ب اجلنا   .396انظر "إرشاد الساري": 
سواء كان عامدا  اعلم أن املذكور يف عاّمة كتب احلنفية هو وجوب الدم برتك الرتتيب عند "أيب حنيفة" املالحظة:   )4(

سيا كما يُعرف من إطالق املؤلف  يف كتابه "احلجة على أهل  أيضا، ولكن ذكر اإلمام "دمحم"  أو جاهال أو 
ب الذي جيهل فيحلق رأسه قبل أن يرمَي مجرة  عن أيب حنيفة يف الرجل جيهل وهو حاج فيحلق رأسه : «2/371املدينة": 

ت عن اإلمام هو عدم وجوب الدم برتك الرتتيب جاهال » يهن يرمي اجلمرة أنه ال شيء علأقبل  فعلم من هذا أن إحدى الروا
ا وحنمل عليها حديث  خذ  سيا، فلو  يكون مطابقا لظاهر األحاديث غري املوجبة للدم برتك الرتتيب،  ارم، وال حرج...و

لناس خاصة يف هذا الزمان، وبه يندفع التعارض بني  للغة وأسهُل وأرفُق  ر، راجع لالستزادة "درس الرتمذي" ( األحاديث واآل
ب ما جاء أن عرفة كلها موقف - حفظه هللا  -اهلندية) لشيخ اإلسالم "دمحم تقي" العثماين    .143/ 3، كتاب احلج ــــ 



نايات                 باب ا

ال ِحيلُّ إال بعَد الذبح، وهذا يف الصورة األوىل والثانيِة خبالف الثالثة فإن الذبَح قبَل الرمي ليس 
إذا قّدمه فال َجيب عليه  كامًال   انفسه، وإمنا مل يكن َمنسكً جبنايٍة على اإلحرام؛ ألنه مباٌح مشروٌع يف 

عتبار التقدمي، ولو طاف قبل الرمي واحللق ال شيَء عليه ويُكره   .)1(إال دٌم واحٌد 

  تتمة

م النحر أيضا ينبغي : «الكبريويف  إذا حلق القارُن قبل الذبح وأّخر إراقَة الدم عن أ
م ودٌم لل أن جيب عليه ثالثُة دماٍء، دمٌ   ِقرانحللقه قبل الذبح ودٌم لتأخري الذبح عن أ

والتمتع، ولو حلق قبَل الرمي والباقي حباهلا وجب دٌم رابٌع حللقه قبل الرمي، هذا مقتضى  
  .)2(»كالمهم، وهللا أعلم مبرامهم

امن الفصل  ا
 ّ َ   وما يتعلق به  صيد ال

صل اخللقة،  ُش  فالّظُيب والفيُل واحلماُم املستأنساُت صيٌد، والَبعُري الصيُد هو احليواُن املتوحِّ
والبقُر والشاُة املستوحشاُت ليست بصيٍد، وأما املتولَُّد من الّظيب والشاة إن كانِت األُم ظبيا فهو 

ت ما ، وقد يُوجد)3(صيٌد، وإال فال يكون يف بعض البالِد وحشيَة اخللقة ويف بعضها  من احليوا
السودان متوحٌِّش وال يُعرف منه مستأنٌس عندهم فالـُمحرُِم منه يف  س فإنه يف بالدمستأنسًة كاجلامو 

  ا، والكلُب ليس بصيٍد أهِلي )5(التبينيوسيأيت عن  )4(رداحملتاربالده َحيْرُم عليه صيُده ما دام فيها 
َنوُر األهليُّ ليس بصيٍد، اكان أو وحشيً  وأما البَـرَّيُّ ففيه روايتان عن ؛ ألنه أهلٌي يف األصل، وكذا السِّ

نه كالكلب ليس بصيٍد، ولو وحشياالبحر، وجزم يف )6((فتح) أيب حنيفة ، وكذا يف ابن )7(: 
                                                   

ت ــــ فصل يف ترك الرتتيب بني أفعال احلج صــــ  )1( ب اجلنا   .396انظر "إرشاد الساري": 
ــ فصل يف تقدمي نسك صــــ"  )2( ت ــ ب اجلنا   . 291املنسك الكبري": 
ت ــــ فصل يف ترك الواجبات بعذر صــــ  )3( ب اجلنا   .397انظر "إرشاد الساري": 
ت   )4( ب اجلنا ـــ    .3/677"حاشية ابن عابدين": كتاب احلج ـ
ت   )5( ب اجلنا   .2/384"التبيني": كتاب احلج ــــ 
ت   )6( ب اجلنا ـــ    .61، 3/60"الفتح": كتاب احلج ـ
ت   )7( ب اجلنا   .2/46"البحر": کتاب احلج ــــ 



نايات           باب ا

  .)1(الوحشي روايتان سِ رْ العِ 
  والصيُد نوعان:

  لبحر.بـَرَّيٌّ: وهو ما يكون توالُده يف البَـرِّ سواء كان ال يَعيش إال يف البَـرِّ أو يَعيش يف البَـّر وا .1
ملعاش .2 لتوالد ال   .وحبرىٌّ: وهو ما يكون توالُده يف البحر فالعربُة 

أو غريَه كالسََّمك والِضْفدع  فالبحريُّ حالٌل اصطياُده للُمحرِم جبميع أنواِعه سواء كان مأكوًال 
  وغري ذلك. املاءِ  وكلبِ  اةِ فَ حْ لَ املائي والسََّرطان والتِّْمساح والسَ 

م صيدِ  حر] طيورِ  [ح   ا

وأما طيوُر البحر فال َحيّل اصطياُدها له؛ ألن توالَدها يف البَـّر، وإمنا يدخل البحَر لطلب الرزق، 
  .)2((شرح)حُر لو ُوجد يف أرض احلرم حيَِّل صيُده لعموم اآلية والبَ 

والبَـّرِيُّ حراٌم  ،)3(اهــ» ن الغديَر والبئَر والعَني كالبحر؛ ألن املراَد به املاءُ «وقد صرّح الشافعّيُة 
  .اصطياُده على الـُمحرِم يف احلل واحلرم وعلى احلالل يف احلرم

  مطلب
صيد    قتل ا

     جزائُهيلَزم  وهو مضطرٌّ أوُمكَرهٌ  )4(أو عودا اأو سهوً  اوبقتله يف اإلحرام أو احلرم ولو تسببً 
كل اِجليَف أو  )5(ولو َسُبعا غَري صائل إال ما استثين من اآلية كالِذْئِب واِحلدأِة والُغراِب الذي 

قي الفواسق كاحلّيِة والَعْقرِب والَفأرِة األهلّيِة والوحش   ُيوٍد.ّيِة والكلِب الَعُقوِر فليست بصُ خيلط، وأما 
قُي السباع كالفيِل واألسِد والنِمِر والفهِد والضَُّبِع والضَّبِّ  َلِق وأما  والَريبُوِع والسَّمُّوِر والدَّ

ْنجاِب والثعلِب واخلنزيِر والِقَرِد وحنِو ذلك كالصقِر والبازي والُبوِم والعُ  ِق قاِب والنَّسِر والُعْقعُ والسِّ

                                                   
ت ــــ فصل يف ترك الواجبات بعذر صــــ  )1( ب اجلنا   .399انظر "إرشاد الساري": 
  .398أيضا صــ  )2(
ب حمرمات اإلحرام  )3(   .6/179 "حتفة احملتاج يف شرح املنهاج": كتا احلج ــــ 
  أي ال فرق يف لزوم اجلزاء بني قتل الصيد أول مرة وبني قتله مرة أخرى. قوله "َعْودا":  )4(
  .هاجم على آخرأي غري  قوله "غري صائل":  )5(



نايات                 باب ا

  .)2() 1(وُغراِب الّزرِع فيجب بقتلها اجلزاُء إال أن َتُصولَ 
  :وتفصيُله: أّن صيَد الرب مأكوٌل وغُري مأكول

لغًة ما بلغْت هدفاملأكوُل كله َجيب بقتله اجل ه، ولو كان ئُ يـَْني أو أكثَر، وال يُعترب ابتدازاُء 
لغًة ما بلغتْ    .)3(مملوكا يلَزمه قيمُته ملالكه أيضا 

وأما غُري املأكول َسُبعا كان أو حنَوه ولو خنزيرا ما سوى الفواسق فيجب بقتله اجلزاُء ال جياوز 
،  جيب عليه ال يًال ابتدأه الـُمحرُِم حىت لو قـََتل فِ بقيمته شاة إن  أكثُر من شاٍة أو شاَتني لو كان قار

ألذى فقتله فال شيَء عليه للجناية سواء أمكن دفُعه بغري سالٍح أو ال كما هو  فإن ابتدأ هو 
    فعليه اجلزاُء، أنه إذا أمكن دفُعه بغري سالٍح فقتله  املنتقىو احمليطإطالُق املتون، وذُكر يف 

لغة ما بلغتْ    .)4(ولو كان مملوكا يلَزمه قيمُته ملالكه 
وما ذكر من لزوم اجلزاء بقتل األسِد والنِمِر والفهِد هو املنصوُص عليه يف ظاهر الرواية، وأما 

  وأما غُري املأكول فنوعان:  قال: ،كالضَُّبع وحنوه فَجَعلها كالفواسق ال البدائعصاحُب 
ألذى غالبا كاألسِد والذئِب والنمِر والفهدِ  نوعٌ  -   .يكون ُمؤِذ مبتِد 
ألذى كالّضبِع والثعلِب وغريِمها -   .ونوٌع ال يكون ُمبتِد 

فاألّوُل حيَِّل قتُله وال شيَء فيه خبالف الثاين إال أن َيصوَل، وهذا قوُل أئمِتنا الثالثِة، وقال 
  .)5(اهـ »يلَزمه اجلزاُء وإن صال«"ُزفـَُر": 

من  وطي واحلمام الذي جييءكان ُمعلَّما كالبازي والشاهني والصَّقر والطُّ لو   والصيُد اململوكُ 
ُمَعلٍَّم، وقيمُته  املوضِع البعيدِة وغِري ذلك من األصناف الذي تـُّتخذ للتـََّرفُِّه يلَزمه قيمُته للجناية غريَ 

                                                   
)، Sable(  "السمور":)، Jerboa( قوله "الريبوع":  )1(

 "الصقر":)، Owl(  "البوم":)، Squirrel(  "السنجاب":)، Fisher(  "الدلق":
 )Hawk ،(:"البازي، العقاب"  )Eagle ،(:"العقعق" 

 (Magpie) ،:"النسر"  )Vulture.(  
ــ فصل يف ترك الواجبات بعذر صـــ  )2( ت ــ ب اجلنا   .399، 398انظر "إرشاد الساري": 
ا ــــ فصل: مث ال خيلو الصيد صــــ  )3( ت وكفارا ب جزاء اجلنا   .429أيضا: 
ت ــــ فصل: إن قتل حمرم صيدا   )4( ب اجلنا   .2/63"البحر":  کتاب احلج ــــ 
  .429، 2/428كتاب احلج ــــ فصل: بيان أنواع الصيد   "البدائع":  )5(



نايات           باب ا

لغًة ما بلغْت إال أن يكون للهو دُة ملالكه ُمعّلما  قيمته بسبب التعليم أو تفاخِر ، وال تُعترب ز
ا ِحلُسن ذاٍت يف الصيد فمعتربٌة كاحلمام املَطوَّقة واملصوّ  )1(لوكالت ُ د َتِة والصيِد حلق الشرع، وأما ز

  .)2((لباب) احلسِن املليحِ 
لو رمى إىل  ُيشرتط فيه التعدي كنائٍم انقلب على صيٍد فقتله َضِمنه، وكذا والقتُل مباشرًة ال

بُّد فيه من التعدي كما إذا َنَصب  صيٍد يف اِحلّل فأصابه يف احلرم عليه اجلزاُء، وإن كان بتسبب ال
فَعَثر فمات أو أخذه َسُبٌع أو انصدم  اشبكًة للصيد أو َحَفر له حفريًة َضِمنه، وكذا لو نـََفر صيدً 
إىل عادته يف السكون، فإن هلك بعد  بشجٍر أو حجٍر يف َفوره ضِمنه ويكون يف ُعهدته حىت يعودَ 

بغري ُصنِعه وتنفريِه فانكسرْت رِجُله مل يلَزمه شيٌء، وكذا  منه السكون فال شيَء عليه، ولو نفر الصيدُ 
آَخَر َضِمنهما، ومثُله ما لو أرسل كلَبه فزجره آَخُر، َضِمنه كل منهما، وكذا  افقتل صيدً  الونفر صيدً 

ّدى إىل آخَر فقتلهما أو اضطرب السهُم يف الصيد، فوقع على بيضٍة أو لو رمى سهما إىل صيٍد فتَـعَ 
ها أو  )3(بَوْقِشها ادها فتلف صيدٌ فـَرٍْخ  فأتلفها ضِمنهما، وكذا لو رِكب دآبًة أو ساقها أو ق أو َعضِّ

  مل َيْضَمن. اذنِبها أو َروثِها أو بـَْولـِها ضِمنه، ولو انفلَتْت بنفسها فأتلفت صيدً 
مبكَة مث خرجوا إىل مىن فأمروا أحَدهم أن يغلق الباَب وفيه  اأن مجاعًة نزلوا بيتً وعلى هذا فما ُروي 

ا؛ ألن اآلمرِين َتسبّبوا جزائُهمحاٌم وغريُها، فلما رجعوا وجدوها ماتْت عطشا، فعلى كل واحٍد منهم 
 يكون تـََعّد إال به لطُّيور يف البيت؛ ألنه الاهــ حممول على ما إذا عِلموا » إلغالق قَ ْغلِ مُ لْــألمر وا

لنفسه، فتعقل به  )5(خبالف ما لو َنَصب فسطاطا )4((حبر)وإال فال شيَء عليهم لَفْقِد شرِط التسبب 
أو أرسل كلَبه إىل حيواٍن مباٍح  كذئب فعِطب صيدٌ   للقتل حٍ صيٌد أو حفر حفرية للماء أو حليواٍن مبا 

    فأخذ ما َحيرُم أو إىل صيد يف احلل وهو حالل، فجاوز إىل احلرم، فقتل صيدا ال شيء عليه، وكذا 

                                                   
ــ فصل: الصيد  التنبيه:  )1( ت ــ ب اجلنا ـــ  قوله "التلوك": الصواب مكانه "امللوك" كما َصرّح به الزيلعي يف "التبيني":كتاب احلج ـ

دة قيمته ألجل تفاخر امللوك كما ال يعترب يف2/384يف احلرم     الصيد الـُمَعلَّْم ِعْلُمه يف حق الشارع إخل.، ما نصه: وال تعترب ز
ا ــــ فصل: ولو قتل صــــ  )2( ت وكفارا ب جزاء اجلنا   .429انظر "إرشاد الساري": 
ج اللغة": وقش  الوقش":قوله "  )3(   ).3/1026أي احلركة، يقال: مسعت وقشه أي حسه.("
ت ــــ   )4( ب اجلنا   .3/48فصل: إن قتل حمرم صيدا "البحر": کتاب احلج ــــ 
ج اللغة": فسط أي  الفسطاط":قوله "  )5(   ).3/1150بيت من الشعر. ("



نايات                 باب ا

  .)1(لو طرد الصيَد حىت أدخله يف احلرم فقتله ال شيء عليه إال أنه ال يؤكل الصيد

حرِ  رمٍ [إكراه ا   ]آخرَ  م  

حالٌل ُحمرِما،  رهَ كْ رًِما على قتِل صيٍد فعلى كل واحٍد منهما جزاٌء كامٌل، وإن أَ ُحمرٌِم حمُ  رهَ كْ ولو أَ 
ُحمرٌِم حالال على صيٍد، إن   َأْكرهَ  فاجلزاُء على الـُمحرِم وال شيَء على احلالل ولو يف صيد احلرم، وإن

كان يف صيد احلرِم فعلى الـُمحرِم جزاٌء كامٌل، وعلى احلالل نصُفه، وإن يف صيد احلل فاجلزاُء على 
حببٍس   تـََوعََّدهَده بقتٍل كان اجلزاُء على اآلمر، وإن عَّ وَ تَـ وإن كا حالَلني يف صيد احلرم إن  الـُمحرِم،

  .)2((لباب)لقاتِل خاصة كانِت الكفارُة على املأموِر ا

  مطلب 
ك و ذ اللة واإلشارة و    ا

عليه فهي حراٌم على الـُمحرم مطلقا، وعلى احلالل يف احلرم أو الـمحرم  وكقتل الصيد الداللةُ 
ا شرائُط،   .)3(احملتارردمتحّققا مطلقا  وإن كان اإلمثُ  إال أنه لوجوب اجلزاء 

  

اللة و زاء  ا ائط وجوب ا   اإلشارة][

اُل ُحمرِما ولو كان املدلوُل حالال، فلو دّل حالٌل ُحمرِمً : األّول أو حالال على  اأن يكون الدَّ
ولو دّل ُحمرٌِم حالال  صيد احلرم فال شيَء على الّدال إال أنه َحيرُم عليه ذلك، وعلى القاتل اجلزاءُ 

احلالل، ولو دّل ُحمرٌِم حمرما على صيٍد فعلى على صيِد اِحلّل فقتله فعلى الّداِل اجلزاُء وال شيَء على 
  كل واحٍد منهما جزاٌء كامٌل.

ا القتُل فلو مل يقتـُْله فال شيَء على الّداّل وإن قتله فعلى كل واحٍد منهما  الثاين: أن يـَّتصَل 
  جزاٌء كامٌل.

                                                   
ت ــــ فصل: إن قتل حمرم صيدا   )1( ب اجلنا   .3/48"البحر": کتاب احلج ــــ 
ت ــــ فصل يف جناية املكرِه املكَره صــــ  )2( ب اجلنا   .449انظر "إرشاد الساري": 
ت   )3( ب اجلنا ـــ    .3/677"حاشية ابن عابدين": كتاب احلج ـ



نايات           باب ا

قتله املدلوُل فال جزاَء على أن يَبقى الدَّالُّ ُحمرِما إىل أن يَقتله اآلِخُذ، فإن دّله مث حّل ف الثالُث:
  .الّدالِّ 

ُخَذ املدلوُل الصيَد قبل أن يَنفِلَت عن مكانه حىت لو انفلْت عن مكانه مث أخذه  الرابُع: أن 
  .فقتله ال شيَء على الّدالِّ 

يراه حىت لو دلّه أو أشار إليه واملدلوُل يَعلم  أن ال يعلَم املدلوُل مكاَن الصيد وال اخلامُس:
  أو يَراه من غري داللٍة وإشارٍة ال شيَء على الّداّل.مبكانه 

أن ُيصدِّقه يف داللته حىت لو كّذبه ومل يـَتَِّبِع الصيَد حىت دّله عليه آخُر فصّدقه فقتله  السادُس:
ن أخربه فلم يـََره حىت دّله آخُر فطلبه ف اجلزاُء على الدال الثاين، فلو مل ُيصدِِّق األوَل، ومل ُيكّذبه 

  .)1(وقـََتله كان على كل واحد منهما اجلزاُء كما على القاتل
، كما يف    .)2(املنحةواإلشارُة كالّداللة يف مجيع ما ذكر

لثا فقتله فاجلزاُء على اآلمر الثاين دون األول،  خذ صيٍد فأَمَر املأموُر  ولو أَمَر ُحمرٌِم حمرما 
لثا فقتله وَجيب على القاتل أيضا خبالف ما لو دّل األوّ  خذه فأمر الثاين  ُل على الصيد وأمره أي 

  .)3((فتح)فاجلزاُء على كلٍّ من الثالثة، ولو أمره بقتله بعد ما أَخَذه ينبغي أن يضَمن 
إّن يف هذا «إن فال يقول لك: «وكذا لو أرسل  ُحمرٌِم حمرما إىل ُحمرٍم َيُدّله على صيٍد فقال: 

َخْلَف هذا احلاِئِط «فذهب فقتله فاجلزاُء على كل من الثالثة، ولو قال ُحمرٌِم:  »»املوِضِع صيدا
فدّل عليه،  اُيوٌد كثريٌة فقتلها فعلى الدَّالِّ يف كل واحٍد جزاٌء، ولو رأى واحدً ، فإذا خلفه صُ »صيدٌ 

يرامها فقتلهما فعلى ُخْذ أحَد هَذْين وهو «، ولو قال: )4(فإذا عنده غريُه اليضَمن الّدالُّ إال األولَ 
  .)5((رداحملتار)، وتوضيحه يف »الّداّل جزاٌء واحٌد، وإن كان ال يرامها فعليه جزاءان

ولو رأى ُحمرٌم صيدا يف موضٍع ال يقِدر عليه فدّله آخُر على الطريق فذهب إليه فقتله فعلى 

                                                   
ــ فصل يف الداللة واإلرشاد إخل صــــ  )1( ت ــ ب اجلنا   .407انظر "إرشاد الساري": 
ت   )2( ب اجلنا ـــ    (هامش"البحر الرائق"). 2/49"املنحة": کتاب احلج ـ
ت   )3( ب اجلنا ـــ    .3/64"الفتح": كتاب احلج ـ
ــ فصل يف الداللة واإلرشاد إخل صــــ  )4( ت ــ ب اجلنا   .408انظر "إرشاد الساري": 
ت الدر" مع "الرد""  )5( ب اجلنا   .3/678: كتاب احلج ــــ 



نايات                 باب ا

ً أو نُ  اأو سالحً  اأو قـَْوسً  االدال اجلزاُء، ولو استعار ِسكِّينً  من ُحمرٍم ليذَبَح به الصيَد فذحبه به،  )1(شا
  فإن كان ال جيد سواها فعلى الـُمِعري اجلزاُء، وإن كان جيد غريَها فال شيَء إال أنه ُيكره له ذلك، 

  .)2(على صيِد احلرِم ال شيَء عليه إال االستغفارَ  أو حالًال  اولو أمر أو دّل حالٌل حمرمً 

  مطلب
صيد    جزاء ا

بتقومي عدَلني يف َمْقَتله إن كان يُباَع فيه الصيُد وإال ففي أقرِب مواضَع منه يُباع  هو قيمُة الصيد
أن العدَلني ُخيّريان يف تقوميه مطلقا، وكذا يُعترب زماُن قتله، وُيشرتط للتقومي عدالن غُري اجلاين،  فيه ال

زاد عليه ُصنعًة، وأما  ا، ويُقّوم الصيُد من حيث إنه صيٌد ال من حيث م)3(»الواحُد َيكفي«وقيل: 
مٍر ِخلقيٍّ كحسن تصويِته ففي اعتبارها روايتان: يف رواية ال دُة  تُعَترب؛ ألنه ليس من  إذا كانِت الز

صل اخللقة، وُرّجح يف  بٌت   اعتباُرها التفاقهم البدائعأصل الصيديّة، ويف أخرى تُعَترب؛ ألنه 
ِء صيٍد حسٍن مليٍح كما لو قتل محامًة ُمَطّوَقًة أو فاختًة مَطّوقًة، على اعتباِر اُحلسِن واملالحِة يف جزا

زاده  مبا ويـَُقوَُّم الصيُد مبا فيه من اخللقة ال: «الفتح، ولذا قال يف )4(وهذا ُيشِكل على الرواية الثانية
ه بعد قتله بدليِل أن ليس مراُدهم أنه يُقّوم حلمُ  »ويُقّوم الصيُد حلما«، وما صرحوا به: )5(اهــ »التعليمُ 
       وألنه يلَزم عليه أّن اجللدَ  ،ةٌ ليس له قيم إذ ؛يصّح أن يُقّوم حلُمه بعد قـَْتله يُؤَكل حلُمه ال ما ال

عتبار جلده، وكونُه صيدً  ال يَنقطع به ال من حيث  احي  ايُقّوم بل املراُد أنه يُقّوم من حيث الذات 
لكلّية ملا ذكر من اتفاقهم على اعتباِر احلسِن  الصفِة، وليس مراُدهم إهداَر صفِة الّصيديِّة 

  كان بُصنع العباد، هذا. واملالحِة، وإمنا املراُد إهداُر ما
طاِح اِر الدِّيِك ونِ قَ م من الّلهو كنِ ـُمحرَّ لزاده الُصنعُة إال إذا كان  أما قيمُته ملالكه فُيعترب فيها ما

                                                   
  ).1/120َسهم؛ ألن السهم إذا كان طويال فهو الُنشاب. ("تقومي اللسان"أي القوله "النشاب":   )1(
ب   )2( ــ فصل يف الداللة واإلرشاد إخل صــــانظر "إرشاد الساري":  ت ــ   .409اجلنا
ت الدر" مع "الرد""  )3( ب اجلنا   .3/680: كتاب احلج ــــ 
ـــ فصل: بيان ما حيرم علي احملرم اصطياده   )4(   .2/439"البدائع": كتاب احلج ـ
ت ــــ فصل يف جزاء الصيد   )5( ب اجلنا ـــ    .3/69"الفتح": كتاب احلج ـ



نايات           باب ا

كان  وغريه، وال جيوز النظُري إال إذا )2((حبر)َيِة نِّ ــــولعب التيِس فال يُعترب كما يف اجلاريِة الـُمغَ )1(الكبشِ 
  .)3(قيمُته مثَل قيمة املقتول
ففي الظَّْيب والضَُّبِع شاٌة ويف الَريبوِع  »اجلزاُء نظُري الصيد يف اجلُثّة فيما له نظريٌ «وقال "حممٌد": 

ويف النُّعامِة بدنٌة، ويف محاِر الَوْحِش وبقِر الوحِش بقرٌة سواء كان قيمُته مثَل قيمِة املقتوِل أو  ،)4(جفرةٌ 
نظَري له كاحلماِم وسائِر الطُّيوِر فجزاُؤه قيمُته كما قاال، مث إذا ظهرت قيمُته  أقلَّ أو أكثَر، وما ال

، أو طعاما أو صياما، )5(تقومي عدَلنيب ، فإن بلغْت هد فللُمْحرِم القاتِل أو الّداِل أن َجيعلها هد
  وإن مل تَبُلغ مثَن هدي فله أن َجيعلها طعاما أو صياما.

لزِمه بعينه فاخلالُف يف  ا، فإذا عّينا نوعً )6(»اخلياُر يف التعيني إىل اَحلَكَمني«وقال "حممٌد": 
أما احلالُل القاتُل صيَد احلرِم  )7(الكفايةو النهايةمعىن املثل وفيمن له اخلياُر، كما يف فصَلني يف

  .)8(كما سيأيت ُجيزِئه الصومُ  فال
لقيمة، وَسْبُع شياٍه أفضُل من البدنة، فإن َفُضل شيٌء من  فإن اختار اهلدَي للتكفري اشرتاه 

بلغه، وإن شاء صرفه إىل الطعام، وأعطى كلَّ مسكٍني القيمِة إن شاء اشرتى به هد آخَر إن 
َفُضل إن كان أقّل منه أعطاه لفقٍري آَخَر، وإن شاء صام عن كلِّ نصِف  نصَف صاٍع من بـُرٍّ، وما

أو عن الباقي إن َقلَّ كما يف الصيِد الصغِري الذي ال تبُلغ قيمُته هد وال جيوز يف اهلدي  صاٍع يوما
هلدي إال أن تبُلغ قيمُته َجَذعا عظيما من الضَّْأن أو إال ما جيوز يف األ ضحية، فال يُتصوَّر التكفُري 

ن يُعِطَى كلَّ فقٍري  )9(ثَِنّيا من غريه، وال جيوز الصغاُر كاجلَْفرِة والَعَناقِ  واحلمِل إال على وجه اإلطعام 

                                                   
لقرن.قوله "ِنطاح"  )1(   : أي الضرب 
ت ــــ فصل: إن قتل حمرم صيدا   )2( ب اجلنا   .3/52"البحر": کتاب احلج ــــ 
ت   )3( ب اجلنا   .1/413"اجلوهرة": كتاب احلج ــــ 
ج اللغة": : أي "ةجفر قوله "  )4(   ).2/615ما بلغ أربعة أشهر من أوالد املعز. ("
ر": فصل:   )5(   .1/298اجلناية على اإلحرام يف الصيد "جممع األ
ت ــــ فصل يف جزاء الصيد   )6( ب اجلنا ـــ    .3/69"الفتح": كتاب احلج ـ
ت 7( ب اجلنا   (هامش "فتح القدير"). 3/14) "الكفاية": كتاب احلج ــــ 
ت   )8( ب اجلنا   .1/217"شرح اللباب للميداين": 
  ).1/193مل تستكمل سنة من أوالد املعز. (الزاهر يف غريب ألفاظ الشافعّي : أي األنثى اليت العناق"قوله "  )9(
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      يف احلرم، فلو ذحبه يف احلل ، وَيسُقط بذحبه )1(ُيساوي قيمُته نصَف صاٍع من بُرٍّ  من اللحم ما
ال ُجيزِئه عن اهلدي بل عن اإلطعام فُيشرتط أن يُعِطَى كلَّ فقٍري قدَر قيمِة نصِف صاِع حنطٍة أو 

  .)2((حبر)صاٍع من غريها إن كانت قيمُة اللحم مثَل قيمة املقتول وإال فُيكمِّل
، وإن اختار الطعاَم للتكفري وَجيوز أن يَتصّدق بلحم اهلدي على مسكٍني واحٍد أو مساكنيَ 

لقيمة وأعطى كلَّ مسكٍني نصَف صاٍع من بـُرٍّ أو صاعا من متٍر أو شعٍري وال جيوز أقّل منه  اشرتاه 
حُة يف جزاء الصيد كدفع القيمِة، فُيدَفع لكل مسكٍني قيمَة نصِف  وال أكثَر كما مّر، وجتوز فيه اإل

حة فقد مّر بيانُه.صاٍع، وال جيوز النقُص عنها كما يف ا   لعني، وأما اإلطعاُم على وجه اإل
وإن اختار الصياَم يُقّوم الصيُد طعاما، مث َيصوم من كّل نصِف صاٍع من بـَرٍّ أو صاٍع من غريه 

ن قتل ُعْصفورً  أو يـَْربوعا، فإما أن يُطِعم القدَر  ايوما، وإن كان الواجُب دوَن طعاِم مسكٍني 
وما، وله أن خيتار الصوَم مع القدرة على اهلدي والطعام، وجيوز له اجلمُع بني الواجَب أو يصوم عنه ي

ن بلغْت قيمُته هدا متعددًة، فذبح هد وأطعم عن  الطعاِم والصياِم والدِم يف جزاِء صيٍد واحٍد 
هدي وصام عن آَخَر، وكذا لو بلغ هديـَْني إن شاء ذحبهما أو صام عنهما أو ذبح أحَدمها وأّدى 

نري،  )3(آلخر أيَّ الكفارات شاء أو مجع بني األنواع الثالثة لقيمة من الدراهم والد أو يَتصّدق 
  .)4((حبر)والـُمعتُرب يف الطعام قيمُة الصيد، ويف الصيام قيمُة الطعام 

احملرُم الذابُح ما  مُ رَ غْ ، وكذا يَـ )5(إحرامه ضَ فْ ويَتعّدد اجلزاُء بتعدد املقتول إال إذا قصد به الّتحّلَل ورَ 
  .)6(أكل منه قبل أداِء اجلزاِء أو بعده كما سيأيت

                                                   
ا صــــ  )1( ت وكفارا ب يف جزاء اجلنا   .428، 427انظر "إرشاد الساري": 
ت ــــ فصل: إن قتل حمرم صيدا   )2( ب اجلنا   .2/54"البحر": کتاب احلج ــــ 
ب يف جزاء اجلنا  )3( ا صــــانظر "إرشاد الساري":    .429، 428ت وكفارا
ت ــــ فصل: إن قتل حمرم صيدا   )4( ب اجلنا   .2/56"البحر": کتاب احلج ــــ 
ت ــــ فصل: صيد الرب حمرم على احملرم    )5( ب اجلنا ـــ    .3/61"الفتح": كتاب احلج ـ
ت الدر" مع "الرد""  )6( ب اجلنا   .3/680: كتاب احلج ــــ 



نايات           باب ا

  طلبم
تالف جزء منه صيد و    جرح ا

أو نـََتف شعَره أو َقَطع عضَوه ضِمن ما نقص من قيمته إن مل يـَْقِصِد  اولو جرح صيدً 
، ولو مات )1(اإلصالَح، فإن قصده كتخليص محامٍة من ِسّنوٍر أو شبكٍة فال شيَء عليه وإن ماتتْ 

جلُرْح فعليه قيمُته من اجلُرْح ولو مل َميُْت،  ،كاملًة إن مل يضَمِن النقصاَن، وإن ضِمنه فقيمته منقوصا 
، وإن بِقي له أثٌر »يلَزمه صدقُة األملِ «فإن برِئ ومل يبَق له أثٌر مل يضَمن شيئا، وقال "أبو يوسف": 

  وغريمها. )3(الكبريو )2(التبينيضِمن ما نقص، كذا يف 
  .)4(اهــ» فكّفر عنه قبل أن ميوت، مث مات أجزأ الكفارُة اليت أّداها اولو جرح صيدً : «البدائعويف 

 ولو قلع ِسنَّ َظْيب أو نـََتف ريَش طائٍر فنَـَبَت أو ضرب عَني صيٍد فابيضَّْت مث ذهب البياُض 
، وإن مل ينُبْت ضِمن النقصاَن األملصدقُة فال شيَء عليه عند "أيب حنيفة"، وقال "أبو يوسف": 

  وغريه. )5((فتح)
ولو جرحه فغاب عنه ومل يعَلم هل مات أو برئ فعليه قيمُته احتياطا، ولو وجده ميتا إن مات 

  .)6( بسببه فعليه قيمُته، وإن مات بسبٍب آَخَر فعليه ضماُن اجلُرح، وإن مل يعَلم شيئا فعليه قيمُته احتياطا
لقتل، ونقصاٌن  فكّفر مث قتله كّفر أخرى، ولوولو جرح صيدا  مل ُيكفِّْر حىت قتله لزِمْته كفارٌة 

لكنه فيما إذا كّفر بقيمة صيٍد جمروٍح، فأما إذا كّفر بقيمة صيٍد صحيٍح  )7(احمليطجلراحة، كذا يف 
ن قطع )8(البدائعفليس عليه للجراحة شيٌء، كما يف  قوائَمه أو نـََتف ريَش ، ولو جرحه مستهَلكا 

ه مث قتله لزِمه ئَ االمتناع فعليه قيمُته كاملًة، فإن أّدى جزا زِ يِّ جناَحه حىت خرج عن حَ  رطائٍر أو كسَ 
                                                   

ت املختار"الدر "  )1( ب اجلنا   .684، 3/683: كتاب احلج ــــ 
ت   )2( ب اجلنا   .2/381"التبيني": کتاب احلج ــــ 
ـــ فصل يف اجلرح وغريه صــــ  )3( ت ـ ب اجلنا   .298"املنسك الكبري": 
  .2/444"البدائع":كتاب احلج ــــ فصل: بيان ما حيرم على احملرم اصطياده إخل   )4(
ت "الفتح"  )5( ب اجلنا ـــ    .3/71،72: كتاب احلج ـ
ــ فصل يف اجلرح صــــ  )6( ت ــ ب اجلنا   .400انظر "إرشاد الساري": 
ـــ الباب التاسع يف الصيد   )7(   .1/248"اهلندية": كتاب احلج ـ
ـــ فصل: بيان ما حيرم علي احملرم اصطياده   )8(   .2/444،443"البدائع": كتاب احلج ـ



نايات                 باب ا

  .)1((جوهرة)جزاٌء آَخُر، وإن مل يؤدِّ حىت قتله ال جيب عليه جزاٌء آخُر 
لريِش والقوائِم جنُسهما الصادُق «: رداحملتارقال يف  شك أنه  لقليل منهما؛ إذ الواملراُد 

ُخيرجه عن َحيِِّز  االُيشَرتط يف لزوم كلِّ القيمِة نتُف كلِّ الريش، وقطُع كل القوائم بل املراُد مَ 
  .)2(اهــ »االمتناع

احلالُل يف احلرِم والـُمحرُِم مطلقا مىت فعل فعال يُبِطل معىن الصيدية كقطع يٍد «: الكبريويف 
، )3(اهــ»جناح ضِمن قيمَته وإن مل َميُْت؛ ألنه استهالٌك معىن، وإال ضِمن النقصانَ أو رِجٍل أو كسِر 

 ولو جرح احلالُل صيدا يف اِحللِّ مث دخل الصيُد احلرَم فجرحه فمات منهما يلَزمه قيمُته جمروحا
  .)4((حبر)

ذلك فمات منهما مث جرحه ك ولو جرحه ُحمرًِما بعمرٍة جرحا غَري ُمستَـْهَلٍك مث أضاف إليها حجةً 
فعليه للعمرة قيمُته صحيحا، وللحج قيمُته، وبه اجلُرُح األّوُل، ولو حّل من العمرة مث قرن مث جرحه فمات 

حلجة  ،وبه اجلرُح األولُ  قيمتان ِقرانفعليه للعمرة قيمته وبه اجلُرُْح الثاين ولل ولو حل من العمرة مث أحرم 
  )5(، وبه اجلرح الثاين وللحج قيمته وبه اجلرُح األولُ مث جرحه الثانيَة فعليه للعمرة قيمته

، ولو ضرب بطَن ظبيٍة فألقْت جنينا مث ماتت فعليه فعليه قيمُتها حامًال  ولو قتل ظبيًة حامًال 
  .)6(نقص، ويف اجلنني امليِت قيمُته حيا قيمُتهما مجيعا، وإن عاشِت األمُّ ففيها ما

  مطلب
ادة قيمته أو نقصانها بعد  رح ز   ا

ولو ضرب صيدا فمِرض فانتقصْت قيمُته أو ازدادْت مث مات فعليه أكثُر القيمَتني من قيمته 

                                                   
ت   "اجلوهرة":  )1( ب اجلنا   .1/414كتاب احلج ــــ 
ت حاشية ابن عابدين""  )2( ب اجلنا ـــ    .3/684: كتاب احلج ـ
ـــ فصل يف اجلرح وغريه صــــ  )3( ت ـ ب اجلنا   .298"املنسك الكبري": 
ت ــــ فصل: إن قتل حمرم صيدا   )4( ب اجلنا   .2/70"البحر": کتاب احلج ــــ 
ت "الفتح ": كتاب   )5( ب اجلنا ـــ    .3/72احلج ـ
ت ــــ فصل: إذا قتل احملرم إخل صــــ  )6( ب اجلنا   .400انظر "إرشاد الساري": 



نايات           باب ا

، ولو جرح صيد احلرم فزاد يف بدنه كاجنالِء بياِض العِني وحنوِه أو ِسعرِه  )1(وقَت اجلرح أو وقَت املوت
حة فعليه ما نقصه كأن كانت قيمُته وقَت اجلرح عشرًة مث صارت مخسَة عشَر مث مات من اجلُرْ 

رْح، وُحيَّط عنه اجلراحُة وقيمُته يوم مات، ولو انتقصْت قيمُته بِسْعٍر مث مات ضِمن قيمَته يوَم اجلَ 
  .)2(النقصاُن الذي ضِمن، وكذا لو انتقصْت قيمُته ببدٍن من غري اجلراحة مث مات

دَة  ولو جرح صيَد احلرم مث كّفر مث مات من اجلُرح، وقد زادْت قيمُته بسع ٍر أو بدٍن َغرَِم الز
أو بدٍن،  )3(كما قبل التكفري، ولو جرح ُحمرٌِم صيَد احلل، مث حل من اإلحرام، فزادْت قيمُته بسعرٍ 

دة ال يضَمنها، فإن   ومات قبل التكفري، ضِمن النقصاَن وقيمَته كاملًة يوَم مات، وإن فدى قبل الز
دةَ  اكان ُحمرِمً  ه ، وإن كان الصيُد يف يده ففدى مث مات ضمن قيمتَ بعد الفداء بعُد ضِمن الز

  .)5(ولو جزَّ صوَفه أو َحَلبه فعليه قيمُتهما)4()هندية(مستقلًة يوم مات 

  مطلب
 َ   يض ك ا

             )6(ةً رَ ذِ ولو َكَسر بـَْيَض نَعامة أو غريِها فعليه قيمُة البيض مامل يَفُسد، وإن كانت بيضة مَ 

خرج منها فـَرٌْخ ميْت ومل يعَلم أن موتَه بسبب الَكْسر أو ال فعليه قيمُة الَفرخ  فال شيء عليه، وإن
يضَمن شيئا، ولو أخذ بَيضا  حيا، وال شيء عليه يف البَـْيض، ولو عِلم أنه كان ميتا قبل الكسر ال

  .)7(وتركها حتت دجاجٍة ففسدْت فعليه اجلزاُء، وإن خرج منها فرٌخ وطار ال شيء عليه

                                                   
  .401أيضا: فصل يف اجلرح صــــ  )1(
  .404أيضا: فصل يف تغيري الصيد بعد اجلرح صــــ  )2(
، انظر "إرشاد الساري" موافقة لنص املؤلف  وعبارة "إرشاد» السعر«مكان » الشعر«ذكر يف "اهلندية" لفظ  التنبيه:  )3(

ت ــــ فصل يف تغيري الصيد بعد اجلرح صــــ ب اجلنا   .404الساري": 
ـــ الباب التاسع   )4(   .1/248"اهلندية": كتاب املناسك ـ
ــ فصل يف اجلرح صــــ  )5( ت ــ ب اجلنا   .401انظر "إرشاد الساري": 
  ).1/438أٍي فاسدة. ("املغرب يف ترتيب املعرب": امليم مع الراء املهملة  مذرة":قوله "  )6(
ــ فصل: من كسر بيض إخل صــــ  )7( ت ــ ب اجلنا   .303"املنسك الكبري": 



نايات                 باب ا

  مطلب
زاءُ  ما الفي رم ب ا   بقتله  اإلحرام وا

لقتل، فلو أمكن بغريه فقتله لزِمه اجلزاُء    .)1()در(ال شيء بقتل َسُبٍع صائٍل ال ُميكن دفُعه إال 
لغًة ما بلغْت، واملراُد  واملعىن ال شيَء بقتله ألجل احلرم؛ فإنه لو كان مملوكا جتب قيمُته ملالكه 

ال يُؤكل حلُمه مما ليس من الفواسِق السبِع واحلشراِت َسُبعا كان أو ال؛ ألنه إذا  لسَُّبع كلُّ حيوانٍ 
لفواسق السَُّبعِ  ألذى التحق  ؛ فإنه اليُعتَرب رةٍ يؤكل حلُمه كحمار الوحِش وبق خبالف ما)2(ابتدأ 

  .ابتداُؤه ويضَمن مطلقا
ألذى، وإن كان وال بقتل الكلب الَعُقور، ويراد به الكلُب الوحشيُّ؛ ألنه ي كون َعُقورا مبتد 

لتوحشه ِخلقًة فال شيء فيه لكونه َعُقورا، وأما غُري الَعُقور وهو األهليُّ فليس بصيٍد أصال؛  اصيدً 
أو ، لعدم تـََوحُّشه ِخلقًة، ومن اجلائز أن يكون بعُض النوع الواحد وحشيا فطرًة وبعُضه أهليا

، وعلى هذا »يه؛ ألنه ليس بصيدف حُش عارٌض له فال جزاءَ جنُس الكلب أهلىٌّ فطرًة، والتو «نقول:
نه لو كان وحشيا بنفي اجلزاء دفُع توهُّ  فائدُة ختصيص الَعُقور ٍم أنه وحشٌي فطرًة فيجب بقتله اجلزاُء 

  ، والكلُب األهليُّ إذا مل يكن ُمؤِذ )3(مل يكن فيه شيٌء لكونه َعُقورا على أن احلقَّ جواُز االنقسام
وإذا كثُرِت : «امللتقطلكن يف  الفتحَحيَّل قتُله؛ ألن األمَر بقتل الِكالب نسٌخ، كذا يف  ال

ُمَر  َ ا بقتلها، وإن أبَوا رُِفَع األمُر إىل القاضي حىت  ُ هلها أُِمر أر الكالُب يف قرية، وأَضّرْت 
  .)4(املنحةعلى ما إذا مل يكن َمثه ضرٌر، كذا يف  الفتح، فيحمل ما يف »بذلك

ا كَبعوضٍ  قي هوامِّ األرض وحشرا  وَمنْلٍ  وال بقتل بقية الفواسق السَُّبع كما مّر، وال بقتل 
وبق  جيب بقتلها اجلزاُء وبـُْرغوثٍ  حيَِّل قتُلها، وإن كان ال يُؤذي ال وهو السُّوُد والُصفُر، وما ال يُؤذي

ب وفِ  وابن عرس  راش وَخَناِفَس وِجْعالن وَوزغ وَزنـُْبور وقـُنـُْفذ وقـُرَاد وحلم وُسَلحفاة وِسنُّوٌر أهليٌّ وُذ

                                                   
ت الدر" مع "الرد""  )1( ب اجلنا   . 692، 3/691: كتاب احلج ــــ 
ت ــــ فصل: إن   )2( ب اجلنا   .3/63قتل حمرم صيدا "البحر": کتاب احلج ــــ 
ت ــــ فصل يف جزاء الصيد   )3( ب اجلنا ـــ    .3/75"الفتح": كتاب احلج ـ
ت   )4( ب اجلنا ـــ    (هامش"البحر الرائق"). 3/60"املنحة": کتاب احلج ـ



نايات           باب ا

ا ليست بصيود وال متولدة )1(أهلي وَصْرَصَر وصياح الليل وَسْرطاَن وأم جنني وأم أربعة وأربعني ؛ أل
  من البدن.

وهو -  وبقٌر وبعٌري ودجاٌج وبطٌّ أهليٌّ  كان أبُوها ظبيا، وله ذبُح حيواٍن أهليٍّ وهو شاٌة ولو
، وينبغي أن يكون اجلواميُس على هذا )2(فيجب بقتله اجلزاءُ  ، وأما الذي َيطري فصيدٌ - الذي الَيطري

وعليه  التبينييُعرف منه ُمستأنٌس عندهم، كذا يف  التفصيِل؛ فإنه يف بالِد السُّوداِن وحشيٌّ ال
  .)3(ٍيب مستأَنسٍ جزاٌء بذبِح محاٍم ُمَسْروٍل وظ

  مطلب
 َ   لِ والَقمْ  رادِ  قتل ا

ولو قتل الـُمحرُِم  ،)4(َمن قتل جرادًة يف اإلحراِم أو احلرِم َتصّدق مبا شاء، ومترٌة خٌري من جرادةٍّ 
والَقْملتان  )6()هداية(مثُل كفٍّ من طعاٍم  )5()در(َقْملًة من بدنه أو ثوبه تصّدق مبا شاء كجرادٍة 
لغا ، ومثله يف )7(الفتحبلغ نصُف صاٍع، كذا يف  ما والثالُث كالواحدة، ويف الزائد على الثالثة 

ا تصّدق مبا شاء ويف األربع  ويَنبغي أن يكون اجلراُد كالَقْمل«فيه:  زاد البحر ففي الثالث وما دو

                                                   
ب":)، Bug(  "بَقٌّ":)، Plea(  قوله: "بـُْرغوث:  )1( )، Butterfly(  "ِفراش":)، Fly(  "ُذ

 "زَنـُْبور":)، Lizard(  "َوزغ":)، Scrab(  "ِجْعالن":)، Moth-like Insect( "َخَناِفَس":
 )Wasp ،(:"ُفذ  "حلم" مجع حلمة:)، Tick(  "قـَُراد":)، Porcupine(  "قـُنـْ

  "ابُن ِعرس أهلي":)، Home Cat(  "ِسنُّوٌر أهليُّ":)، Turtle(  "ُسَلحفاة": 
)Mongoose ،(:"َصْرَصَر"  )Cockroch ،(:"صرار الليل":لعّله  "ِصياُح الليل" ) ، Night 

Rocks ،(:"َسْرطاَن"  )Cricket ،(:"أم احلبني":لعّله  "أم جنني"  )Chameleon ،( أم"
  ).Centipede(  أربعة وأربعني":

ت الدر" مع "الرد""  )2( ب اجلنا   .292- 290/ 3: كتاب احلج ــــ 
ت   )3( ب اجلنا   .2/385"التبيني": کتاب احلج ــــ 
ت ــــ فصل: إن قتل حمرم صيدا   )4( ب اجلنا   .3/61"البحر": کتاب احلج ــــ 
ت ر" مع "الرد"الد"  )5( ب اجلنا   .3/689: كتاب احلج ــــ 
ت   )6( ب اجلنا ـــ    .2/305"اهلداية": كتاب احلج ـ
ت ــــ فصل يف جزاء الصيد   )7( ب اجلنا ـــ    .3/76"الفتح": كتاب احلج ـ



نايات                 باب ا

  .)1(اهــ» فأكثَر تصّدق بنصف صاعٍ 
أنه  يُذُكْر يف ظاهر الروايِة مقداُر الصدقة، وروى احلسُن عن "أيب حنيفة" ومل: «البدائعويف 

، )2(»قبضًة من الطعام، ويف األكثر نصُف صاعٍ  ِكسرًة ويف الثنَتني أو الثالثةِ   أطعم يف الَقْملِة الواحدةِ 
الشمِس أو َغَسله وإلقاُء الَقْملة كقتلها، ولو ألقى ثوبَه يف الّلبابو )3(الكفايةيف  وجزم به

  لقصد هالِكها فعليه اجلزاُء وإن فعله ال لذلك فماتْت ال شيَء عليه لعدم قصِد الشرِط يف التسبب.
ما  إليها أو دفع إليه ثوبَه لَِيقُتلَ  إْدَفْع عّين هذا الَقْمَل أو أَمَره بقتلها أو أشار« ولو قال حلالٍل:

  ».ْملًة يف غري بدنه وثوبه فال شيء عليهفيه فقتلها فعليه اجلزاُء، ولو قتل ُحمرِم قَ 
لو حلق رأَس غريه   خبالف ما )4(اهـ »إذا قتل احملرُِم َقْمَل غريه ال شيء عليه: «الشرحويف 
  كما مّر.

  .)5(فعليه اجلزاُء إال أن يكون كثريا قد سّد الطريَق فال يضَمن أو جاهًال  اعامدً  اولو َوِطئ جرادً 
حرامه إن صام يوما، فقد زاد وإن شاء مجعها حىت تصَري عّدَة مملوٌك أصاب جرادًة يف إ

لصومجراداٍت فَيصوم يوما، وينبغي أن يكون الَقْمُل كذلك ملا ُعلِ    .)6((حبر) م أن العبَد ال يَُكفِّر إال 

  مطلب
حرم    ذبيحة ا

يف اِحلّل بعد إخراجه ه أو بعده أو ئإذا ذبح ُحمرٌِم صيدا يف اِحلّل أوحالٌل يف احلرم قبل أداِء جزا
ه فذبيحُته ميتٌة ال حيَِّل أكُلها له وال لغريه من ُحمرٍِم وحالٍل سواء اصطاده هو ئمن احلرم قبل أداء جزا

  .)7(أو غريُه، ُحمرٌِم أو حالٌل ولو يف احلل وسواء كان مضطرا أوُمكَرها أو ال

                                                   
ت ــــ فصل: إن قتل حمرم صيدا   )1( ب اجلنا   .2/62"البحر": کتاب احلج ــــ 
ـــ فصل: ما يرجع إىل  الصيد وبيان أنواعه   "البدائع"  )2(   .2/427كتاب احلج ـ
ت   )3( ب اجلنا   (هامش"فتح القدير"). 3/17"الكفاية"  كتاب احلج ــــ 
ت ــــ فصل يف قتل القمل صــــ  )4( ب اجلنا   .417انظر "إرشاد الساري": 
ت   )5( ب اجلنا ـــ    الرائق"). (هامش"البحر 3/61"املنحة": کتاب احلج ـ
ت ــــ فصل: إن قتل حمرم صيدا   )6( ب اجلنا   .3/62"البحر": کتاب احلج ــــ 
ت ــــ فصل يف ذبيحة احملرم صــــ  )7( ب اجلنا ت ــــ فصل يف ذبيحة312"املنسك الكبري":  ب اجلنا  =، وانظر "إرشاد الساري": 

 



نايات           باب ا

سواء  االنتفاُع بلحمه ليس مبُحرَّمٍ أنه إذا أخرجه من احلرم صار صيُد احلل فذُحبه و «وعن دمحم: 
عه واستعان بثمنه يف جزا هُ كرَ ال غَري أين أَ  ه أوْ ئَ أّدى جزا   .)1(اهــ »ه جازئهذا الصنيَع، فإن 

أو َحَلب لَنب صيٍد، فأّدى ضمانَه َمَلكه فلم َحيرُم أكُله وجاز بيُعه  اأو جرادً  اوأما لو شوى بَيضً 
ويُكره وجيعل مثَنه يف الفداء إن شاء لعدم الذكاِة وجيوز له تناولُه مع الكراهة ولغريه من غري كراهٍة، 

  .)2()احملتاررد(لو قطع حشيَش احلرم أو شجرَه وأّدى قيمَته ملكه وُيكره بيُعه  ومثُله ما
أنه لو أكل قبل  َأَكل إال أكل احملرُِم الذابُح مما ذحبه قبل الضمان أو بعده فعليه قيمُة ما ولو

نفراده، ولو أكل بعده  أداِء الضماِن دخل ضماُن ما أكل يف ضماِن الصيِد فال َجيب له شيٌء 
  فعليه قيمُته على حدٍة، والفرَق بني أكِله وإطعاِم كالبِه.

جزاِء صيٍد كما مّر، ولو أكل  إال إذا كان حلمُ » ألكل سوى االستغفارال شيَء عليه ل«وقاال: 
  .)3(مجاع ألكل امليتةإل منه غُري الذابح فال شيَء عليه إال االستغفارَ 

ولو أكل احلالُل مما ذحبه يف احلرم بعد أداِء اجلزاِء ال شيَء عليه لألكل سوى اإلستغفار ألكل 
داء اجلزاء امليت   .)5( (منحة) )4(النهرنّبه عليه يف  اتفاقية، والتقييُد 

    ، وكذا (لباب)ولو اصطاد حالٌل فذبح له ُحمرٌِم أو اصطاد ُحمرٌِم فذبح له حالٌل فهو ميتٌة 
  .)6((شرح) لو اصطاده حالال فذحبه ُحمرِما أو على العكس

"أيب حنيفة" و"حممٍد"، وقال  الصيد فامليتُة أوىل يف قول واحملرُم إذا اضطّر إىل أكِل امليتِة أو َذبح
ن ذحبه هو أو ُحمرٌِم ، )7(»َذَبَح الصيَد وَكفَّر«"أبو يوسف" و"احلسن":  ولو كان الصيُد مذبوحا 

                                                                                                                                           
  .418احملرم صــــ

ت "املنحة ": کتاب احلج ــــ   )1(   (هامش"البحر الرائق"). 3/73ب اجلنا
ت الدر" مع "الرد""  )2( ب اجلنا   .3/688: كتاب احلج ــــ 
ــ فصل يف ذبيحة احملرم صــــ  )3( ت ــ ب اجلنا   .313، 312"املنسك الكبري": 
ت ــــ فصل يف جزاء الصيد   )4( ب اجلنا ـــ    .2/142انظر "النهر": کتاب احلج ـ
ت ــــ فصل: إن قتل حمرم صيدا "البحر  )5( ب اجلنا   .3/65"و"املنحة": کتاب احلج ــــ 
ت ــــ فصل يف ذبيحة احملرم صــــ  )6( ب اجلنا   .419انظر "إرشاد الساري": 
ت   الفتوی على قول "أيب حنفية" و"دمحم"  القول الراجح:  )7( ب اجلنا كما يف "حاشية ابن عابدين": کتاب احلج ــــ 

3/679.  



نايات                 باب ا

  .آَخُر فالصيُد أوىل عند الكل
يف  فالكلُب أوىل؛ ألنّ  اوكلبً  اولو وجد صيدا وحلَم آدميٍّ كان َذْبُح الصيد أوىل، ولو وجد صيدً 

  .)1(الصيُد أوىل من حلم اخلنزير "حممدٍ "حمظوَرين، وعن  الصيد ارتكابَ 
كل الصيَد ال: «التبينيوذُكر يف  ماَل املسلم؛ ألن  أنه لو وجد صيدا حّيا وماَل مسلٍم 

  .)2(»الصيَد حراٌم حقا  تعاىل واملال حراٌم حقا للعبد فكان الرتجيُح حلق العبد الفتقاره
، وهكذا عن "ابِن »يُباح له امليتةُ  َمن وجد طعاَم الغري ال«: وعن بعض أصحابِنا: اخلانيةويف 

هو «، وبه أخذ "الطحاوي"، وقال "الكرخي": )3(»ىل من امليتةأن الَغَصَب أوْ « مساعَة" و"ِبْشٍر":
  .)4(ُمَلّخصاالبحر، كذا يف »خليار

   لنفسه أو للمحرم وذحبه يف احلل إن مل يُدّل عليه حمرٌم  صاده حاللٌ  وَحّل للُمحرِم أكُل ما
  .)5(للمحرم وال أعانه عليه، والأشار إليه، فإن فعل شيئا من ذلك حل للحالل، ال وال أََمره بصيده،

  مطلب
رسا صيد و    أخذ ا

يف اِحلّل وهو ُحمرٌم أو يف احلرم وهو حالٌل مل َميِْلْكه، ووجب إرسالُه سواء كان  اولو أخذ صيدً 
ولو  يف يده أو يف قفٍص معه أو يف بيته، ولو مل يـُْرِسْله حىت هلك وهو ُحمرٌِم أو حالٌل فعليه اجلزاُء،

ولآلخذ أن يرجَع مبا  أرسله ُحمرٌِم آخر ال شيَء على الـُمرِسِل، وإن قتله فعلى كل واحٍد جزاٌء كامٌل،
لصوم فال يرجع عليه، ولو كان القاتُل حالًال  ملال،وإن كّفر   اأو صبي  يضَمن على القاتل إن كّفر 

 ً إذا كان  وال جزاَء على القاتل إال فعلى اآلخذ اجلزاُء، ويرجع بقيمته على القاتل، اأو كافرً  أو جمنو
يمتُ  حالًال      ولكن  ،فعليه اجلزاُء كما على راكِبها أو سائِقها أو قائِدها هقـََتله يف احلرم، ولو قتله 

ا، ولو أرسل صيَده هو أو غريُه من يده مث وجده يف يِد  ال يرجع اآلخُذ على أحٍد منهم، وال على َرِّ

                                                   
ت ــــ فصل: إن قتل حمرم صيدا   )1( ب اجلنا   .3/65"البحر": کتاب احلج ــــ 
ت   )2( ب اجلنا   .2/386"التبيني": کتاب احلج ــــ 
  ندية").(هامش "الفتاوى اهل 1/313"اخلانية": كتاب احلج ــــ فصل يف املقطعات   )3(
ت ــــ فصل: إن قتل حمرم صيدا   )4( ب اجلنا   .3/65"البحر": کتاب احلج ــــ 
ت ــــ فصل: جيوز للمحرم صــــ  )5( ب اجلنا   .420، 419انظر "إرشاد الساري": 



نايات           باب ا

  .)1(إنساٍن بعد ما َحّل فليس له أن ينزَعه ممن هو يف يده؛ ألنه مل َميِْلْكه
، والسبُب اجلربيُّ يف  والصيُد ال ميلكه احملرمُ  بسبٍب اختياريٍّ كشراٍء وهبٍة بل بسبٍب جربيٍّ

، ولو أخذه يف اِحلّل وهو حالٌل مث )3(كاإلرث وحنوه  )2(األشباهإحدى عشرَة مسألًة مبسوطًة يف 
ن ، فإن كان الصيُد يف يده حقيقًة وجب إرسالُه لكن ال اُحمرتَمً  اأحرم أو دخل به احلرَم َمَلكه ِملكً 

ن ُخيَّليه يف  ال حراٌم؛ ألنه تضييٌع للملك بل يُطِلقه على وجهٍ  )4(ةُيسيَِّبه؛ ألن تسييَب الدآبّ  َيضيع 
مل يَتيّسر ُيسّيبه للضرورة؛ ألن إرساَله مأموٌر  أو يُرِسله يف َقفٍص معه، فإن )5(بيِته أو يُودِّعه عند حاللٌ 

مل يُوَجد ُيسّيبه يف احلرم، فإن   ِسله يف قفٍص معه، فإنفريُ  به، هذا إذا أحرم، أما إذا دخل به احلرم
كان جارحا فجعل يَقُتل محاَم احلرم ال شيَء عليه لفعله ما وجب عليه، وليس له أن يُرِسله إىل احلل 

قيمته للمالك   مانُ ه وضوديعًة كما قيل؛ ألن الرسوَل يف حاِل أخِذ الصيِد يف احلرم فيلَزمه إرسالُ 
ذا اإلرساِل، فله إمساُكه يف احلل، وأخُذه ، )6()تاررداحمل(كالغاصب  وال خيرج الصيُد عن  ملكه 

  .)7()رداحملتار(ممن أَخَذه من احلل أو احلرم؛ ألنه مل يـُْرِسْله عن اختيار 
حالٌل لزِمه اجلزاُء، وإن أرسله غريُه من يده ضِمن  فإن مل يـُْرِسْله حىت مات يف يده وهو ُحمرٌِم أو

  عنده.مُرِسُله 
ٍه عن املنَكر، وما ال«وقاال:  ملعروف و ، وله: أّن »على احملسنني من سبيلٍ  يضَمن ألنه آمٌر 

رساله ولو يف َقفٍص، فإذا قطع يَده عنه كان ُمتعدِّ  الواجَب عليه ترُك التعرض، وذلك َحيُصل 
  وغريه. )9()در( ، وقوُهلما استحساٌن، فُيفىت به)8((فتح)

                                                   
  .405أيضا: فصل يف أخذ الصيد وإرساله صــــ  )1(
ــ املسئلة الثانية صــــ"األشباه والنظائر" البن جنيم: الفن الثاين: القول   )2(   .340يف امللک ــ
  .3/699: كتاب احلج ــــ مطلب: ال جيب الضمان بكسر آالت اللهو الدر" مع "الرد""  )3(
  ).1/478("لسان العرب": فصل يف السني املهلمة  أي إرساهلا؛ لتذهب وجتيء حيث شاءت. تسييب الدابة":قوله "  )4(
ب اجلن  )5( ــانظر "إرشاد الساري":  ت ــــ فصل يف أخذ الصيد وإرساله صــ ــ406ا   .304، و"املنسك الكبري": فصل يف أخذ الصيد صــ
ت الدر" مع "الرد""  )6( ب اجلنا   .3/694: كتاب احلج ــــ 
  .3/697 أيضا:  )7(
ت   )8( ب اجلنا ـــ    .92، 3/91"الفتح": كتاب احلج ـ
  .3/699مطلب: ال جيب الضمان بكسر آالت اللهو : كتاب احلج ــــ الدر" مع "الرد""  )9(



نايات                 باب ا

جيب إرسالُه،  أو يف َرْحله ال خادمه بيِته أو يف قفٍص كان معه يف يده أو يف يدوإن كان يف 
فلو مل يُرِسْله حىت مات ال يضَمن، وإن أرسله إنساٌن من يده احلكميِة ضِمن الـُمرِسل  قيمَته اتفاقا، 

  وإن وجده بعد ما حّل يف يِد أحٍد فله أن ينزعه عنه.
مه إرسالُه لكن على وجه ال يضيع كما مّر، والظاهُر أن مثَله إذا كان القفُص يف يده لزِ «وقيل: 

  .)1()رداحملتار( »ما إذا كان احلبُل املشدوُد يف رقبة الصيد يف يده
َيربأ، ولو أخذه أحٌد ُيكره  ولو اشرتى حمرٌم صيدا لزِمه إرسالُه، ولو أرسله يف َجوف البلِد ال

قتله رجٌل فعلى اآلخذ اجلزاُء، ولو مل يـَْقتـُْله ال يربأ أيضا أكُله، ولو أخذ صيَد احلرم فأرسله يف احلل ف
  .)2((لباب) امن الضمان حىت يعَلَم وصوَله إىل احلرم آِمنً 

  تتمة

َسيَّب دآبَته فأخذها آخُر فاصلحها فال سبيَل للمالك عليها إن «: خمتارات النوازليف كراهة 
ا ال، وإن قال: هي ملن أخذهاقال عند تسييبها:   »فله أخُذه، والقوُل له بيمينه حاجَة يل 

  .)3((در)
، وقيل: )4(بل هو حراٌم إال أن يُبيح للناس أخَذه ،كتسييب الدآبّة  إرساُل الصيد ليس مبندوٍب،

حه فاألغلُب أن ال«   ».يـََقع يف يِد أحٍد فَيبقي سائبًة، وفيه تضييٌع للمال حراٌم مطلقا؛ ألنه وإن أ
حًة حىت ئُ كالنَّواة وَقْشِر الرُّمَّان يكون إلقا  لبهاشيئا يُعلم أن صاحَبها ال يط الّلقطُة إن كانتْ  ه إ

حُة ال إل ُخَذه أحٌد، فإن أخذه بعدخيَ  جاز االنتفاُع به من غري تعريٍف، مث   رِج عن ملكه قبل أن 
حة َمَلكه، وقيل:  هول»رج مطلقاال خي«اإل ال َيِصّح مطلقا أو إال لقوٍم معلوِمني،  ؛ ألن التمليَك 

حة ِحلُّ االنتفاع به مع بقائه على ملِك املالكِ    .)5(وفائدُة اإل
رخانيةويف لُقطة  تـََرك دآبًة ال قيمَة هلا من اهلزال ومل يُِبْحها وقَت الرتك، وأَخَذها رجٌل «: التا

                                                   
ت   )1( ب اجلنا   .697، 3/696أيضا: 
ت ــــ فصل يف أخذ الصيد وإرساله صــــ  )2( ب اجلنا   .406انظر "إرشاد الساري": 
ت   )3( ب اجلنا ـــ    .3/696"حاشية ابن عابدين": كتاب احلج ـ
  املصدر السابق.  )4(
ت : الدر" مع "الرد""  )5( ب اجلنا   .3/695كتاب احلج ــــ 



نايات           باب ا

ويف االستحسان يكون لصاحبها، قال  ،طروحةِ وأصلحها فالقياُس أن يكون لآلخذ كقشور الرُّمَّاِن امل
أل لو جوّز ذلك يف احليوان جلوّز يف اجلارية تُرمى يف األرض مريضًة ال قيمَة هلا، « :"دمحم"

هبٍة وال إرٍث وال صدقٍة، أو يُعتقها من غري  فيأُخَذها رجٌل، ويـُْنِفق عليها، فَيطُئها من غِري شراٍء وال
  .)1(»»ٌر قبيحٌ أن َميلكها، وهذا أم

حًة بدوِن تصريٍح، وإنه َميِلكه اآلِخُذ خبالف احليواِن  وحاصُله أّن غَري احليوان يكون طرُحه إ
حة إل لتصريح    .)2(ملخصا (رداحملتار) فال ميلك إال 

  مطلب
ا  صيد و فات فيهئ بيع ا   ه وسائر ا

اصطاده وهو ُحمرٌِم من ُحمرٍم أو حالٍل سواء كان الصيُد معه أو يف بيِته،  ابطل بيُع الـُمحرِم صيدً 
هبٍة ووصيٍة  نْ َميِلك الصيَد، وكذا كلُّ َتصرٍُّف مِ  ه صيدا ولو كان البائُع حالال؛ ألن الـُمحرَِم الئُ وشرا
عه أو ابتاعهخلعٍ  وبدلِ  اه مهرً وَجْعلِ  طٌل سواء كان الصيُد حيّ  ، فإذا  ا أو مذبوحا؛ ألنه فالبيُع 

   ميتٌة، مث إذا قبض املشرتي فهلك يف يده فعليه وعلى البائع اجلزاُء، وال يضَمن قيمَته للبائع؛ ألنه 
عه جاز البيُع  ،هئلو َشوى بـَْيضا أو جراًدا أو َحَلب لَنب صيد فأّدى جزا خبالف ما )3(مل ميِلْكه مث 

عه يف احلرم أو بعد ما، وكذا بطل بيُع احلالل )4(وُيكره كما مرّ  أخرجه  صيدا صاده يف احلرم سواء 
ه صيدا يف احلرم لكن هذا إذا مل يُؤدِّ ئُ إىل اِحلّل فباعه من ُحمرٍِم أو حالٍل؛ ألنه مل َميِلْكه، وكذا شرا

  فجاز بيُعه وُيكره كما سيأيت. وإال فيملكه وخيرج عن كونه صيد احلرم ه بعد اإلخراجئَ جزا
عه بعد ما أحرم أو دخل به احلرمَ صاده وهلو  أما عه يف احلرم  و حالٌل و فالبيُع فاسٌد سواء 

عه ُرّد البيُع إن بِقي الصيُد  أو بعد ما أخرجه إىل اِحلّل فباعه من ُحمرٍم أو حالٍل؛ ألنه َمَلكه، فإن 
، وكذا على تلف أو غاب املشرتي وال ميكن إداراُكه فعليه اجلزاءُ  يف يد املشرتي، وإن أتلفه أو

ه؛ ألنه ِمْلُكه، يف احلرم ويضَمن قيمَته للبائع أيضا كما يضَمن ُمرِسلُ  أو حالًال  ااملشرتي إن كان ُحمرِمً 
                                                   

  .7/417"التاترخانية": كتاب اللقطة ــــ الفصل األول يف أخذ اللقطة إخل   )1(
ت الدر" مع "الرد""  )2( ب اجلنا   .696، 3/695: كتاب احلج ــــ 
ت ــــ فصل يف البيع والشراء صــــ  )3( ب اجلنا   .410، 409انظر "إرشاد الساري": 
ت در" مع "الرد"ال"  )4( ب اجلنا   .688، 3/687: كتاب احلج ــــ 



نايات                 باب ا

رساله ّده على البائع سقطِت القيمُة والفإن رَ  ذكره الشارحون وُخيالفه  ، هذا ما)1(َيسقط اجلزاُء إال 
عه وهو حالٌل فالبيُع جائزٌ وأما لو صاده «وهو:  وغريه، السراجيف  ما  وكذا ما ،)2(»وهو حمرٌم و

أو ذحبها أو أكلها جاز البيُع واألكُل، ويُكره ألنه  أخرج ظبيًة من احلرم فباعها«وغريه:  احمليطيف 
كما إذا ثبت اليُد عليه  يف احلل يُفيد امللَك له يف الصيد ماٌل مملوٌك؛ ألن قياَم يده على الصيد ومها

َمينع جواَز البيع   وهو َردُّه إىل احلرم لكن حقَّ هللا تعاىل يف العني ال ال أن  تعاىل فيه حقا،ابتداء إ
، فبطالُن البيع أو فساُده فيما صاده يف احلرم أو دخل به احلرَم )3(اهــ »كبيِع ماِل الزكاِة واألضحيةِ 

ضعيٌف موافٌق ملا عن  احمليطيف  ّن ما النهرعه يف احلرم ال مطلقا لكن جزم يف  إمنا هو إذا
  .)5(املنحةكما قّدمنا، ومتامه يف  )4("دمحم"

ِقيمُته للذبح  ،على اآلكِل ثالثُة أجزِيةٍ «َوَهَب ُحمرٌِم حملرٍم صيدا فأكله، قال "أبو حنيفة": 
، )6((حبر)»وقيمُته ألكل احملظوِر وقيمُته للواهب؛ ألن اهلبَة كانت فاسدًة وعلى الواهب قيمُته

  والظاهُر أن وجوَب قيمته للمالك خاصٌّ فيما إذا صاده وهو حالٌل؛ ليكوَن ملكه وإال مل َميلكه 
طلًة، ومتامه يف    .)7(رداحملتارفال جتب له قيمُته، ولذا كانت اهلبُة فاسدًة ال 

ع ، )8(طلٌ : ببيع صيٍد  فباعه جاز بيُعه عند "أيب حنيفة"، وقاال ولو وَكَّل ُحمرٌِم حالًال  ولو 
، وكذا لو أَمَر بذبح هذا )9(له يف اِحلّل وهو يف احلرم جاز، ولكن ُيسلِّمه بعد اخلروج إليه حالٌل صيدا

                                                   
ت ــــ فصل يف البيع والشراء صــــ  )1( ب اجلنا : كتاب احلج ــــ الدر" مع "الرد"، و"410، 409انظر "إرشاد الساري": 

  .3/703مطلب: ال جيب الضمان بكسر آالت اللهو 
ت   )2( ب اجلنا : كتاب احلج ــــ مطلب: ال جيب الضمان الدر" مع "الرد"، و"1/419فصل يف البيع "اجلوهرة": كتاب احلج ــــ 

  .3/703بكسر آالت اللهو 
ت ــــ فصل: إن قتل حمرم صيدا   )3( ب اجلنا   .74، 3/73"البحر"معز إىل "احمليط": کتاب احلج ــــ 
ت   )4( ب اجلنا ـــ    .2/145"النهر": كتاب احلج ـ
ت انظر "املنح  )5( ب اجلنا   (هامش"البحر الرائق"). 3/73ة":کتاب احلج ــــ 
ت ــــ فصل: إن قتل حمرم صيدا   )6( ب اجلنا   .3/66"البحر": کتاب احلج ــــ 
ــ مطلب: ال جيب الضمان بكسر آالت اللهو   )7(   .3/704"حاشية ابن عابدين": كتاب احلج ــ
ت املأخوذ به هو قول أيب حن القول الراجح:  )8( ب اجلنا ـــ    .3/73يفة كما جزم به يف "البحر الرائق": کتاب احلج ـ
ت ــــ فصل يف البيع والشراء صــــ  )9( ب اجلنا   .411انظر "إرشاد الساري": 



نايات           باب ا

يِّ  ، ولو تبايعا صيدا يف احلل أو أحُدمها فوجد )1(الصيِد خبالف ما لو رماه من احلرم لالتصال اِحلسِّ
لنقصان وليس له  ع حالالن صيدا مث أحرم أحُدمها قبَل القبض الردُّ املشرتی به عيبا رجع  ، ولو 

، ولو غصب حالٌل صيَد حالٍل مث أحرم الغاصُب، والصيُد يف يده لزِمه إرسالُه )2(انفسخ البيعُ 
وضمانُه لصاحبه، ولو دفعه لصاحبه برِئ من الضمان ومل يـَْربأ من اجلزاء وأساء، ولو أحرم املغصوب 

ى كلِّ واحٍد منهما جزاٌء إال إن َعَطب قبل وصوله إىل يده، ولو كان املغصوُب منه، مث دفعه إليه فعل
  .)3((فتح) منه اصطاده وهو حالٌل وأدخله احلرم يضَمن الغاصُب على قول "أيب حنيفة" خالفا هلما

  مطلب
ُ َ   صيدٍ     عليه رجالن أو أ

ن ضربوه ضربًة واحدًة فمات تَعّدد اجلزاُء لَتعّدد  قتل ُحمرمان أو أكثُر صيَد اِحللّ  ولو أو احلرِم 
الفعل فيجب على كلِّ واحٍد منهم قيمُته صحيحا، وإن كانوا قارِنني فعلى كلِّ واحٍد جزاءان، وإن 
ضربه كلُّ واحٍد منهم ضربًة فإن وقعْت معا جيب على كل واحٍد منهم ما نقصته جراحتُه صحيحا مث 

ت، ولو مل تـََقْع معاجيب على كل واح لضَّْر ضِمن األّوُل ما نقصْته جراحُته  د قيمُته مضرو 
وضِمن  صته جراحُته وقيمته وبه اجلرح األولصحيحا، وقيمُته وبه اجلراحاُت، وضِمن الثاين ما نق

  )4(الثالُث ما نقصْته جراحْته وبه اجلراحتان وقيمُته وبه اجلراحاتُ 
صيَد احلرم احتّد اجلزاُء الحتاد احملل ويُقّسم على عددهم، فإن كان وإن قتل حالالن أو أكثُر 

ه ضربًة واحدًة كان على كلِّ واحٍد منهما نصُف قيمِته صحيحا، وإن ضربه كلُّ  احلالالن مثال ضر
واحٍد منهما ضربًة فإن وقعتا معا َجيب على كلِّ واحٍد منهما ما نقصْته جراحُته صحيحا، مث جيب 

احٍد منهما نصُف قيمته جمروحا جبراحَتني، ولو مل تقعا معا جيب على األول ما نقصْته على كلِّ و 
جراحُته صحيحا ونصُف قيمته وبه اجلراحتان، وعلى الثاين ما نقصْته جراحُته واجلُرح األوُل ونصُف 

                                                   
ت ــــ فصل: إن قتل حمرم صيدا   )1( ب اجلنا   .3/73"البحر": کتاب احلج ــــ 
ت ـــ  )2( ب اجلنا   .411ـ فصل يف البيع والشراء صــــانظر "إرشاد الساري":
ت   )3( ب اجلنا ـــ    .3/98"الفتح": كتاب احلج ـ
ت ــــ فصل يف صيد جيين عليه رجالن صــــ  )4( ب اجلنا   .403، 402انظر "إرشاد الساري": 



نايات                 باب ا

  .)1(قيمته وبه اجلراحتان
لقيمة وعلى احلالل نصُفها، وإن ضربه ولو قتله حالٌل وُحمرٌِم بضربٍة واحدٍة فعلى الـُمحرِم مجيُع ا

كلُّ واحٍد منهما ضربًة فإن وقعتا معا جيب على كلِّ واحٍد منهما ما نقصْته جراحُته صحيحا، مث 
لضربَتني، ولو  لضربَتني، وعلى الـُمحرِم مجيُع قيمته مضرو   يضَمن احلالُل نصَف قيمته مضرو 

ن جرحه احلالُل أّوال مثمل تقعا مع احملرُِم ضِمن احلالُل ما انتقص ُجبرحه صحيحا ونصف   ثّىن ا 
، وضِمن احملرُِم ما انتقص ُجبْرحه وبه اجلُرُْح األوُل وقيمته وبه اجلراحتان ولو كان )2(قيمِته وبه اجلراحتان

نوِن والكافِر فعلى الـُمحرِم ج زاٌء كامٌل شريُك احلالِل أو الـُمحرِِم من ال جيب عليه اجلزاُء كالّصيب وا
  وعلى احلالل ما َخيُّصه من القيمة إذا ُقّسمت على العدد.

سم قْ يُـ  ولو اشرتك ُحمرٌِم فأكثُر وجمنوٌن يف صيد احلرم فقتلوه بضربٍة واحدٍة وجب جزاٌء واحدٌ 
   ُحمرٍِم مع ما خّصه من ذلك جزاٌء كامٌل،  على عددهم كأن مل يكن فيهم ُحمرٌِم، وجيب على كلّ 

حالٌل ومفرٌِد وقارٌن فيه فعلى احلالل ثـُُلُث اجلزاء، وعلى املفرد جزاٌء كامٌل وعلى القارن ولو اشرتك 
فإن وقعْت معا  مات فإن ضرب كلُّ واحٍد منهم ضربة، هذا إن ضربوه ضربًة واحدًة ف)3(جزاءان

لضَّ  ت ضِمن كلُّ واحٍد منهم ما نقصْته ضربُته صحيحا، وعلى احلالل ثـُُلُث قيمته مضرو  ْر
ا، ا، وعلى القارن قيمتان منقوصا  ن بدأ  الثالث، وعلى املُفرِد قيمُته منقوصا  وإن مل تـََقْع معا 

املفرُِد وثـَلَّث القارُن فمات من الكل ضِمن احلالُل ما نقصْته جنايُته صحيحا، وثـُُلث  احلالُل وثّىن 
جلُرُْح األوُل وقيمُته وبه اجلراحات الثالث، الثالُث وضِمن املفرُد ما نقصه وبه ا قيمته وبه اجلراحاتُ 

كانت  وعلى القارن ما نقصْته جراحُته وهو جمروٌح جبرَحني، وقيمتان وبه اجلراحاُت الثالُث، ولو
 العِني فعلى احلالل قيمُته صحيحا، وعلى املفرد َجناٍح، والثانيُة فقأَ  ْسرَ األوىل َقْطَع يٍد أو رِجٍل أو ك

جلرَحني األّوَلني، قيمته وبه اجلَرْحُ  وإن كانت كلُّ واحدٍة منهما  األوُل، وعلى القارن قيمتان جمروحا 
  .)4(قطَع يٍد مثال فعلى املفرد قيمُته، وبه اجلراحات الثالث

                                                   
ت ــــ فصل: إن قتل حمرم صيدا   )1( ب اجلنا   .3/82"البحر": کتاب احلج ــــ 
ـــ يف الصيد صــــ"املنسك   )2( ت ـ ب اجلنا   .300الكبري": 
ت ــــ فصل: إن قتل حمرم صيدا   )3( ب اجلنا   .82، 3/81"البحر": كتاب احلج ــــ 
ت ــــ فصل يف صيد جيين صــــ  )4( ب اجلنا   .403، 402انظر "إرشاد الساري": 



نايات           باب ا

ولو جرح حالٌل صيَد احلرم ومل ُخيْرِْجه عن الصيديّة وجرحه حالٌل آَخُر مثَل ذلك ومات منهما 
وهو صحيٌح وعلى الثاين ما نقصه جرُحه وهو جريٌح، وما بِقي من فعلى األول ما نقصه جرُحه 

قيمته فعليهما نصفان، فإن قطع األوُل يَده أو رِْجَله وأخرجه من الصيدية مث قطع اآلخُر يَده أو 
مات أو ال وضِمن الثاين ما نقصه بقطعه، فإن مات ضِمن الثاين  رِجَله ضِمن األّوُل قيمَته كامًال 

األّوُل ما نقصْته جنايُته غَري زائدٍة ونصَف قيمته  ه اجلنايتان، ولو زاد بينهما ضِمننصَف قيمته وب
زائدًة يوم مات وبه اجلنايُة الثانيُة، وضِمن الثاين ما نقصته جنايُته زائدًة ونصَف قيمته يوم مات وبه 

ولو جرحه األّوُل غَري مستهَلك ضِمن كلَّ قيمته وبه اجلنايُة األوىل،  اجلنايتان، ولو قـََتله أو فـََقأ عيَنه
ضِمن األّوُل ما نقصته جنايُته صحيحا ونصَف قيمته وبه  والثاين قطع يَده أو رِجَله ومات منهما

  .)1(اجلنايتان، وضمن الثاين قيمَته، وبه اجلُرُْح األوُل مات أوال
ضمن األوُل   غَري مهلك فجرحه ُحمرٌِم آخُر مثل ذلك ومات منهما ولو جرح حمرٌم صيَد احلرم

كلَّ قيمته وبه اجلُرح الثاين وضِمن الثاين كلَّ قيمته وبه اجلرح األول، ولو كان أحُدمها ُحمرِما واآلخُر 
والـُمحرُِم كلَّ قيمِته وبه اجلُرُْح األوُل،كذا يف حالال ضِمن احلالُل نصَف قيمته وبه اجلرُح الثاين

  .)2(اللبابو الكايف
صيدا وَجَرحه حالٌل مث أضاف املفرُِد إىل العمرة حجًة فجرحه أيضا فمات ُمْفرٌِد بعمرٍة جرح 

احلالل وقيمُته للحج وبه اجلرحان وضِمن احلالُل  الصيُد من ذلك كلِّه ضِمن للعمرة قيمَته وبه ُجرْحُ 
 ما نقصه جرُحه وبه اجلرُح األوُل ونصَف قيمته وبه اجلراحاُت الثالُث، ولو َحلَّ من عمرته بعد ما

ن وللِقران  جرحه مث جرحه احلالُل مث قرن مث جرحه فمات ضِمن للعمرة قيمَته وبه اجلنايتان األخر
ُت ُمسَتهَلكاٍت كَقْطِع يٍد  قيمَتني وبه اجلنايتان األوليان وحكُم احلالل ال َخيتلف، ولو كانِت اجلنا

ن وبه اجلنايتان األوليان، وعلى احلالل قيمتا ِقرانورِْجٍل وفقِأ العيَنني فعليه للعمرة قيمُته صحيحا ولل
ألول ونصَف قيمته وبه اجلراحات الثالث    .)3()كايف(ما نـََقصه جرُحه جمروحا 

قي : َخيتلف البعد قوله:  الكبريويف ولو كان األّوُل ُمسَتهلكا والثاين غَري ُمسَتهَلٍك و

                                                   
ـــ الباب التاسع يف الصيد   )1(   .1/249"اهلندية": كتاب املناسك ـ
ت ــــ فصل يف صيد جيين عليه رجالن صــــ  )2( ب اجلنا   .404انظر "إرشاد الساري": 
ـــ الباب التاسع يف الصيد   )3(   .250، 1/249"اهلندية": كتاب املناسك ـ



نايات                 باب ا

قيمتان وبه اجلراحتان األوليان، وعلى احلالل ما  ِقرانولل املسألة حباهلا فعليه للعمرة قيمُته صحيحا
ألول ونصفُ  قيمته وبه اجلراحاُت الثالُث، ولو كان الثاين قطَع يٍد أيضا  نقصه ُجرُحه جمروحا 

نيةً  واملسألُة حباهلا فهي وما لو كان غَري ُمستهَلٍك سواء ألنه انتهى  ،ال ُميكنه استهالُكه مرًة 
ألول َيكفيه جزاٌء واحٌد  ارٌِم صيودً ، ولو قتل حمُ )1(ُمَلّخصا   .)2()شرح النقاية(على قصد الّتحُلل 

اسع   الفصل ا
رم    صيد ا

مُ [ دي أو الطعام  جزاء صيد تصدقِ  ح رم ا   ]ا

ا هد إن بلغْت هد أو  ا أو َيشرتي  ولو ذبح احلالُل صيَد احلرم فعليه قيمُته يَتصّدق 
حُة بال خالٍف.فيه ا كما مّر، وجيوزطعاما فَيتصّدق به     إل

صيد] صوم  جزاء ا   [ا

ا غرامٌة ال كفارٌة حىت لو كان الذابُح ُحمرِما أجزأه الصوُم، وجيوز فيه اهلدُي  وال ُجيزئه الصوُم؛ أل
ا مثَلها بعد الذبح.   إن كانت قيمُته قبَل الذبح مثل قيمِة الصيد، وال ُيشرتط كوُ

ال ُجيزئه اإلراقُة إال أن تكون قيمُته بعد الذبح مثل قيمِة الصيد فُيجزئه «": ويف رواية "احلسن
، وال شيَء يف داللة احلالل على صيِد احلرِم ولو حملرٍم سوى االستغفار؛ ألن الضماَن »عن اإلطعام

مل يـَّتصل على احملرم جزاُء الفعل، والداللُة فعٌل، وعلى احلالل يف صيد احلرم جزاء احملل ويف الدالله 
  .)3((حبر)حملل شيء 

ولو ذبح ُحمرٌِم صيَد احلرم فعليه جزاٌء واحٌد يف االستحسان، وليس عليه ألجل احلرم شيٌء 
، ولو أتلف )4(شجرُة احلرم وحشيُشه فهما فيه سواء؛ ألنه ليس من حمظورات اإلحرام للتداخل، وأما

                                                   
ت ــــ فصل يف اجلرح وغريه صـــ  )1( ب اجلنا   .299"املنسك الكبري": 
ب العناية يف شرح النقاية":    )2( ت "فتح    .1/724كتاب احلج ــــ فصل يف اجلنا
  .68- 3/67"البحر": كتاب احلج ــــ فصل: إن قتل حمرم صيدا   )3(
  املصدر السابق.  )4(



نايات           باب ا

ولو أدخل ُحمرٌِم أو حالٌل  ألجل احلرم قيمُته غَري ُمعلَّم،صيدا مملوكا ُمعلَّما فعليه قيمُته ملالكه معلَّما و 
، وَمن دخل احلرم بصيد فعليه أن يُرسَله فيه إذا  )1(صيَد احلل احلرَم صار حكُمه حكَم صيِد احلرم

 )2(اهلدايةجيب إرسالُه،كذا يف  كان يف يده حقيقًة حىت إذا كان يف َرحله أو يف قفصه ال
  وغريمها. )3(الكفايةو

م إرسالِ  ازي [ح رم ا   ] ا

زّ فأرسل فقتل محاَم احلرم فال شيَء عليه، ولو أرسله للقتل فعليه اجلزاُء.   ولو أدخل 

 
ُ
ْت  خرجت ظبيةٌ [إذا أ رم فو رم] خارجَ  من ا   ا

 ولدْت أو أخرج حمرٌم أو حالٌل ظبيًة من احلرم وجب أن يـَُردَّها إىل َمأَمِنها فإن مل يـَُردَّها حىت
ا أو ِسعرِها، وكذا لو َحَبلتْ  ها وهو حالٌل مث ولدْت ئَ فما ضِمن الكلَّ، فإن أّدى جزا زادْت يف بدِ

وحنوه على ملكه، حىت لو َذَبح األمَّ  الولدُ  ثَ دَ ها َمَلكها فحَ ئَ يضَمن الولَد؛ ألنه ملا أّدى جزا مثال ال
إىل احلرم؟ فأكثُر املشايخ  الولد َمتكنُّه من الرَّدِّ  لضمان مل يكن ميتًة، ولكن يُكره أكُلها، وهل ُيشرتط

فلو هلك قبله مل يضَمن لعدم املنع، وبعُضهم على أنه ال ُيشَرتط فيضَمن مطلقا  !على أنه نعم
  .)5((در) !نعم:، وهل جيب ّردُّها بعد أداِء اجلزاء؟ الظاهرُ )4()شروح(إلثبات اليد على مستحقِّ األْمن 

فإذا أّدى اجلزاَء َمَلكها ِملًكا خبيثًا ولذا قالوا بكراهة أكلها وهي عند «: )البحر( قال يف
، ولو ذحبها يف )6(ومتامه فيه »اإلطالق تَنصرف إىل التحرمي َفَدلَّ على أنه جيب ردُّها بعد أداِء اجلزاء

  احلل قبل أداء اجلزاء فهي ميتٌة.
لكنه بناء على أنه َمَلكها  )8(اللباب، واختاره يف )7(»ُكره أكُله تنزيها«: اخلانيةويف

                                                   
ت ــــ فصل يف صيد احلرم صــــ  )1( ب اجلنا   .412انظر "إرشاد الساري": 
ت   )2( ب اجلنا ـــ    .314، 2/313"اهلداية": كتاب احلج ـ
  (هامش"فتح القدير"). 3/20كتاب احلج ــــ فصل يف جزاء الصيد "الكفاية":    )3(
ت ــــ فصل يف صيد احلرم صــــ  )4( ب اجلنا   .413انظر "إرشاد الساري": 
  .3/704"الدر املختار": كتاب احلج ــــ مطلب: ال جيب الضمان بكسر آالت اللهو   )5(
ب جماوزة ا  )6( ــ قبيل    .3/84مليقات بغري إحرام انظر "البحر": كتاب احلج ــ
  (هامش"الفتاوى اهلندية"). 1/313"اخلانية": كتاب احلج ــــ فصل يف حمظورات احلرم   )7(
ت ــــ فصل يف جزاء الصيد   )8( ب اجلنا ـــ    .2/145"النهر": كتاب احلج ـ



نايات                 باب ا

  .)1()احمليط(ها كما مّر عن ئَ إلخراج من احلرم وإن مل يُؤدِّ جزا
إنه لو ذبح شاًة «ولو أدخل شافعيٌّ صيَد اِحللِّ احلرَم مث ذحبه فيه فليس للحنفي أكُله ملا قالوا: 

ولو خرج الصيُد بنفسه ، )2((شرح) فكذا هذا »للحنفي تناولُهوتـََرك التسميَة عمًدا أنه ميتٌة ال ِحيلُّ 
  .)3(ِحيلَّ  من احلرم َحلَّ أخُذه، وإن أخرجه أحٌد من احلرم مل

صيدُ    ا]آمنً  [ما يص به ا

 بواحٍد من ثالثِة أشياٍء: اآِمنً والصيُد إمنا يصري 
 حراِم الصائِد. .1
 .وبدخوله يف احلرم .2
 .)4(وبدخول الصيد يف احلرم .3

رمى حالٌل من احلرم صيَد اِحلّل أو على العكس ضِمن، وكذا لو رمى صيدا يف احلل  فلو
يف احلل على صيٍد يف اِحلّل  افأصابه السهُم يف احلرم ضِمن استحسا خبالف ما لو أرسل كلبً  بَ رَ فهَ 

ِفعُل فاعٍل فأتبعه الكلُب فأخذه يف احلرم فقتله ال شيَء عليه؛ ألنه قد ختّلل بني اإلرساِل واألْخِذ 
  ، )6()حميط(ولكن ال يُؤَكل الصيُد  )5((بدائع)خمتاٍر وهو الكلُب فتمنع إضافُة األخذ إىل الـُمرِسل 

ولو رماه يف احلل وأصابه يف احلل فدخل احلرَم  فمات فيه ال يضَمن لكن ُيكره أكُله استحسا 
  وغريه. )7()سراج(

يضَمن، وكذا الكلُب والبازّي  ّر السهم يف احلرم الولو رمى إىل صيٍد من اِحلّل يف احلل غَري ممََ 
ن املعتَرب وقُت  إذا أرسلهما، وأما إذا رمى حالٌل إىل صيٍد فأحرم مث أصابه أو عكسه فصّرحوا 

                                                   
ت ــــ فصل يف حمظورات احلرم صــــ  )1( ب اجلنا   .413انظر"إرشاد الساري": 
  .414ضا: فصل يف صيد احلرم صــــأي  )2(
  .414أيضا: فصل يف صيد احلرم صــــ  )3(
  .405أيضا: فصل يف أخذ الصيد صــــ  )4(
ذا بيان إخل   )5( ـــ فصل: ويتصل    .2/450"البدائع" كتاب احلج ـ
ت ــــ الباب التاسع يف   )6( ب اجلنا   .1/251الصيد "اهلندية" معز إىل "احمليط": كتاب املناسك ــــ 
ت   )7( ب اجلنا ـــ    (هامش"البحر الرائق"). 3/71"املنحة" كتاب احلج ـ



نايات           باب ا

  .)1((حبر)الرمي 

زاء عتبار اال[ رم] ا ل أو ا صيد من ا   ن قوائم ا

قوائُمه يف اِحللِّ ورأُسه يف احلرم فال شيَء عليه يف  والعربُة لقوائِم الصيِد ال لرأسه حىت لو كان
قـَْتله، ولو كان قوائُمه يف احلرم ورأُسه يف احلل فعليه اجلزاُء، وال ُيشَرتط أن يكون مجيُع قوائمه يف 

حىت لو كان بعُض قوائمه يف احلرم وبعُضها يف احلل وجب اجلزاُء بقتله لتغليب احلظر على  احلرم
حة، وهلذا  منه يف احلرم وجب اجلزاُء بقتله؛ ألنه ليس بقائٍم يف  الو كان ُمضطِجعا يف احلل وجزً اإل

  .)2((لباب)احلل وبعُضه يف احلرم 

شجرة] ن  أغصان ا صيد إذا    [ا

ولو كان الصيُد على أغصان ُمَتَدلّيٍة يف احلرم وأصُل الشجرة يف اِحلّل ضِمن؛ ألن املعتَرب يف 
ا تبٌع وهواءُ  الصيد مكانُه ال أصلُ  الشجرة، ويف ُحرمِة قطِع الشجرِة أصُل الشجرة ال األغصاُن؛ أل

احلرم كاحلرم فال ُيشرتط أن يكون الصيُد يف أرضه، ولو وقف على ُغْصٍن يف احلل وأصُل الشجرة يف 
احلرم ورمى إىل صيٍد يف احلل أو كان الغصُن يف احلرم والشجرُة والصيُد يف احلل فحكُمه كحكم 

  الطائر إذا كان على الُغْصن فال ضماَن يف األوىل وضِمن يف الثانية.

رم] صيد  ب ا   [هالك ا

ال ضماَن وإال  مواتٍ  [أرض]للماء فهلك فيها صيُد احلرم إذا كان يف ِملكه أو  اولو حفر بئرً 
لُّ له أن ضِمن، وإن كان لالصطياد يضَمن، ولو رأى حالٌل جالٌس يف احلرم صيدا يف احلل، هل حيِ 

  .)3(البحربواحٍد من ثالثٍة، ومتامه يف  ايَعدو إليه لَيقتـَُله يف احلل؟ وقد قّدمنا أن الصيَد َيصري آِمنً 
ولو أخذ حالٌل صيَد احلرم فدفعه إىل حالٍل آخَر، مث دفعه الثاين إىل آَخَر، فَذَحبه فعلى كل 
مٌة، ولو أمسك حالٌل صيًدا يف اِحلّل وله فـَرٌْخ يف احلرم فما ضِمن الفرَخ ال األمَّ،    واحٍد قيمٌة 

                                                   
  .3/69"البحر": كتاب احلج ــــ فصل: إن قتل حمرم صيدا   )1(
ت ــــ فصل يف صيد احلرم صــــ   )2( ب اجلنا   .413، 412انظر "إرشاد الساري": 
ـــ فصل: إن ق  )3(   .71، 3/70تل حمرم صيدا انظر "البحر":  كتاب احلج ـ



نايات                 باب ا

، ولو )1(وصوَله إىل احلرم آمنامن الضمان إال أن يعَلم  ولو أخرج صيَد احلرم فأرسله يف احلل ال يربأ
  .)2((حبر)صاح على صيٍد فمات من صياحه يضَمن كما إذا صاح على صيب 

  تتمة
حرم ضامنً  [فيما لصيد]يص به ا   ا 

، و  لسبب إذا كان عدوا ملباشرة و اليد حىت لو وضع يَده على صيِد  وضعِ صيُد احلرم ُيضَمن 
فٍة مساويٍّة يضَمن، وا لداللِة واإلشارِة احلرم فمات  ذه الثالثِة و لصيُد ُيضَمن على الـُمحرِم 
دةٍ  (حبر)والّرِسالِة واإلعانِة واألمِر وإعارِة اآللة    .)3(بز

  مطلب
  ن بمعناه جناية القارن ومَ 

ا كفارٌة واحدٌة سواء كانت دمً كلُّ جنايٍة على اإلحرام على امل أو صدقًة وسواء كانت   افرِد 
ن جلناية على إحراَمني إال إذا جاوز امليقاَت بغري  ا كفار كفارَة جنايٍة أو كفارَة ضرورٍة فعلى القارن 
اوزة فقد أدخل نـَْقصا يف إحرامه،  إحراٍم مث قرن فعليه دٌم واحٌد كما لو أفرد؛ ألنه ملا أحرم بعد ا

ع الذي أحرم فيه، فَتوّهم "زُفـَُر" أنه أدخل هذا النقَص على وهو ترُك جزٍء منه بني امليقات واملوض
  .)4(اإلحراَمني فأوجب َدَمني

يقات بغ إحرام إال دٌم واحدٌ  ب  القارن بمجاوزة ا   ][ال 

  .»إنه أدخل النقَص على ما لزِم عند دخول امليقاِت، وهو أحُد النُُّسكني فلزِمه دٌم واحدٌ «وقلنا: 

م زوم ا يقات بغ إحرام][صورة      القارن بمجاوزة ا

يلَزم القارَن فيه دمان للمجاوزة وهي ما لو جاوز فأحرم حبجٍّ مث دخل مكَة فأحرم  اوأما م

                                                   
ت ــــ قبيل فصل يف قتل اجلراد صــــ  )1( ب اجلنا   .415"إرشاد الساري": 
  .3/70"البحر": كتاب احلج ــــ فصل: إن قتل حمرم صيدا   )2(
  .3/68 أيضا:  )3(
ــ فصل يف جناية القارن إخل صــــ  )4( ت ــ ب اجلنا   .445انظر "إرشاد الساري": 



نايات           باب ا

ما من احلرم فغُري واردٍ  ؛ ألن الّدَم األّوَل للمجاوزة، والثاين [ال يَرِد به اإلشكال علينا]بعمرةٍ أو أحرم 
هلهالرتكه ميقاَت العمرة؛ ألنه ملا دخل مكَة    .)1((حبر) التحق 

ناية اإلحرام تص  زاء  جناية القارن  واجبات [تعدد ا ك ا   ]ال ب

ما هو جنايٌة على األفعال وهو ترُك واجٍب من واجبات احلج أو » على اإلحرام«وخرج بقوهلم 
رة أو يف طواف العمرة أو املشيَ العم لو    فيما  رةكما لو ترك أحَد السعيني أو الطهارَة يف طواِف الز

نََذر حبجٍة أو عمرٍة ماشيا فَقَرن ورِكب أو ترك مدَّ الوقوف إىل الُغروب أو الرمَي أو الوقوَف مبزدلفَة أو 
م النحر ففي كلِّ طواَف الصدر أو قّدم احللَق على الرمي أو على الذبح أو أّخر  احللَق أو الذبَح عن أ

  .ذلك جزاٌء واحٌد خبالف ما إذا قّدم احللَق على يوم النحر فإنه جنايٌة على اإلحرام كما مرّ 
أو جنايٌة على احلرم فهو قطُع نباِت احلرِم فإنه ال يَتعّدد به الكفارُة على القارن خبالف قتل 

على احلرم وإمنا يُنظر إليه إذا كان  ظر فيه إىل كونه جنايةً ال يُنصيِد احلرم؛ ألنه جنايٌة على اإلحرام و 
  .)2(القاتل حالال

ن بمع القارن [مَ  زاءفحكُمه ن  مُ   تعدد ا   ]القارن ح

ذََكروا من لُزوم اجلزاَئني على القارن هو حكُم ُكلِّ َمن مجع بني اإلحرامني كالـُمتمتِّع الذي  وما
حلج، وكذاساق اهلدَي أو مل  كلُّ َمن مجع بني احلّجَتني أو العمرَتني،  حيَِلَّ من العمرة حىت أحرم 

  .)3((لباب)وعلى هذا لو أحرم مبائِة حجٍة أو عمرةٍ مث جىن قبل َرْفِضها فعليه مائُة جزاٍء 
  

                                                   
  .81، 3/80كتاب احلج ــــ فصل: إن قتل حمرم صيدا "البحر":    )1(
  املصدر السابق.  )2(
ــ فصل يف جناية القارن إخل صــــ  )3( ت ــ ب اجلنا   .449انظر "إرشاد الساري": 



نايات                 باب ا

  
  فصل العاال

رم ونباته أشجا   ر ا

ّل [ رمقطعُ  ما    ]ه واالنتفاع به من أشجار ا

  ُة أنواٍع: وهي أربع
  وهو من جنس ما يـُْنِبُته الناُس عادًة كالّزرع. ُكلُّ شجرٍة أنبته الناسُ   األّوُل:
  ما أنبته الناُس وهو ليس مما يُنبتونه عادًة كاألراك. الثاين:

  ما نبت بنفسه وهو من جنس ما يُنبته الناُس عادًة. الثالُث:
  فيها به.فهذا األنواُع الثالثُة حيَِّل قطُعها وال جزاَء 

رم قطعُ [   نتفاع به]ه واالما 

 )1(ْيالنَ غَ فكلُّ شجرٍة نبت بنفسه وهو من جنس ما ال يـُْنِبُته الناُس كأُّم  وأما النوُع الرابُع:
ن يكون يف أرِض رجٍل أو ال إال القلعِ فهذا حمظوُر القطِع و  أو  اأن يكون ُمثِمرً  سواء كان مملوكا 

  .ابسا أو إْذخرً 

رم][جزاء قطع    شجرة ا

داِء الضماِن كما يف  فلو قلعه ُحمرٌِم أو حالٌل ضِمن قيمَته، وال مدخَل للصوم هنا، وَميلكه 
  حقوِق العباد.

م اال ضمان]أنتفاع باألشجار بعد [ح   داء ا

عه َتصّدق بثمنه، ملقلوع بعد أداِء الضماِن بيعا وغريَه، والكراهُة حترميّيٌة، فإن   ويُكره االنتفاُع 
؛ فإنه ال جيوز بيُعه وإن أّدى مِ وجاز للمشرتي االنتفاُع به من غري كراهٍة خبالف صيِد احلرِم واحملرِ 

                                                   
  ).1/34أي شجر الَسُمر. (طلبة الطلبة يف اصطالحات الفقهية: كتاب املناسك  قوله "أم غيالن":  )1(



نايات           باب ا

، وإن كان املقلوع به مملوكا فعليه قيمتان، قيمٌة حلّق الشرع وقيمٌة ملالكه )1(قيمَته؛ ألنه ال َميلك أصال
بناًء على قوهلما املفىت به ِمن َمتّلِك أرِض احلرِم وهو روايٌة عن اإلمام، وإن قطعه مالُكه فعليه قيمٌة 

بسا فعليه قيمٌة ملالكه وال شيَء عليه حلّق الشرع  لو ، و تاراحملردواحدٌة حلق الشرع، وإن كان 
َس بقطعها   .)2(انقلعْت شجرٌة إن كانت عروُقها ال َتسقيها فال 

لضما نيا فال شيَء عليه؛ ألنه َمَلكها    ن.ولو قطع شجرًة فغرِم قيمَتها مث َغَرسها فنَـَبتت مث قَـَلعها 

م ِش  [ح رم] حش   ا

وِل ال، بل كان ه سقط الضماُن، وإن أخلف دون األحّش احلشيَش فإن خرج مكانَه مثلُ  ولو
  .)3((شرح) عليه ما نقص، وإن جّف أصُله كان عليه قيمُته

َميلكه صاحُب األرض خبالف الشجر، أما يف احلرم  حلشيُش إذا نبت بنفسه يف غري احلرم الا
  فَيملكه.

وجُه الفرق أن احلشيَش يف غري احلرم يـَنـُْبت مباحا لكل أحٍد غَري َمصوٍن عن التَّعرض فلم يكِن 
املالُك أوىل من غريه خبالف حشيِش احلرِم فإنه يـَنـُْبت مصو عن الّتعرض فيكون املالُك أوىل به من 

  .)4(غريه

نت بعضُ  شجرة إذا  عضُ [ا ل و رم]ها  ا   ها  ا

ا يف ُ ا القيمةُ ولو كان أصُلها يف اِحلّل   اِحلّل فعلىشجرٌة أصُلها يف احلرم وأغصا قاطِع أغصاِ
ا، ولو كان بعُض أصلها يف احلل وبعُضه يف واألغصا ُن يف احلرم ال ضماَن على القاطع يف أصِلها وأغصاِ

احلرم فعلى القاطع الضماُن سواء كان الغصُن من جانِب اِحللِّ أو من جانب احلرم وحيَِّل قطُع الشجرِة 
بس وما َجّف من الشجر  ،ا وأخذ الكمأةاملثمرِة؛ ألن أمثارَه أُقِيم مقام إنباِت الناس، واإلذخُر ُرطَبا و

                                                   
ت "حاشية ابن   )1( ب اجلنا ـــ     .3/686عابدين": كتاب احلج ـ
  املصدر السابق.  )2(
ت، فصل: جيوز للمحرم صـــــ  )3( ب اجلنا   .421انظر "إرشاد الساري": 
  مل نعثر عليه.  )4(



نايات                 باب ا

  .)2((لباب)وال ضمان فيه  )1(واحلشيش أو انكسر ال ضماَن فيه، وَحيرُم قطُع الشَّوك والَعْوسج
رً  أو مشى هو ودآبُته فانقطع  اولو حفر حفريًة للُخْبِز أو للوضوِء أو َضَرب الُفسطاَط أو أوقد 

لشجر.   به شيٌء من احلشيش فال شيَء عليه وجيوز أخُذ الَورِق وال ضمان فيه إذا كان ال َيُضّر 

رم] ش ا   [ر حش

  وَحرُم َرْعُي حشيِش احلرم وجّوزه "أبو يوسف" ملكاِن احلرج، ولو اْرَتعْت دآبُته خالَل املشي 
إلمجاع. ال   شيَء عليه 

 ن سواك مِ اذ اا[
َ
رم]أ   راك ا

وحكُم احلالل  وسائر أشجارِه إذا كان أخضَر، )3(وال جيوز اختاُذ املساويك من أراك احلرمِ 
والـُمحرِم يف أشجار احلرم واحٌد؛ ألّن ُحرمَتها بسبِب احلرِم، فإْن قطع ُحمرِمان شجرًة منها فعليهما 

لّداللة خبالِف  ،)4(قيمٌة واحدٌة، وكذا على القارن فيها جزاٌء واحدٌ  لصوم وال جيب  وال يُتأّدى 
  صيِد احلرم.

      

                                                   
  ).2/600جنس من نبات شائك. ("املعجم الوسيط": أي  قوله "الَعْوسج":  )1(
ت،   )2( ب اجلنا   .422، 421فصل: جيوز للمحرم صـــانظر "إرشاد الساري": 
العنوان: ما حيل قطعه  لعل املراَد من األراك  الذي مل يُنبته الناُس؛ ألن الذي أنبته الناُس حّل االنتفاُع منه كما مّر حتت التنبيه:  )3(

  واالنتفاع به من أشجار احلرم.
ت ــــ فصل: جيوز للمحرم صـــ  )4( ب اجلنا   .422، 421انظر "إرشاد الساري": 



 خاتمة         

رام وما فيهما خاتمة سجد ا رم وا م ا    أح

روج] رم يُْضطر إ ا ا  ا   [إذا دخل ا

أو فعل غَري ذلك مما يُوِجب احلدَّ مث الَذ  اَمن جىن يف غِري احلرم أو ارتّد أو زىن أو شِرب مخرً 
 ال يُتعّرض له مادام يف احلرم، ولكن املرتدَّ يُعرَض عليه اإلسالُم، فإن أسلم َسِلم وإال قُِتل؛ ألنّ  )1(إليه

ئَه عن  س وال يُؤوى إىل أن َخيْرُج ُل وال ُجيالَ ع وال يُؤاكَ اإلسالم جنايٌة يف احلرم، وغُري املرتد ال يُبايَ إ
وعن "دمحم": وال ُميَنع عن مياِه العاّمة، وأما إن فعل ما يُوِجب القصاَص مث الذ إليه، ، )2(منه فُيقتصّ 

َخيرُج كما يف احلّد، وإن كان فيما دون وُيضّيق عليه حىت  فإن كان القصاُص يف النفس ال يُتعّرَض له
ا مسلكَ  النفس يُقتّص منه يف احلرم؛ ألن األموال، وَمن جىن على املال إذا جلأ  األطراَف ُيسَلك 

إىل احلرم يُؤخذ منه؛ ألنه حقُّ العبد خبالف احلد؛ ألنه حقُّ الرب تبارك وتعاىل وخبالف القصاص يف 
وإن فعل شيئا من ذلك يف احلرم يُقام عليه احلدُّ ويُقَتصُّ منه فيه، وإن النفس؛ ألنه ليس مبنزلِة املال، 

وكذا احلكم يف سائر «رداحملتارقـََتل يف احلرم قُتل فيه، وإن قـََتل يف البيت ال يُقَتل فيه، قال يف 
  .)3(اهـ، وَمن دخل احلرَم ُمقاتال قُِتل فيه» املساجد

رم] ر  ا   [دخول ا

إىل احلرم ال يُباح قتُله يف احلرم عند لكنه ال يُطعم وال ُيسقى، وال يُؤوى  ا التجأواحلريبُّ إذ
ال يُباح قتُله يف احلرم وال ُخيرَج منه «: فقال "أبو حنيفة" و"حممٌد" ،حىت َخيْرج، مث اختلفوا

ُملتِجأ، أما إذا ، هذا إذا دخل )4(»ال يُباح قتُله فيه، ويُباح إخراُجه منه«، وقال "أبو يوسف": »أيضا

                                                   
ج اللغة": الذ إليه": قوله "  )1(   ).2/570أي جلأ إليه.("
ب املتفرقات ــــ فصل: ومن جىن يف غري احلرم صــــ  )2(   .541انظر "إرشاد الساري": 
ب اهلدي ــــ مطلب فيمن جىن إخل   )3(   .61، 4/60"حاشية ابن عابدين":  كتاب احلج ــــ 
ت يرتشح من أقوال الفقهاء ترجيح قول أيب حنيفة ودمحم  القول الراجح:  )4( كما يف "الدر املختار": كتاب اجلنا

  .382، و"املنسك الكبري": فصل: ومن جىن يف غري احلرم صـــ6/90



 خاتمة                 

  ُمقاِتال فُيقتل فيه. ادخله ُمكاِبرً 
زموا من املسلمني فال شيَء  م يُقتلون، ولو ا وكذلك لو دخل قوٌم من أهل احلرِب للقتال فإ

عند "أيب حنيفة"،  بغري أماٍن قبل أن يُؤخذ فهو َيفءٌ عليهم يف قـَْتلهم وأْسرهم، ولو دخل احلريب 
ودخوُل احلرم ال يُبِطل ذلك عنده، و"عندمها" ال يكون فَيئا وال يُتعّرض له ولكنه ال يُطَعم وال ُيسقى 

خرج من  بعد ماوال يُؤوى وال يُبايع حىت خيرَج من احلرم، ولو ۤامنه رجٌل من املسلمني يف احلرم أو 
و"عندمها" َيصحُّ ويـَُردُّ إىل َمأَمنه؛ ألن عنده َيصري َفيئا احلرم قبل أن يُؤخذ مل َيصحَّ عند "أيب حنيفة"، 

بنفس دخوله داَر اإلسالم، و"عندمها" ال يصري فَيئا، ولو أخذه يف احلرم وأخرجه منه فقد أساء وكان 
فيئا للمسلمني "عنده"، و"عندمها" ملن أخذه، ولو أخذ يف احلرم ومل خيرجه فينبغي أن ُخيّلى سبيُله 

  .)1(البدائعدام فيه، كلُّ ذلك من  عايًة حلُرمِة احلرم مايف احلرم ر 
لقتال معنا فَنقتـُُلهم وال يُقاتَلون يف احلرم: «املداركويف    .)2(اهــ» إال أن يَبدأوا 

سالِح  ل ا فر  بمكةَ  [ رام] ودخول ا سجد ا   ا
ُمينع  وال)3(»ال حيَِّل أْن ُحيمل السالُح مبكةَ : « لغري حاجٍة لقولهويُكره محُل السالح مبكَة 

  .)4((رداحملتار) ، وَيستوي يف ذلك احلريبُّ والّذميام وغريه ولو ُجنُـبً االكافُر من دخول املسجِد احلر 
تكليفيٌّ  ال والّنهُي َتكويينٌّ  )5()هداية(واآليُة حممولٌة على احلضور استيالًء واستعالًء، أو طائِفني ُعراًة 

ن وال َحيُّجوا وال يَعتِمروا ُعراةً  ال »بوايَقرَ  ال« فمعىن وُميَنعون من استيطاِن مكَة  )6((در) خيُلق ُهللا فيهم القر
ولو دخل لتجارٍة  )7(َجيتمع يف أرض العرب دينان ال:  كلِّها، قالواملدينِة بل جزيرِة العرب  

                                                   
  .382، و"املنسك الكبري":فصل: ومن جىن يف غري احلرم صـــ 6/90"البدائع": كتاب السري   )1(
ــ اآلية: "تفسري املدارك للنسف  )2(   .1/166، 191ي": سورة البقرة ــ
ب فضل مكة: عن جابر بن عبد هللا 3714أخرجه ابن حبان يف "صحيحه": (  )3(  ،( :قال الشيخ شعيب األرنؤوط ،

  ».إسناده صحيح على شرط مسلم«
ـــ فصل يف اجلزية   )4(   .6/324"حاشية ابن عابدين": كتاب اجلهاد ـ
  .7/239ية ــــ مسائل متفرقة "اهلداية": كتاب الكراه  )5(
حة ــــ فصل يف البيع   )6(   .9/638"الدر املختار": کتاب احلظر واإل
ب إجالء اليهود من املدينة: عن ابن املسيب أن النيب 19369جزء من حديث رواه "عبد الرزاق"(  )7(  ،(  دفع خيرب إىل

 =وأبو بكر وصدرا من خالفة عمر، مث أخرب سول هللا يهود على أن يعملوا فيها وهلم شطر مثرها، فقضى على ذلك ر 

 



 خاتمة         

  )1((رداحملتار) جاز وال يُطيل، والظاهُر أن حدَّ الطوِل سنةٌ 

  مطلب
رم وأحجاره]   [ إخراج تراب ا

خراج  َس    .)2((لباب) تُراِب احلرِم وأشجارِه اليابسِة واإلذخِر مطلقا إىل اِحللِّ وال 
للّتربك به حبيث ال تَفوُت به عمارُة املكان،   ايسريً  اوكذا ِقيل يف تُراِب البيِت املعّظِم إذا كان قدرً 

املنَع عن تُراِب البيِت؛ لئال يَتسّلط عليه اجلُّهاُل،  )4("، وصّوب "ابُن الوهبان)3(الظهرييةكذا يف 
؛ ألن القليَل من الكثري كثٌري    .)5( (رداحملتار)فُيفضي إىل إخراِب البيِت، والعياُذ 

ضابطة]   [ا

وُكلُّ ما جاز االنتفاُع به يف احلرم جاز إخراُجه، وِمن ذلك أحجاُر أرِض احلرام : « الفتحويف 
َورِ  َيضرُّ  ار كثريً حفَ ا إال أن يُباَلغ يف ذلك فيُ وِحصاه   .)6(اهـ» فُيمنع ألرض والدُّ

زمَ      ][إخراج ماء ز

دخال تُراب اِحللِّ  إىل احلرم َس  حِة إخراِج ماِء زمزَم، وال    .)7()السُّروجي( وأمجعوا على إ
                                                                                                                                           

رض احلجاز دينان«قال: يف وجعه الذي مات فيه:  عمر أن رسول هللا  رض العرب أو قال  ففحص عن »  ال جيتمع 
فليأِت، وإال فإين ُجمْلِيكم  من كان عنده عهٌد من رسول هللا «ذلك عمر حىت وجد عليه الثبت مث دعاهم، فقال: 

ب اجلزية ف : رواه ابن هشام يف "السرية" عن ابن إسحاق حدثين 3/454أجالهم منها، ويف "نصب الراية" للزيلعي: كتاب السري ــــ 
أن  كان آخر ما عهد به رسول هللا «صاحل بن كيسان عن الزهري عن عبيد هللا بن عبد هللا بن عتبة عن عائشة قالت: 

  ».وهذا حديث صحيح«ى، قال "الدارقطين" يف "علله": انته» ال يرتك جبزيرة العرب دينان
حة ــــ فصل يف البيع   )1(   .9/638"الدر املختار": کتاب احلظر واإل
ــ فصل: من جىن يف غرياحلرم  صــــ  )2( ب املتفرقات ــ   .541"إرشاد الساري": 
ــ الفصل الرابع، الدماء اليت جيب   )3( ب املناسك "الفتاوى الظهريية": کتاب احلج ــ   . (خمطوطة)1/359يف 
هـ). ("األعالم  768ت - 000هو عبد الوهاب بن أمحد بن وهبان، احلارثي، الدمشقّي، أمني الدين، فقيه، حنفي(م  )4(

  ).4/180للزركلي" 
ب اهلدي   )5( ـــ    .4/61"حاشية ابن عابدين": كتاب احلج ـ
ت   )6( ب اجلنا ـــ    .3/93"الفتح": كتاب احلج ـ
خراج تراب احلرم إخل صــــ  )7( س    .382"املنسك الكبري": فصل: وال 
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  مطلب
تها] كعبة وشمعها وز   [ أخذ طيب ا

ا أواوال جيوز أخُذ شيٍء من ِطْيب الكعبِة ولو للّتربك به سواء   فال جيوز أخذُ  ،ال لتصق 
َرشاِش ماِء الورِد الذي أُِتى به للكعبة الشريفة كما يَتبادر إليه العاّمُة وعليه َردُّه إليها، وإن أراد التربَّك 

ا مث أخذه، وال حيَِّل خلُ   ،من ذلك اّداِم الكعبِة أن َمينعوا أحدً به أتى بِطْيٍب من عنده َفَمَسحه 
َيت بشمع ويَ  ىوَيَدُعوا أنه إذا أت َ  جُ رُ سْ به للكعبة ليس له أن يَرجع ببقيته، وكذا حكُم الشَّمع له أن 

ِب الكعبِة وحنوه خذ الباقي تـَبَـرُّكا به، وأما ،على  وكذا  ،الِفراشني مشُع الكعبة من اخلّدام وشيخِ  مث 
  .)1()شرحه(و (لباب) فال جيوز مطلقا احلرِم منهم وِمن غريِهم أخُذ َزْيتِ 

  مطلب
كعبة]   [ كسوة ا

عها وصرف عنها يف مصاحل البيت، وإن شاء  وأما ِكسوُة الكعبة فأْمرها إىل السلطان إن شاء 
لشراء منهم َس  لكن هذا إذا كانِت الِكسوُة ِمن ِقَبل السلطان  )2((لباب) فّرقها على الُفقراء، وال 

من بيت املال، وأما إن كانت من أوقاف السالطني وغريِهم، فأْمُرها إىل شرِط الواقف فيها فهي ملن 
َعيَّنها له، وإن جِهل شرُط الواقف فيها ُعِمل فيها مبا جرْت به العوائُد السالِفُة كما هو احلكُم يف 

ن من أوقاف السالطني، ومل يُعَلم شرُط الواقف فيها، وقد جرت عادُة بين سائر األوقاف، وهي اآل
م، كذا يف  ُخذون الِكسوَة الَعتيقَة ألنفسهم فَيبقون على عاد م    .)3(رداحملتارشيبَة أ

ا ماُل بيِت املاِل لكن الواقَع اآلن أّن اإلماَم أِذن يف إعطا: «البحرويف  ها لبين شيبَة عند ئأ
تجديد، وال شّك أن التصّرَف فيه لإلمام فحيث جعله عطاًء لقوٍم خمصوِصني فإن البيَع ال

  .)4(اهــ»جائزٌ 

                                                   
ــ فصل: أمر كسوة الكعبة صــــ  )1( ب املتفرقات ــ   .546، 545"إرشاد الساري": 
  املصدر السابق.  )2(
ب اهلدي ــــ مطلب يف استعمال كسوة الكعبة  )3( ـــ    .4/60"حاشية ابن عابدين": كتاب احلج ـ
ت ــــ فصل: إن قتل حمرم صيدا "البحر  )4( ب اجلنا   .79، 3/78":كتاب احلج ــــ 
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ئِبه فمحموٌل  وما نُِقل عن أئمتنا أنه ال جيوز بيُعها وال شراُؤها من "بين شيبَة" بل من اإلمام و
ذلك، وللشاري  السلطاُن أو حنومل ميِلكهم  أو على ما على غري اخلِلق أو على ما إذا كانوا أغنياءَ 

وكانت من غري احلرير إذا مل تكن عليها كتابُة  لُبُسها ولو ُجُنبا أو حائضا إن كان امرأة أو كان رجًال 
  .)1((رداحملتار)السّيما كلمَة التوحيد 

  مطلب
 ِ جارت كة و   ها][ بيع بيوت 

،  "احلسن" عن "أيب حنيفة" جاز بيُع بناِء بيوِت مكَة اتفاقا وأرِضها عندمها وهو روايةُ 
وبه يُفىت خالفا لظاهر الرواية عن "أيب حنيفة" أنه ُكره بيُع «، قال "العيين": )2(الكنزوجزم به يف 

م املوسم ال يف )4(اهلداية، ومشى عليه يف )3(»أرِضها ، واتّفقوا على أنه ُكره إجارُة بيوِت مكَة يف أ
 هلم أن يَنزلوا عليهم يف ُدَورهم إذا كان فيها َفْضٌل؛ لقوله تعاىل:حنيفة" يُفِىت  غريِها، وكان "أبو

  .]٢٥احلج: [ َّ ٰذيي ىي مي خيُّ
َم الـَموسم  وإن مل يكن فال، وهكذا كان "عمُر بُن اخلطّاِب" ّ  أهَل «ويقول:  يُناِدي أ

ُمَلخَّص ما يف  ،حفظْ مث يَتلو اآلية فـَْليُ ، »لَِينزِل البادي حيث شاءمكَة ال تـَّتِخذوا لبيوتكم أبوا 
  .)6((کبري) وليس هلم اختاُذ الُبنيان مبىن؛ ألنه ُمناخٌ  ،)5(حاشيتهوالدُّر

افلة  األ كرواوق[صالة ا كةَ  هةت ا مُ    رم] وح   لقطة ا

وال َحيرُم صيُد  ولقطُة احلرم كلقطة اِحلّل،وُتكره الصالُة مبكَة يف األوقات املكروهة كغريها، 

                                                   
ب اهلدي ــــ مطلب يف استعمال كسوة الكعبة   الدر" مع "الرد": "  )1( ـــ    .4/60كتاب احلج ـ
  612"كنز الدقائق": كتاب الكراهية صــــ  )2(
ـــ بيع أرض   )3(   .12/224مكة "البناية": كتاب الكراهية ــــ فصل يف البيع ـ
ــ فصل يف البيع   )4(   .236، 7/235"اهلداية":كتاب الكراهية ــ
حة ــــ فصل يف البيع   )5(   .9/248"الدر املختار": كتاب احلظر واإل
خراج تراب احلرم إخل صــــ  )6( س    .383"املنسك الكبري": فصل: وال 
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  .)2((لباب) )1(جّ وادي وَ 

دينة] م حرم ا   [ح

، وليس للمدينة ُحرمُة احلرم يف حّق الصُّيود واألشجار وحنوها  وُحرمُة احلرم خاّصةٌ  مبكَة عند
  .)3()مبسوط(

  مطلب
كةَ  دينة إال ما ضمّ  [ أفضلية    ]ه ئبه أعضا من ا

" و"عند الشافعي" و"أمحَد"، وقال "مالك" مّكُة أفضلُ  : املدينُة من املدينة "عند
، فإنه  ّم أعضاءَ الكعبِة فهي أفضُل من املدينة إمجاعا إال ما ضَ  أفضُل، واخلالُف فيما عدا

إلمجاع حىت من الكعبة ومن العرش أيضا على ما صرّح به بعُضهم ، ودليُلنا ما رواه )4(أفضُل 
وهو واقٌف على   وغريُه عن "عبدهللا بن عدي بن احلمراء" أنه مسع النيبَ  النسائي

، ولوال أين ُأْخرِجُت منك وهللا إّنك خلُري أرِض هللا وأحبُّ أرض هللا إىل هللا« راحلته مبكة يقول ملّكَة:
حلَزْ  )5(»ما خرجتُ  ؛ ألنه أراد اإلقامَة )6(ةرَ وَ قاله حني ُخروجه من مكَة يف عمرة القضاء وهو واقٌف 

  .فأَبْت قريشٌ   للبناء بزوجته ميمونةَ 
م أْخَرجوين ِمن أحبِّ البالد الّلهمّ : «مستدركهوأما حديُث احلاكم يف   إىلّ  إنك تَعلم أ

                                                   
  ). 5/361بفتح اجليم مث التشديد وهو الطائف. (معجم البلدان  ّج":قوله: "وَ   )1(
ب املتفرقات ــــ فصل: من جىن يف غري احلرم صــــ  )2(   . 542انظر "إرشاد الساري": 
  .4/105"املبسوط": قتل احملرم البازي املعلم   )3(
رة سيد املرسلني ــــ فصل: أمجعوا على أن أفضل  )4( ب ز   .582البالد صــــ "إرشاد الساري": 
ب يف فضل مكة، قال أبو عيسى: 3925أخرجه "الرتمذي" (  )5(   ». هذا حديث حسن صحيح غريب«)، 
ا زِيد ـــــّـهاء، وكانت احلزورة سوق مكة وقد دخلْت يف املسجد مل راء، و لفتح مث السكون، وفتح الواو، و قوله "احلزورة":  )6(

حلزورة، فقال:  بطحاء مكَة ما أطيبك من بلدة وأحّبك إّيل ولوال أن قومي  فيه، ويف احلديث: وقف النيب 
  ).2/255أخرجوين منك ما سكنُت غريَك. (معجم البلدان 
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وخرب  )2("فموضوٌع إمجاعا كما قاله "ابُن عبِد الرب" و"ابُن دحيةَ  )1(» أحبَّ البالد إليكفأْسِكينِّ 
حاشية ابِن حجر على مناسك كذا يف  ،)3(ضعيٌف واهٍ » املدينُة خٌري من مكة« "الطََّرباين":

  .)4(النَّووي

  مطلب
كرمة  جاورة بمكة ا دينة أ[ ا نورة]و ا   ا

اورُة مبكَة املعّظمِة عند "أيب حنيفة" وقاال:  ُتكره بل ُتستحبُّ إال أن يَغلب على  الوُتكره ا
ملدينة املنورة فقيل: اوَخَلفً  اوعليه عمُل الناس َسَلفً  ظنه الوقوُع يف احملذور اورُة          ، وأما ا

 اتـَبـْعً  )6(الدروحواشي  )5(شرح اللبابه يف ، وقيل على اخلالف املذكور، والذي رّجح»ُتكره ال«
ملدينة الشرتاك علة الكراهة إال ملن يِثُق من «: الفتحملا اختاره يف  اورُة مبكَة، وكذا  أنه ُتكره ا

اورُة هلم مبكَة هو الفوُز  نفسه ممن ُيَضاعف هلم احلسناُت من غِري ما َحيِْبطها من السيئات، فا
إلمج ذا مع السالمة من إحباطه أقلُّ القليل، وال عربَة مبا يقع للنفوس من العظيُم  اع لكن الفائَز 

  .)7(ُمَلّخصا الفتحالدعوى؛ ألن شاَن النفوس الدعوى الكاذبُة، السّيما يف هذا الزماِن، كذا يف 
ملدينةيُ وال : «الدرو )8(االلبابوما يف  اورُة  فمرجُعه » وكذا مبكَة ملن يَِثق بنفسه ،كره ا

                                                   
اللهم إنك «قال:  أن رسول هللا  : عن أيب هريرة 3/4)، كتاب اهلجرة 4261أخرجه "احلاكم"(  )1(

هذا حديث رواته مدنيون من بيت أيب سعيد » أخرجتين من أحب البالد إّيل فأسكّين أحب البالد إليك فأسكنه هللا املدينة
  ».لكنه موضوع فقد ثبت أن أحب البالد إىل هللا مكة، و"سعد" ليس بثقة«املقربي، قال الذهيب يف "التلخيص": 

من تصانيفه: "املطرب من هـ)، 633ت - 544دمحم، أَبُو اَخلطَّاب، ابن دحية الَكْليب (م هو عمر بن احلسن بن علي بن  )2(
  ).5/44أشعار أهل املغرب". ("األعالم للزركلي" 

مع"( ): عن رافع بن خديج 4450أخرجه "الطرباين" يف "الكبري"(  )3( رواه «)، وقال: 5778وأورده "اهليثمي" يف "ا
  ».عبد الرمحن بن رّداد، وهو جممع على ضعفهالطرباين، وفيه دمحم بن 

  .430"حاشية ابن حجر اهليتمي على اإليضاح": الباب يف املقام مبكة وطواف الوداع صــــ  )4(
ــ فصل: أمجعوا على أن األفضل إخل صــــ  )5( ب املتفرقات ــ   .583، 582"إرشاد الساري": 
ب اهلد  الدر" مع "الرد": "  )6( ـــ  ملدينة إخل كتاب احلج ـ اورة    .4/64ي ــــ مطلب: يف ا
  .167، 3/165"الفتح": كتاب احلج ــــ مسائل منثورة   )7(
ــ فصل: أمجعوا على أن األفضل إخل، صـــــ  )8( ب املتفرقات ــ   .583، 582"إرشاد الساري": 
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   وجوُدهم السّيما يف هذا الزماِن،  إىل ما قلنا لكّن الكالَم فيَمن يَِثق بنفسه، وقد عرفَت أنه يعزّ 
عتبارهم، وال يُذكر حاُهلم قيدا يف اجلواز، فكان ينبغي هلما أن يـَنُ  ىنْ بْ فال يَـ  ّصا على الكراهة  الفقه 

  . )1(غالبكما ذكر اعتبارا لل

بيه   ت
م [ جاورة  زماننا]ح   ا

م، ولو كانوا يف زماننا وَحتّقق هلم شأنُنا  لنسبة إىل زما إّن نزاَعهم يف الكراهة وعدِمها إمنا هو 
حلُرمة بال شكٍّ وُشبهٍة، وال  َمن حتُِّب العفوَ   الّلهمّ حوَل وال قّوَة إال  العلى العظيم،  لقالوا 

نك أنت الغفوُر الرحيُم الذي  عفَو والعافيَة ونستغفرك ونلتجئُ الوالعافني عن الناس، نسألك  إليك 
  غلبْت رمحُته غضَبه وهو ذو مغفرٍة للناس على ظُلمهم وهو احلكيُم الكرُمي.

  
      

                                                   
ملدينة إخل  )1( اورة  ب اهلدي، مطلب يف ا   .4/64 "الدر" مع "الرد"، كتاب احلج، 



 باب اإلحصار         

  باب اإلحصار

  [مع اإلحصار]

حلج عن الُوقوِف والطواِف مجيعا بعذٍر شرعٍي، لعمرة عن الطواف فقط،  هو منُع اُحملرِم  و
؛ إذ فاملمنوُع عن أحِدمها يف احلج ليس مبُْحَصٍر؛ ألنه لو ُمِنع عن الوقوف فهو يف  معىن فائِت احلجِّ

فعال العمرة ولو ُمِنع عن الطواف فُيمكنه أن يَِقَف بعرفَة  ُميكنه أن يصرب حىت يفوته احلجُّ فَيتحّلل 
لو ُمنع عن كليهما؛  فَيتّم حجُّه، مث َحيِلق ويؤخِّر الطواَف ويَبقى ُحمرًِما يف حّق النساِء فقط خبالف ما

هلدي.ألنه قد تَعّذر عليه اإلمتاُم إال    

  [ما يتحقق به اإلحصار]

التفاق بني أئمِتنا على األصحّ    .ويَتحّقق بكلِّ حابٍس َحيِبسه ولو مبكَة 
  ِكالَكْسر. 
  ِوالَعرَج. 
  ِوالُقرْح. 
  ِواحلبس. 
 وَمنِع السلطان ولو بنهيه. 
  َْد طريقا آَخَر أو كان أطول  .امعتربً  افَيتضّرر به ضررً  أو أصعبَ  والَعُدوِّ ولو مسلما إذا مل جيَِ
  ِز عن دفعهوالسَُّبِع ولو كلبا َعُقورا إذا عج. 
  ٍخباِر طبيٍب حاذٍق متدّين لذهاب والركوب على غالب ظّنه أو   .واملرِض الذي يَزداد 
  ا كما إذا كان قريبا من عرفَة أو مكَة أو كانِت وهالِك النفقة إال إذا قدر على املشي بدو

ا ال بدون النفقةالراحلُة يُتصّور بيُعها وإنفا ، ويف )1(ُق قيمتها وهو قادٌر على املشي بدو

                                                   
ب اإلحصار صــــ  )1(   .454، 453"إرشاد الساري": 
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ُسرِقت نفقُته بعد اإلحرام إن َقَدر عليه ال يكون ُحمَْصرا وميشي ويسأل الناَس « :البزازية
 .)1(»اهـ
  وهالِك الراحلة إال إذا َقَدر على املشي وإن قدر عليه للحال إال أن َخياف الِعْجَز يف بعض

خلوف غلبُة الظن -  الطريقِ  ، وكذا إن كانْت نفقٌة زائدًة كافيًة لراحلة )2(جاز له التحّللُ  - واملراُد 
  أخرى تُوجد هناك فال حصر.

[   [العجز عن ا

ومنه الِعْجُز عن املشي ابتداًء ِمن أّول إحراِمه وله قدرٌة على النفقة دون الراحلة فإنه ُحمَْصر 
  .)3(حينئذ

ق  ضاللة عن طر   كة][ا

ومنه الضاللُة عن طريِق مكَة أو عرفَة مث إذا َوجد َمن يَُدّل عليه زال إحصارُه وإال فهو كالـُمْحَصر 
إىل أن َحيُجَّ إن زال اإلحصاُر قبل فواِت احلجِّ  اُحمرِمً  بقىيَقدر على اهلدي، وإن كان معه اهلدُي فيَ  الذي ال

لطواف والسعي إن استمّر اإلحصاُر حىت فاته احلجُّ، هذا إذا ضّل يف اِحلّل، أما إن ضلَّ يف  أو يَتحّلل 
ْد أحدا من الناس له أن يَذبح إن كان معه اهلدُي وحيَِلُّ    .)4((فتح) أرض احلرم فإذامل جيَِ

  .)5(اهــ» بل هو فائُت احلجّ  اضالَّ عن عدد الشهر ورؤيِة اهلالل ليس ُحمَصرً ّن الإ: «الشرحويف 

و عبيده]   [منع ا

ذنه أو ال وإن كان ُيكره له املنُع بعد   اومنه منُع املوىل مملوَكه عبدً  كان أو أمًة سواء أحرم 
  .)6(اإلذن إذامل َحيُْدْث له ضرورٌة وإال فال كراهةَ 

                                                   
  (هامش "الفتاوى اهلندية"). 4/107"البزازية":  كتاب احلج   )1(
ب اإلحصار صــــ  )2(   .454"إرشاد الساري": 
  املصدر السابق.  )3(
ب اإلحصار   )4( ـــ    .3/114"الفتح": كتاب احلج ـ
ب اإلحصار صــ  )5( ب اإلحصار صــــ455ــ"إرشاد الساري":    .336، و"املنسك الكبري": 
ب اإلحصار صــــ  )6(   456"إرشاد الساري": 
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زوج زوجته]   [منع ا
ومنه منُع الزوج زوجَته إذا أحرمْت بنفٍل أو عمرٍة أو واجٍب بُصْنعها كنذٍر بال إذنه ولو هلا 

ذنه أو أحرمْت حبّجِة اإلسالِم ال تكون ُحمَصرًة لو هلا َحمْرٌم وإن َمَنعها وليس له َمنُعها،  َحمْرٌم، فلو 
هلدي   .)1(تكون ُحمَصرةً  ، ولو خرج معها الوإن مل يكن هلا َحمرٌم فُمْحَصرة، فله منُعها وحتليُلها 

احلج ولو قبل خروج  إمنا إذا كان إحراُمها يف أشُهر» ال تكون حمَصرًة وإن َمَنعها«مث قوهلم: 
ٍم يسريٍة وإال ّ    فله منُعها وحتليُلها لكن  أهل بلِدها أو قبَلها يف وقت خروج أهل بلِدها أو قبله 

ٍم كثريٍة، أما إْن أِذَن هلا ال مطلقا بل إذا كان أِذَن هلا أ ّ ن َحتُرَم حبجة اإلسالم مطلقا فأحرمْت قبله 
ٍم كثريٍة فليس له منُعها وال حتليُلها، ذكره يف  أن َحتُْرمَ    .)2(الشرحا قبله 

فليس لزوجها منُعها وال حتليُلها؛ ألّن منافَعها لسّيِدها بعد  ولو أِذَن املالُك ألمِته املتزوجةِ 
  .)3(رداحملتارواِجها وإن بـَوَّءها الزوُج، وتفصيُله يف زِ 

ق] زوج  الطر حرم أو ا وت ا ]  

كان بينها وبني مكَة مسريُة سفٍر وبلُدها أقّل ها إذا  ومنه موُت الـَمْحَرِم للمرأة يف الطريق أو زوجِ 
، )4((رداحملتار)منه أو أكثَر لكن ُميكنها الـمقاُم يف موضِعها أو قريٍب منه وإال فال إحصاَر فيما يظَهر 

ا   .وكذا فقُدمها يف الطريق حلبٍس وحنوِه أو امتناِعه من الذِّهاب 

زوج ابتداًء] حرم أو ا   [عدم وجود ا

ما ابتداًء فلو أحرمْت حبّجة اإلسالم وليس هلا َحمرٌم وال زوٌج فهي ُحمَْصرٌة، وال جيوز ومنه عدُمه
  هلا اخلروُج إذا كان بينها وبني مكَة مسافُة سفٍر.

وفاة]   [عدة الطالق أو ا

ومنه العدُة فلو أهّلْت حبجة اإلسالم فطّلقها زوُجها ولزِمْتها العدُة صارت ُحمَْصرًة ولو هلا َحمرٌم 

                                                   
  املصدر السابق.  )1(
  املصدر السابق.  )2(
ب اإلحصار   )3( ـــ    .4/6"حاشية ابن عابدين": كتاب احلج ـ
  .4/5 أيضا:  )4(
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إال  واء كانت مبكَة أو غريَها فَيجب عليها أن يكون َمبيُتها يف حمّل طالِقها، وال َخترج إىل عرفاتٍ س
فعال العمرة مىت شاءْت بعد َحتقُّق فوِت الُوقوِف  ا تـََتحّلل    .)1((شرح)أ

  فصل
م اإلحصار    ح

حل[   ل بالعمرة]ا

حىت زال املانُع، فإن أدرك  ا ُحمرِمً َرب لٍُّل وصَ وإذا َحتّقق اإلحصاُر فله أْن يَرِجع إىل أهله بال حتَ 
ن َيطوف وَيسعى وَحيلق. لعمرة    احلجَّ فبها وإال َحتّلل 

حل[ دي]ا   ل با

حلج أو  هلدي جاز أيضا دفعا لضرِر امتداِد اإلحراِم فبعث املفرُِد  وإن أراد استعجاَل التَّحلُِّل 
وجيوز البدنُة عن َسبعٍة وإذا بعث اهلدَي إن شاء  فيذبح يف احلرم،العمرة هد أو مثَنه ليشرتي به، 

  أقام يف مكانه، وإن شاء رجع إىل أهله أو حيث شاء.
ّولـِهما، والثاين تطوٌع، )2(»أنه جيوز قتاُل احلاصر عند القدرة«: الغايةويف  ، فإن بعث هدَيني َحتّلل 

ِد اهلدَي أو مثَنه أو َمن يَبعث  َد أو اديه بِقي ُحمرِمً وإن مل جيَِ   .زال املانُع وإال بَِقي ُحمرِما أبدا حىت جيَِ

ن دم اإلحصار] صوم  صدقة أو ا   [عدم إجزاء ا

ال صدقٌة وال صوٌم، وال يُفيد اشرتاُط اإلحالل عند اإلحرام شيئا  ئ عن اهلدي بدلٌ زِ وال جيُ 
  .)3((لباب)

م ينو حجة وال عمرة]   [اإلحصار فيما إذا 

دٍي واحٍد، ويَقضي  أحرم بشيٍء واحٍد الولو  يَنوي حجًة وال عمرًة فُأحِصر قبل التعيني حيَِلُّ 

                                                   
ب اإلحصار صــــ  )1(   .456انظر "إرشاد الساري": 
  .338الكبري": معز إىل الغاية: فصل: فإذا أحصر احملرم حبجة أو عمرة صــــ"املنسك   )2(
ـــ فصل يف بعث اهلدي صــــ  )3( ب اإلحصار ـ   .462، 461انظر "إرشاد الساري": 
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دٍي واحٍد، وعليه  ، ويف القياس حجًة وعمرًة، ولو عّينه مث نِسيه وأُحِصر ِحيّل  عمرًة استحسا
ال َحيتاج إىل أن يُعنيِّ حجٌة وعمرٌة احتياطا كما مّر، والقارُن هدَيني وال يَتحّلل إال بذبح الثاين، و 

ليتحّلَل عن إحرام احلج ويَبقى يف إحرام  اأيَّهما للحج وأيهما للعمرة إال أنه أفضُل، فلو بـََعث واحدً 
إال إذا كان ُحمَصرا من الطواف دون  الّلهمّ  وكذا لو عكس، ا،مالعمرة مل يَتحّلْل عن واحٍد منه

ا    لوقوف أيضا. ضترتفالُوقوف فَيتحّلل به عن العمرة مع أ
مبكَة إال هدٌي واحٌد فذبح مل يَتحّلل عن  وكذا لو بعث مثَن هدَيني فلم يُوَجد بذلك القدرِ 

  اإلحراَمني وال عن أحِدمها.
دٍي واحٍد  ولو طاف القارُن وسعى حلجِته وعمرتِه مث ُأحِصر قبل الوقوف بعرفَة فإنه يَبعث 

عمرَة عليه لعمرته، وال حيَِّل مبا طاف وسعى حلجته؛ ألّن  وال وحيَِّل به ويَقضي حجًة وعمرًة حلجته،
  ذلك إمنا َجيب بعد الفواِت.

م من [ كة]ح س إ  ِ قبل أن  ْح
ُ
سك فأ   أحرم بال

ن عند "أيب حنيفة"  وَمن مجع بني حّجَتني أو عمرَتني فُأحِصر قبل الـَمسري إىل مكَة فيلَزمه هد
ن صرفً يسنبشيَئني فخالفا هلما كما مّر، وإن أحرم  ا هما فُأحِصر بـََعث هدَيني، وعليه حجٌة وعمر

  إلحرامه إىل الِقران.

دي وزمانه] [وجوب ن ذبح ا   تعي 

نيِّ يوَم الذبح، وكذا وقَته من ذلك اليوم لَيعلَم وقَت التحّلل، ولو ذبح قبل امليعاِد وَجيب أن يُعِ 
  .)1((شرح)بيوم جاز استحسا خبالف ما إذا كان بعده ولو بساعٍة 

ويَذحبه يف احلرم يف أي وقٍت شاء قبل يوم النحر وبعده إال أنه فيه أفضُل، هذا عند "أيب حنيفة"، 
لعمرةو"عندمها" إن كان حمُ  يف " ، واملراد)2(حلج مل َجيُْز إال يف يوم النحر افكذلك وإن كان ُحمَصرً  َصرا 

                                                   
  .459صــــ أيضا:  )1(
حلرم ال بيوم النحر يعين فيجوز ذحبه «، ونصه: مال صاحب البحر إىل ترجيح قول "أيب حنيفة"  القول الراجح:  )2( ويتوقت 

َهْدِى﴾يف أي وقت شاء إلطالق قوله تعاىل: 
ْ
َ ِمَن ا َ ْ َما اْستَ َ ب  ﴿ لزمان. (انظر "البحر الرائق": كتاب احلج ــــ  من غري تقييد 

  ).3/97اإلحصار 
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م النحر   ٌد مضاٌف فَيعّم.؛ ألنه ُمفرَ )1(الكنزكما صرّح به شرّاُح   "أ

[ لمح لق  م ا   [ح

أُحِصر يف اِحلّل أو احلرم إال أنه لو حلق أو قّصر فحسٌن   وبذحبه حيَِّل بال حلٍق وتقصٍري سواءٌ 
َمن احلديبية؛ ليُ  وأصحابُه عامَ   كما فعله النيبُّ  عرَف استحكاُم عزميته على االنصراف و

املشركون منهم فال َيشتغلون مبكيدٍة أخرى بعد الصلح، هذا عندمها وعليه املتون وهو ظاهُر الرواية 
أنه مبجّرد الذبح ال َخيرُج من اإلحرام حىت يَتحّلل بفعل أدىن « )2(اللباب عن "أيب يوسف"، فما يف

ّمْل » ما حيظره اإلحراُم ولو بغري حلق   .)3((رداحملتار)خماِلٌف ملا ذكروا مع أنه ال تظَهر له مثرة، 

بح] دي بعد ا م ا م    [ح

حًة ولو يف أرض  اَتصّدق به متليكً مل يُْسَرق  فلو ُسرِق اهلدُي بعد الذبح ال شيَء عليه، فإن أو إ
ا عن الـُمْحَصر  افإن أَكَل منه الوكيُل ضِمن قيمَة ما أَكل إن كان غنيً  اِحلّل،   .)4((فتح)يَتصّدق 

حلل[ ح بظن ا م جناية ا   ]ح

ولو ظّن ذَحبه يف يوِم املواعدة ففعل كاحلالِل أو ذبح يف احلل ففعل كاحلالل على ظّن الذبح 
ت قاله "الطحاوي" بناًء على أنه  يف احلرم فظهر خالُفه لزِمه جزاُء ما َجىن، ويَتعّدد بتعّدد اجلنا

أن الـُمحرَِم لو نوى الرفَض ففعل كاحلالل على ظن خروجه من « ظاهُر كالمهم لكن قوهلم فيما مّر:
هنا أيضا؛ لعدم الفرق اهــ، يَقتضي عدُم التعدد » اإلحرام بذلك لزِمه دٌم واحٌد؛ جلميع ما ارتكب

، )5(رداحملتار، كذا يف »ويَنبغي عدُم التعدد هنا أيضا«"حمشي الزيلعي":  ظاهرا، ولذا قال بعضُ 
  وإذا ذبح هديَه يَقطع التلبيَة؛ ألنه قد حّل.

                                                   
ب اإلحصار    )1(   .410، 2/409"التبيني": كتاب احلج ــــ 
ب اإلحصار ــــ فصل يف التحلل صــــ  )2(   .464"إرشاد الساري": 
ب اإلحصار   )3( ـــ    .4/8"حاشية ابن عابدين" كتاب احلج ـ
ب اإلحصار   )4( ـــ    .3/114"الفتح": كتاب احلج ـ
ب اإلحصار   )5( ـــ    .4/8"حاشية ابن عابدين" كتاب احلج ـ
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  فصل
ح    قضاء ما حل منه ا

حلل]   [وجوب قضاء ما أحرم به بعد ا

حلّج إْن َحّل من  هلدي ومل َحيُجَّ من عاّمه حجٌة وعمرٌة قضامها بقِ وعلى الـُمحَصر  راٍن حّجه 
حيتاج إىل  أو إفراٍد وعليه نيُة القضاء، فلو قضى احلّجَة من عام اإلحصار ال َجتب معها عمرٌة، وال

يف  وعمرةً  "احلسُن" عن "أيب حنيفة" أن عليه حجةً  ، وروىاألصلنية القضاء على رواية 
، لقضاء فيهما، وهو قول "زُفـََر"، وإمنا تلَزم نيُة القضاء اتفاقا إذا حتولِت السنةُ الوجهني، وعليه نية ا

  .)1(الفتحوكان اإلحصاُر حبٍج نفٍل، أما إذا كان حبجة اإلسالم فَينوي حجَة اإلسالم، كذا يف 
هلدي وحّل كانت عليه حجٌة « :املنتقىعن  احلاويويف  َفَمن أهّل حبجٍّ فُأحِصر فبعث 

هلدي وحّل كان عليه حجة  وعمرٌة، فإن أقبل من قاِبٍل يريد قضاء ذلك احلجِّ فُأحِصر فبعث 
  وعمرة أخرى.

لل] م القارن إذا أح و   [ح

ن للتَّحلُّل قبل األوان وعلى القارن حجةٌ  راِن؛ ألنه ويُتخّري يف القضاء بني اإلفراِد والقِ  )2( »وعمر
يت بعمرٍة، هذا وصَفها،  التزم أصَل الُقربة ال فـَُيفرد ُكّال من الثالثة أو جيمع بني حّجٍة وعمرٍة مث 

لعمرة أو حجَّ من عامه كان عليه عمرُة  لذبح ومل حيجَّ من عاّمه، أما لو كان حّل  إذاكان َحّل 
حلج الفرِض والنفِل، األصلهو رواية  على ما فقط ِقرانال ، وَيستوي يف وجوب القضاء احملَصُر 
واحلاجُّ عن الغري واحلرُّ والعبُد إال أن وجوَب أداء القضاء على  ذا املظنوُن على األصّح، واملفِسدُ وك

  بعد الِعتق. العبد يَتأّخر إىل ما

                                                   
ب اإلحصار   )1( ـــ    .3/117"الفتح": كتاب احلج ـ
ب اإلحصار   )2(   .1/356"احلاوي القدسي" 
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  فصل 

و زال إحصاره   فيما 

دي]   [زوال اإلحصار بعد بعث ا

حلّج إذا زال إحصارُه بعد بـَْعث اهلدي، فإن َقدر على إدراك اهلدي واحلج مجيعا  الـُمحَصر 
  يلَزمه التوّجه كما لو زال قبله وقدر على احلّج.

حلل بالعمرة]   [ا

هلدي ويفعل به ما هلدي،  وال جيوز له التحّلُل  شاء وإال ال يلزَمه التوّجُه، وجيوز له أن حيَِلَّ 
فعال العمرة جاز بل  أما إذا مل يقِدر عليهما أو قدر على اهلدي فقط فظاهٌر لكنه لو َتوّجه ليتحّلَل 

، وفيه فائدُة سقوِط العمرِة عنه يف القضاء وإمنا ال َجيب عليه الّتحلُّلهو األفضُل؛ ألنه األصُل يف 
لشروع يف ال لعمرة اليت وجبْت عليه  يت  ها ئمع أنه قادٌر عليها؛ ألنه ال يَقِدر على أدا ِقرانأن َ

على الوجه الذي التزمه وهو كونُه على وجه َيرتّتب عليها احلجُّ؛ إذ بفوات احلج يفوت ذلك، كذا 
  .)1(الفتحيف 

هلدي استحساٌن صيانًة ملاله عن  وأما إذا َقَدر على إدراك احلج دون اهلدي فجواُز التحلل 
"احلسن" عن "أيب  "زُفـََر" وروايةُ  الضياع، ويف القياس يلَزمه التوجُه وال جيوز له التحّلُل وهو قول

  ، ولو زال إحصارُه قبل بعث اهلدي ومل يقدر على احلج صار حكُمه حكَم الفائت.حنيفة"

ح بالعمرة]   [ال يتصور الفوات  حق ا
لعمرة فال يُتصّور يف حّقه عدُم إدراك العمرة؛ ألّن وقَتها مجيُع العمر، فلها من  أما الـُمحَصر 

ن: إما أن يُدرِك اهلدَي والعمرَة أو يُدرِك العمرَة فقط، وقد علم حكمهما، ولو بعث األربع صو  ر
   هد مث زال إحَصارُه وَحَدَث آَخُر ونوى أن يكون عن الثاين جاز وَحلَّ به، وإن مل يـَْنِو حىت حنر 

نوى أن يكون إلحصاره ولو بعث هد جلزاِء صيٍد أو قّلد بدنًة وأوجبها تطوعا مث ُأحِصر ف مل َجيُْز،
  .)2(جاز وعليه إقامُة غريه مقامه، ولو ذبح املأمور مث زال إحصارُه مل يضَمن

                                                   
ب اإلحصار   )1( ـــ    .3/119"الفتح": كتاب احلج ـ
ب اإلحصار ــــ فصل يف زوال اإلحصار صــــ  )2(   .341، 340"املنسك الكبري": 
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  فصل
ح ي يتحلل بغ  ا دي ا   ا

هو كلُّ ُحمَصٍر ُمِنع عن الـُمضي يف موجب اإلحرام شرعا حلق العبد كاملرأة إذا أحرمْت بغري إْذن 
ذن املالك الشر  ة حلقّ وإال فهي ُحمَصر  الزوج حبجٍّ نفٍل إن كان هلا َحمرمٌ  ع وكاململوك إذا أحرم ولو 

ر حتليَلهما إىل ذبح اهلدي مث عليها هدُي اإلحصار وحجٌة  فلهما أن ُحيّللهما يف احلال وال يُؤخِّ
وعمرٌة، وكَذا على العبد بعد العتق، فإن حلالمها مث أذ هلما يف اإلحرام فأحرما من عامهما أو 

هلدي.ا حتّولتِ    لسنُة فهو على ما مّر من االختالِف والتفصيِل يف الـُمحَصر الذي َحّل 
أما إذا أحرمْت حبّجِة اإلسالم وال َحمرَم هلا فهي ُحمَصرة حلق الشرع، فال ُحيلِّلها زوُجها إال 

لُّ إال بذبح هلدي، وكذا لو مات زوُجها أو َحمرُمها يف الطريق وهي ُحمرِمٌة ولو حبٍج تطوٍع، فإمنا ال حتَِ 
أو » أصبتَ «اإلحرام ظاهٌر، وأما بعده فحاصٌل أيضا بقوله:  مث اإلذُن قبلَ  اهلدي يف احلرم

      وحنِو ذلك » أجزُت أو أذنُت لك يف الـَمسري إىل مكة«أو » رضيُت ِفعَلك«أو » أحسنتَ «
  .)1((شرح)رؤية إحرامها والسكوت عنها  وال يكفي جمردُ 

سائل ]د وا العب [   و

ذنه اختلفت الروايُة يف دْ ولو أحِصر عبٌد أحرم بغري إذن مواله بعث املوىل اهلدي نُ  ، ولو 
، واختار "اإلسبيجايب" وجوبَه )2((فتح)وجوب بعث املوىل وعدمه بل جيب على العبد عند الِعتق 

عدَم وجوبه، وإمنا َجيب على العبد بعد  )3(فتاوى قاضي خانواحمليطمبنزلة النفقة، واختار يف 
  .)4((حبر)اإلعتاق وينبغي ترجيُحه ملا أنه عارٌض مل يلتزِْمه املوىل خبالف النفقة 

ذن املوىل اليلَزم املوىل إنفاَذ هدي؛ ألنه «: البدائعويف       لو ُأحِصر العبُد بعد ما أحرم 
دي؛ لو لزِمه للزمه حبق العبد، وال جيب للعبد على م واله حق، فإن أعتقه وجب عليه أن يبعث 

                                                   
ب اإلحصار ــــ فصل يف بعث اهلدي صــــ  )1(   .464، 463"إرشاد الساري": 
ب اإلحصار "الفتح": كتاب احل  )2( ـــ    .3/115ج ـ
ــ فصل يف اإلحصار   )3(   (هامش "الفتاوى اهلندية"). 1/307"اخلانية"  كتاب احلج ــ
ب اإلحصار   )4(   .3/96"البحر": كتاب احلج ــــ 
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  .)1(»ألنه إذا أُعِتق صار ممن له عليه حقٌ 
، فإن أعتقه نفاُذ هديٍ إولو أَمَر املوىل عبَده أن حيجَّ عنه فُأحِصر مل يلَزم «: البحر الزاخرويف 

دي   .)2(الشرح، ومتامه يف »لزِم املوىل أن يبعث 

جنون] ص وا   [إحصار ا

ذن البائع له أن رِ اشرتى حمُ  ُأحِصر صيبٌّ أو جمنوٌن فال شيء عليه، ولوولو  مًة ولو أحرمْت 
ُحيّللها بال كراهٍة؛ لعدم خلف وعِده، وال يَتمكن ِمن ردِّها بعيب اإلحرام، وكذا لو نكح ُحرًة ُحمرِمًة 
فله أن ُحيّللها بغري هدي خبالف الفرض إن هلا َحمرٌم وإال فهي ُحمَصرة حلق الشرع فال تَتحّلل إال 

فيما دون مسافة السفر أو كان هلا َحمرٌم فليس له الرجوُع مللكها  هلدي، ولو أِذن المرأته بنفلٍ 
  .)3(البحرمناَفعها، وكذا املكاتبُة خبالف األمة، كذا يف 

[ و زوج وا حلل بفعل ا   [ما يقع من ا

إلحرا وإذا أراد حتليَل زوجِته أو أمِته أو عبِده فإنه ال م  يَتحّلل إال أن َيصَنع به أدىن ما َحيُرم 
ْمره جلماع  كقّص ظُْفٍر أو تقبيٍل أو امتشاٍط أو تطييِب ُعْضٍو  فَتِحلُّ بذلك، وهو أوىل من الّتحلل 
جلماع ويَنبغي ترجيُح الكراهة : «البحر، قال يف )4(تعظيما ألمر احلج، واختلفوا يف كراهِة حتليِلها 

جلماع ودواعيه لكراهة يف إجازة نكاح الفضويل    .)5(»لتصرحيهم 
حرامها مل يكن حتليال، وَفَسد حجُّها، وإن علمه   ولو جامع زوجَته أو أمَته الـُمحرِمَة، وال يَعَلم 

  .)6(»كان حتليال
إلحرام حتليٌل وإن مل يُرِْد به التحليَل املنتقىويف    .)عناية(: املعانقُة أو التقبيُل مع العلم 

ولو عشرين فصاعدا مث حّجْت من عاّمها  ارارً ولو حّللها فأحرمْت فحّللها فأحرمْت هكذا م
                                                   

ــ حكم اإلحصار   )1(   .2/401"البدائع": كتاب احلج ــ
ب اإلحصار ــــ فصل يف بعث اهلدي  )2(   .461صــــ  انظر "إرشاد الساري": 
  .3/134"البحر": کتاب احلج ــــ مسائل منثورة   )3(
ب اإلحصار ــــ فصل: وإذا أراد حتليل إخل صــــ  )4(   .344"املنسك الكبري": 
ب اإلحصار   )5(   3/96"البحر": كتاب احلج ــــ 
ب اإلحصار فص 3/163"الفتح": كتاب احلج ــــ مسائل منثورة   )6(   .344ل: وإذا أراد إخل صــــو"املنسك الكبري":
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      نية القضاء وال عمرَة عليها،  إىلأجزأها من كل التحليالت تلك احلجُة الواحدُة، وال َحتتاج 
  .)1((فتح)مل ُحتجَّ بعد التحليالت إال من قابٍل كان عليها لكل حتليل عمرٌة مع احلج ونيُة القضاء  ولو

نيُة القضاء فإن كان حبجٍّ نفٍل وحتّولِت السَّنُة فهي شرٌط، وإن كان وأما : «البحرقال يف 
  .)2(اهــ» حبجة اإلسالم فال يَنوي القضاَء بل حّجَة اإلسالم

ا َتِصل إىل مكَة قبَل يوِم الرتوية بيوٍم أو يوَمني،  وللزوج أن َمينع املرأَة عن اخلروج إال أن يعَلم أ
  .)3(ا من اإلحرام حىت يَنتهي إىل أدىن املواقيِت من مكةوللزوج أن َخيرُج معها وَمينعه

وقوف بعرفة]   [اإلحصار ال يتحقق بعد ا

هلدي بل يَبقى ُحمرِمً  مث َعَرض له مانٌع ال، وال إحصاَر بعد ما وقف بعرفَة، فَمن وقف يف  ايَتحّلل 
رة.حق كّل شيٍء إن مل َحيلق بعد دخول وقته، وإن حلق فهو ُحمرٌِم يف حّق الن   ساء إىل أن يطوَف للز

ب فيها سبعة دماء]   [صورة 

ُم النحر فعليه أربعُة دماءٍ    :فإن ُمِنع حىت مضْت أ
  َلرتك الوقوف مبزدلفة 
  وترِك الرمي 
  خِري الطواف  و
 ."خِري احللق يف قول "أيب حنيفة   و

ملرض فهو )4(شيَء عليه للتأخري ال«وقاال:  لعدّو، فإن كان  ، هذا إذا كان اإلحصاُر 
  .)5(املنحةو رداحملتار، ومتامه يف الواجباتمساويُّ يكون عذرا يف ترك 

  .ودٌم خامٌس لو حلق يف احلل
                                                   

  .3/163"الفتح": كتاب احلج ــــ مسائل منثورة   )1(
ب اإلحصار   )2(   .3/98"البحر": كتاب احلج ــــ 
  .2/243"التبيني": كتاب احلج   )3(
يفهم من عبارة "ابن عابدين" ترجيح قول اإلمام وعزاه إىل "اللباب" و"الزيلعي" وغريمها. انظر "حاشية ابن  القول الراجح:  )4(

ب اإلحصار    .4/10عابدين" کتاب احلج ــــ 
ب اإلحصار   )5( ـــ    (هامش "البحر الرائق"). 3/100"املنحة": كتاب احلج ـ
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  .عا لفوات الرتتيبأو ُمتمتِّ  وسادٌس لو كان قارً 
م النحر   .وسابٌع لتأخري الذبح عن أ

إن «من ِقَبل املخلوق فإنه ال يسقط حق هللا تعاىل كما قالوا: كل هذه إن كان اإلحصاُر 
لوضوء إذا أطلق؛ ألنه من ِقبل العباد لتيمم فإنه يُعيدها    .)1((حبر) »العدو إذا أسروه حىت صّلى 

رة؟ قيل:  ليس له أن «وهل له أن حيلق يف احلل يف احلال أو يُؤخِّر احللَق إىل ما بعد طواف الز
خريَه عن الزمان أهوُن منه يف غِري املكان، وقيل: »حيلق يف غري احلرم    ؛ إذ ُرَمبا »له ذلك«؛ ألن 

يفوت الزماُن واملكاُن، قال أّخره ليحِلَق يف احلرم َميتّد اإلحصاُر فيحتاج إىل احللق يف احلل ف لو
رة  )4(املنحةو )3(البحر، ومتام تفصيِله يف »وهو األظهرُ : «)2(""العتايبُّ     وعليه أن يطوَف للز

جلماع مث أُحِصر  )5(ولو إىل آِخِر عمره، وكذا الصدر إن خّلى وهو مبكةَ  وإال فال، وَمن أفسد حجَّه 
  والقضاء. فهو كالذي مل يـُْفِسده وعليه دٌم للفساد ودٌم للحصر
  

      

                                                   
ب اإلحصار   )1(   .3/100"البحر": كتاب احلج ــــ 
لفقه والتفسري، حنفي، من أهل خبارى  العتايبأمحد بن دمحم بن عمر الَعتَّايب:   )2(  – 586(مالبخاري، أبو نصر، زين الدين: عامل 

  ).1/216("األعالم للزركلي" من كتبه: شرح اجلامع الكبري و شرح اجلامع الصغري.  ه)1190ت
  املصدر السابق.  )3(
ب اإلحصار "املنحة": كتاب احلج ـ  )4(   (هامش "البحر الرائق"). 3/101ـــ 
  2/219"املوسوعة الفقهية" فروع   )5(



 الفواتباب          

  باب الفوات

م فوات حج اإلفراد]   [ح

بفواِت الوقوف بعرفَة ولو بال عذٍر مع  اأو َتطوُّعً  اكان أو منذورً  اَمن فاته احلجُّ ولو فاسدا فرضً 
فَيطوف ويسعى مث َحيلِق أو يُقصِّر إن كان ُمفرِدا، ويَقطع  اِحلَّ مبثِل أفعاِل العمرِة حتمً أنه آٌمث فليَ 

، وعليه قضاُء احلج من قاِبٍل، وال عمرَة عليه يف القضاء، التلبيَة حني استلم احلجَر؛ ألنه عمرٌة ِفْعًال 
، كما يف    .)2(التبينيو )1(الفتحوال دَم إال أنه ُمستحبٌّ

م فوات ال متع] ِقران[ح   وا

 فإْن طاف لعمرته قبَل الَفَوات فهو كالـُمفرِد وإال يطوف أّوال لعمرته وَيسعي هلا؛ ً وإن كان قارِ 
ا ال  آَخَر لفوات احلجِّ وَيسعى له مث َحيِلق أو يُقصِّر، وقد بطل عنه دُم  اتَفوت مث يطوف طوافً أل

  .، ويَقطع التلبيَة حني استلم احلجَر يف طواف الثاين، وعليه حجٌة ال غريُ ِقرانال
شاء خبالف ما إذا كان  وإن كان ُمتمتِّعا بطل َمتتُِّعه وسقط عنه دُمه وإن ساقه معه َيصنع به ما
  .)3(هديُه للّتطوع وعليه قضاُء حّجٍة فقط، وليس على فائت احلج طواُف الصدر

ل بأفعال العمرة] ج    [إذا أفسد ا

فعال العمرة؛ ألن الفاسَد معتٌرب  ولو أهّل حبجٍّ مث أفسده مث فاته احلجُّ فعليه دمٌ  للجماع، وحيَِّل 
لصحيح.  الصحيح، وكذا لو انعقد فاسدً    كما إذا أحرم ُجماِمعا فإنه ُملَحٌق 

داء أحِد النُُّسكني فخرج إحراُم العبد  اإلحراَم إذا انعقد الزما ال واألصُل أنّ  َخيرُج عنه إال 
ًة على عمرٍة أو على حّجٍة فإنه ليس بالزٍم، ولذا وجب إذٍن، وكذا إذا أدخل حجّ  والزوجة بغري

                                                   
ب الفوات   )1( ـــ    .130، 3/129"الفتح": كتاب احلج ـ
ب الفوات   )2(   .2/416"التبيني": كتاب احلج ــــ 
ب الفوات صـــ  )3(   .471انظر "إرشاد الساري": 



 الفواتباب                  
 

بطريق  األفعاِل؛ ألنه عارٌض ال الرفُض وال يَرُِد عليه الـُمحَصر فإّن إحراَمه الزٌم مع أنه َخيرُج منه بغري
 .)1(ُمَلّخصا (حبر)الوضع 

فعاِل العمرِة حقيقًة؛ ألن عند "أيب حنيفة" و"حممٍد"  مبثلِ  وإمنا قلنا ا ليست  أفعاِل العمرِة؛ أل
، وقال  حراِم احلجِّ فعال العمرة فهي أفعاُل العمرة صورًة تُؤدی  ٍق، ويَتحّلل عنه  أصُل إحرامه 

  .»هي أفعاُل العمرة حقيقًة ويَنقلب إحراُمه إحراَم العمرة«"أبو يوسف": 
اخلالف َتظَهر فيما لو أحرم حبّجٍة أخرى قبَل الفراغ من األوىل نوى به غَري األوىل، وفائدُة 

بني إحراَمي حجََّتني، وَيطوف وَيسعى لألوىل وعليه دٌم  يَرُفضها "عندمها"؛ لئال َيصَري جامعا
، وإن  )2(َميضي يف الثانية؛ ألنه ُحمرٌِم بعمرٍة أضاف إليها حّجةً  وحجتان وعمرٌة، وعند "أيب يوسف"

حراٍم آَخَر وَلَغْت نيُته  اها، وال َيصري ُحمرِمً ئُ قضا كان نوى به قضاَء األوىل فالثانيُة هي األوىل ال
التفاق؛ ألنه صار جامعا ، ها ال غريُ ئُ ويطوف ويسعى لألوىل وعليه قضا ولو أهّل بعمرٍة َرَفضها 

  .)3(ها والدُم واحلجُّ ئُ وعليه قضا "عندمها"، وإحراما عند "الثاين"، بني العمرَتني ِفْعًال 
   وفائدٌة أخرى أن هذه العمرَة ُتسِقط عنه العمرَة اليت تلزَمه يف ُعمره عند : «اجلوهرةويف 

  .)5((کبري) )4(»"أيب يوسف" و"عندمها" ال ُتسِقط
فعال العمرة وأقام َحرامً  إىل قاِبٍل فحّج بذلك اإلحراِم ال ُجيزئه ِمن  اولو أّن الفائَت مل يَتحّلل 

التفاق، وهذا ُيشِهد للثاين؛ ألنه لو بِقي أصُل إحرامه ألْجزَأه.   حجته 
فعاِل العمرِة فال يَبطل هذا التعيُني بتحوُّل السَّنة         واجلواب: أنه قد تَعّني عليه اخلروُج 

ا ليست بعمرٍة وهذا ئُ ا فليس عليه قضاولو جامع قبَل طواِفه للعمرة اليت يَتحّلل  التفاق؛ أل ها 
ا لو كانت عمرًة لكان عليه قضا   ها.ئُ يشهد هلما أل

[ جت م الفوات  اإلهالل    [ح

وَمن أهّل حبّجَتني مث فاته الوقوُف َحتّلل بعمرٍة واحدٍة للفائتة ويَرُفض األخرى وعليه دٌم 

                                                   
ب ا  )1(   .3/102لفوات "البحر": كتاب احلج ــــ 
ب الفوات صــــ  )2(   .472، 471انظر "إرشاد الساري": 
  املصدر السابق.  )3(
ب الفوات   )4(   .1/423"اجلوهرة": كتاب احلج ــــ 
ب الفوات صــــ   )5(   .345"املنسك الكبري": 



 الفواتباب          

جلماع مل يكن وحجتان وعمرٌة ألجل الذي رفضه كما م ّر، ولو حّج من قابٍل قضاًء حلّجِته فأفسده 
  .عليه إال قضاُء حجٍة واحدةٍ 

فعال العمرِة وال َيكفيه  ولو َقِدم ُحمرٌِم فطاف للُقدوم وسعى مث فاته الوقوُف فعليه أن حيَِلَّ 
  طوافُه األوُل وال السعُي يف التحلل وقد مّر.

ا فعليه أن  فاته احلجُّ فجامع ولو أّن قارً  وهو مل َيُطْف بعُد لعمرِة الِقران وال لعمرته الىت يَتحّلل 
ا ليست بعمرةٍ  ِقرانَميضي يف العمرَتني وعليه دمان للجماع وقضاءُ عمرِة ال ا؛ أل   .دون اليت يَتحّلل 

وقوف] [ال فواَت    بعد ا

رة؛ ألنه    .يُتداَرك ببدنةٍ وال فواَت بعد ما َوَقف بعرفَة ولو مات عن طواف الز

ج] ح وفائت ا   [الفرق ب ا

فعال العمرة، فلو ُأحِصر  وفائُت احلجِّ اليكون ُحمَصرا، وال يَتحّلل ببعِث اهلدي فعليه أن حيَِلَّ 
  .)2(تَفوت ، والعمرُة ال)1()كبري(عنها بعذٍر أو مرٍض ينبغي أن يكون ُحمَصرا 

  
      

                                                   
  املصدر السابق.  )1(
  .5/116ب اإلحصار  ": كتاب احلج ــــ"التبيني  )2(



ج عن الغ                   ا
 

ج عن الغ   باب ا

يابة  العبادا م ا   ]ت[ح

النيابُة ُجتْزِئ يف العبادِة املاليِة كالزكاِة والكفاراِت مطلقا، ولو كان النائُب ِذّميا؛ ألن العربَة لنية 
، وال ُجتْزِئ يف )1(رداحملتاراملؤكِّل ولو بعد دفِع الوكيل إىل الفقري، وهي قائمٌة يف يده على ما يف 

ا إن كانت واجبًة كحجِّ الفرِض واملنذوِر، ومنها البدنّية كالصالة والصوم حباٍل، ويف الـُمرّكبة منهم
ْجز دون الُقدرة إال أن اجلهاَد ال جيوز فيه النيابُة أصال؛ ألن الَوقْـَعة إذا زِئ يف حالة العَ جتُ  اجلهادُ 

حضرْت يَفرتض اجلهاُد على كّل مسلٍم، فبَـْعَد ذلك كّل ما يفعله يَقع عن نفسه ال عن غريه، قاله 
فلًة كحج النفِل وعمرِة التطوع ُجتزئ يف احلالَتني، وال ُيشرتط فيه العجُز   وإن، "اإلتقاين"   كانت 

إلسالم والعقلِ  والنيَة  والتميزِ  وال غريُه مما ُيشرتط يف حج الفرض وعمرِة اإلسالم إال أهليَة النائب 
حلّج وإال َفَجَعل ثوابَه له بعد األداء؛ إذ بدون األمر به يقع احلجُّ عن  عنه يف اإلحرام إن أَمَره 
التفاق فهو ليس حاّجا عنه بل هو جاِعُل ثواِب حجِّه له، والثواُب إمنا َحيُصل بعد األداء  الفاعل 

ا جعله به بعد األداء كما قالوا يف مسألة احلج فبطلْت نيُته له يف اإلحرام فال حيُصل له الثواُب إال إذ
أن احلجَّ «عن األبَوين بل مع األمر به إمنا ُجتْزِئ النيُة عنه بناًء على الصحيح فهو ما ذكره "احلاكُم": 

  .»النفَل يقع عن اآلمر
التفاق، وإمنا لآلمر ثواُب النفقة إذا أنفقأما بناًء على ما قيل:  من  إنه يـََقع عن املامور 

األداء كما يف العبادة  كما سيأيت، فال ُجتزئ النية أيضا بل ال بُدَّ ِمن َجْعِل ثواِبه له بعدَ   ماله
دُة التفصيل يف آِخر الشرائط، وهللا أعلم.   البدنية، وسيأيت ز

                                                   
ب احلج عن الغري ــــ مطلب يف الفرق إخل "الدر" مع   )1( ـــ    .4/17"الرد":  کتاب احلج ـ



ج عن الغ             ا

  فصل
ج الفرض يابة  ا ائط ا    

  رون شرطا:وإلجزاِء النيابة يف حّجِة اإلسالم وحنِوها كالقضاء والنذر عش
لَيَساِر والصحِة فلو أحجّ : األّولُ  عنه فرضا وهو فقٌري صحيُح البدن  وجوُب احلج على احملجوج عنه 

مث َمَلك ماال ووجب احلجُّ عليه ال ُجيزئه عما وجب عليه بعده بل هو نفٌل له بال خالٍف، ولو أحج عنه 
  .)1(م" وُجيزئه "عندمها" كما مّر يف شروط احلجفرضا وهو ُموِسٌر غُري صحيٍح مث صّح ال ُجيزئه عند "اإلما

ْجزُه عن األداء بنفسه بزوال أحِدمها، فلو أحج عنه فرضا وهو صحيٌح وله ماٌل مث عَ الثاين: 
عِجز بزوال الصحِة واستمّر ال ُجيزئه عن فرضه بل هو َتطوٌُّع له، واملراُد بعجزه بعد اإلحجاج العجُز 

ن كان وقُت الوقوف صحيحا    .)2((حبر)بعد فراغ النائب عن احلج 
» ثالثون حجةً   عليّ «فلو قال:  )3((رداحملتار)لنائِب واستمّر أجزأه أما لو عِجز قبل فراِغ ا

فأحج عنه ثالِثني نفسا يف َسنٍة واحدٍة، فإن مات قبل أن َجييء وقُت احلج، وينبغي أن يُراَد به وقُت 
الوقوف بعرفَة جاز عن الكل؛ ألنه مل تـَُعرف قدرتُه وقَت جميء وقت احلج، وإن جاء وقُت احلج 

قِدر بطلْت حجٌة واحدٌة لقدرته عليها، وكذلك يف السَّنِة الثانيِة إن مات قبل أن َجييء وقُت وهو يَ 
احلج جاز عن الباقي وهي تسعٌة وعشرون، وإن مات بعده وهو يَقِدر بطلْت حجٌة واحدٌة وتوّقف 

 .)4(لبحرا ومتامه يف األمُر يف الباقي، وهكذا يف السَّنة الثالثة والرابعة إىل آخر ثالثني،

[ ي ير زوا يابة  العذر ا   [ا

ْجز إىل املوت إن كان لعذٍر يُرجى زوالُه عادًة كاحلبِس واملرِض ومنه اجلنوُن، دواُم العَ الثالُث: 
ولو عِجز فأحّج عنه فرضا كان أْمرُه موقوفا، فإن دام عجزُه حىت مات ظهر أنه وقع ُجمِز عن فرضه، 

  من عمره ظهر أنه وقع نفال له. وإن قدر عليه وقًتا ّما

                                                   
  .478، 477انظر "إرشاد الساري": فصل يف شرائط جواز اإلحجاج صــــ  )1(
ب احلج عن الغري   )2(   .3/109"البحر": كتاب احلج ــــ 
ـــ مطلب   )3( ب احلج عن الغري ـ ـــ    .4/19يف الفرق إخل "حاشية ابن عابدين" كتاب احلج ـ
ب احلج عن الغري   )4( ـــ    .109، 3/108انظر "البحر": كتاب احلج ـ



ج عن الغ                   ا
َمحرم[  سجن وعدُم وجود ا  ا

ُ
ا يُر زوا   ]و

فلو أحّج عنه فرضا وهو يف الّسجن، فإذا مات فيه أجزأه وإن خلص منه ال، وإن أحج لعدوٍّ 
  .بينه وبني مكة إن أقام الَعُدوُّ على الطريق حىت مات أجزأه وإّال ال

الـَمـْحَرم للمرأة فتَـْقُعد إىل أن تَبُلغ وقتا تَعجز عن احلج فيه لِكَربٍ أو ومما يُرجى زوالُه عدُم وجود 
أو عمٍر فحينئذ تَبعث َمن َحيُّج عنها، أما قبل ذلك فال جيوز لتوهم وجود احملرم، فإن بـََعثْت  زمانةٍ 

  فذلك جائز. رجال إن دام عدُم وجود احملرم إىل أن ماتت

ي ال ير  يابة  العذر ا ][ا   زوا

وإن كان لعذر ال يُرجى زواُله عادة كالزمانة والعمي ال ُيشرتط دواُمه إىل املوت، فلو أحج 
يرجى  فرق بني ما أنه الالفتحأو األعمى أجزأ مطلقا استمّر على ذلك أم ال، واختار يف  الَزِمنُ 

صحيح بوليس : «البحر ، قال يف)1(زوالُه وغريُه يف لزوم اإلعادة بعد زواله كما هو إطالق املتون
  .)3(احملتاررد، ومتامه يف )2(»بل احلق التفصيل

حلج صرًحيا من احملجوج عنه أو من وصيه لو كان ميتاالرابع:  حلج وله مال أو  أوصى األمر 
كما إذا كان ميتا وعليه حجُّ الفرض ومل يُوِص به أو أوصى به وال مال له فإنه تربّع عنه  داللةً 

جيزئه إن شاء هللا تعاىل عن حجة « وكذا األجنيب فحج عنه أو أحج، قال "أبو حنيفة":الوارُث، 
َذن بذلك لكل أحد. لوجود »اإلسالم   األمر داللًة؛ ألن امليَت 

 ّ م ا ج و ماٌل  ال وعّمن ع عن[ح   ]مات وأو با

حلج أو ال  حلج وله مال فإ أوخبالف ما لو كان حيا أمر  نه لو تربّع عنه الوارُث ميتا أوصى 
أو األجنيبُّ ال جيوز، ويقع عن احلاج نفال عند أكثر املشايخ، وفرضا على اختيار كثري من احملققني  

  .)4(يءكما سيج

                                                   
ب احلج عن الغري   )1( ـــ    .3/135"الفتح": كتاب احلج ـ
ب احلج عن الغري   )2(   .3/108"البحر": كتاب احلج ــــ 
ـــ مطلب يف  )3( ب احلج عن الغري ـ ـــ    .4/19الفرق إخل  "حاشية ابن عابدين" كتاب احلج ـ
ب احلج عن الغري ــــ فصل يف شرائط احلج صــــ  )4(   .479، 478انظر "إرشاد الساري": 



ج عن الغ             ا

، )1(»يعين ال جيوز عن فرض امليت وإال فله ثواُب ذلك احلجِّ قلُت: : «الشُّرُنـُْبالليةقال يف 
يدّل على أن الثواَب إمنا حيُصل للميت إذا جعله له احلاجُّ بعد  مالكن سيأيت : «رداحملتارقال يف 

فرق بني أن ينوي به عند الفعل للغري أو يفعله  الظاهر أنه ال« :البحر، وما يف )2(اهــ» األداء
فرق بني الفرض والنفل، وكذا بني أن  لنفسه مث بعد ذلك جيعل ثوابَه لغريه إلطالق كالمهم، وأنه ال

أنه ال شك أن نيَته أّوال أبلُغ يف : «الشرحوكذا ما يف ، )3(اهـ» عول له ميتا أو حيايكون ا
ا ، فخالف مقتضى كالمهم يف مسألة األبوين )4(اهــ» ارً ال تنايف َجْعَل ثوابه له آخِ  حتصيل املرام مع أ

  فال ثواب له إال أن جيعله له بعد األداء، وهللا أعلم.

بيه   ت
ج باطل][ أن  يجار با   االس

الفا من مات بعد وجوب احلج ومل يُوِص به مل يلَزم الوارُث أن ُحيجَّ عنه ِمن تركته خ
الشرط " ، وإن أحب حيج عنه، وفِعل الولد ذلك مندوب إليه جدا كما سيأيت يف آخر)5("الشافعي"لـــ

  .)6(إن شاء هللا تعاىل "السابع
ن قال له:  من غري ذكر اإلجارة، فإن قال: » أمرُتك أن ُحتجَّ عين بكذا«وصورُة األمر به 

، وجيوز حجُّه عن احملجوج » استأجرُتك على أن حتج عين بكذا« إلمجاع عند ال جيوز االستئجار 
رّد الفضَل إىل الورثة إال إذا تربّع به الورثُة أو أوصى له به ، َويَ )7(عنه يف ظاهر الرواية وله نفقُة مثله

ن الفضَل للحاّج سواء عّني رجال حيج عنه أو ال،  امليتُ  فيكون له بال خالف أو أوصى امليُت 
إن مل يُعنيِّ رجال حيج عنه ال جتوز هذه الوصيُة؛ ألن املوصى له جمهول، «وقال بعُض مشاخينا: 

                                                   
  (هامش "الدرر والغرر"). 1/260"الشرنباللية": فصل: خرج إىل احلج ومات يف الطريق   )1(
ب احلج عن الغري، مطلب: العمل على القياس   )2(   .4/28إخل "حاشية ابن عابدين": كتاب احلج، 
ب احلج عن الغري   )3(   .107، 3/106"البحر": كتاب احلج ــــ 
ب احلج عن الغري ــــ فصل: اعلم أنه إذا حج إخل صــــ  )4(   .507انظر "إرشاد الساري": 
  .4/50"البيان يف مذهب اإلمام الشافعي": مسألة احلج عن امليت   )5(
ب احلج عن الغري   )6(   .3/147"الفتح": 
  .23، 4/22كتاب احلج ــــ مطلب يف اإلستيجار على احلج   الدر" مع "الرد": "  )7(



ج عن الغ                   ا
 

حلج   .)2(اهلنديةو )1(البحر، ومتامه يف »واألّول أصّح؛ ألن املوصى له يصري معروفا 
لقول الثاين، وتبعه يف ذلك كثٌري من املتأخرين األصلعن  الذخريةُروي يف و  ، )3(اجلزم 

حلج : «رداحملتارقال يف  وإمنا جاز احلجُّ عن احملجوج عنه؛ ألنه ملا بطلت اإلجارُة بقي األمُر 
ة؛ ألنه فرغ نفسه فتكون له نفقة مثله، وليس هذه النفقُة يستِحقُّها بطريق العوض، بل بطريق الكفاي

 )6()5(اهـ »جيوز حجُّه عنه ال«:الدرواللبابوما يف  ،، هذا)4(»نتفع به املستأِجرُ لعمل ي

  .فخالف ظاهر الرواية، وهللا أعلم
لدفع أو يكون وار ومل َجيُِز البقيةُ  مره    .)7((در) وللوصي أن ُحيجَّ بنفسه إال أن 

والشرط كوُن أكثر النفقة من مال امليت، فإن   اإن أمره صرحيً أن حيج مبال احملجوج عنه اخلامس: 
وجيزئه؛ ألن اشرتاطَه  ،أنفق الُكلَّ أو األكثر من مال نفسه ويف املال املدفوع إليه وفاٌء حبجة رجع به فيه

حلج رجع به يف لالحرتاز عن التربع المطلقا، وإن مل يكن فيه وفاٌء أو مال  مل يَْدفع إليه ماال وقد أمره 
ن يُنِفق عنه، فإن مل يرجع وتربع به ال جيزئه لفقد شرطه، وإن  حلج فقد أمره  امليت وجيزئه؛ ألنه لَمَّا أمره 

  أنفق أكثَر النفقة من مال امليت واألقلَّ من ماله جاز وله أن يرجع أو يتربع مباله.
ن ُحيجَّ عنه فإن أحّج الوارثُ : اخلانيةويف  رجال من مال نفسه أو حج  وإذا أوصى الرجُل 
قي الورثة وهم  الدركما يف  )8(عنه بنفسه جازة  وغريه لريجع يف مال امليت يعىن وكان ذلك 

    ولو فعل ذلك أجنيبٌّ  ِكبار حضار، أو مل يكن له وارٌث غريُه جاز وله أن يرجع يف مال امليت،
  .)9(لو قضى الدين من مال نفسه لريجع جازيرجع؛ ألن الوارَث خليفٌة عن امليت يف ماله، ولذا  ال

                                                   
ب احلج عن الغري   )1( ـــ    .3/121انظر "البحر": كتاب احلج ـ
حلج    :"اهلندية"  )2(   .1/260كتاب احلج ــــ الباب اخلامس عشر يف الوصية 
ب احلج عن امليت   )3( ملبسوط للشيباين:    .2/508وغريه "األصل"املعروف 
ب احلج عن الغري   )4(   .4/22"حاشية ابن عابدين"  كتاب احلج ــــ 
ب احلج عن الغري ــــ فصل يف شرائط إخل صــــ  )5(   .479انظر "إرشاد الساري": 
ب احلج عن الغري   :"حاشية ابن عابدين"  )6( ـــ    .4/22كتاب احلج ـ
ب احلالدر املختار""  )7(   .4/40ج عن الغري : كتاب احلج ــــ 
ـــ فصل يف احلج عن امليت : "اخلانية"  )8(   (هامش"الفتاوى اهلندية"). 1/311كتاب احلج ـ
ب احلج عن الغري : "حاشية ابن عابدين"  )9(   .4/29كتاب احلج ــــ 



ج عن الغ             ا

قي الورثة كما جازة الورثة وإمنا قلنا: جازة  ؛ ألن الوارث ليس له احلجُّ مبال امليت إال 
  .يءسيج

ن حيج عنه على أن ال ولو حج عنه الوارث ال يرجع يف  لريجع عليه ال جيوز وإن أمره امليت 
وإن أحج عنه الوارُث من مال : «الدروتِبعه يف اخلانية الرتكة، هكذا يف عامة الكتب، زاد يف

، وهو مشكٌل خماِلٌف الشرتاط اإلنفاق من ماله، )2)(1(»نفسه ال لريجع جاز للميت عن حجته
ه. )3(رداحملتارواألظهر أنه ال جيوز كما أوضحه يف    والوصي كالوارث فيما ذكر

لف من ماله فأحج  ن حيج عنه  الوصيُّ من مال نفسه لريجَع ليس له ذلك؛ ألن ولو أوصى 
  .)4((حبر)املوصي وهو أضاف املال إىل نفسه فال يبدل  للفظ فُيعتَرب لفظُ  الوصيةَ 

وعلى هذا إذا أضاف املال إىل نفسه فليس للمأمور أن يبدل قلت: : «رداحملتارقال يف 
ن املأمور قد يضطّر    .)5(اهـ» إىل ذلك كما مّر، فليتأملمباله كالوصي إال أن يفرق بينهما 

لف درهم من ماله وذلك النقُد ال ن حيج عنه  لذي يرّوج  ولو أوصى  يُروَّج يف احلج يصرفه 
نري بقيمته    .)6()ضياء األبصار(يف احلج، وإن شاء دفع د

املدفوع إليه لنفقة مبال نفسه يضَمن، فإن حج وأنفق مقداَر كل مال اآلمر ا ولو خلط املأمورُ 
» هذا إذا كان اخللط بال إذن اآلمر: «رداحملتاروبرئ من الضمان، قال يف  أو مقداَر أكثره جاز،

كما ذكروا   )7(»له اخللُط بدراهَم الرُّفَقِة أمر به أو ال للعرف: «الذخريةبل نقل "السائحاين" عن 
  يف فصل النفقة.

جيزئه احلّجُة ويدفع ما « يت، قال "أبو حنيفة":ولو أخذ املاَل واّجتر ورِبح فيه وحج عن امل
يضَمن مجيَع املال للميت واحلج عن «وهو قول "أيب يوسف"، وقال "دمحم": » فضل إىل الورثة

                                                   
  (هامش" الفتاوى اهلندية"). 1/311"اخلانية": كتاب احلج ــــ فصل يف احلج عن امليت   )1(
ب احلج عن الغري "حاشية   )2( ـــ    .4/29ابن عابدين": كتاب احلج ـ
  املصدر السابق.  )3(
ب احلج عن الغري   )4(   .3/120"البحر": كتاب احلج ــــ 
ب احلج عن الغري : "حاشية ابن عابدين"   )5( ـــ    .4/23كتاب احلج ـ
ـــ الباب اخلامس عشر يف الوصية   :"اهلندية"  )6(   .1/260كتاب احلج ـ
ب احلج عن الغري   )7( ـــ    .4/23"حاشية ابن عابدين" كتاب احلج ـ



ج عن الغ                   ا
 

  .)2(مناسك الفارسي، كذا يف )1(»نفسه
ا متاعا لنفسه للتجارة وحج مبثلها عن امليت يرد النفقة واحلج : احمليطويف  ولو اشرتى 

ا للتجارة متاعا لنفسه أو ، )3(املنتقى، ذكره يف نفسهعن  وفيه إمياٌء إىل الفرق بني َمن يشرتي 
لرِّبح«"هشاٌم" عن "أيب يوسف" قال:  نفعا ملال امليت تربعا، لكن روى ، وقد أجزأت »يتصدق 

 حج عن احلجة يف قول "أيب حنيفة" وهو األصح كما لو خلطها بدارَهم نفِسه حىت صار ضاِمنا مث
  ولو خلف بعَض النفقة وحج ببقيتها جاز ويضَمن ما خلف. )4((شرح)امليت، ويف قوٍل الربُح له 

ولو ضاع ماَل النفقة مبكَة أو بُقرب منها أو َفِين ومل يبَق فأنفق املأموُر من مال : اخلانيةويف 
ن نفسه كان له أن يرجع يف مال امليت وإن فعل ذلك بغري قضاء؛ ألنه َلمَّ  حلج فقد أمره  ا أمره 

  .)5(يُنفق عنه
نية احلج عن احملجوج عنه عند اإلحرام أو تعيينه قبل الشروع يف األعمال، فلو قال السادس: 

    فهو أفضل وإال تكفي نيُة القلب، » لبيك حبجة عن فالن«أو » أحرمُت عن فالن«بلسانه: 
َة عن ذكر احملجوج عنه فله أن يُعيِّنه قبل الشروع ولو نِسي اَمسه فنوى عن اآلمر صّح، ولو أطلق الني

 يف األعمال، وإن مل يُعيِّنه حىت شرع يف األعمال تعّذر التعيُني وحتققِت املخالفُة فيقع احلج عنه
وعليه الضمان، وكذا لو عّني احملجوج عنه وأطلق عن ذكر ما أحرم به من حج أو عمرة يصّح تعييُنه 

ْ حىت طاف تعّني للعمرة أو وقف بعرفَة قبل الطواف تعّني  فإنقبل الشروع يف األعمال،  مل يُعنيِّ
  .)6(إن شاء هللا تعاىل "الشرط اخلامس عشرَ "للحجة، وسيّتِضح حكُمه يف 

ذنه ومل ينِو ال«: البحرويف  وال نفال  فرضا رجٌل مات وعليه حجُة اإلسالم فحج عنه رجٌل 

                                                   
ب احلج   األصح هو قول أيب حنيفة وأيب يوسف  القول الراجح:  )1( كما نص عليه صاحب "البحر":كتاب احلج ــــ 

  .3/115عن الغري 
ب الفوات ــــ فصل يف جواز اإلحجاج صــــ  )2(   .350"املنسك الكبري": 
حلج "احمليط   )3( ـــ الفصل السادس عشر يف الوصية    .3/485الربهاين": كتاب املناسك ـ
ب احلج عن الغري ــــ فصل يف شرائط جواز اإلحجاج صــــ  )4(   .482انظر "إرشاد الساري" 
  (هامش"الفتاوى اهلندية"). 1/307"اخلانية": كتاب احلج ــــ فصل يف احلج عن امليت   )5(
ب احلج عن الغري ــــ فصل يف شرائط جواز اإلحجاج صــــانظر "إرشاد الساري  )6(  :"485.  



ج عن الغ             ا

  .)1(اهـ »تطوعا ال جيوز عن حجة اإلسالمعن حجة اإلسالم، ولو نوى  فإنه جيوز
، فلو أهّل حبجة عن آمريه ولو كا أبويه أو )2(أن يُفرِد اإلهالل لواحد معّني السابع: 

بطلت نيُته عنهما ووقعِت احلجُة عنه وضمن نفقتهما إن أنفق من  )3(الفتح األجنبيني، كما يف
ن ماهلما؛ ألنه خالفهما برتك التعيني وال يقدر على  م اإلحراَم  جعله ألحدمها لعدم األولوية، ولو أ

فإن عّني أحَدمها قبل الشروع يف األعمال انصرف إليه وضِمن » لبيك حبجة عن أحد آمرِيّ «قال: 
  لآلخر عندمها.

بل وقع ذلك عن نفسه بال توقف على الشروع يف األعمال وضِمن «وقال "أبو يوسف": 
اُم خيالفه.؛ ألن  )4(وهو القياس »نفقَتهما   كلَّ واحد منهما أَمَره بتعيني احلج له واإل

مقصودا بنفسه، واملبهم يصلح وسيلًة  وجه االستحسان: أن اإلحراَم شرع وسيلًة إىل األفعال ال
طا أو وقف بعرفَة انصرف  حىت طاف للقدوم ولو شو بواسطة التعيني فاكتفى به شرطا، وإن مل يُعنيِّ 

تقع لغري  ألنه عِجز عن التعيني بشروعه يف األعمال؛ ألن األعماَل ال إىل نفسه وضِمن ماَهلما؛
مُعنيَّ فتقع عنه مث ال ميكنه حتويُلها إىل غريه، وإمنا له حتويل الثواب فقط للّنّص، وكذا ال ميكنه 
صرُف احلجة له قبل الشروع يف األعمال؛ ألنه أخرجها عن نفسه جبعلها ألحد اآلمرين فال تنصرف 

  شرعا عن التعيني.  إذا عِجزإليه إال
ن قال:  قال يف ، )5(وسكت عن ذكر احملجوج عنه معيّنا ومبهما» لبيك حبجة«ولو أطلق اإلحراَم 

لعدم املخالفة، وال تقع عن  )6(»نصَّ فيه وينبغي أن يِصحَّ التعيُني ألحدمها هنا إمجاعا ال: «الكايف
ه ذاهبا إىل الوجه الذي أخذ النفقَة له ال ينصرف اإلحراُم نفسه؛ ألنه بعد ما َصَرف نفقة اآلمر إىل نفس

إىل نفسه إال إذا حتّققِت املخالفُة أو عِجز شرعا عن التعيني ومل يُوَجد، فإن مل يُعنيِّ حىت شرع يف 

                                                   
ب احلج عن الغري   )1(   .3/120"البحر": كتاب احلج ــــ 
ب احلج عن الغري ــــ فصل يف شرائط جواز اإلحجاج صــــ  )2(   .489انظر "إرشاد الساري": 
ب احلج عن الغري   )3( ـــ    .3/139"الفتح": كتاب احلج ـ
ب   املعتمد عليه هو قول "أيب حنيفة" و"دمحم"  القول الراجح:  )4( كما ذهب إليه صاحب "البحر": كتاب احلج ــــ 

ب احلج عن الغري  3/112احلج عن الغري    .4/35وصاحب "الدر": كتاب احلج ــــ 
ب احلج عن الغري   )5( ـــ    .139، 3/138"الفتح": كتاب احلج ـ
  .31، 4/30كتاب احلج ــــ مطلب يف الفرق بني العبادة إخل  الدر" مع "الرد": "  )6(



ج عن الغ                   ا
 

ام. ا كما يف صورة اال   األعمال تعّينت له مث ال ميكنه حتويلها إىل غريه، إمنا له حتويل ثوا

ية] [ُصَوُر إبهام   ا

أحرم عن أحدمها معينا بال تعييني ملا أحرم به من حج أو عمرة يِصحُّ التعيُني بال خالف،  ولو
ام أربعة:   واحلاصل أن ُصَوَر اإل

 .أن يُِهّل حبجة عنهما )1
ام )2  .أو عن أحدمها على اإل
 غري تعيني للمحجوج عنه. أو يُهّل حبجة من )3
 أحرم به.مها بعينه بال تعيني ملا أو حيرم عن أحد )4

مل َيْشرَع يف  والثالثة: األمر موقوف ما الفا مبجرد اإلحرام ويف الثانيةففي األوىل: يكون خم
األعمال، فإن عّني أحَدمها قبل الطواف أو الوقوف انصرف إليه، وإال انصرف إىل نفسه، وكذا يف 

  ."الشرط السادس"مّر يف  الرابعة األمُر موقوف، فله أن يُعنيِّ ما شاء قبل الشروع يف األعمال، وقد
لشروع يف األعمال ووقعِت احلّجُة عن نفسه فاملشهور  وإذا حتققِت املخالفُة مبجرد اإلحرام أو 
طالق النية، وهو قد صرفها عنه يف  ا أقلُّ ما تقع  ا وقعت نفال وال جتزئه عن حجة اإلسالم؛ أل أ

ا جتز : «رداحملتارالنية، لكن قال يف  ئ عن حجة اإلسالم؛ ألن املأموَر وإن صرفها عن والظاهر أ
نفسه جبعلها آلمرين أو ألحدمها لكن ملا حتققِت املخالفُة بطل ذلك الصرُف وإال مل تقع عن نفسه 

وقد نصَّ ، »أصال فيكون حينئذ كما لو أحرم عن نفسه ابتداًء ومل ينِو النفل فتقع عن حجة اإلسالم
ا  الدرِبعه الشارُح أي صاحُب وتَ  شرح املنتقى"الباقاين" يف  نه خيرج  يف شرحه عليه أيضا 

  .)1(عن حجة اإلسالم اهــ
حلج فقرن معه عمرًة لنفسه ال جيوز ويضمَ  الفتحوأيضا قال يف  مث  ،ن اتفاقافيما لو أمره 

طالق النية وقد صرفها عنه «قال:  ا أقلُّ ما تقع  يف وال تقع عن حجة اإلسالم عن نفسه؛ أل
ه )2(»النية، وفيه نظر   انتهى. )3(»اهــ، والظاهر أن وجه النظر ما قرر

                                                   
ب احلج عن الغري   )1( ـــ    .31، 4/30"حاشية ابن عابدين" كتاب احلج ـ
ب احلج عن الغري   )2( ـــ    .141، 3/140"الفتح": كتاب احلج ـ
ب احلج عن الغري   )3( ـــ    .31، 4/30"حاشية ابن عابدين" كتاب احلج ـ



ج عن الغ             ا

رهما] ين بغ أ وا ج عن ا   [أداء ا

لو أهّل حبجة عن أبويه من غري أمرمها أو عن األجنبيني كذلك فإنه وإن تلغو نيُته  خبالف ما
الفرُض عنه وإن جعل ثوابَه  هلما يف اإلحرام لعدم األمر، وتقع األعماُل عنه ألبتة حىت يسقط به

 ، لكنه لو عّينهما عن أحدمها بعد ذلك صّح تعييُنه ومبناه على أنه )1(الشُّرُنـُْبالليةلغريه، كما يف 
صل احلج الشرتاط األمر فهو إمنا جيعل ثواَب حجه هلما وترتّبه بعد األداء،  ال يِصّح تربُّعه عنهما 

  يصح جعُله بعد ذلك ألحدمها أو هلما.فتلغو نيُته هلما قبله يف اإلحرام ف
التفاق، والثواب ميكنه جعُله  فحقيقُة هذا جعُل الثواب هلما، وهلذا صار األجنيبُّ كالوارث فيه 

ام ألحدمها خبالف مسألة اآلمرَ  ميكنه  ين؛ ألن موضوعها إيقاُع احلج عنهما، واحلج البعد اإل
ام عن أحدمها وإن كان له  إيقاُعه بعد جعُل الثواب ألحدمها هناك أيضا، هذا حاصل ما يف اإل

    به؛ ألنه  الشروح، وال إشكاَل يف ذلك إذا كان متنفال عنهما أو مفرتضا، وعليهما فرض أوصيا
  مل يُوجد منهما األمُر يف هاتني الصورتني أصال ال صرحيا وال داللة فتلغو نيُته هلما.

إّن نيَته هلما تلغو لعدم «به فُيشَكل قوهلم:  يُوَصيا أما إذا كان مفرتضا عنهما وعليهما فرض مل
إن شاء هللا » أحدمها بعد ذلك قبل الشروع يف األعمال جيزئه األمر منهما صرحيا، فلو جعله عن

ألوىل، وكذا هذا يف األجنبيني؛ ألن  تعاىل، وكذا لو أحرم عن أحدمها مبهما يصح تعييُنه بعد ذلك 
جياب به أن  ما مّر، وغاية لى التحقيق؛ إذ هو أيضا مأمور داللًة كمااألجنيب كالوارث يف هذا ع

لو  خبالف ما«موضوَع مسألة األبوين جعُل الثواب لالثنني ال إسقاُط الفرض عن ذمتهما، فقوهلم 
إخل، خمصوص مبا عدا تلك الصورِة اليت موضوعها إسقاُط الفرض عنهما، والتعليل  »أهّل حبجة

وإن كان جيري يف تلك الصورة أيضا لكنه ال يُوِجب بطالَن نيته فيها ملا فيها  لعدم األمر«بقوهلم: 
َجيِْر التعليل أيضا مل املراد لعدم األمر مطلقا صرًحيا كان أو داللة «، ولو قيل: »من وجود األمر داللةً 

  .)2(كذا حقّقه "ابن اهلمام"،  »يف تلك الصورة

                                                   
  (هامش "الدرر والغرر"). 1/260اللية": فصل: خرج إىل احلج ومات يف الطريق "الشرنب  )1(
ب احلج عن الغري   )2( ـــ    .3/141"الفتح": كتاب احلج ـ



ج عن الغ                   ا
بيه    ت

يه با و عن وا ع ا فروض][ فضل ت   ج ا

إلحجاج أو احلج بنفسه عن أبويه إذا مات وعليه حجُّ الفرض ومل يوِص به  تربُّع الولد 
مغرما بُعث يوم القيامة مع  من حج عن أبويه أو قضى عنهما«مندوٌب إليه جدا، قال

 )2(»حجتَّه وكان له فضُل عشر ِحجج من حّج عن أبيه أو أمه فقد قضى عنه«وقال:  )1(»األبرار 
هللا  ومنهما واستبشرت أرواُحهما وكتب عند إذا حّج الرجُل عن والديه تُقبل منه«وقال: 

  ملخصا. )4((فتح).)3(»برّا
خرى عن نفسهالثامن:  مل جتز عن اآلمر  أن ُحيرِم حبجة واحدة فلو أهّل حبجة عن اآلمر مث 

ألول عن نفسه فينبغي أن ال      جيوز عند الكل؛ ألن األّوَل إال أن ترتفض الثانيُة، وأما إذا نوى 
ما معا ففيه تفصيٌل، ذكره يف  ال   .)5(الشرحميكن رفُضه كما ال خيفى، وأما إذا أهّل 

ن قال: التاسع:  فإن مات فالن » غريه حيج عين فالن ال«تعيُني املأمور املعنيَّ إن عّينه اآلمُر 
ملنع ْز حج غريِ مل جيَُ  فمات فالن أحجوا عنه غريَه، » غريه ال«ن مل يقل: ه عنه، ولو مل ُيَصرِّح 

ن قال: واملراد بتعيينه َمْنع حج غريِ  ذكُر امسه فقط، ،ال »ال حيج عين إال فالن«ه عنه أو احلصر 
ن ُحيجَّ عنه فالنٌ : «)6(منسك الَكْرماينِّ ففي  إىل غريه جاز  فدفع الوصي فأىب فالنٌ  ولو أوصى 

بَ    .)7(»أيضاودفع إىل غريه جاز  وإن مل 
لو أوصى أن ُحيجَّ عنه ومل يَزِْد على ذلك كان للوصي أن حيج عنه بنفسه إال : «الفتحويف 

                                                   
ب املواقيت: عن ابن عباس2608(: أخرجه "الدارقطين"  )1(  ،( .  
  . ) عن جابر بن عبدهللا2610( :أيضا  )2(
  .) عن زيد بن أرقم 2607( :أيضا  )3(
ب احلج عن الغري   )4( ـــ    .3/141"الفتح": كتاب احلج ـ
ب احلج عن الغري ــــ فصل يف شرائط جواز اإلحجاج صــــ  )5(   .489انظر "إرشاد الساري": 
ـــــمنسك الكرماين املسمى ب  )6(  هــ). (كشف االظنون883"املسالك يف املناسك": حملمد بن ُمكرَّم شعبان الكرماين، احلنفي(تـــ

2/1663.(  
حلج صــــاملناسك"املسالک يف   )7( ب الوصية  ب احلج عن الغري ــــ فصل يف شرائط جواز 915":  ، وانظر "إرشاد الساري": 

  .496، 495اإلحجاج صــــ



ج عن الغ             ا

ل أن يكون وار أو دفعه إىل وارث ليحج عنه فإنه ال جيوز إال أن جتُِيَز الورثُة وهم ِكباٌر، ولو قا
  .)1(اهــ» مل جيز له أن حيج عنه بنفسه مطلقا »ملن ُحيّج عين ادفع املالَ «للوصي: 

  .)2((لباب)ولو أوصى أن حيج عنه ومل يُوِص إىل أحد فاجتمعِت الورثُة وأحجوا عنه جاز 
أن َحيُجَّ املأموُر بنفسه فلو مِرض املأموُر يف الطريق أو َعَرض له مانٌع آَخُر كاحلبس : العاشر

وحنوِه فدفع املاَل إىل غريه فحجَّ ال جيوز عن امليت وال عن وصيه، واحلاجُّ األوُل والثاين ضامنان إال 
ن قال له امليُت وقت الدفع أو َوِصيُّ   »اصَنْع ماشئتَ «ه إن مل يُعيِّنه امليُت: إذا أِذن له بذلك 

نه صار وكيال مطلقا وينبغي للوصي أن كان له أن يدفع املاَل إىل غريه َمِرض أو مل َميَْرض؛ ألنئذ  فحي
  .)3(السراجعن  اهلنديةه إذا مِرض، كذا يف غريُ  جَّ َذن له يف أن حيُ 

حلج عنه وأطلق فلم يُعنيِّ ماال وال  جَّ أن حيَُ احلادي عشر:  من بلده من ثـُُلث ماله إن أوصى 
عليه احلجُّ من البلد الذي َيْسكنه،  مكا سواء مات فيه أو مات يف سفر التجارة وحنوِها؛ ألن الواجبَ 

ا إىل مكَة، وإن مل يكن له وطٌن فِمن حيث مات، وهذا  فإن مات يف سفر التجارة وله أوطان فِمن أقِر
ن خرج إىل احلج فمات يف الطريق قبل الُوقوف بعرفَة ولو  لو مات يف سفر إلمجاع خبالف ما احلج 

وهو القياُس وعليه  »حيج عنه من بلده إن أْوٰىف به ثـُلُثُه«"أبو حنيفة": مبكة وأطلق أن َحيُجَّ عنه، قال 
.   املتون، فهو مما ُقدِّم فيه القياُس على االستحسان، وإن مل َيِف فِمن حيث يبُلغ استحسا

     وهو االستحساُن، والصحيُح قول » حيج عنه من حيث مات إن أوٰىف به ثـُُلثُه«وقاال: 
  "أيب حنيفة".

حلج مطلقا ولو  نُة مث مات وأوصى  خرج إىل احلج وأقام يف بعض البالِد حىت حتّولِت السَّ
ن قال:  فإنه َحيُجُّ عنه من بلده لفٍ «يف قوهلم مجيعا، وإن عّني ماال  وهو » أحّجوا عين 

لثلث من  خيرج من الثـُُّلث حيج عنه من حيث يبلغ، ولو عّني أكثَر من الثـُُلث حيج عنه 
 )5((لباب) ولو عّني مكا غَري بلده فكما أوصى، قـَُرَب من مكَة أو بـَُعدَ ، )4((حبر)غ حيث يبل

                                                   
ب احلج عن الغري   )1( ـــ    .138، 3/137"الفتح": كتاب احلج ـ
ب احلج عن الغري ــــ ف  )2(   .495صل يف شرائط جواز اإلحجاج صــــانظر "إرشاد الساري": 
حلج   )3(   .1/260"اهلندية":  كتاب احلج ــــ الباب اخلامس عشر يف الوصية 
ب احلج عن الغري   )4(   .119، 3/118"البحر": كتاب احلج ــــ 
  .484ب احلج عن الغري ــــ فصل يف شرائط جواز اإلحجاج صــــ :انظر "إرشاد الساري"  )5(



ج عن الغ                   ا
 

  .)2(اهــ» ِسنان املّال  ولو ِمن مكَة كما صرّح به« :ضياء األبصارويف ،)1((بدائع)و
والظاهُر أنه جيب عليه أن يوصي مبا يبُلغ من بلده إن كان يف الثـُُّلث َسَعٌة، فلو أوصى مبا دون 

مثَ    .)3((رداحملتار) ذلك أو عّني مكا دون بلده 
 فلو أحّج الوصيُّ من غري ما وجب اإلحجاُج منه يضَمن؛ ألنه َخالَف ويكون احلجُّ له، وَحيُّج عن

نيا إال أن يكون ذلك املكاُن قريبا من هذا حبيث يَبُلغ إليه ويَرِجع إىل هذا قبل الليِل فال يكون  امليت 
ضاق الثلُث أو املاُل الذي عّينه امليُت من أن حيج من بلده أو من مكان عّينه فِمن ، فإن خمالفا

حيث يبلغ، وإن مل ُميكن من مكان َبطلِت الوصيُة، وكذا إن ضاق منه فأحّج من حيث بلغ وفُضل 
حيث أو مما عّينه، وتَبّني أنه كان يبُلغ ِمن أبعد منه يضَمن الوصُي وحيج عن امليت من  من الثـُُّلث

  .)4((رداحملتار) من زاٍد وِكسوٍة فال يكون خمالفا ايسريً  ايبلغ إال إذا كان الفاضُل شيئً 
لرّي وأطلقا حيج عنهما ِمن وطنهما، قال "الشارُح":  لو أوصى ُخرَاساِينٌّ  مبكَة أو َمكٌِّي 

لرّي و أقول: « اخلُراساُين مبكَة وأوصيا هذا إذا كا َغِنَيني يف بالدمها، وأما إذا صار املِكيُّ غنيا 
  .)5(اهــ» فينبغي أن حيج عنهما من موضع فُِرَض احلج عليهما

لرّي أن يـَْقَرَن عنه يقرُن عنه من الرّي؛ ِقراَن ملن مبكَة،  ألنه ال أما لو أوصى املكُي الذي مات 
ال "أبو حنيفة": ولو مات املأمور يف الطريق قبل ُوقوفه أو ُسرِقت نفقُته منه وقد أطلق امليُت، ق

نيا من بلده بثـُُلث الباقي ممايف أيدي الورثِة واملأمورِ « ، فإن مل َيِف »بطلِت القسمُة وحيج عن امليت 
لثا من منزله  نيا حيج عن امليت  ، فإن مات املأموُر الثاين أو ُسرِق  فِمن حيث يبلغ استحسا

  ثلثه يبلغ احلج فتبطل الوصيُة. بثـُُلث ما بِقي من املال، وهكذا إىل أن ال يَبقى ما
لباقي من  إال »حيج عنه من حيث مات املأمورُ «وقاال:  أن عند "أيب يوسف" حيج عنه 

  الثلث إن بلغ أن حيج عنه وإال َبطَلِت الوصيُة.
كان املدفوُع إىل  بِقي مع املأمور إن بلغ وإال بطلِت الوصيُة فلو وعند "حممٍد" َحيُجُّ عنه مبا

                                                   
  .2/472دائع": كتاب احلج ــــ فصل: بيان حكم فوات احلج عن العمرة "الب  )1(
  . (خمطوطة)95ــــب احلج عن الغري ص: "ضياء األبصار على منسك الدر املختار"  )2(
ب احلج عن الغري   :"حاشية ابن عابدين"  )3( ـــ    .4/27كتاب احلج ـ
  .4/28 :أيضا  )4(
ب احلج عن   )5(   .484الغري ــــ فصل يف شرائط جواز اإلحجاج صــــانظر "إرشاد الساري" 



ج عن الغ             ا

  وغريه.)2()1(الفتحاملأمور متاَم الثلث، فقول "أيب يوسف" كقوِل "حممٍد"، كذا يف 
نيا، واألَ  نيا، ويف احملل الذي جيب اإلحجاُج منه  مبينٌّ  وَّلفاخلالُف يف َموِضَعني فيما يدفع 

 َميُِت املأموُر وُسرِقت نفقُته يف على هالِك النفقِة يف يد املأمور والثاين على موته يف الطريق، فلو مل
  الطريق أو قبل اخلروج يَتأّتى اخلالُف األوُل دون الثاين، وهللا أعلم.

واخلالُف فيما إذا هلك النفقُة يف يد املأمور، فلو يف يِد الوصي بعد ما قاسم الَوَرثُة حيج عنه 
رخانيةعن  (رداحملتار) بثـُُلِث ما بقي اتفاقا   .)3(التا

لو مات املأموُر يف الطريق وكان اآلمُر حيا فإنه حيُِجُّ إنسا آَخَر من منزله على كّل حاٍل؛ أما 
ن حيج عنه ودفع إليه ماًال  يٌّ ألنه حَ  ُلِغ النفقُة من بلده مل حيج  رجع إليه، وهلذا لو أَمَر إنسا  فلم تـَبـْ

عن  (حبر)االستدراُك خبالف امليت  عنه من حيث تبلغ كاملّيت؛ ألنه ُميكن الرجوُع إليه فَيحُصل
  .)4(الولواجلية

حلج وأطلق عن الثاين عشر:  أن َحيُجَّ راكبا من بلده إن كان الثـُُّلُث حيتمل الركوَب، هذا لو أمره 
حلج : «البحرقال يف ، ذكر الركوب ألّن املفروَض عليه هو احلجُّ راكبا فَينصرف مطلُق األمر 

لزاد : «اخلانيةوقال يف ، )5(»إليه حلج يَنصرف إىل املتعارف، واملتعارُف هو احلجُّ  ألّن األمَر 
فإن أطلق : «الفتحوقال يف ، )6(اهــ» والراحلة، فلو حج ماشيا فقد خالف فيضَمن واحلجُّ لنفسه

حلج يُوِجب تعيَني البلد والركوب أن حيج عنه فحج ولو أَمرَه «َنصُّه:  ما البدائع، ويف )7(اهـ» الوصيَة 
حلج يَنصرف إىل احلجِّ املتعاَرِف يف الشرع، وهو احلجُّ  عنه ماشيا يضَمن؛ ألنه خالف؛ ألن األمَر 

                                                   
ب احلج عن الغري   )1( ب احلج عن الغري ــــ فصل يف شرائط 145، 3/144"الفتح":كتاب احلج ــــ  ، وانظر "إرشاد الساري": 

  .500جواز اإلحجاج صــــ
املتون على قول اإلمام ونقل تصحيَحه إن «كما يف  "الدر"، ونصه:   والصحيح هو قول أيب حنيفة  القول الراجح:  )2(

ب احلج عن الغري الدر" مع "الرد"اهـ. ("» العالمُة قاسم ـــ    ).4/38: كتاب احلج ـ
ب احلج عن الغري   )3( ـــ    .4/37"حاشية ابن عابدين" كتاب احلج ـ
ب احلج عن الغري   )4(   .3/118"البحر": كتاب احلج ــــ 
  .110، 3/109 أيضا:  )5(
  (هامش"الفتاوى اهلندية"). 1/309اخلانية": كتاب احلج ــــ فصل يف احلج عن امليت "  )6(
ب احلج عن الغري   )7( ـــ    .3/143"الفتح": كتاب احلج ـ



ج عن الغ                   ا
 

راكبا؛ ألن َهللا تعاىل أَمَر بذلك، فعند اإلطالِق يَنصرف إليه، فإذا حج ماشيا فقد خالف فيضَمن ملا 
حلج هو ثوا ُب النفقة، والنفقُة يف الركوب أكثُر فكان الثواُب قلنا، وألّن الذي حيُصل لآلمر من األمر 

؛ ألن النفقَة يف ركوِب على محاٍر ُكره له ذلك، واجلمُل أفضلُ  إن حجّ ، وهلذا قال "حممٌد": فيه أوفرَ 
، وال خيفى أن هذه النقوَل تُرِشد إىل أنه لو أمره )1( اهــ »اجلمِل أكثُر فكان حصوُل املقصود فيه أكمل

أنه لو حّج : «اللبابيُشرتط الركوُب لعدم األمر به أصال، فما يف  وصرّح له اإلذَن يف املشي الحلج 
مرِه يضَمن النفقةَ    أعلم. ، وهللا سبحانه وتعاىل)2(ال يظَهر وجُهه» ماشيا ولو 

  ا جاز.واملعتُرب ركوُب أكثِر الطريق فإن ضاق الثـُُّلُث عن ركوِب أكثرِه فأحّجوا عنه من بلده ماشي
، وروى"احلسُن" عن "أيب حنيفة": »ُجيزئه، بل حيج عنه من حيث يبلغ راكبا ال«وعن "حممٍد": 

دًة »لو أحّجوا عنه من بلده ماشيا جاز ومن حيث يبلغ راكبا جاز« ؛ ألن يف كلٍّ نـَْقًصا من وجٍه وز
غ راكبا من موضع أبعد من وجٍه فاعتدال، ولو أحجوا من موضٍع يبلغ وَفُضل من الثلث وتبني أنه يبل

يكون خمالفا  من زاٍد وكسوٍة ال ايسريً  ايضَمن الوصي وحيج عنه من حيث يبلٍغ إال إذا كان الفضُل شيئً 
  .)4(البدائععن  )3((فتح)

الرجُل وأنفق الكراَء على نفسه يف  َحيُجُّ عنه فأكراه ولو أوصى أن يُعطي بعريَه هذا رجًال 
وصححه يف  ،امليت استحسا وإن خالف أمَره، هو املختارُ الطريق، وحج ماشيا جاز عن 

مل َميِلْك ذلك كانت  ؛ ألنه َمَلك أن يَبيعه وحيج بثمنه، فكذا َميِلك أن يُوِجره؛ وألنه لو)5(احمليط
فَيتضّرر امليُت به، فوجب أن َميِلك اإلجارَة  يضَمن كالغاصب ويقع احلجُّ عن املأمور األجرُة له وال

وهذه املسألُة خرجت : «البحرللميت مث يُؤّدي البعَري إىل الورثة؛ ألنه ِمْلُك ُمورثهم، قال يف  انظرً 
  .)6(»عن األصل للضرورة

حلج فاعتمر أّوال ولو   اه للمأمور به حج أن َجيعل سفرَ الثالث عشر:  كان أو عمرًة، فلو أمره 

                                                   
ــ بيان شرائط النيابة يف احلج   )1(   .2/459"البدائع": كتاب احلج ــ
ب احلج عن الغري ــــ فصل يف شرائط   )2(   .482جواز اإلحجاج صــــانظر "إرشاد الساري" 
ب احلج عن الغري   )3( ـــ    .3/143"الفتح": كتاب احلج ـ
ــ بيان شرائط حكم فوات احلج عن الغري   )4(   .2/471"البدائع": كتاب احلج ــ
حلج   )5( ـــ الفصل السادس عشر: الوصية    .3/486"احمليط الربهاين": كتاب املناسك ـ
  .3/114ب احلج عن الغري "البحر":  كتاب احلج ــــ   )6(



ج عن الغ             ا

ن عاد إليه من عامه أو من قابٍل فأحرم عنه مل َجيُْز عن  عن اآلمر مث حّج عنه ولو من امليقات 
  كما سيأيت.  )1(به فيكون خمالفا اآلمر ويضَمن؛ ألنه َجَعل سفَره للعمرة ومل يُؤَمر

حلج وأطلق عن ذكِر امليقاِت؛ ألن األمَر  أن ُحيرِم من ميقات اآلمر لوالرابع عشر:  أمره 
يقاع إحراِمه من امليقات كما قاله يف  حلج من الفتححلج َتَضمَّن األمَر  ، فصار كما لو أمره 

ن حيج عنه فحج عنه وأحرم بعد ما جاوز امليقات  اامليقات صرفً  ملطلِق األمِر إىل املتعاَرِف فلو أمره 
حلج وأطلق عن ذكِر املكاِن فإنه َتَضّمن األمَر  ، فهذا كمااضاِمنً  اِلفً من مكَة يكون خما لو أمره 

لسفر له من بلده كما مّر فكما أن اشرتاَط احلج عنه من بلده حيث أطلق األمَر إمنا هو لألمر به 
أطلق األمَر داللًة، فإذا وقع األمُر خبالفه َيسُقط اشرتاطُه، كذلك اشرتاُط اإلحرام من امليقات حيث 

لِقران أو فـَوَّض األمَر إليه  مرعن ذِكره إمنا هو لأل به داللًة، فإذا وقع اإلذُن خالَفه كما لو أَمره 
سقط اشرتاطُه حىت لو اعتمر عنه من امليقات مث أضاف إليها احلجَّ عنه من مكَة حىت صار ِقرا 

حرامِ  ِمرجاز؛ ألنه قد أتى مبا أُ  ه من مكَة لإلذن به داللًة، وكذا لو أمره  به، وال َيصري خمالفا  حجِّ
لّتمتع على القوِل جبواِز النيابِة فيه كما سيأيت، فاشرتاُط اإلحرام من امليقات إمنا هولألْمر به داللًة 

  أنه شرٌط يف نفسه، وهللا أعلم. ال
حلّج فَتمّتع ولو عن اآلمر فهو اخلامس عشر:  خماِلٌف ضاِمٌن إمجاعا؛ عدُم املخالفة، فلو أمره 

لعمرة يَنتهي سفرُه إليها وَيصري  حرامه من امليقات، و لسفر له و حلج َتَضّمن األمَر  ألن األمَر 
حلج فقرن عنه فهو خماِلٌف ضاِمٌن عند أيب حنيفة،  حجُّه مّكيا فكان خماِلفا من وجَهني، ولو أمره 

ذا يـَثْـُبت اإلذُن داللًة إ، )2(»إىل خٍري فكان صحيحا استحسا ألنه خالفٌ  ُجيزئ عن اآلمر«وقاال: 
لذات، ولِ  "أيب حنيفة" أن هذه العمرَة مل تـََقْع عن اآلمر؛ ـــخبالف التمتِع؛ فإن السفَر وقع للعمرة 

ُمْره به فصارت عن نفسه كأنه نواها عن  َ ا، وال واليَة للحاج يف إيقاِع ُنُسٍك عنه مل  ُمْره  َ ألنه مل 
لعمرة فـََقَرن عنه.نف   سه ابتداًء، ومبثله امتنع التمتُع أيضا، وعلى هذا اخلالِف لو أمره 

حدمها فقرن معه اآلخُر لنفسه أو لغريه فهو خمالٌف  مث هذا إذا قرن عن اآلمر، أما لو أمره 

                                                   
ب احلج عن الغري ــــ فصل يف شرائط جواز اإلحجاج صــــ  )1(   .485انظر "إرشاد الساري": 
ب احلج  الراجح ما قاله اإلمام "أبو حنيفة "  القول الراجح:  )2( كما يفهم من صنيع صاحب "فتح القدير": كتاب احلج ــــ 

للغة اهلندية): شرائط احلج عن الغري صــــ، وبه قال الشيخ "دمحم3/141عن الغري    .335 سعيد" البالنبوري يف كتابه "معلم احلجاج" (



ج عن الغ                   ا
 

مرٍة وأِذ له ، ولو أمره رجالن أحُدمها حبجٍة واآلخُر بع)1(إمجاعا؛ ألنه مأموٌر بتجريِد السفِر للميت
َذ له فجمع كان خمالفا البدائعراُن كما يف جلمع وهو القِ  َ ؛ ألن األمَر )2(فجمع جاز، وإن مل 

لعمرة فاعتمر أّوًال  ِقرانلنُُّسك يَتضّمن إفراَد السفر له ملكان النفقة ويف ال مث حج  عدُمه، ولو أمره 
حلج فحج أوّ  مل يكن خمالفا إال أن نفقَة إقامِته للحج أو العمرة  همث اعتمر عن نفس ًال عن نفسه أو

عن نفسه يف ماله، فإذا فرغ عادْت يف مال امليِت، هذا إذا كانت إقامُته كائنًة للحج أو للعمرة عن 
ن يَتوقف له بعد ذهاِب ُرفقِته.   نفسه 

لو اشتغل فيها  عن نفسه مدَة إقامته للقافله فنفقُته يف مال امليِت كما أما لو حّج أو اعتمر
مث اعتمر لآلمر  كذا إذا حّج أّوًال ، و )3(بعمٍل آَخَر من التجارة وغريِها، وإْن َعَكس كان خمالفا فلم َجيُزْ 

من العمرة؛ ألنه  فإنه يكون خمالفا؛ ألنه َجَعل املسافَة للحج ومل يُؤَمر به وإن كانِت احلجُة أفضلَ 
لِف ديناٍر، كذا يف  ع  لِف درهٍم إذا  لبيع  عن  )4(البحرخالٌف من حيث اجلنِس كالوكيل 

 .)5(احمليط
حلج عن امليت فطاف حلّجٍة وسعى مث  وروى "ابُن مساعَة" عن "حممٍد" إذا حّج املأموُر 

فكانت كعدمها، ولو كان  ُة الرفضِ أضاف عمرًة عن نفسه مل يكن خمالفا؛ ألن هذه العمرَة واجب
َفْعه ذلك، وهو مع ذلك  مجع  بينهما أْي قـََرَن مث مل َيُطْف حىت وقف بعرفَة وَرَفض العمرة مل يـَنـْ
ه عن "أيب حنيفة" فـََوَقعِت احلجُة  ما مجيعا فقد صار خمالفا على ما ذكر خمالٌف؛ ألنه ملا أحرم 

  .)6(الفتحِض العمرِة، كذا يف عن نفسه فال حتتمل النقَل بعد ذلك برف

                                                   
ـــ   )1( ب احلج عن الغري ــــ فصل يف شرائط جواز اإلحجاج صـ   .488انظر "إرشاد الساري": 
ــ بيان شرائط النيابة يف احلج   )2(   .2/459"البدائع": كتاب احلج ــ
ب احلج عن الغري ــــ فصل يف شرائط جواز اإلحجاج صــــ انظر "إرشاد  )3(   .488الساري": 
ب احلج عن الغري   )4(   .3/113"البحر": كتاب احلج ــــ 
ـــ الفصل اخلامس عشر: احلج عن الغري   )5(   .3/475"احمليط الربهاين": كتاب املناسك ـ
ب احلج عن الغري   )6( ـــ    .3/142"الفتح ": كتاب احلج ـ



ج عن الغ             ا

بيه   ت
ائط] خُص ما سبق من ا

َ
ل ُ ]  

موٍر: حلج َتَضّمن األمَر    قد َحتّرر مما قّدمنا أن األمَر 
 حلج بنفسه. 
 وِمن بلده. 
 .ومباله 
  ِوبركوب أكثِر الطريق. 
  له.وجبعل السفر 
 .فراد السفر له  و
 .حرامه من امليقات  و

فصَّال، ومىت كما مّر مُ   فهو خمالٌف إال إذا ُوجد اإلذنُ  لعمرة، فلو أَخّل بواحدٍ وكذا لو أمره 
خالف حىت صار ضامنا للنفقة وقعت احلجُة عنه وُجتْزِئه عن حجة اإلسالم على ما استظهر يف 

  ."الشرط السابع"كما مر يف   )1(رداحملتار
للتقييد، ولكن  إن عّينْت؛ ألنه لالستعجال الوال َيصري خمالفا بتأخِري احلجِّ عن السَّنة األوىل و 

  .)2("الطحاوي"األوىل إيقاُعه يف السَّنِة املعّينِة خوفا من ذهاِب النفقِة أو َتعطُّل احلجّ،ِ قاله 
أن ال يُفِسد حجَّه، فلو أفسده صار خمالفا يضَمن ما أنفقه يف الطريق، ويـَُرّد السادس عشر: 

مباِل نفِسه وال َيسُقط به حجُّ امليت؛ ألنه ملا خالف صار اإلحراُم واقعا بِقي وعليه قضاُء الفاسد  ما
يت به من قابٍل قضاُء ذلك احلجِّ فكان واقعً  َ عن املأمور أيضا، وعليه  اعن املأمور، واحلجُّ الذي 

إن األصحَّ أن عليه حجًة أخرى لآلمر «حّجٌة أخرى لآلمر كما صرّح به يف املعراج حيث قال: 
، والظاهُر أن )4(رداحملتارو )3(املنحة، نقله يف »لقضاِء فيحج عن نفسه مث عن اآلمرسوى ا

                                                   
ب احلج عن الغري   )1( ـــ    4/31"حاشية ابن عابدين" كتاب احلج ـ
  .4/38"الدر" مع "الرد": كتاب احلج ــــ مطلب: العمل على القياس إخل   )2(
ب احلج عن الغري   )3( ـــ    (هامش"البحر الرائق"). 3/117"املنحة": كتاب احلج ـ
ب احلج عن   )4( ـــ    .4/36الغري "حاشية ابن عابدين" كتاب احلج ـ



ج عن الغ                   ا
 

جلماع  لّرَِدة يف حكِم إفساِده    .)1((شرح)إبطاَله 
فٍة مساويٍة كمرٍض السابع عشر:  ْن َتشاغل حبوائِج نفِسه أو  عدُم الفوات بتقصٍري منه 

تقصٍري منه يضَمن النفقَة سواء كان الفواُت بسبب اإلحصاِر وسقوٍط عن بعٍري وحنو ذلك، فلو فاته ل
أفاده  حىت أحصره، اا قصدً أو غريه، فإن اإلحصاَر ُميكن أن يكون بتقصٍري منه كأْن تَناول دواًء ُممَرِّضً 

كان   افٍة مساويٍة إحصارً  "احلَليبُّ"، فلو حج عن امليت مبال نفسه أجزأه وبرِئ من الضمان، وإن فاته
 وعليه قضاُء الفائِت وحجٌ «لعدم املخالفة، مث اختلفوا، فقال "أبو يوسف": ؛ )2(غريَه ال يضَمنأو 

وعليه قضاُء ما فاته، ويستأنف احلجَّ عن «: احلاويعن  الكبرياهــ، ويف » عن اآلمر
من بلده إذا حيّج عن امليت «، وظاهرُمها أن على املأمور حّجَتني مباله، وقال "حممٌد": )3(اهــ»امليت

، وحاصُله أن »بـََلغِت النفقُة وإال فِمن حيث تبلغ وعلى الـُمحرِم قضاُء احلج الذي فات عن نفسه
على الورثة اإلحجاَج عن امليت من ماله، وعلى املأمور حجٌّ آَخُر عن نفسه مباله قضاًء لـِما لزِمه 

وُيسَتأنف : )4(احلاويقول  ، كذاوحج عن اآلمر"أيب يوسف":  لشروع، والتحقيُق أّن قولَ 
واملعىن: وعلى الورثة اإلحجاُج عن امليت من ماله  - بضم أوله مبنيا للمفعول -  احلجُّ عن امليت

احلجَّ  ؛ ألنّ إنَّ كوَن القضاء عن نفسه ظاهٌر على قول "حممٍد" فال خالَف أصال خالفا ملا قيل:
ن أنه يقع عن اآلمر ينبغي أن يكون القضاُء عن "حممٍد" مِ  عنده يقع عن احلاّج، وعلى قوِل غريِ 

  ه.تُ اآلمر وتلَزم املأموَر نفق
غري اهــ، وهذا مقتضاه أن  هو املراُد بقضاء الفائت ال» وحّج عن اآلمر«فالظاهُر أن قوله: 

حلج عن ُمورثهم،  ُمرونه  َ وهو املأموَر إذا مات يف الطريق َترِجع ورثُة اآلمر على تركِته بنفقة الذي 
نيا بثـُُلِث ما بِقي  خالُف ما اتّفقوا عليه يف مسألة موِت املأموِر يف الطّريق حيث جعلوا اإلحجاَج 

لباقي مع املأمور ومل يـَُقْل أحٌد أنه يكون من مال  لباقي من الثـُُّلث أو  من مجيع مال اآلمر أو 
  .)6(رداحملتارو )5(املنحةذكره العّالمُة يف  املأمور، ُمَلّخص ما

                                                   
ب احلج عن الغري ــــ فصل يف شرائط جواز اإلحجاج صــــ  )1(   .487انظر "إرشاد الساري": 
  .495صــــ أيضا:  )2(
  358، 357"املنسك الكبري": فصل: ولو أن احلاج إخل صــــ   )3(
ب الفوات   )4( ـــ    .1/360"احلاوي القدسي": كتاب احلج ـ
  (هامش"البحر الرائق"). 118، 3/117ب احلج عن الغري  "املنحة": كتاب احلج ــــ  )5(
ـــ مطلب: العمل على القياس إخل   )6(   .4/38"حاشية ابن عابدين" كتاب احلج ـ



ج عن الغ             ا

: الكبريولو فاته احلجُّ أو ُأحِصر وَحتّلل بذبِح اهلدي فنفقُته يف ُرجوعه من ماِل امليِت، ففي 
وإن «: االختيار، ويف )1(»من مال امليت رجوِعه وعلى قول "أيب يوسف" نفقُة الـُمحَصر وَكراءُ «

ه فله أن يُنِفَق من مال امليت حىت يرجَع فاته احلجُّ  ملرٍض أو حبٍس أو هرِب املكاري أو ماتت دآبتُ 
  .»إىل أهله

وإن ُقِطع عليه الطريُق، وبِقي شيٌء يف يده من مال امليت فرجع وأنفق على «: اخلانيةويف 
  .)2(اهــ »يكون ضامنا إذا مل تذهِب القافلةُ  نفسه يف الرجوع ومل َحيُجَّ ال

واحلاجُّ عن «: احمليطعن  )3(اهلنديةيف ، و »ونفقُة رجوِعه يف ماله خاصةً «وقال "حممٌد": 
لنفقة إليه لريجعَ    .)4(، وهللا أعلم»امليت إذا مِرض وأنفق املاَل كلَّه فليس على الوصي أن يَبعث 

  إسالُم اآلمر واملأمور دون الوصي كما يف الزّكاة.الثامن عشر: 
نون قبَل َطْرِء جنونِ عقُلهما وعقُل الوصي أيضا لكن لو وجب احلجُّ على التاسع عشر:  ه ا

  .)5((رداحملتار) أن َحيُجَّ عنه صحّ  ه العاقلَ وليَّ  رَ مَ وأَ 
، فال َيصّح إحجاُج صٍيب غِري ُمميِّ العشرون:  ٍز وَيصّح إحجاُج متييُز املأمور ألعماِل احلجِّ

  .)6(حواشيهو الدر املرَاهق؛ ألنه أهٌل لصحة األفعاِل وإن مل يكن أهال للوجوب كما يف

  تتمة
ائط  ج الفرضتتلعق يابة ا[ أن  فل با   ]ت ال با

 إال يف احلّج الفرض، وأما يف احلجِّ النفِل فال ُيشَرتط شيٌء منها غالبا وهذه الشرائُط كلُّها
  .)7((لباب)اإلسالَم والعقَل والتمييَز ولو بعد األداء 

                                                   
  .358"املنسک الکبري": فصل: ولو أن احلاج عن الغري تشاغل إخل صــــ  )1(
  لفتاوی اهلندية").(هامش"ا 1/309"اخلانية":  كتاب احلج ــــ فصل يف احلج عن الغري   )2(
حلج   )3(   .1/260"اهلندية":  كتاب احلج ــــ الباب اخلمس عشر يف الوصية 
ـــ الفصل السادس عشر: الوصية يف احلج   )4(   .3/484"احمليط الربهاين": كتاب املناسك ـ
  .4/21كتاب احلج ــــ مطلب: شروط احلج عن الغري إخل : "حاشية ابن عابدين"  )5(
  السابق.املصدر   )6(
ب احلج عن الغري ــــ فصل يف شرائط جواز اإلحجاج صــــ  )7(   .496انظر "إرشاد الساري": 



ج عن الغ                   ا
 

ْمره وماله فَينبغي أن ُيشرتَط  ، أما إذاابَـرُّعً وهذا ظاهٌر يف احلجِّ النفِل عن الغري إذا كان تَـ  كان 
الطريق، وهكذا  فيه مجيُع هذه الشرائِط إال الثالثَة اُألَوَل منها، فُيشرتط أن يُنِفَق من ماله يف أكثرِ 

   أو حنو ذلك ينبغي أن يكون ضامنا واحلجُّ له  افإن خالف كما إذا أنفق من مال نفسه تربعً 
  .)1()ضياء األبصار(

بيه   ت
ور؟] أ ر أم عن ا دل يقع عن اآل   [حج ا

ستجماِع شرائِطه فأصُل احلجِّ يـََقع عن اآلمر على ظاهِر الروايِة عن أصحابنا  وإذا حجَّ املاموُر 
ولآلمر ثواُب  وهو الصحيُح، وذهب عاّمُة املتأخرين وهو روايٌة عن "حممٍد" أنه يـََقع عن املأمور نفًال 

عنه فرُض احلج؛ ألنه عبادٌة بدنيٌة واملاُل شرُط الوجوب وعند الِعْجز أُِقيم مقاَمه  النفقة وَيسُقط 
ب الصوم، أما يف حجِّ النفِل فقيل يـََقع عن املأمور اتفاقا،  لآلمر ثواُب النفقة إذا و كالفدية يف 
ورّده  ،درالو اللبابأنفق من ماله، وأما ثواُب احلج فَيجعله املأموُر لآلمر، ومشى عليه يف 

 يف احلجِّ  الكايفيف  )2("نه خالُف الرواية ملا قاله "احلاكُم الشهيدُ  غاية البيان"اإلتقاينُّ" يف 
  .)3(اهــ »عنه جِّ يكون احلجُّ من احملِ « :األصلالّتطوُّع عن الصحيِح جائٌز، ويف 

مث الصحيُح من املذهب فيَمن َحيُّج عن غريه أّن أصَل «لِـــــ"ُمّال مسكني":  الكنزشرح ويف 
أن احلجَّ يـََقع عن احلاّج، وللمحجوج ، وعن "حممٍد": كان أو نفًال   ااحلج يـََقع عن احملجوج عنه فرضً 

  .)4(اهــ عنه ثواُب النفقة واألّوُل أصحّ 

[ ج عن الغ   [فضل ا

غريِه أفضُل من حجٍة عن نفسه بعد أْن أّدى فرَض احلج؛ ألن نفَعه ُمتـََعدٍّ حجُّ اإلنسان عن 

                                                   
  .(خمطوطة)95ــــب احلج عن الغري ص:"ضياء األبصار على منسك الدر املختار"  )1(
يد بن إمساعيل املروزي، أبو الفضل   )2( حلاكم الشهيدهو دمحم بن دمحم بن أمحد بن عبد هللا بن عبد ا  البلخي، احلنفي، الشهري 

  ).2/37هـــ)[هو غري احلاكم، صاحب املستدرك].("هدية العارفني" 334ت  - 00(م
  .4/24كتاب احلج ــــ مطلب يف اإلستيجار على احلج   الدر" مع "الرد": "  )3(
ب احلج عن الغري فتح املعني على شرح مال مسكني":  "  )4( ـــ    .1/556كتاب احلج ـ



ج عن الغ             ا

  .)1()نوح آفـَْندي( وهو أفضُل من القاصر
  .)2(سبُع حّجاتٍ  َمن حجَّ عن ميٍت ُكِتَب للميت حجٌة وللحاجّ :اوعن "ابن عباٍس" مرفوعً 

َمن حجَّ عن أبيه أو عن أُّمه فقد قضى عنه حجَته وكان له  وعن "جابِر بِن عبد هللا" مرفوعا:
  .)4()حاشية ابن حجر على اإليضاح(و (کبري) )3(فضُل عشِر ِحَججٍ 

  فصل
يابة    ائط ا س من  جفيما ل   ا

وال ُيشرتط البلوُغ واحلُّريُة والذُّكورُة وال أن يكوَن قد حّج عن نفسه فيجوز إحجاُج املراهِق 
ذن املوىل ذِن زوِجها ووجوِد َحمَرٍم معها ولكنه يُكره إحجاُجهم إال، )5(والعبِد واألَمِة   وكذا املرأُة 

جيوز إحجاُج الَصُرورة ويُراد به الذي مل َحيُجَّ  ، وكذا)6(إحجاَج احلُرّة للمرأة ومع هذا الرجُل أفضُل هلا
  .)7(عن نفسه حجَة اإلسالم

حلج عن غريه يصري «: البدائعقال يف  إّال أّن األفضَل أن يكون قد حجَّ عن نفسه؛ ألنه 
ملناسك  اركً  إلسقاط الفرِض عن نفسه، فَيتمّكن يف هذا اإلحجاِج َضْرُب كراهٍة، وألنه أعرُف 

شرح الطحاويو )9(فتاوى الظهريية اهــ، ومثله يف)8(»عن حمِل اخلالِف فكان أفضلَ  وأبعدُ 
  .)10((كبري)

                                                   
  .4/24: كتاب احلج ــــ مطلب يف اإلستيجار على احلج الدر" مع "الرد""  )1(
ا ذكرها صاحب "اإلفصاح" يف حاشيته على "اإليضاح" للنووي يف كتب احلديث مل نعثر على هذه الرواية  التنبيه:  )2( غري أ

ميت حجة، وللحاج سبع من َحج عن ميت يكتب لل: «عن ابن عباس  حيث قال: من دالئله ما رواه اهلروي 
  ».حجات

ب املواقيت.2610أخرجه "الدارقطين"(  )3(  ،(  
  .41"حاشية ابن حجر اهليتمي على اإليضاح": الباب األول يف آداب سفره صــــ  )4(
  .4/25: كتاب احلج ــــ مطلب يف االستيجار على احلج الدر" مع "الرد""  )5(
ب احلج عن   )6(   .498الغري ــــ فصل يف شرائط جواز اإلحجاج صــــانظر "إرشاد الساري": 
ب احلج عن الغري   )7( ـــ    .4/25"حاشية ابن عابدين": كتاب احلج ـ
ــ بيان شرائط النيابة يف احلج   )8(   .2/457"البدائع": كتاب احلج ــ
  . (خمطوطة)1/362"الفتاوى الظهريية": کتاب احلج ــــ الفصل السادس يف الوصية يف احلج واألمر به   )9(

  .354)"املنسك الكبري": فصل: ال يشرتط جلواز اإلحجاج صــــ 10(



ج عن الغ                   ا
بيه    ت

وَرة] ُ َ   [ كراهية إحجاج ا

طالقه يَقتضي أنه بُوصوله إىل امليقات َجيب احلجُّ عليه ال كالـُمتنفِّل لنفسه  َخيفى عليك أنّه 
ا تنزيهيٌة لآلمر لقوهلم: «: )3(البحرو )2(الفتح، قال يف )1(اهــ احلُرِّ العاِمل  واألفضُل إحجاجُ «واحلقُّ أ

على الصرورِة املأموِر إن كان بعد َحتّقِق الوجوِب  حترمييةٌ  ،ملناسك الذي حّج عن نفسه حجَة اإلسالم
مكان فيأَمث برتكه، كذا عليه مبلِك الزّاِد والراحلِة والصحِة؛ ألنه يَتضّيق عليه واحلالُة هذه يف أّول سين اإل

إْن كان بعد َحتقُّق الوجوب عليه مبلك الزاد «قال:  أيب الفضل كايفاهــ، وكذا يف » لو تَنّفل لنفسه
  .)4((کبري)»والراحلة والصحة فهو مكروٌه كراهَة حترٍمي، وكذا لو تَنّفل عن نفسه

بيه   ت
[ ورة الفق ج  ا   [ وجوب ا

؛ ألنه بوصوله إىل امليقات وجب احلجُّ عليه خبالِف »وكذا لو تَنّفل لنفسه«أطلق يف قوله: 
 لو أحرم قبله كُدَويرِة أهله  هو الغالُب، أما املأموِر، فلذا قّيده لكن هذا إذا أحرم من امليقات كما

  فال بّد أن يُقيَّده به كما ال َخيفى.
، »َجيب عليه بوصوله إىل مكَة ال إىل امليقاتالصَُّرورُة الفقُري إذا تَنّفل لنفسه فإمنا «وقيل: 

رون يف الصَّرورِة الفقِري املأموِر: فقيل:    ».إنه أيضا َجيب عليه بوصوله إىل مكة«وعليه اختلف املتأخِّ
وجيوز إحجاُج الصَُّرورة ولكن جيب عليه عند رؤيِة الكعبِة احلجُّ : «جممع األنـُْهرقال يف 

 ا عاٍم قابٍل وحيج لنفسه أو أن حيج بعد َعوده إىل أهله وإن فقريً لنفسه، وعليه أن يَتوّقف إىل
 .)5(اهــ» والناُس عنها غافلون، فلَتْحَفظْ 

إلحرام فصار مبنزلِة املريِض العاجِز «وقيل:  ال جيب عليه؛ ألنه ما دخل مكَة إال وهو ُمتلبٌِّس 

                                                   
  .498انظر "إرشاد الساري": قبيل فصل: ولو أوصى أن حيج عنه صــــ   )1(
ب احلج عن الغري   )2( ـــ    .3/148"الفتح": كتاب احلج ـ
ب احلج عن الغري 3(   الرائق"). (هامش "البحر 3/123)"املنحة": كتاب احلج ــــ 
ـــ   )4(   .354"املنسك الكبري": فصل: ال يشرتط جلواز اإلحجاج صـ
ب احلج عن الغري   )5( ر":    .1/308"جممع األ



ج عن الغ             ا

إلقامة مبكَة مع إجياب احلج عليه، مث تكليفِ  ّن يفِد واحملبوِس إذا كانوا مبكة، وألعَ قْ عن األداء والـمُ  ه 
لَعودة من أهله وهو فقٌري حرٌج عظيمٌ  وإذا مات ومل حيجَّ مات ، )2()1(فـَْقره وترِك عياله ببلده أو 
م قد صّرحوا بوجوب احلج عليه اهــ   .عاصيا خبالف الـُمتنفِّل لنفسه فإ

إنه مثُل الصَّرورِة الفقِري املتنفِِّل لنفسه، «: يونقرن العسنان" يف منسكه  "املّال  وقال العالمةُ 
م ُنُسك  افإن كان قادرً  ّ على اكتساب الزاد يف الطريق أو كان عنده من ماِل نفِسه ما َيكفيه يف أ

احلج أو تـَبَـرّع له بذلك أحٌد من الناس جيب عليه احلجُّ لنفسه لوجود شرطه وهو القدرُة على الزاد، 
إلحرام عن غريه ولزومُ تلبُّ  وال يُنايف إمتامه ثبوَت نفس الوجوب عليه كَمن دخل عليه وقُت  ُسه 

لشروع فيها وَجيب فرُض الوقت يف ذمته، وكالفقري  الصالة وقد شرع يف النافلة جيب عليه إمتاُمها 
أو اإلحجاُج  إذا أحرم الّنفَل مث استغىن والعبِد إذا أحرم للتطوع مث أُعِتق فعليه احلجُّ لنفسه من قابلٍ 

عنه عند العجِز الدائِم أو اإليصاُء عند املوت وال يلَزمه اإلحجاُج أو اإليصاُء به إال من مكة من 
، ويف لزوم األداء بنفسه حرٌج »ُميكنه مع َفقره إنه ال«موضٍع وجب عليه احلجُّ المن بلده حىت قيل: 

وجب عليه احلجُّ يف بلده إذا أوصى أن  عظيٌم، فبأدىن زاٍد ُميكن أن َحيُّج عنه من مكة مع أن َمن
ألوىل، وإن مل يكن  حيج عنه من بلدٍة كذا أو من مكة حيج عنه من حيث أُِمر وُعّني ففي مسألتنا 

  ، انتهى ُمَلّخصا.»فال جيب عليه احلجُّ  اقادرً 

ورة الفق[ َ نه و ا ور، والفرق ب أ ج  الفق ا   ]عدُم وجوب ا

ألّن قدرتَه بقدرِة غريِه؛ «إىل عدم وجوب احلج عليه، قال:  رداحملتاروقد مال "العالمُة" يف 
وال ُميكنه يف هذا العاِم أن ُحيرَِم وحيج عن نفسه » ألن سفَره مباِل اآلمِر فُيحرِم عن اآلمر وحيج عنه

 ابوصوله إىل امليقات صار قادرً  التفاق فال جيب عليه خبالف الصَّرورة الفقري إذا تَنّفل لنفسه؛ ألنه
ابتداًء، ولو كانت الصرورُة املأموُر مثَل املتنفل لنفسه  ابقدرِة نفسه فيجب عليه وإن كان سفرُه تطوعً 

  .فَافْـَهمْ  ،)4(إخل انتهى»)3(إن كان بعد َحتّقق الوجوب عليه«َلَما صّح تقييد "ابِن اهلمام" بقوله: 

                                                   
  ألنه اسم "أّن" املؤخر. حرجا عظيماالصواب  التنبيه:  )1(
ـــ مطلب يف الصرورة   )2(   .26، 4/25"حاشية ابن عابدين" كتاب احلج ـ
ب احلج عن الغري "الفتح": كتاب   )3( ـــ    .3/148احلج ـ
ب احلج عن الغري ــــ مطلب يف حج الصرورة   )4( ـــ    .26، 4/25"حاشية ابن عابدين" كتاب احلج ـ



ج عن الغ                   ا
ج  ور بمكة بعد ا ا   ]زجائ [توطن ا

  حيج عنه مث يُقيم مبكة جاز، واألفضُل أن يَعود إىل منزل اآلمر. ولو أحّج رجًال 

  تتمة
ة نة ما ورة بإ ة ا و   ]لحج [ أو

مباله للحجِّ عن نفسه فالصَّرورُة أوىل بذلك ممن قد  رجًال  ْنيَ وإن أراد أن يُعِ «: املبسوطيف 
حج؛ ألن الصرورَة مباله يَتوّسل إىل أداِء الفرِض، وَمن حجَّ مرًة يَتوّسل إىل أداِء النفِل وكما أن درجَة 

ملال أوىل   . )1(اهــ »أداِء الفرِض أعلى كانِت اإلعانُة عليه 

  فصل
ج وصية با    ا

وأطلق فلم يُعنيِّ املاَل وال كميَة احلج حيج » أِحجُّوا عين«أن َحيُجَّ عنه أو قال:  ولو أوصى رجًال 
ليُحجَّ عنه يف حممٍل  عنه من ثـُُلِث ماِله حجًة واحدًة بقدر الكفاية حىت أن الوصَي إن أعطى رجًال 

الثـُُّلث جيب  احتاج إىل ألٍف ومائَتني، وإن حج راكبا ال يف حممٍل َيكفيه األلُف وكالمها خيرج من
لٍف وهو خيرج من الثـُُّلث أو  ن قال  أقلُّهما؛ ألنه املتيقَُّن وما َفُضل فهو لورثته، وإن عّني املاَل 

وأطلق عن كمية احلج حيج عنه ِمن مجيِع ما عّينه، فإن كان يبلغ حجًة واحدًة » بثـُُلث مايل«قال: 
خليار   الزَِمْته وإن بلغ ِحَججً  عنه كلَّ سنٍة حجًة وإن شاء أحّج عنه  أَحجَّ إن شاء كثريًة فالوصيُّ 

  .)2(وهو األفضلُ  ،كثريًة يف َسنٍة واحدةٍ   رجاًال 
وبِقي شيٌء قليٌل ال يَِفي للحجِّ ِمن وطنه ويَِفي للحجِّ ِمن  افإْن أحّج الوصيُّ واحدًة أو ِحَججً 

يت بذلك، وال يـَرُ   اّد الباقَي على الورثة إال إذا كان شيئً أْقرِب املواقيِت أو ِمن مكَة أو ما أشبه ذلك َ
، وال حيَِلُّ للمأمور، وكذلك احلجُة املشروطُة من )3(ال َحيتمل اإلحجاَج أصال فيَـُرّده على الورثة ايسريً 

ُمعّينا ملن حيج عنه كلَّ َسنٍة فإنه يـَتَِّبع شرَطه وال حيَِّل للمأمور  اجهِة الواقِف كما إذا شرط بَوْقِفه قدرً 

                                                   
لف درهم إخل   )1(   .4/152"املبسوط" للسرخسي: الباب: أوصى أن حيج عنه 
ب احلج عن الغري ــــ فصل: ولو أوصى أن حيج ع  )2(   .500، 499نه صــــ"إرشاد الساري" 
حلج   )3(   .1/259"اهلندية": كتاب املناسك ــــ الباب اخلامس عشر يف الوصية 



ج عن الغ             ا

  .احمليطعن  )1(اهلنديةف، كذا يف فُضل منه بل يـَُرّده إىل الوقا م
يكون ماِلكا ملا أَخَذه من النفقة بل يَتصّرف فيه على ِمْلِك  املأموُر ال«: البحرقال يف 

املتقدِم لّشرِط  كان القدُر أو غَري معّنيَ وال حيَِّل له الفضُل إال  امَعيـَّنً  اكان أو ميتً   ااحملجوج عنه حي 
  .)2(اهــ »كيسٍري من الزاد  اأو يسريً  اسواء كان الفضُل كثريً 

ن َحيُجَّ عنه بثالث وابِنني، فأنكر  مائٍة وتـََرك تسَع مائةٍ  وِمْن فُروع التعيني أنه إذا أوصى رجٌل 
ا عن أحُدمها وأقرَّ اآلَخُر وأَخَذ كلُّ واحٍد منهما نصَف املال مث إّن الـُمِقرَّ َدَفع مائًة  ومخسني حيج 

ُخُذ الـُمِقرُّ من اجلاحد مخسَة وسبعني درمهً  َ ْمِر القاضي  ؛ ألنه جاز اامليت مث أقـَرَّ اآلخُر إن أَحجَّ 
ً  احلجُّ عن امليت مبائٍة ومخسني بينهما فيكون لكل واحٍد نصُفه، وإن أحج  وبِقي مائٌة ومخسون مريا

 مل َجيُِز احلجُّ عن امليت؛ ألنه عّني ثالث مائة؛ ألنه الثبغري أمر القاضي فإنه حيج مرًة أخرى بث
أو » واحدةً  حجةً «جبميعها وال جيوز النقُص عنه، وإن عّني كميَة احلج أيضا فإن قال:  فيحجّ  )3(مائة
وما  )5(احمليطعن  )4(اهلندية حيج عنه حجًة واحدًة، كما يف» واحدةً « :ومل يـَُقلْ » حجةً «قال 

خليار؛ ألن طلِ فهو كما أُ » يف كل سنٍة حجةٌ «فُضل يـَُرّد على الورثة، وإن قال:  ق يف كون الوصي 
  يُفيد. شرَط التقييد ال

[ ج من ثلث ما وصية با سائل  ا ]  
ْن َحيُجَّ عنه من ثـُُلث ماِله ومل يـَُقلْ «: فتاواهوذكر "الولواِجليُّ" يف  ، »حجةً «: لو أوصى 

للتمييز من  ِمنْ حج عنه من مجيع الثـُُلث؛ ألنه أوصى بصرف مجيع الثلث إىل احلّج؛ ألن كلمَة 
لثـُُّلث من حيث يبلغ خبالف الوصية بشراِء )6(اهــ »أصل املال ، ولو عّني أكثَر من الثـُُّلث حيج عنه 

طلٌة؛ ألن يف الِعتق ال جيوز ا  كثَر من الثـُُّلث وإعتاِقه فإ عن  (حبر)النقصاُن من املسّمى  عبٍد 
  .)7(احمليط

                                                   
ب احلج عن الغري   )1(   .114/ 3"البحر": کتاب احلج ــــ 
  املصدر السابق.  )2(
  املصدر السابق.  )3(
حلج   )4(   .1/259"اهلندية": كتاب املناسك ــــ الباب اخلامس عشر يف الوصية 
حلج   )5(   .3/483"احمليط الربهاين": الباب السادس عشر: الوصية 
حلج   )6( ــ الفصل الرابع يف الوصية    .1/289"الفتاوى الولواجلية": كتاب احلج ــ
ب احلج عن الغري   )7(   .3/119"البحر": کتاب احلج ــــ 



ج عن الغ                   ا
 

لباقي  ذه املائِة بعينها وَهَلك منها درهٌم أوأكثُر فإنه حيج عنه  ن َحيُجَّ عنه     ولو أوصي 
  .)1()هندية( وال تَبُطل الوصيةُ 
ً «ولو قال:  كم يُعِطى، فإنه يُعِطى قدَر ما حيج به   ومل يَُسمِّ » مين«: ومل يـَُقلْ ، »حجةً  أِحجُّوا فال

ل عَ ر بذلك إمنا جَ مَ له، وله أن ال حيج به إذا أَخَذه وَيصرفه إىل حاجٍة أخرى؛ ألنه ملا أَ  اويكون ِمْلكً 
ملا أوصى له به من املال مث أشار إليه أن حيج به عن نفسه فكانت الوصيُة صحيحًة ومشورتُه  احلج عيارا

  ، واحلاصُل أنه إمنا أوصى له مباٍل يَبُلغ أن حيج به.)2(اء حج وإن شاء مل حيجغَري ُملزِمٌة، فإن ش
أو  اوإذا أوصى أن حيج عنه بعُض ورثته فأجاز سائُر الورثة وهم ِكباٌر جاز، وإن كانوا ِصغارً 

جازة الورثة اكبارً   اُغيـَّبً  لنفقة فال جيوز إال    .)3(مل َجيُْز؛ ألن هذا َيشبه الوصيَة للوارث 
ا فعليه مهٌر؛ ألنه مبنزلة «: العمدةويف  ا وحج  امرأٌة َتركْت مهَرها على الّزوج لَِيُحجَّ 

  .)4((حبر)»الّرِشوة، وهي حرامٌ 

لث] سعهما ا ء آخر ال  ج عنه و وصية با م ا   [ح

حلج وضّم إليه غريَه والثـُُّلث َيضيق عن اجلميع إن كانت متساويًة بُدئ  به  مبا بدأولو أوصى 
مان  الـُموِصى كاحلّج والزّكاة، وعن "أيب يوسف" تقدُمي الزكاة؛ ألن فيها حقَّني، واحلجُّ والزكاُة يُقدَّ

على الكفارات، والكفاراُت على صدقة الفطر، وهي على النذر، وهو والكفاراُت على األضحية، 
لِعتق إذا مل يُعّني عن  والواجُب على النفل والنوافُل يُقّدم منها ما بدأ من امليت، وح كُم الوصية 

َ، فإن قال:    فهو كالنفل.» كنيا للمس«كفارٍة حكُم النفل، والوصيُة آلدمي كالفرائض أعين الـُمَعنيَّ
  حلجة،  يُبَدأ ،وال َيسعهما الثـُُّلثُ  ،ةٍ مَ وِمن الصَُّور املنقولة: أوصى حبجِة الفرض وِعْتِق َنسَ 

حلجة ٍس،  ،ولو أوصى  دىن ما وُأل ِحلَصص يضرب للحج  وال َيسعهما الثـُُّلُث ُقسِّم الثـُُّلث بينهم 
حلج حيج به من حيث يبلغ؛ ألنه هو املمْ  ، ولو أوصى لرجٍل نُ كِ يكون من نفقِة احلج مث ما ُخّص 

لفٍ  لٍف وثـُُلثه ألفان يُقسَّم بينهم أثال مث يُنظر إىل حصِة  جَّ وأن حيَُ  لٍف وللمساكني  عنه 

                                                   
حلج   )1(   .1/260"اهلندية":كتاب املناسك ــــ الباب اخلامس عشر يف الوصية 
  .4/162"املبسوط" للسرخسي: الباب: استاجر رجال ليحج عنه   )2(
ب احلج عن الغري   )3( ـــ    .3/136"الفتح":كتاب احلج ـ
ب احلج عن الغري   )4(   .3/120"البحر": كتاب احلج ــــ 



ج عن الغ             ا

املساكني فُيضاف إىل احلجة فما فُضل فهو للمساكني بعد تكميل احلج؛ ألن الصدقَة تطوٌع واحلجُّ 
، مث يُنظر إىل الزكاة واحلجِّ فُيبدأ مبا بدأ به امليتُ  ،ون يف الثـُُّلثصُ اصَ فيَـَتحَ فرٌض إال أن يكون زكاًة 

، هذا،  اولو أوصى بكفارِة إفساِد رمضاَن وال خيرج من الثلث العتُق ومل َجتُِز الورثُة يُطِعم ستَني مسكينً 
  .)1(الفتحيف  كذا

ُلُغ حجةً  إن ثـُُلَثك ال«ولو أوصى أن َحيُجَّ عنه فقيل له:  ، »فأِعينوين به يف احلجّ «، فقال: »يـَبـْ
لغ ففي القياس تَبطل الوصيُة ويف االستحسان يُعان به فقراُء وإن مل يب فإن بلغ احلجَّ وجب تنفيُذه،

حلج عن أبيه امليت جاز، كذا يف )2((کبري)احلج    .)3(القنية، ولو أوصى 

  فصل
فق   ة ا

عروف ] [اإلنفاق با ج عن الغ    ا

به إىل بلِد امليت ُمنِفقً  هي ما ملعروف من غري  اَيكفي احلاجَّ املأموَر لذهابه وإ على نفسه 
   وشراٍب وثياٍب يف الطريق، وثوَيب إحراٍم ومركوبٍ  ،ومنه اللحمُ  ،تبذيٍر وال تقصٍري من طعاٍم وإدامٍ 

ولكْن يُكره احلجُّ عن امليت على محاٍر، واجلمُل أفضُل للسُّّنة وألن النفقَة فيه أكثُر،  ،اولو محارً 
وٍة وسائِر اآلالت وأجرِة َغسِل ثياٍب وما يُغسل به الثياُب  واستئجاِر منزٍل وحممٍل وِقربٍة وإدا

ْدر وأجرِة احلارِس  كالصابون واألشنان وما يُغسل به رأُسه أو بدنُه من الَوسخ كاِخلْطِمي والسِّ
ملعروف، وله أن  واحلّالِق ودخوِل احلمام وُدهٍن يُّدهن به لإلحرام وزيِت االستصباح كلُّ ذلك 

َس أن خيلط دراهَم النفقِة مع الرُّفقة  لـُمتعاَرف يعين من الزمانيَدُخَل احلمام  وهو املختاُر، وال 
نَري إال حلاجٍة، وإن كان للميت نقٌد ال يُرّوِج يف احلج َيصرفه  للُعرف ويُودِّع املاَل، وال َيصرف الد

لذي يُروَّ  يُّ صِ الوَ  وال َيشرتي  اّدق به وال يـَْقِرض أحدً إىل طعامه وال يَتص اج، وال يدعو أحدً أو احلاجُّ 
  ماًء للوضوء وال لُغسل اجلنابة بل يَتيّمم إذا مل يكن له ماٌل وال َحيتجم وال يَتداوى منه.

                                                   
ب احلج عن الغري   )1( ـــ    .144، 3/143"الفتح":كتاب احلج ـ
  .357أوصى إخل صــــ "املنسك الكبري": فصل: ولو  )2(
حلج ص3( حلج عن الغري والوصية  ب فيما يتعلق  ـــــ) "قنية املنية لتتميم الغنية": كتاب احلج،    . (خمطوطة).89ــ



ج عن الغ                   ا
 

وهو : «الذخرية، قال يف »احلاجُّ  هوعندي أن يَفعل ما يَفعل«وقال الفقية "أبو الليث": 
  .)1((شرح) »املختارُ 

عن  عَ َيستوسِ  وهلذا يَنبغي له أن أن يَفعَل مجيَع ما ذكر بال خالٍف،أما إن وّسع عليه امليُت فله 
  .)2(يُنِفق على َمن َخيِدمه إال إذا كان ممن ال خيدم نفسه األمُر عليه، وال قَ ضيْ اآلمر يف كل شيٍء كيال يَ 

خذ من ماِل  اإن استأجر خادمً «: البزازيةويف  ، وَ واحلاُل أّن مثَله ممن ُخيَدم يكون مأذو
َحجِّ عين كيف شئَت «، ويَنبغي لآلِمر أن يُفوِّض األمَر إىل املأمور فيقول: )3(اهــ »امليت وإال فعليه

  ».أو ُمتمتِّعا«اللبابزاد يف » أو قاِر اُمْفرِدً 
إلفراد والهذا سهٌو ظاهٌر؛ ألن التفويَض ا«قال "الشارُح":   ِقرانملذكوَر يف كالم املشايخ ُمقّيٌد 

  .)4(اهــ »ال غري
عنه  إذا أَمَر غريَه أن َحيُجَّ : «)5(""أبوبكر حممُد بُن الفضلِ  اإلمامُ  : قال الشيخُ اخلانيةففي 

ذا املاِل كيف شئَت، إن شئَت حجًة، وإن «ينبغي أن يُفوِّض األمَر إىل املأمور فيقول:  َحجِّ عين 
، والباقي من املال مين لك وصيةٌ  كي ال ُيضّيق األمر على   »شئَت حجًة وعمرًة، وإن شئَت ِقرا

  .)6(اهــ» احلاّج وال جيب عليه ردُّ ما فُضل إىل الورثة
ن حيج أّوًال » حجًة وعمرةً  إن شئتَ «وقوله:  عنه مث  بتقدمي احلجة كما يف الُنُسخ الصحيحة 

ما، وهكذا يف يت بعمرٍة له أيضا فيكون إفراًدا  ذا  فيقول: «لكنه قال:  الكبريَ حجِّ عين 
ما مع أن التمتَع )7(إخل» والباقي نْ رِ قْ حجًة، وإن شئَت فا كيف شئَت، إن شئتَ  أسهُل ، فالتقييُد 

م عن دم التمتع  مره، مث سكوُ لتفويض يَُدل على أن التمتَع ال جيوز عن اآلمر وإن كان  وأنسُب 
يُؤِيّد ذلك، وأيضا قّدمنا يف الشرط اخلامس عشر أنه لو أمره » على املأمور ِقرانودُم ال«حيث قالوا: 

                                                   
ب احلج عن الغري ــــ فصل يف النفقة صــــ  )1(   .502، 501انظر "إرشاد الساري": 
  املصدر السابق.  )2(
  (هامش "الفتاوى اهلندية"). 4/108"البزازية": كتاب احلج   )3(
ب احلج عن الغري ــــ فصل يف النفقة صــــ  )4(   .503انظر "إرشاد الساري": 
  ).2/52هــــ) له: "الفوائد يف الفقه".("هدية العارفني" 381ت  -  000هو دمحم بن الفضل الكمارى الفضلي أبو بكر، احلنفي(م  )5(
  . (هامش "الفتاوى اهلندية")1/307يف احلج عن امليت "اخلانية": كتاب احلج ــــ فصل   )6(
  .360"املنسك الكبري": فصل: ما فضل من النفقة صــــ  )7(



ج عن الغ             ا

جلمع، قال يف  راُن فجمع وهو القِ : «البدائعرجالن أحُدمها حبجٍة واآلَخُر بعمرٍة وأِذ له 
ل ، فتفسريُ )1(»جاز  يُوِجب أن احلكَم يف نوِعه اآلخِر وهو التمتُع ليس كذلك، ولكن ما ِقراناجلمع 
مٍر كما سيأيت عن البحريوافقه ما يف اللبابيف  زاد وغريِه من جواز التمتع عن اآلمر إذا كان 

  .)2(قريبٍ 
َذَن  َ فراِد العمرِة أوّ قيل: وعليه فله أن  تيان احلج عنه أيضا، وهللا سبحانه  ًال املأموَر  عنه مث 

  وتعاىل أعلم.

م نفقة  ج أو بعده] ُمّدةِ [ح   اإلقامة قبل ا

  وإذا خرج املأموُر فنفقُته يف الطريق يف ماِل امليت سواء خرج قبل عشِر ذي احلجة أو فيها 
وإن أقّل فإن كانْت إقامُته  ،ا بطلْت نفقُته يف مال امليتولو أقام ببلدٍة فإن أقام مخسَة عشَر يوم

معتادًة مل َتسُقط، وإن زاد على الـُمعتاد سقطْت، هذا إذا كان يَقِدر على اخلروج مىت شاء كما يف 
م، أما إذا كان ال يَقِدر على اخلروج إال مع الناس كما يف زماننا فإن كان أقام النتظاِر القافلِة  زما

وإن أقام بعد خروج القافلة ففي  ،أو أقلَّ أو أكثرَ  ايف مال امليت سواء أقام مخسَة عشَر يومً فنفقُته 
ما حىت سقطْت نفقُته مث ارحتل إىل احلج عادْت يف مال امليت، وهكذا  ا أ مال نفسه، وإن أقام 

على  اما أو زائدً إذا أقام مبكَة بعد الفراغ إن كان يقِدر على اخلروج مىت شاء وأقام مخسَة عشَر يو 
ا املعتاد بطلْت، وإن  أقّل فال، وإن كان ال يَقِدر على اخلروج إال مع الناس فحينئذ إن كان  مقاُمه 

وإال ففي مال نفسه  اعدم خروج القافلة ففي مال امليت ولو كان أكثَر من مخسَة عشر يومً  لعذرِ 
مً  ّ ا أ   رجَع رجعْت يف مال امليت.حىت سقطْت نفقُته مث بدا له أن يَ  اوإذا أقام 

                                                   
ـــ فصل يف بيان شرائط النيابة يف احلج   )1(   .2/459"البدائع": كتاب احلج ـ
ذن اآلمر فهو خمتلف فيه بني احلنفية ففي "الاملالحظة: ) 2(  و"اللباب": 2/661در": كتاب احلج اعلم أن املأمور إذا متتع 

واز يف شرحه على "اللباب" وبه أفىت الشيخ اجلإىل عدم ذهب املال علي القاري فجوازُه،  503فصل يف النفقة صــ 
للغة اهلندية): صــ  "رشيد أمحد" الكنكوهي  ، ولكن ألجل 456يف كتابه "زبدة املناسك مع عمدة املناسك" (

ت الدولية وقوانينها يف هذا  االختالف بني الفقهاء يف هذه املسئلة وبسبب طوالة اإلحرام يف صورة اإلفراد والقران ببعض صعو
للغة اهلندية)  الشيخ املفيت دمحم "شفيع"  قال جبوازه الزمان  ، والشيخ املفيت "رشيد أمحد" 4/225يف "جواهر الفقه" (
  (للغة اهلندية ذنه أو بغري إذنه.  وإن 4/523يف "أحسن الفتاوى" (   كان األحوط هو التحرز عن التمتع سواء كان 



ج عن الغ                   ا
 

َتعود، ولو تعّجل إىل مكَة فهي يف  أما إْن َتوّطن مكَة سقطّت مث إن عاد ولو بعد يوَمني ال
مال نفسه إىل أن َيدُخَل عشَر ذي احلجة فَتصري يف ماِل اآلِمر، ولو خرج من مكة مسريَة سفٍر 

  حلاجِة نفِسه سقطْت يف رجوعه.
ملعتاد إن كان َيسُلُكه احلاجُّ ففي مال اآلمر وال يضَمن لو هلك أبعَد من ا اولو َسَلك طريقً 
  وإال ففي مال نفسه.

 
َ
م ما ف زاد]ضُ [ح   ل من ا

، وإن كان َشرطه اكان أو يسريً   اوعليه َردُّ ما َفُضل من الزاِد واألمتعِة على الورثة أو الوصي كثريً 
طٌل، ويَتعّني الَردُّ إال أن يَتربّع به الورثُة وهم من أهل الّتربُّع أو قال له اآلمُر وقَت الدفِع:  لنفسه فشرطُه 

َِب الفضَل من نفسك وتـَْقِبَضه لنفسك« فـََيِهُبه من نفسه، فإن كان على موت قال: » وَكلُتك أن 
، فإن كان عّني املأموَر فالوصيٌة »فما يَبقي من النفقة فهو للمأمور«ولو قال: » والباقي مين لك وصيةٌ «

هوٍل، واحليلُة يف ذلك أن يقول للوصي: جائزٌة  ا  أْعِط ما بِقي من النفقة َمن «وإال فباطلٌة؛ أل
وغريمها، واألصحُّ أن  )2(الدرو )1(اللباب، ومشى عليه يف األصلعن  الذخريةكذا يف ،  »شئتَ 

  الشرط الرابع.ال كما قّدمنا يف  الوصيَة إىل احلاجِّ جائزٌة سواء عّني رجال َحيُجُّ عنه أو

يت] ج عن ا ماء  ا م ا   [ح

لث يَبعثه ِمن ثُ «ميتا فَيبعثه الوصيُّ من مال امليت مث قيل: لو ودُم اإلحصار على املّيت يف مالِه 
 ا؛ ألنه وجب حقا للمأمور فصار َدينً »من محيع املال«؛ ألنه ِصلٌة كالزكاة وغريها، وقيل: »ماله

  .)3()هداية(
، َويَردُّ احلاجُّ ما بِقي من النفقة إىل الوصي ليُحجِّ به )4((فتح)مث عليه احلجُّ من قابٍل مباِل نفسه 

حلّج من املنزل، هذا إذا أوصى مباٍل معّنيٍ أن َحيُجَّ عنه وإال فهو  إنسا من حيث يَبُلغ إذا مل َيِف 

                                                   
ب احلج عن الغري ــــ فصل يف النفقة صــــ  )1(   .503انظر "إرشاد الساري": 
ب احلج عن الغري ــــ مطلب يف حج الصرورة الدر املختار""  )2(   .4/26: کتاب احلج ــــ 
ب احلج ع  )3( ـــ    .2/351،350ن الغري "اهلداية": كتاب احلج ـ
ب احلج عن الغري   )4( ـــ    .3/142"الفتح": كتاب احلج ـ



ج عن الغ             ا

  .)1((کبري)صار على اخلالف الذي مّر، وال ضماَن عليه فيما أنفق قبل اإلح
، وأما يف ِقرانودُم الِقراِن واجلنايِة وكذا دُم الرفض على احلاج وإن كان احلجُّ يقع عن اآلمر يف ال

لتمتع فـََتَمّتع عنه فاحلجُّ يـََقع عن املأمور ال عن اآلمر على ما مّر عن املشايخ،  الّتمتع فلو أمره 
به، والذي أفاده يف  ؛ ألنه قد فعل ما أُِمراال ضامنً و  افأوىل أن يكوَن الدُم عليه وال َيصري خمالفً 

والتمتع على املأمور  ِقرانوحنو ذلك هو أن دَم ال جممع األنـُْهرو )3(رداحملتاروتَِبعه يف  )2(البحر
ل لعمرة وأِذ ِقرانسواء أَمرَه واحٌد  حلج وآَخُر  أو التمتع؛  ِقرانله يف ال أو التمتع أو أَمرَه واحٌد 

على اجلمع بني النُُّسكني، وحقيقُة الفعل منه، وإن كان احلجُّ يقع عن اآلمر فيهما  األنه وجب شكرً 
  أيضا كما قّدمنا يف آخر شرائط التمتع. )5(اللباب، وذُِكر مثُله يف )4(انتهى

وغريه، فقال: كنزال ، كما يف»على املأمور ِقرانودُم ال«املشايخ:  قولَ البحروَِّل يف وقد أُ 
» ً لِقران دَم اجلمع بني النُُّسكني ِقرا   .)6( اهـ» كما صرح به يف غاية البيان  اكان أو متتّـعً   وأراد 

جلمع فجمع جاز « ويُؤيّده ما قال "الَكْرماينُّ": ولو أَمَره واحٌد حبجٍة واآلَخُر بعمرٍة، وأَمرَاه 
لـُمتعة معناها اللغوي، ويُراد به متعُة ال ، إال)7(اهـ» وهدُي الـُمتعة عليه يف ماله   .فقط ِقرانأن يُراَد 
فشمل دَم اجلماع وجزاَء  ]واجلناية ِقرانودم ال[فيما مّر من النّص: وأطلقوا يف دم اجلناية

اوزِة بغري إحرام لكن يف اجلماع تفصيٌل، إن كان قبل  الصيد واحللِق ولُْبِس املخيط والطِّيِب وا
  ن مجيَع النفقة وإن بعَده فال ضماَن، والدُم على املأمور على كل حاٍل.الوقوف ضمِ 
إذا حتقق إال يف مال احلاجِّ وال يَبُعد  ذلكوأما دُم َرفِض النُُّسك وال يَتحّقق : «الفتحقال يف 

أَرَه، وهللا  أنه لو فـََرض أنه أَمَره أن ُحيرِم حبجََّتني معا ففعل حىت ارتفضت إحدامها كونُه على اآلمر ومل
  .)8(اهــ» سبحانه وتعاىل أعلم

رِة ال يضَمن النفقَة غَري أنه حراٌم على النساء  ولو رجع إىل منزِله بعَد الوقوف قبَل طواِف الز
                                                   

إلحرام إخل صــــ  )1(   .358"املنسك الكبري": فصل: اعلم أن الدماء املتعلقة 
ب احلج عن الغري   )2(   .3/116"البحر": کتاب احلج ــــ 
ب احلج عن الغري ـــالدر" مع "الرد""  )3(   .4/36ـ مطلب: العمل على القياس إخل : کتاب احلج ــــ 
ب احلج عن الغري   )4( ر":    .1/309"جممع األ
ب احلج عن الغري ــــ فصل: مجيع الدماء إخل صــــ  )5(   .506، 505انظر "إرشاد الساري": 
ب احلج عن الغري   )6(   .3/117،116"البحر": کتاب احلج ــــ 
  .928كون مأمورا إخل صــــ"املسالك يف املناسك": فصل فيما ي  )7(
ب احلج عن الغري   )8( ـــ    . 3/143،142"الفتح": كتاب احلج ـ



ج عن الغ                   ا
 

لو مات بعد الوقوف قبل  ويَعود بنفقِة نفسه ويَقضى ما بِقي عليه؛ ألنه جاٍن يف هذه الصورِة، أما
رة جاز عن اآلمر؛  عن نفسه إذا مات عن  ألنه أّدى الركَن األعظَم، وقد مّر أن احلاجَّ طواف الز

رة متام احلج جتب بدنةٌ و  طواف الز   .)1((رداحملتار) أوصى 

ّذب ور إذا رجع وقال ُمنِْعُت أو حججت و ا ورثة]ت[ا   ه ا

ويضَمن إال أن وكّذبه الورثُة أو الوصُي مل ُيصدَّق » ُمِنْعتُ « ولو قال وقد أنفق من مال امليت:
  َيشَهد على ِصدقه. اظاهرً  ايكوَن أمرً 

وكّذبوه ُصدِّق بيمينه وال تُقبل بينُة الوارِث أو الوصِي أنه كان يوم النحر » حججتُ «ولو قال: 
إلنفاق مما  لبلد إال إذا بَرَهنا على إقراره أنه مل ُحيجَّ، أما إذا كان املأموُر مديوَن امليت وقد أَمرَه 

قي املسألة حباهلا فإنه ال ُيصّدق إال بيمينه؛ ألنه َيّدعى قضاَء الدين، هكذا يف   عليه من الدَّين و
  وغريه. )3((حبر) )2(كثٍري من الُكُتب وعليه الـُمعوَّل

، وَهَلك املعزوُل يف يد احلاج قبل اخلروج أو يف  ولو قاسم الوصُي الورثَة وَعَزل قدَر نفقِة احلجِّ
وصي قبل أن يدفع إليه بطلِت القسمُة وال تَبُطل الوصيُة وحيج عن امليت من الطريق أو يف يد ال

  ، وكذا احلكُم )4(ثـُُلث الرتكة وُجيَعل اهلالُك كأن مل َيُكْن، وهكذا حىت َحيُصَل احلجُّ أو يـَْتِوى الثـُُلثُ 
املوت نفقَة مثِله، لو مات املأموُر يف الطريق وقد أنفق بعَض النفقة، وال ضماَن عليه فيما أنفقه إىل 

  وقد مّر التفصيُل يف "الشرط احلادي عشر".
  .)5()هندية( فهو جائزٌ » إْن َفِين املاُل فاستَـْقِرْض وعلّي قضاُء الدين«وإذا قال الوصُي للحاج: 

رم] ُ م  ر  ما  الٓ ور  أ ال من ا داد ا   [جواز اس

فلو أحرم ليس له االسرتداُد، وإن أحرم حني أراد مل ُحيرِم،  ولآلمر أن َيسرتِّد املاَل من املأمور ما

                                                   
ب احلج عن الغري ــــ مطلب: العمل على القياس إخل حاشية ابن عابدين""  )1( ـــ    .4/37: کتاب احلج ـ
  أي يعتمد عليه. قوله "وعليه املعول":  )2(
ب احلج   )3(   .3/117عن الغري "البحر": کتاب احلج ــــ 
ب احلج عن الغري ــــ فصل: ولو أوصى أن حيج عنه صــــ  )4(   .500انظر "إرشاد الساري": 
حلج   )5(   .1/260"اهلندية": كتاب املناسك ــــ الباب اخلامس عشر يف الوصية 



ج عن الغ             ا

ُخَذه ويكون إحراُمه تطوعً  َ عن اآلمر، وإذا اسرتّده فنفقُته إىل بلده من مال اآلِمر،  ااألْخَذ فله أن 
ليُحجَّ به عن امليت فله أن َيسِرتّده  وكذا الوصُي أو الوارُث عند عدم الوصي لو َدَفع إىل رجٍل ماًال 

عن امليت مث إن َرّده  اا مل ُحيرِْم أو أحرم حني أراد األخَذ فَيأُخذه ويكون إحراُمه تطوعً م من املأمور
مٍة فنفقُة الرجوع يف ماله، ما ففي مال الدافع لتقصريه وُسوِء  خليانٍة ظَهرت منه أو  وإن َرّده بدو

موِر املناسك وأراد الدفعَ  تدبريِه، إىل غريه أصلَح منه ففي مال  وإن رّده لُضعِف رأٍي فيه أو جلهِله 
ليُحّج به عنه فأهّل حبجٍة مث مات  امليت؛ ألنه اسرتّد ملنفعة امليت، أما لو دفع اآلمُر إىل رجٍل ماًال 

 ً ُخذوا ما بِقي من املال معه ويضَمنونه ما أنفق بعد موته؛ ألنه صار مريا َ ن لكو  اآلمُر فلورثته أن 
  .)1((رداحملتار) به امليت مل يُوصِ 

ملوت ويَرجع املاَل  هُ بَ شْ وال يَ  الورثُة اآلمَر يف هذا؛ ألن نفقَة احلج كنفقة ذوي األرحام تَبُطل 
 .)2(احمليطعن  (حبر)إىل الورثة 

  
      

                                                   
ب احلج عن الغري ــــ مطلب: العمل على القياس إالدر" مع "الرد""  )1(   .4/28خل : کتاب احلج ــــ 
ب احلج عن الغري   )2(   .3/121"البحر": کتاب احلج ــــ 



ذر                     باب ا

ج أو العمرة ذر با   باب ا

ن] ج نو ذر با   [ا

  وهو صريٌح مطلٌق أو معّلٌق وكنايٌة كذلك.

  فصل
ح ذر ا    ا

جّ  [ُصَورٌ  قا] لنذر با
ّ
  مطلقا ومعل

فإن كان يلزَمه الوفاُء، ولو عّلق بشرٍط » علّي حجةٌ «أو قال: »  علّي حجةٌ «فإذا قال: 
وُوجد يلَزمه الوفاُء، وال َخيرُج عن الُعهدة » إن شفى ُهللا مريضي«كقوله:   هالشرُط مما يُريد كونَ 

ميٍني على ما ُروي عن  وَحَنث أجزأه كفارةُ » ْمُت زيًداإْن كلّ «ه َكــيُريد كونَ  لكفارة، وإن كان مما ال
ٍم وهو  قوُل"حممٍد" وهو املذهُب خالفا لظاهر الروايةِ  "أيب حنيفة" أنه رجع إليه قبَل موته بسبعِة أ

» أ أُحجُّ «ولو قال:  )1(رداحملتارو الدُّرأن املعّلَق َجيب الوفاُء به مطلقا، ومتاُم تفصيله يف أميان 
يلَزمه عند الشرط؛ ألن تعارَف اإلجياب به » إن دخلُت الدار فأ أحجّ «ال حجَّ عليه، ولو قال: 

  .)2(ليقهو يف التع إمنا
فربأ لزِمته، فإذا » إن عافاين ُهللا تعاىل ِمن مرضي هذا فعلّي حجةٌ «: ولو قال: اخلالصةويف 

  .)3(أن يَنوي غريَها اهــ جاز ذلك عن حجِة اإلسالِم إال -  يعين وال نيَة له - حّج 
عن "أيب يوسف"، وقال "هشاٌم": » َنَذر أن َحيُّج فحّج وال نيَة له فهو تطوّعٌ : «املنتقىويف 

وما عن "أيب يوسف" فيما إذا مل َيُكْن عليه حجُة « :الفتحاهــ، قال يف » عن حجة اإلسالم«

                                                   
ــ مطلب يف أحكام النذر الدر" مع "الرد""  )1(   .5/542: كتاب األميان ــ
  .3/161"الفتح": كتاب احلج ــــ مسائل منثورة   )2(
ــ الفصل الثاين يف نية النذر   )3(   .1/277"خالصة الفتاوى":  كتاب احلج ــ



ذر             باب ا

 نيٍة، اإلسالم وما عن "هشام" فيما إذا كانْت عليه، فقد اتفقا على أنه ال يَنصرف إىل املنذور بال
من عامه حجَة اإلسالم سقط عنه ما التزم  ومنهم َمن حكى خالفا يف مثله، فإن التزم حجًة مث حجّ 

  .)1(اهــ» عند "أيب يوسف" خالفا لِــــ"دمحم"
مث حج وأطلق كان عن حجة اإلسالم وسقط  فإذا نََذر احلجَّ ومل يكن حجَّ : «البحرقال يف 

لنذر ألن نذرَه يَنصرف  بد من تعيني احلج عن  إليه، وإن كان َحجَّ مث نذر مث حج فالعنه ما التزمه 
كذا   يف َسنةٍ  وَمن نذر أن َحيُجَّ : «الفتح، ويف )2(اهــ »الفتحكما حررّه يف   االنذر وإال وقع َتطوُّعً 

، وال بّد من نية املنذور وإن مل يكن قصُده حجَة )3(فحج قبلها جاز عند "أيب يوسف"خالفا لِــــ"دمحم"
  .)4(اهــ» اإلسالم كما ذكر

بيه   ت
يقات زم بمجاوزة ا نذور وما  ج ا جة اإلسالم [ الفرق ب ا سقوط    ]باعتبار ا

اوزة: أن املنذوَر الالبدائعو )5(اهلدايةقد صرّح يف  ب ا َيسُقط حبجِة اإلسالم  وغريِمها يف 
لـُمجاوزة بغري إحرامٍ  ـــ "زُفـََر"فإنه  خبالف ما لزِمه  ا عند خالفا لِـ ه هناك فاْرِجْع )6(َيسُقط  ، وقد ذكر
ا املنذورُ  حّجُة اإلسالم ال«إليه ُمتأمِّال، وعليه قال "الشارُح" هنا:    ».بال خالفٍ  َيسُقط 

مث حّج من عامه حجَة اإلسالم كان » ا علّي أن أُحجَّ العاَم تطوعً « :قال : ولوالعيونويف 
إلسالم » اعلّي أن أحج حجَة اإلسالم تطوعً «حيّج عن التطوع، ولو قال:  عليه أن      فَحجَّها 

  ، وهللا أعلم.)7(الكبريمل يلَزمه التطوُع، نقله يف 

                                                   
  .3/161"الفتح": كتاب احلج ــــ مسائل منثورة   )1(
  .3/134"البحر": کتاب احلج ــــ مسائل منثورة   )2(
كما يف "حاشية ابن عابدين": كتاب الصوم ــــ مطلب يف صوم   الراجح ما عليه اإلمام أبو يوسف  القول الراجح:  )3(

ب ما يلزم الوفاء صـــ وحاشية الطحطاوي على املراقي: كتاب الصوم 3/487الست من شوال  ـــ    .696ـ
  .3/161"الفتح": كتاب احلج ــــ مسائل منثورة   )4(
ب جماوزة الوقت بغري إحرام   )5( ـــ    .2/324"اهلداية": كتاب احلج ـ
  .2/374"البدائع": كتاب احلج ــــ فصل: بيان مکان اإلحرام   )6(
حلج وغريه   )7( ب النذر    .370صــــ"املنسك الكبري": 



ذر                     باب ا

عّلق احلجَّ بشرٍط مث عّلقه بشرٍط آَخَر وُوجد الشرطان َيكفيه حجٌة واحدٌة إذا قال يف  ولو
  ».فعليَّ ذلك احلجُّ « :اليمني الثانية

م ا[ اقص]بذر ح سك ا   ا

رة «أو قال: »  علّي نصُف حجةٍ «ولو قال:        لبيك حبجٍة ال أطوف فيها طواَف الز
  .)1(تلَزمه حّجٌة كاملةٌ » وال أقف بعرفة

، )2((کبري)وكان ال ُيشّك أنه هو ومل يكن لزِمه » إن مل يكن هذا فالٌن فعلى حجةٌ «ولو قال: 
  .مرّتني ال يلَزمه شيءٌ » حجُة اإلسالم  عليّ «ولو قال 

ذر بم م ا ]ائ[ح   ة حجة أو أ

ُب ائوَمن نذر م َة حجٍة أو أكثَر أو أقّل تلَزمه كلُّها وعليه أن َحيُّج بنفسه َقْدَر ما عاش وجيَِ
لبقية، مث إن شاء أحّج مائَة رجٍل يف َسَنٍة واحدٍة وهو األفضُل، وإن شاء أحّج يف   كلِّ َسنٍة اإليصاُء 

حجًة أو أكثَر، لكن ُكّلما عاش الناِذُر بعد ذلك سَنًة َبطلْت منها حجًة فعليه أن َحيُّجها بنفسه، 
»  على أن أُحجّ «وإن مل َحيُجَّ لزِمه اإليصاُء بقدر ما عاش من بعد اإلحجاج، وكذا لو قال: 

علّي أن أحّج َسَنَة «و قال: وذلك يف غري أشُهر احلج فمات قبل أشهر احلج لزِمته حجٌة، أما ل
  فمات قبلها ال يلَزمه شيٌء للفرق بني االلتزام ابتداًء وإضافًة.» عشرين

ذر] اب با ّ أللفاظ اإل   [صور ش

إْن  «لزِمْت عشُر يف عشر سنني، وَمن قال: »  على عشُر ِحَجٍج يف هذه السََّنةِ «ولو قال: 
ا بل لزِمه يَفعلها مىت شاء كما » كّلْمُت فال فعلّي حجٌة يوَم أكّلُمه      فكّلمه ال َيصري ُحمرِما 

ا مىت شاء ول» علّي حجُة اليوم«لو قال:  أ ُحمرٌِم حبجٍة ُمِهلٌّ «و قال: إمنا تلَزمه يف ذمته ُحيرِم 
فقال: » علّي حجٌة إن شئتَ «صّح، ويلَزمانه إن فعله، ولو قال لرجٍل: » بعمرٍة إن فعلُت كذا

فــشاَء، وهل تَقتصر مشيئَة فالٍن على جملِس بُلوغه » إن شاء فالنٌ «لزِمْته، وكذا لو قال: » شئتُ «

                                                   
حلج   )1(   .1/263"اهلندية": كتاب املناسك ــــ الباب اخلامس عشر يف النذر 
حلج وغريه صــــ  )2( ب النذر    .371"املنسك الكبري": 



ذر             باب ا

  .)1(الفتحومتامه يف  اخلُرب؟ اختلف فيه، واألصحُّ أن ال تَقتصَر،
 ومل َيِصْر ُحمرِما ،أ ُحمرٌِم حبجٍة إن فعلُت كذا ففعل لزِمته حجٌة، وكذا لو ذكر العمرةَ «ولو قال: 

مىت شاء،  لزِمه وحيجّ » إن لِبسُت من َغزِلك فأ أحجُّ «مل ُحيرِم، ولو قال:  ما الصورتني] ا[ يف كلت
دُة، وَمن قال: » مباِل فالنٍ أ أحّج على مجِل فالٍن أو «ولو قال:  إن فعلُت كذا «لزمه ولغِت الز

به، وإن نوى  فعليه أن حيج وليس عليه أن حيجّ  وهو معي جُّ أحُ فإن نوى » فعلّي أن أحجَّ بفالنٍ 
ن يُعطَيه من املال ما حيجّ  أن حيُِّجه فعليه أن حيُِّجه به أو حيُِّجه مع نفسه، فإن مل يكن له نيٌة  إما 

، ولو قال:  أصال : )2(الكبري، زاد يف »ّج فالحِ فعلّي أن أُ «فعليه أن حيج وليس عليه أن حيُِج فال
  .)3(الفتحُمَلّخص ما يف  ،هفهذا حمكٌم فعليه أن حيُِجّ » فعلّي أن حيّج فالن أو«

قيل: ال يلَزُمه شيٌء كما لو نذر أن ُيصلَِّي قاعدا،  ،فطاف كذلك اوَمن نذر أن يطوف َزْحفً 
شرعيُتها  دَ هِ عُ  ألن الصالةَ  ؛، فإن رجع قبل أن يُعيَد فعليه دٌم، وهذا أوجهُ »عليه اإلعادةُ «وقيل: 

التزاُم أحِد ِصنَفْيها خبالف الطواِف النفِل، فالتزاُمها حالَة  ايف االختيار، فالتزاُمها قاعدً  اوقاعدً  اقائمً 
  .)4((فتح)حالَة القدرة على الركوع والسجود  القدرة على املشي كالتزام الصالة إمياءً 

ّج] َ م بأن ال  م ا   [ح

  » ال يَعتِمر«أو » ال َحيُجُّ «فهو على الصحيح دون الفاسد، ولو حلف » َحيُجُّ  ال«حلف  ولو
رة أو طواِف العمرة، ولو قال:  » وِهللا ال أحّج حىت أعتِمرَ «مل َحيِنْث حىت يطوَف أكثَر طواِف الز

: اللباب، ويف )5(الكبريفأحرم بعمرٍة وحجٍة فمضى منها حىت أَمتّها ال َحينث يف ميينه، كذا يف 
ً حِ ولو حلف أن أُ «   .»على ُعُنقي ال شيَء عليه ّج فال

عليق ب[ م ا   ]مشية اهللا تعاح

  .)6(ُمّتِصال ال يلَزمه شيءٌ  »إن شاء هللا تعاىل«وكلُّ َمن نذر وقال: 
                                                   

ـــ مسائل منثور   )1(   .162، 3/161انظر "الفتح": كتاب احلج ـ
حلج وغريه صــــ  )2( ب النذر    .373"املنسك الكبري": 
ب احلج عن الغري ــــ مسائل منثورة "الفتح"  )3( ـــ    .3/162: كتاب احلج ـ
  املصدر السابق.  )4(
حلج وغريه صــــ  )5( ب النذر    .372"املنسك الكبري": 
حلج والعمرة صـــ  )6( ب النذر    .516انظر "إرشاد الساري": 



ذر                     باب ا

  فصل 
كنايات    ا

سائُل  ] متفرقةٌ  [   بلفظ ا
علّي «أو قال: » إىل مكةَ «أو» إىل الكعبة«أو» بيت هللا تعاىل علّي املشُي إىل«فإن قال: 

رُة بيِت هللا تعاىل [أي يف  أو َحَلف حبجٍة أو عمرٍة وهو يف الكعبة ،أو عّلق ذلك بشرٍط وُوجد» ز
فعليه » علّي إحرامٌ «أو قال: [من أرض احلّل أو من آالفاق]أو غريِها  مكة وما حوَهلا من احلرم]

  غَري. ظٌر إىل مسئلِة املشي ال» ماشيا«التفاق والتعيني إليه، وقوهلم:  اماشيً  حجٌة أو عمرةٌ 
شيَء عليه عند أيب حنيفة لعدم  احلََرِم أو املسجِد احلراِم فإنه ال ولو قال: علي املشي إىل
لتزام النُُّسك به، وقاال:    .)1(»يلَزمه النُُّسُك احتياطا«الُعرف 

أستاِر  الركِن أو احلجِر األسوِد أو مقام إبراهيَم أو احلجِر أو أو املروِة أوإىل الّصفا «ولو قال: 
ا الكعبة أو ا أو أو ِ جِد رسول هللا مس زمزَم أو أو أسطوانِة البيت مزدلفَة أو عرفاٍت أو ميزاِ
 علّي الذهاُب «أو ذََكر مكاَن املشي غريَه كقوله:  »بيِت املقدس أو مسجٍد آَخرَ  أو

ال شيَء عليه » اهلَرَولةُ  أو الَشدُّ  الركوُب أو اإلتياُن أو السفُر أو اخلروُج أو إىل بيت هللا تعاىل أو
التفاق، مث يف ِنْذِر املشي إىل بيت هللا احلرام إمنا يكون عليه حجٌة أو عمرٌة إذا مل يكن له نيٌة غريُه، 

لو نوى به مسجَد املدينة املكرمة أو مسجَد بيت املقدس أو مسجًدا غريَمها صّحت نيُته؛ ألن ف
املساجَد كلَّها بيوُت هللا تعاىل فلم يلَزمه شيٌء، وأما إن مل يكن له نيٌة فعلى املسجد احلرام فيلَزمه 

  .)2(حجٌة أو عمرةٌ 
فإن نوى به » مشي إىل بيت هللا تعاىلفأ أ« أو قال:» إن فعلُت كذا فأ ُحمرِمٌ «ولو قال: 

لوعد أو اإلجياِب لزمه إذا فعل ذلك حجةٌ  بُ دَ نْ الِعَدَة فال شيَء عليه ولكن يُـ  ، وإن أو عمرةٌ  الوفاُء 
  .)4((خانية)و )3((فتح)مل يكن له نيٌة فالقياُس أن ال يلزَمه شيٌء، ويف االستحسان يلَزمه للُعرف 

                                                   
عرف كما صرّح به صاحب "الفتح":  كتاب احلج  إن مل يكن به األوجه ما قاله اإلمام "أبو حنيفة"  القول الراجح:) 1(

  .3/160ــــ مسائل منثورة 
ت صــــ  )2( حلج والعمرة ــــ فصل يف الكنا ب النذر    .516، 515انظر "إرشاد الساري": 
ب احلج عن الغري ــــ مسائل منثورة   )3( ـــ    .3/161"الفتح": كتاب احلج ـ
  (هامش "الفتاوى اهلندية"). 304، 1/303يف القران  "اخلانية": كتاب احلج ــــ فصل  )4(



ذر             باب ا

لّنذر حجًة أو » فعلّي نذرٌ إن فعلُت كذا « ]:[ولو قال فهو ميٌني عند عدم النية، وإن نوى 
  .)1()بزازية(نوى وإن مل يـَْنِو لزمْته الكفارُة  عمرًة فعليه ما
، والوجُه أن ُحيمل على أنه تُعوِرف بعد اإلمام إجياُب »لزِمه يف أحِد هَذين أحُد النُُّسَكني«وقاال: 

  . )4(وغريه (رداحملتار) )3(البحروتَِبعه يف  )2(الفتحالُف كما حّققه يف النُُّسك فيهما فقاال به فَريتفع اخل
عليه ثالثون حجٌة أو عمرٌة، » علّي املشُي إىل بيت هللا ثالثَني سنًة أو ثالثني مرةً «ولو قال: 

 عشرةَ « أو» أشُهرٍ  عشرةَ « أو» اإحدى وعشرين شهرً « أو» اعلّي املشي ثالثني شهرً «ولو قال: 
مٍ  أنه عليه احلجُّ، ولو حلف » اثالثني شهرً «فعليه عمرٌة واحدٌة، وقيل يف » عشَر يوما أحدَ « أو» أ

مث حنث ُجيَعل أحُدمها حجٌة واآلَخُر عمرٌة،  ،مث حنث مث حلف به ،ملشي إىل بيت هللا تعاىل
  .)5((لباب)وميشي لكل واحٍد من مكان احللف 

لكوفة«رجٌل قال وهو خبراساَن: : «اخلانيةويف   »علّي املشُي إىل بيت هللا إن كّلمُت فال 
لكوفة عليه املشُي إىل بيت هللا من خراسانَ    .)6(اهــ» فكّلم فال 

ج أو العمرة ماشيا] ذر با صداق ا ]  

رة؛ ألنه به يَنتهي  وَمن نذر أن َحيُجَّ ماشيا وجب عليه أن ال يَرَكب حىت يطوَف طواَف الز
  ، ويف العمرة حىت َحيِلَق.)7((زيلعي)اإلحراُم 

ِمن أيِّ موضٍع ُحيرِم «وقيل: » من امليقات«ابتداء املشي من بيته وهو األصحُّ، وقيل:  وحملُّ 
  .)8(البحرومتامه يف » منه

                                                   
ـــ فصل يف النذر   )1(   (هامش "الفتاوى اهلندية"). 4/272"البزازية": كتاب اإلميان ـ
  .3/160"الفتح": كتاب احلج ــــ مسائل منثورة   )2(
  .3/134"البحر": كتاب احلج ــــ مسائل منثورة   )3(
  .5/680األميان ــــ مطلب: قال علّى املشي إخل "حاشية ابن عابدين": كتاب   )4(
ت صــــ  )5( حلج والعمرة ــــ فصل يف الكنا ب النذر    .516، 515انظر "إرشاد الساري": 
  (هامش "الفتاوى اهلندية"). 1/303"اخلانية":  كتاب احلج ــــ فصل يف القران   )6(
ب اهلدي   )7(   .2/441"التبيني": كتاب احلج ــــ 
  .3/133"البحر":  كتاب احلج ــــ مسائل منثورة   )8(



ذر                     باب ا

[ وب إذا نذر با ر م ا   [ح

أو أكثره بعذٍر أو بال عذٍر فعليه دٌم، وإن رَِكب يف األقل َتصّدق  ولو ركب يف كل الطريق
له أن ال َحيُجَّ من  بقدره من قيمة الشاِة الوسِط، ولو خرج ماشيا ليمينه إىل بعِض الطريِق مث بدا

لتجارة ومشى إىل مصر آخَر مث بدا له أن ُميضي يف حجه فله أن  عامه فأقام هناك أو اشتغل 
مث أضاف  اوضع الذي بلغ، وَمن نذر حجًة ماشيا مث أحرم من امليقات بعمرٍة تطوُّعً َميشي من امل

، )1(إليها احلجَة أجزأه مامل َيُطْف لعمرته وهو قارٌن، ولو أحرم بعد ما طاف لعمرته مل َجيُْز وعليه دمٌ 
ا حبجة اإلسالم جاز، فإن رِكب فعليه دٌم مع ال وإن مل يـَرَْكب فليس ، ِقرانولو َنَذر عمرًة ماشيا فقر

  الرواية. يف ظاهر ِقرانعليه إال دُم ال

  ]بمكة [نذر العمرة ماشيا

ولو َنَذر عمرًة ماشيا وكان مبكَة فعليه أن َخيرَُج إىل اِحلّل فُيحرِم منه، وإمنا اختلفوا يف أنه يلَزمه 
جُه يَقتضي أنه يلَزمه املشُي ِلما املشُي يف ِذهابه إىل اِحلّل أو ال يلَزمه إال بعد رجوعه منه ُحمرِما؟ والو 

قّدمناه يف احلج من أنه يلزَمه املشُي من بلدته مع أنه ليس ُحمرِما منها بل هو ذاهٌب إىل حمل اإلحرام 
  .)2(الفتحمن  (کبري)فُيحرِم منه أعين املواقيَت يف األصّح 

بيه   ت
ِقاع]   [ أفضل ا

إلمجاع قربُ  النيب  ، مث املسجُد احلراُم، مث مسجدُ ، مث الكعبةُ ه أفضُل الِبقاع 
.مث مسجُد بيت املقدس، مث مسجُد قبا، مث اجلامُع، مث مسجُد اَحلّي، مث البيُت ،  

 ُ طلق ال  ذر ا ن][ا   تص بزمان وال 

؛ فإن النذَر )3(هَمن نذر أن يَعتكف أو ُيصّلي يف مسجٍد ففعله يف غريه دونه يف الفضل أجزأ

                                                   
ب احلج عن الغري ــــ مسائل منثورة   )1( ـــ    .3/160"الفتح": كتاب احلج ـ
ب اليمني والصالة والصوم   )2( ب األميان ــــ    .5/171"الفتح ":  كتاب احلج ــــ 
حلج والعمرة ــــ فصل:  )3( ب النذر    .517لو نذر أن يصلى يف إخل صــــ انظر "إرشاد الساري": 



ذر             باب ا

 ، وهللا أعلم.)1()الدُّر(َخيتّص بزماٍن وال مكاٍن كما فّصله يف صوم  غَري املعّلق ال
  

      

                                                   
ب االعتكاف الدر" مع "الرد""  )1( ـــ    .3/499: كتاب الصوم ـ



دايا                     باب ا
 

دايا   باب ا

دي]   [مع ا

راقة دمه فيه والتَّصدُّق به هناك، والُقربُة اهلدُي ما  يُهَدى إىل احلرم من النـََّعم لِيتقّرَب به فيه 
إلراقة تعظيما للحرم مث الّتصدُق بعد ذلك تبٌع، وعن هذا لو ُسرِق بعد الذبح أجزأه،  ،فيه تَتعّلق 

د اإلمكان فلو أتلفه بعد بلحمه فواجٌب يف بعضه عن ولو َتصّدق به حّيا ال ُجيزِئه، وأما التصدُّقُ 
  .)1(الذبح ضِمنه فَيتصّدق بقيمته، وال يَنعدم اإلجزاُء به فال بّد من النية ولو داللةً 

ا وداللة] دي  نوع    [ا

لنية أو االواحُد من النـََّعم يكون هد جيعله صرحيً : «البحرففي  بَسوق بدنٍة  أو داللًة، وهي إما 
بتٌة عرفا؛ ألن َسوَق البدنة إىل مكَة يف الُعرف يكون إىل مكة وإن مل  ؛ ألن نيَة اهلدي  يـَْنِو استحسا

  .)2(اهـ» به السَّوَق بعد التقليد ال جمرَد السَّوق ، وأراداحمليطللركوب والتجارة، كذا يف  للهدي ال
ً : «اللبابقال يف  » استحسا للُعرفيَنوي به اهلدَي فهو هدٌي  وقّلدها ال وَمن ساق هد

إن لبسُت من َغزلك فهو و إن فعلُت كذا فثويب هذا هديٌ لو قال: « ، وقول الفقهاء:)3(اهـ
ه شاٌة وأعاله بدنٌة من اإلبل والبقر ويف حكم األدىن  )4((حبر) فهو جماٌز عن الصدقة» هديٌ  أد

 .)5(ُسْبُع بدنةٍ 

                                                   
  .3/55"البحر": كتاب احلج ــــ فصل: إن قتل حمرم صيدا   )1(
ب اهلدي   )2(   .3/124أيضا: 
ب اهلدي ــــ فصل: من ساق بدنة صــــ  )3(   .522انظر "إرشاد الساري": 
ت ــــ فصل: إن قتل حمرم صيدا "البحر": كت  )4( ب اجلنا   .3/54اب احلج ــــ 
ب اهلدا صــــ  )5(   .518انظر "إرشاد الساري"



دايا             باب ا

  فصل
ا أو تعليقا ذر تنج دي با اب ا   هيتعلق ب وما  إ

وال نيَة له » إن فعلُت كذا فأ أُهِدي«أو »  علّي أن أُهِديَ «، أو»علّي هديٌ «فلو قال: 
إمنا هو إذا نوى » فأ أهدي«أو بقرًة تَعّني ذلك لكّن لزوَم الشاة بقوله:  ايلَزمه شاٌة، ولو نوى بعريً 

لَوعد بُ دَ نْ يلَزمه شيٌء ولكن يُـ اإلجياَب أو مل يـَْنِو شيئا للُعرف، أما إن نوى الِعَدة فال    .)1(الوفاُء 

بيه   ت
كل منها، وإن أكل  وإن  )2()الوجيز(عليه قيمُتها فنََذر أن ُيضّحي ومل ُيسمِّ شيئا عليه شاٌة وال 

جعلُت هذه «أو » هدي إن فعلُت كذا فثويب هذا«أو » هذه الشاُة هدي«عّني شيئا كأن يقول: 
  يلَزمه ذلك.» الداَر هد

جيوز أن يُهدی قيمُته هو املذهُب؛ ألنه أوجب شيَئني: اإلراقَة  فإن كان مما يُراُق دُمه ال
دًة على جمرد اسِم الشاِة وهو الذبُح، فال جيوز االقتصاُر على  والتصدَق؛ ألن يف إسم اهلدي ز

  وغريه. )3((حبر)ه التصدق كما يف سائر اهلدا خبالف شاِة الزّكاِة، وظاهُر هذا أنه جيوز أن يهدي مثل
ريه، وَمن نذر هدَي شاٍة وغ )4((لباب)وأما لو بعث بقيمته فاشرتى مبكَة مثَله وذحبه جاز 

  فقد أحسن لثبوت اإلراقة يف البدل األعلى ويف عكسه ال جيوز. فأهدى َجُزورًا
   ، )5(فأهدى شاًة ُتساوي شاَتني قيمًة مل َجيُزْ  » علّي أن أهدي شاَتني«إذا قال: «وقالوا: 

  .)6(»فأهدى مكانَه َسْبَع شياٍه جاز» َجُزورًا علّي أن أهدي «ولو قال: 

 َ َ ذر ذبح هدي ل [   ]ا

ُق به هناك؛ ألن النذَر وإن كان يَتعّلق بكَليهما إالوخيُ   أن اإلراقَة  تّص ذُحبه يف احلرم ال التصدُّ

                                                   
  .524، 523"الفتح": کتاب احلج ــــ مسائل منثورة صــــ  )1(
ر":كتاب األضحية 12/101"العزيز شرح الوجيز": احلكم الثاين   )2(   . 2/519، و"جممع األ
ب اهلدي "البحر": ك  )3(   .125، 3/124تاب احلج ــــ 
ب اهلدا ــــ فصل يف إجياب اهلدي صــــ  )4(   .524انظر "إرشاد الساري": 
  .3/164"الفتح": کتاب احلج ــــ مسائل منثورة ــــ املقصد األول   )5(
  .5/88أيضا: کتاب األميان ــــ فصل يف الكفارات   )6(



دايا                     باب ا
 

بًة إال يف احلرم خبالِف التصدِق؛ ألن كونَه قُربَة احلرم وغريه فيه سواٌء فَيلغو تعيُني املكان  مل تُعَرف قُر 
  .)1()رداحملتار(كما ذكروه يف الّنذر خالفا ملا يف أضحيِة 

إمنا ُخيرجه عن الُعهدة ذُحبه يف احلرم والتصدُق به هناك؛ ألن اهلدَي اسٌم ملا يُهدَى إىل «قالوا: 
ِت مبا نذرهمكَة ويتصدق  يُراق دُمه،  اهــ، وإن كان مما ال» به فيها، فإذا َتصّدق به يف غري مكَة مل 

تتعّني القيمُة إذا أراد  اارً قَ فإن كان منقوال َتصّدق بعينه أو بقيمته يف احلرم أو غريه، وإن كان عَ 
ألن معَىن الُقربة ليس فيه إال وال على فُقراء مكَة؛  اإليصاَل إىل مكَة، وال يَتعّني التصدُق يف احلرم،

ه جماز عن الّتصدق به مبكة، والّتصدُق يَلغو فيه تعيُني املكان إال أن األفضَل أن ئُ التصدُق، فإهدا
 )2(الفتحكذا يف   ،َحلَجبِة البيِت إذا كانوا فقراءَ  ىيَتصّدق على فُقراِء مكَة مبكَة، وجيوز أن يُعط

 فهو هديٌ  إْن لبسُت من َمغُزوِلكِ لو قال: «وا يف كتاب األميان: خالفا ملا قال)3(اللبابالبحر وو 
فَغزلَْته ولِبس فهو هدٌي عند اإلمام، وله الّتصدُق بقيمته  اأي صدقٌة أَتصّدق به مبكَة فمَلك ُقطنً 

لّتصدق مبكَة، فَافْـَهْم. )4(مبكَة ال غري   يعين أنه ال َخيرج عن الُعهدة إال 
شيَء  لغري مملوٍك له ففعل ال» إن فعلُت كذا فهذا هديٌ «َميلكه فلو قال: وال يلَزمه إال فيما 

    وكذا  عليه إال أن يكون املشاُر إليه ابَنه ففي االستحسان يلَزمه شاٌة ويف القياس ال شيَء عليه،
  ال شيَء عليه. ،مث فعل ،لو اشرتاه مث فعل مل يلَزمه شيٌء، وكذا لو قال ذلك ململوٍك له فباعه

ففعل مث اشرتاه لزِمه ولو اشرتاه قبل الفعل مث فعل ال يلزمه » فهذا هدٌي يوَم أشرتيه«ولو قال: 
  وغريه. )5((فتح)

التفاق بل له أن يذَحبه أو يتصّدَق  َجُزورًاولو نذر  حلرم  أو بقرًة بدون لفِظ اهلدي ال َخيتّص 
أو » بدنٌة من شعائر هللا«أن يَزيد فيقول: بقيمته أين شاء، وكذا لو نذر بدنًة بدون ذلك عندمها إال 

حلرم، وقال "أبو يوسف" و"زفر":  )6(البحرنوى أن تنحَر مبكَة كما يف  جيوز  ال«فحينئذ َحنََرها 

                                                   
ب اهلدي  "حاشية ابن عابدين": كتاب احلج  )1( ـــ    .4/47ـ
  .3/164"الفتح": کتاب احلج ــــ مسائل منثورة   )2(
ب اهلدي ــــ فصل يف إجياب اهلدي صــــ  )3(   .524انظر "إرشاد الساري": 
  .691، 5/690: كتاب األميان ــــ مطلب: إن لبست من مغزولك إخل الدر املختار""  )4(
  .3/164رة "الفتح":  کتاب احلج ــــ مسائل منثو   )5(
ب اهلدي   )6(   .3/128"البحر":  كتاب احلج ــــ 



دايا             باب ا

، ويف نذِر هدِي البدنِة جاز البعُري )1(»ذُحبها يف غري احلرم قياسا للبدنِة املنذورِة على اهلدِي املنذورِ 
  ور َتعّني اإلبُل.زُ من البدن، ويف نذِر هدِي اجلَ  نوي ُمعّيناوالبقرُة إال أن يَ 

م [ رم]ح دي بموضع من ا   تقييد ا
إىل املسجِد  فهذه الشاُة هدٌي إىل احلرم أو«يُبِطله كما إذا قال:  ولو َأحلَق بلفِظ اهلدِي ما

ففي قوهلم مجيعا كما يف التزام ال يلَزمه شيٌء، أما يف الصفا واملروة » إىل الّصفا أو املروة احلراِم أو
املشي إىل الصفا واملروة، وأما يف ما قبلهما فعلى اخلالِف يف التزام املشي إىل احلَرم أو املسجد احلرام 

  وعندمها يلَزمه ذلك. ،فعنده ال يلَزمه شيء
كما فوجب اتفاقا  » بّكة مكَة أو إىل الكعبة أو فهذه الشاُة هدٌي إىل بيت هللا أو«أما قوله: 

يلَزم » أضرُب به حطيَم البيت فثويب هذا ِسٌرت للبيت أو«يف التزام املشي إليهما، وكذا قوله: 
ذا اللفِظ هديُه. ؛ ألنه يُراد    استحسا

ولو حلف أن يُهدَي بفالٍن على أشفار عينيه إىل بيت هللا تعاىل ال شيَء عليه، كذا يف 
فعليه أن يُهدي ماَله كلَّه يف األصح، وُميسك منه » هديٌ كلُّ مايل أو مجيُعه «ولو قال  )2(الّلباب

  .)3(الفتحَتصّدق بقدر ما أمسك، ومتامه يف  قدَر ُقوتِه، فإذا أفاد ماًال 
ال شيَء عليه، قال "ابُن » صدقةٌ «ومل يـَُقْل: »  علّى أن أذَبح: «نوادر ابن مساعةَ ويف 

  ».ِمن جنسه واجٌب إال أن يَقِصد الذبَح بنفسهوعندي فيه نظٌر؛ ألنه التزم مبا «ام": اهلُم

و ذر بنحر ا م ا   العبد] وأ [ح
وإن   ففي القياس ال شيَء عليه، ويف االستحسان يلزَمه شاٌة،»  علّي أن أْحنََر ولدي«وَمن قال: 

وعند "حممٍد" يلَزمه ، كان له أوالٌد يلَزمه مكاَن كلِّ ولٍد شاٌة، وكذا إذا نذر َذْبَح عبِده عند "أيب حنيفة"
  .)4(الفتحالشاُة يف الولد ال العبد، وعند "أيب يوسف" ال يلَزمه يف واحٍد منهما، كذا يف 

                                                   
ب   الراجح ما قاله اإلمام أبو حنيفة ودمحم  القول الراجح:  )1( كما ُيستفاد من كالم صاحب "البحر": كتاب احلج ــــ 

حلرم عند أيب حنيفة ودمحم 3/77اهلدي  ا ال تتقيد  ال جيوز «وقال أبو يوسف:  ،، ونصه: خبالف البدنة املنذورة فإ
  ».ذحبها يف غري احلرم قياسا على اهلدي املنذورة والفرق ظاهر

ب اهلدي ــــ فصل يف إجياب اهلدي صــــ  )2(   .524، 523انظر "إرشاد الساري": 
ـــ مسائل منثورة   )3(   .3/165"فتح": کتاب احلج ـ
ـــ فروع تتعلق كما الراجح ما قاله اإلمام أبو يوسف القول الراجح:) 4(  =وّجـــهه صاحب "الفتح": كتاب الطالق ـ

 



دايا                     باب ا
  فصل 

ه م ذ بح وأح دايا بعد ا م ا   ا أح

دي   ]حكًما [أنواع ا

  نوعان: اهلديُ 
  َبُنُسٍك ِمن حجٍّ  هدُي ُشكٍر: وهو هدُي الـُمتعِة والِقراِن والتطوِع، وكلُّ َمْن َقَصد مكة

.  أو عمرٍة ُيستحبُّ له أن يَهدَي هد
  ِ1(وهدُي جٍرب: وهو سائُر الدِّماِء الواجبِة ما عدا هذه الثالثة(.  

تعة وال طوع وا ل من هدي ا   ]ِقران[األ

ُكل ِمن هدِي الـُمتعِة والقِ  ب، كذا يف ق أو َعطِ َذَحبه يف الطري راِن مطلقا سواء بلغ احلرَم أووَ
ُكل   )2(الكفاية َ كل من األضحيِة الواجبِة عن يساٍر، وِمن هدي التطوع إذا بلغ احلرَم كما  َ كما 

من أضحية التطوع وهي أضحيُة املسافر وأضحيُة الفقري الذي مل يُوجد منه النذُر وال الشراءُ 
لش  راء ففيه اختالٌف،لألضحية، وأضحيُة الغين الزائدُة على الواحدة، أما الواجبُة على الفقري 

ا ال ا، ئَ حتَِّل له أكُلها؛ ألن شرا وظاهُر الرواية عن أصحابنا أ ه هلا مبنزلة الّنذر ُعرفا فعليه الّتصدُق 
كُل منها بال خالٍف؛ ألنه انتقل الواجُب من اإلراقة إىل  َ ا حىت مضى الوقُت ال  ولو مل ُيَضحِّ 

  .)3(الّتصدق كما يف الواجب عن يسارٍ 
لثـُُّلث ويُطِعم األغنياَء الثـُُّلث،وا كل  ملستحبُّ يف هدِي الشُّكر والتطوع أن يَتصّدق  و

، وُيستحبُّ أن ال يَنُقَص الصدقَة )4(ِقرانيَهدي الثلَث بدَل أن يُطعمه كما مّر يف ال وَيّدخر الثـُُّلَث أو

                                                                                                                                           
، وكذا يف "تكملة فتح امللهم" للشيخ املفيت دمحم تقي العثماين حفظه هللا: حتقيق مذهب احلنفية يف وجوب 4/186إليالء 

ملعصية    .2/165الكفارة يف النذر 
ب اهلدي صــــ  )1(   .519، 518انظر "إرشاد الساري": 
ب اهلدي "الك  )2(   (هامش "فتح القدير"). 3/31فاية": كتاب احلج ــــ 
  .533، 9/532"حاشية ابن عابدين": كتاب األضحية   )3(
ب اهلدا صــــ  )4(   .363"املنسك الكبري": 



دايا             باب ا

ع احلال تو  بَ دِ من الثـُُّلث، ونُ    .)1(ّسعًة عليهم كما ُكره ترُكه لغريهترُك التصّدق لذي عياٍل غَري موسِّ

ذور كفارات وا ل من دماء ا ها] [األ   وغ

  وأما ما عدا هذه الثالثِة كِدماِء الكفاراِت كلِّها والنذوِر وهدِي اإلحصار وهدي التطوع إذا 
ُلِغ احلرمَ  ، وال لغين بل لكل َمن زوجيةٌ  وأ وال ملن بينهما وِالدٌ  افال جيوز له األكُل منه ولو فقريً  )2(مل يـَبـْ

    ال حيَِلُّ له الزكاُة إال الّذمي عندمها، فلو أكل منها ضِمن ما أكل، وكذا لو أطعم أو أعطى ملن 
ال جيوز له أكُله وقد َعِلم أنه غُري َمصِرٍف أو َشكَّ فَتحّرى فظّن أنه غُري مصرٍف أو َشكَّ فلم يَتحرَّ 

  ه أنه مصَرٌف فُيجزئه يف الصحيح.ضِمن قيمَته للُفقراء إال إذا ظهر بعد

ة[ ز ذور  كفارات وا   ]ف دماء ا

ولو أطعم لغِري أُصوله وفُروعه من األقارب جاز وإن كان نفقُته واجبًة عليه إذامل َحيسبها من 
، فـَرَّق بني الزكاة وبني بقية  وغريه؛ إذ ال )3(رداحملتارالتفصيل كتاُب الزكاة من  النفقة، وحملُّ  اهلدا

  .وأحواِل الصرف بل بني كلِّ صدقٍة واجبٍة كالفطِر والنذِر والكفاراِت يف املصارف

واجبة] صدقات ا ة وا ز ِف ا   [فروٌق ب 

التفاق خبالف غريها فإنه جيوز صرُفها إىل الذمي عند  إال أن الزكاَة ال جيوز صرفُه إىل الذمي 
  .)4((رداحملتار) وُل"الثاين"، وهو أنه ال َيصّح دفُع الواجبات إليه"أيب حنيفة" و"دمحم"، لكن املفىت به ق

حُة أيضا، وأيضا جيوز  َيكفيسوامها  وإال أن الزكاَة والفطرَة يُشرتط يف صرِفهما التمليُك ويف ما اإل
  مها.فيهما التفريُق ال يف صدقة الكفارة وإال أن اهلدا والضحا ال جيوز فيهما صرُف القيمة خبالف غري 

ِملك] بّدل ا   [تبّدل الع ب

ُق نفُسه  وإذا َتصّدق بشيٍء منهما على فقٍري جاز للغين ولكل َمن ال جيوز له أكُله ولو الـُمتصدِّ

                                                   
  .9/542"حاشية ابن عابدين": كتاب األضحية   )1(
ب اهلدي   )2(   .4/45أيضا: كتاب احلج ــــ 
ب املصرف  أيضا: كتاب الزكاة  )3(   .3/344ــــ 
ت   )4( ب اجلنا ـــ    .3/681"حاشية ابن عابدين": كتاب احلج ـ



دايا                     باب ا
 

كَله إن أطعمه الفقَري متليكً  ببيٍع أو هبٍة لتبّدل الـِملك حينئذ وهو كتبّدل العني إال أن  اأن 
ري بسبٍب اختيارٍي كالشراء واهلبة، ولو رجعْت إليه بسبٍب غِري الـُمتصدَِّق ُيكره له أخُذه من الفق

كله على  اختياري كاملرياث ال حة مل َجيُْز لعدم تبدل امللك فهو  يُكره، وإن أطعمه على سبيل اإل
  .ِملِك الفقري صدقةً 

لذبح، فإن كان مما جيوز له أكُله ال جيب عليه التصّدُق بشي ا   ٍء حىت واهلدا َيسُقط وجوُ
ن أتلفه أو ضّيعه أو َوَهبه لغنٍی أو أعطى اجلزّاَر أجرَه منه أو حنَو  لو استهلكه بنفسه بعد الذبح 

حة، ذلك ال لتمليك أو اإل  يضَمن شيئا، وإن كان مما ال جيوز له أكُله جيب عليه التصدُُّق بكلِّه 
لتَّْخلية حىت لو استهلكه بنفسه بعد الذبح يضَمن  ولو َهَلك أو استهلكه غريُه  قيمَته للفقراء،ولو 
ع الّلحَم جاز بيُعه يف النوعني؛ ، )1(بعد الذبح ال ضماَن عليه يف النوعني؛ ألنه ال ُصْنَع له فيه ولو 

جيوز له أكُله يَتصّدق بثمنه؛ ألنه مثُن مبيٍع واجب التصدق، كذا يف  ألن ملَكه قائٌم إال أنه فيما ال
.ائعالبد عنالفتح

ّزار منها مطلقا] عطاءِ أجرة ا دايا و وِم ا راجح عدُم جواز بيع    [ا

ع  ، وإن كان مما جيوز له األكُل منه، فإن  مع أنه قّدم أنه ليس له بيُع شيٍء من ُحلوم اهلدا
لثمن  ،أي بقيمته إن كانت أكثرَ ، )2(شيئا أو أعطى اجلزّاَر أجرَه منه فعليه أن يَتصّدق بقيمته اهــ و

ح قوَهلم: )3(البدائعإن كان أكثَر على ما يف       فإن األضحيَة » واهلدا كالّضحا«، وهذا يُرجِّ
لدراهم لو ال جيب التصدُق بشيٍء منها مع أنه  ع حلَمها أو جلَدها مبُستَـْهلٍك أو  ن  استهلكها 

لقيمة يف  أو أعطى اجلزاَر أجَره منها أو أتلفها أو ضّيعها جيب التصدقُ  لثمن يف صورِة البيِع و
جلواز أي  الضماُن، واملرادُ  غريها، فكذا يف اهلدي الذي جيوز له أكُله لو استهلكه يَنبغي أن جيبَ 

  ، وهللا أعلم.)4((حبر)الصحُة ال اِحللُّ البدائعجواُز البيع يف كالم 
وتوضيحه ما قاله "الطََّرابُلسي": وال يُعطى األجرَة منه مل َجيُْز عن اهلدي يف النوعني  ولو َشَرط

                                                   
ب اهلدي   )1( ـــ    .3/150"الفتح": كتاب احلج ـ
  املصدر السابق.  )2(
  .2/477"البدائع": كتاب احلج ــــ قبيل فصل: وأما العمرة   )3(
ب اهلدي   )4(   .128، 3/127"البحر": كتاب احلج ــــ 



دايا             باب ا

  له فيه  ؛ ألنه إذا ُشرط إعطاُؤه منه يَبقى شريكااأجرَة اجلزار منه، فإن أعطى منه صار الكلُّ حلمً 
فال جيوز الكلُّ لقصده اللحَم، وإن أعطاه من غِري شرٍط قبَل الذبح ضِمنه، وإن َتصّدق بشيٍء منه 

أنه ال يَبقى «:رداحملتاراهــ، لكن حّقق العالمُة يف  )1(كان أهال للتصدقعليه غَري األجرة جاز إذا  
شريكا له؛ ألن اإلجارَة ِجبُزٍء ِمن عمله فاسدٌة كما تَقّرر يف حلمه، فله أجُر مثله دراهم وال َيستحّق 

، »شيئا من اللحم، فلو أعطى منه جبزارته ضِمنه وجاز اهلدُي كما يف الوجه الثاين من غري فرقٍ 
لّتصدق به حي  )2(ومتامه فيه، داِء قيمِته. اوال َيسقط وجوبُه    وال 

تعة واألضحية] ِقران[زمان ذبح هدي ال   وا

ُم الثالثُة  وُخّص ذبُح هدي الـُمتعِة والِقراِن فقط بيوم النحر، واملراُد به وقُت النحر وهو األ
رٌك للواجب  بليلَتيها املتوسطَتني إال أنه ُكره الذبُح ليًال  فال جيوز قبلها ولو َذَحبه بعدها أجزأه إال أنه 

وجيوز ذبُح بقيِة اهلدا وهي هدُي الكفاراِت والنذِر واإلحصاِر والتطوِع يف أّي وقٍت  عند اإلمام
حلرم ال بفقريه فلو أخرجه من احلرم  م النحر أفضُل إمجاعا، وُخّص الكلُّ  شاء إال أّن َذْحبَه يف أ

ذحبه فيه فَتصّدق به على فُقراِء احلرم أو غريِهم جاز لكنهم أفضُل إال أن يكون غريُهم أحوج،  بعد 
  وغريه.)3(اللباب كما يف

قر والغنم] بح  ا حر  اإلبل وا   [ا

م النحر فمكُة هي األوىل ُم النحر مىن، ويف غري أ ّنُة يف اهلدا أ ّنُة يف اإلبل )4(والسُّ ، والسُّ
  ُر قياما معقولَة اليد اليسرى، وإن شاء أضجعها.النح

ا نـََفرْت فاعتقدتُ  أن  وعن "أيب حنيفة" حنرُت بدنًة قائمًة فِكدُت أُْهِلُك ِفئاما من الناس؛ أل
رِكًة معقولةً  ، ويف )6(الفتحوأستعني مبن هو أقوى عليه مّين، كذا يف  )5(ال أحنَر اإلبَل بعد ذلك إال 

                                                   
ب اهلدا صــــ  )1(   .519"إرشاد الساري": 
ب اهلدي   )2( ـــ    .48، 4/47انظر "حاشية ابن عابدين": كتاب احلج ـ
ب اهلدي صــــ  )3(   .519"إرشاد الساري": 
ب اهلدي   )4( ـــ    .4/47"حاشية ابن عابدين": كتاب احلج ـ
ركة":   )5(   أي مشدودة. "معقولة":أي جالسة، وقوله "
ب اهلدي   )6( ـــ    .3/153"الفتح": كتاب احلج ـ



دايا                     باب ا
 

 .)1((جوهرة)الذبُح، فلو ذبح اإلبَل وحنر البقَر والغنَم أجزأه إذا استوىف الَعروق وُيكره والغنِم  البقرِ 

بح]   [استخدام الغ 

واألوىل أن يَتوّىل ذَحبه بنفسه إن كان ُحيِسن الذبَح وإال فاألفضُل أن َيستعني بغريه، وإذا 
  .)2((کبري) ويُكره ،أو يهوديٌّ جازاستعان بغريه يَنبغي أن َيشَهدها بنفسه، وإن ذحبها نصراينٌّ 

نه] دي و   [االنتفاع بُصوف ا

وكلُّ : «اللبابقال يف ، جيوز االنتفاُع بشيٍء منه جيوز له أكُله ال وإذا َذَحبها فإن كان مما ال
 ، وإن كان مما جيوز)3(اهـ» هدٍي ال جيوز له األكُل منه ال جيوز له االنتفاُع جبلده وال بشيٍء آخر منه

لذبح واالنتفاع بعد إقامة  له أكُله جاز له أن َحيِْلب لبَنه وَجيُزَّ صوَفه ويَنتفَع به؛ ألن الُقربَة أقيمْت 
  الُقربة مطلٌق كاألكل.

دي طام ا صدق    ]دتهاله وقِ وِج [ا

لٍ وقَ  وجالله وُيستحبُّ له أن يَتصّدق ِخبطامه  الئده وأن يَتصّدق جبلده أو يَعمل منه حنو ِغر
ن يشرتي به ما يُنتفع بعينه يف البيت مع بقائه  وجرابٍ  س  وِقربٍة مما ُيستعمل يف البيت، وال 

لدراهم  استحسا وال يشرتي به ما ال يُنتفع به إال بعد استهالكه حنو اللحِم والطعاِم، وال يبيعه 
لدراهم لذلك أو عه  ا أو يُنفقها على نفسه أو عياله، فإن  عه مبا ُيستهلك َتصّدق  لينتفَع 

طلٌ  ؛ ألنه  )4(بثمنه، وصّح بيُعه مع الكراهة عند "أيب حنيفة" و"دمحم"، وعن "أيب يوسف" 
لدراهم )5(كالوقف ألجرة، وله أن يَبيَعه  ، وكذا لو عِمل منه جرا وآَجَره مل َجيُْز وعليه التصدُق 

ا، والصحيُح أن اللحَم مبنزلة اجللد    حىت جاز بيُعه مبا يُنَتفع بعينه ال مبا ُيستهلك.ليتصّدَق 

                                                   
ب اهلدي   )1(   .1/427"اجلوهرة":  كتاب احلج ــــ 
ب اهلدا ــــ فصل: ال جيب التعريف صــــ  )2(   .366"املنسك الكبري": 
ب اهلدي صــــ  )3(   .520انظر "إرشاد الساري": 
ب اهلدي صــــ  )4(   .521انظر "إرشاد الساري": 
،  8/327كما يف "البحر الرائق": كتاب األضحية   الراجح ما عليه اإلمام "أبو حنيفة" و"دمحم"  الراجح: القول  )5(

  .9/543: كتاب األضحية الدر" مع "الرد"و"



دايا             باب ا

ا جاز؛ ألنه قربٌة كالّتصدُّق، ولو خرج ِمن بطنه ولٌد حيٌّ يـُْفَعل  لّدراهم ليتصّدَق  عه  ولو 
ألّم، وال جيَُ    .)1(ّز ُصوفُه وال َشعرُه كاألمّ لولد ما يُفعل 

  فصل
ب ائط إجزاء ا   ح 

بنية الُقربِة؛ ألن الذبَح قد يكون للحم وقد يكون للُقربة والفعل ال يـََقُع أن يكوَن الذبُح  أّوهلا:
  قُربًة بدون النية.

، بل يشرتط أن يكون بنية الِقران أو غريه؛ )2(أن يكون بنية اهلَدي ليتميّـَز عن األضحية الثاين:
 بنية التعيني فال ُجيزئ ألن للهدي جهاٍت من الـُمتعِة والِقراِن واإلحصاِر وغِري ذلك فال يَتعّني إال

ا، واالعتباُر للّنية ال للتسمية، واملعتُرب نيُة اآلمر، والشرُط مقارنُة النية لفعل الذبح ولو حكمً  ، ابدو
ّخرت عنه مل َجيُْزه، وَتكفي النيُة عند الشراء وإن مل َحتُضْره عند الذبح ففي  َ لو ذبح « )3(البزازيةفلو 

لنية عند الشراء املشرتاَة هلا بال نيةِ    ».األضحية جازْت اكتفاًء 
؛ ألنه اشرتاها لألضحية فقد تعيّنْت »جيوز«رجٌل ضّحى ومل يـَْنِو األضحيَة قالوا: : «اخلانيةويف 
ا «: البدائع، وهكذا يف )4(اهــ» لألضحية أّن ِمن الشُّروط مقارنَة النية للتضحية كما يف الصالة؛ أل

ا بوقت الشروعهي املعتربُة فال َيس   .)5(اهــ» قط اعتباُر الِقران إال للضرورة كما يف الصوم لّتعذُّر ِقرا
لنية عند الشراء إن كان فقريً  ا كما لو أوجبها بلسانه حىت وجب  او تَتعّني لوجوب التضحية 

م النحر وَميتنع عليه بيُعها وال جيوز له االشرتاُك فيها فلو ف ا يف أ عل جيب أن عليه أن ُيضّحى 
لثّمن.   يَتصّدق 

لنيِة مقارنُة النية للشراء، فلو كانِت الشاُة يف ِملكه فنوى أن  والشرُط يف وجوب التضحية 
ا أو اشرتاها ومل ينِو األضحيَة وقَت الشراء مث نوى بعد ذلك ال جتب؛ ألن النيَة مل تُقارِن  يضّحى 

                                                   
ـــ الباب السادس يف بيان إخل   )1(   .5/302"اهلندية": كتاب األضحية ـ
  .4/208قامة الواجب "البدائع": كتاب األضحية ــــ فصل: وأما شرائط جواز إ  )2(
  (هامش "الفتاوى اهلندية"). 6/293"البزازية": كتاب األضحية   )3(
ــ فصل يف مسائل متفرقة   )4(   (هامش "الفتاوى اهلندية"). 3/355"اخلانية":كتاب األضحية ــ
ــ بيان ما يرجع إىل وقت التضحية   )5(   .4/210"البدائع": كتاب األضحية  ــ



دايا                     باب ا
 

  .)1(البدائعالشراَء، كذا يف 
ا ما وإن كان َغِنّيا مل يُوِجْبها بلسانه حىت جاز له أن يُقيَم غريَها  مل تَتعّني لوجوب التضحية 
  مقامها إال أنه ُيكره.

ها] بدال األضحية بغ   [اس

ا غريها: «اهلدايةقال يف  ، وكذا ُيكره له االشرتاُك فيها، فلو فعل ينبغي )2(»وُيكره أن يبدل 
ا متعينًة ل لثمن لكو ا ما أن يَتصّدَق  ألضحية إىل أن يُقام غريُها مقاَمها فال حيَِلُّ له االنتفاُع 

  دامت متعينًة.
عها،  افأما إذا اشرتى شاًة مث أوجبها أضحيًة بلسانه َتصري أضحيًة إمجاعا، َغنِيّا كان أو فقريً  مث 

ال «"أبو يوسف":  وقال» جيوز بيُعها يف قول "أيب حنيفة" و"حممٍد" إال أنه يُكره: «اخلانيةقال يف 
ع األوىل، إن اشرتى الثانيَة جبميع )3(وهي كالوقف عنده» جيوز بيُعها ، وإن اشرتى شاًة أخرى بعد ما 

قلَّ مما تُباع األوىل يَتصّدق مبا بِقي عنده من مثن  مثن األوىل جاز وال شيَء عليه، وإن اشرتى األخرى 
ع األوىل بعشرين فزادْت عند امل شرتي فصارْت ُتساوي ثالِثني، على قول "أيب حنيفة" األوىل، ولو 

دٍة حَدَثْت عند املشرتي، وعلى قول "أيب يوسف" بيُعها  و"دمحم" بيُعها جائٌز، وعليه أن يَتصّدق حبصِة ز
طٌل تُؤخذ من املشرتي، وإن اشرتى أخرى قبل أن يَبيَع األوىل فإن كانْت َشرا من األوىل وَذبَح الثانيَة 

يَتصّدق بفضِل ما بني القيمَتني؛ ألنه ملا أوجب األوىل بلسانه فقد جعل مقداَر ماليِّتها  تعاىل،  فإنه
  .)4(فليس له أن َيستفِضَل لنفسه شيئا، انتهى ُمَلّخصا

م] ضحايا  أ األح دايا    [ا

حيث قال بعد ذكر  األشباهومجيُع ما ذكر يف األضحية مثُله يف اهلدي كما أشار إليه يف 

                                                   
  .4/193الغين دون الفقري أيضا: ما جيب على   )1(
  .7/176"اهلداية": كتاب األضحية   )2(
،  8/327كما يف "البحر الرائق": كتاب األضحية   الراجح ما عليه اإلمام "أبو حنيفة" و"دمحم"  القول الراجح:  )3(

  .9/543: كتاب األضحية الدر" مع "الرد"و"
ــ فصل يف صفة األضحية   )4(   (هامش "الفتاوى اهلندية"). 3/347"اخلانية": كتاب األضحية ــ



دايا             باب ا

  .)1(»واهلدا كالضحا«قالوا:  ،هذه املسائلِ 
أن يكون الذبُح عند التسمية عليه أو َعِقبها بال فصٍل كثٍري َيستكثره الناُس عادًة من  الثالُث:

ّكني مع يد القّصاب حىت صار ذاحبا معه،  ن َوَضع يَده على السِّ الَقصاب وممن أعانه على الذبح 
  وغريها. )2(الظهرييةحُدمها أو َظّن أن تسميَة أحِدمها َتكفي ال حتَِلُّ الذبيحُة، كذا يف فلو تركها أ

شاتَ معا]   [ذبح ا

 َذَحبهمافلو أضجع شاَتني إحدامها فوَق األخرى فَذَحبهما ذحبًة واحدًة حّال خبالِف ما لو 
  .)3(على الّتعاقب

بح] سمية عند ا سائل منثورة  ال ]  
وأَخَذ واحدًة وأضجعها وتـََرك التسميَة وظّن أن تلك » بسم هللا«ولو نَظَر إىل مجاعٍة من الَغَنم فقال: 

التسميَة ُجتزئُه ال حتَِلُّ، وكذا إذا أضجع شاًة وّمسى وَذبََح غريَها بتلك التسميِة ال جيوز، ولو ّمسى مث انَفَلتِت 
  .)4(البدائعا فقد انقطعِت التسميُة، كذا يف الشاُة وقامْت من مضجعها مث أعادها إىل مضجعه

خرى أُِكل، وإذا ّمسى واشتغل بعمٍل آَخَر من   وإذا أضجع شاًة وّمسى مث رمى الشفرَة وذبح 
ال حيَِّل، كذا  اكالٍم قليٍل وُشرِب ماٍء أو أكِل لُقمٍة أو حتديِد شفرٍة مث ذبح حيَِّل، وإن كان العمُل كثريً 

، وهو خمالٌف ملا يف »السكَني قليال أجزأه )7(أو َشَحذ«: )6(اجلوهرةمثُله ما يف ، و )5(التبينييف 
من غِري فصٍل بني ما إذا َقلَّ أو كثُر،  »إذا َحدَّد الشفرَة تَنقطع تلك التسميةُ « :أضاحي "الزعفراين"

  ففيه اختالُف املشايخ. )9(اهــ» وإذا َحدَّد الشفرَة يَنقطع الَفورُ : «البزازيةعن  )8(الدرومثله ما يف 

                                                   
لنية صــــ  )1(   .27"األشباه والنظائر": القاعدة األوىل: ال ثواب إال 
  . (خمطوطة)1/485"الفتاوى الظهريية": کتاب األضحية   )2(
ئح الدر املختار""  )3(   .505، 9/504: كتاب الذ
ــ فصل: ما يرجع إىل   )4( ئح والصيود ــ   .173، 4/172حمل الذكاة "البدائع": كتاب الذ
  .6/452"التبيني": كتاب األضحية   )5(
ئح ــــ مطلب يف الذبح   )6(   .2/437"اجلوهرة": كتاب الصيد والذ
ذيب اللغة شحذ": قوله "  )7( ــ أبواب احلاء والشني أي َحّدد. (   ).4/105ــ
ئح   الدر" مع "الرد": "  )8(   .9/505كتاب الذ
ــــ الفصل الثاين يف التسمية "البزازية": كتاب   )9( ئح ـ   (هامش "الفتاوى اهلندية"). 6/307الذ



دايا                     باب ا
 

ا  شرى أضحيًة وأَمَر رجًال  بذحبها فقال: تركُت التسميَة عمدا لزِمه قيمُتها ليشرتي اآلِمُر 
قيٌة وإال َتصّدق بقيمتها على الُفقراء م النحر  ُكل لو أ َ ي ويَتصّدق وال  ، )1(األخرى وُيَضحِّ

"هللا سٍم كان َمْقرو بصفة َكـــاّي وغريه  )2(دعاءوالشرُط يف التسمية الذِكُر اخلالُص عن َشوب ال
لعربية  لّتهليل والتسبيح َجِهل التسميَة أو ال،  أكُرب أو أجلُّ أو أعظُم" أو ال َكـــ "هللا أو الرمحن" و

ا من الذابح ال من غريه، فال حيَِّل بقوله:  اأو ال ولو قادرً    » اْغِفْر يل الّلهّمـ«عليها، وُيشَرتط كوُ
ا الّتربَك  سم هللاولو قال:  ومل َحتُضْره النيُة صّح عند العامة وهو الصحيُح خبالف ما لو َقَصد 

ا أمرً    آَخَر فإنه ال َيِصحُّ فال حيَِلُّ. ايف ابتداِء الفعِل أو نوى 
ُضْره النيُة يكون مل حتَْ  إن نوى بذلك التسميَة جاز، وإن» احلمُد  أوسبحان هللا«ولو قال: 

سم هللا، «وال يكون تسميًة، وإن ذكر مع امسه تعاىل غريَه، فإن َوَصل بال عطٍف ُكره كقوله:  اُشكرً 
قال «لو «: غاية البيانفلو عطف هنا ينبغي أن ال َيُضرَّ ملا يف » تـََقّبْل من فالٍن أو مينّ  الّلهّمـ

اهــ، وِمن  »وىل أن ال يفعل، ولو قال مع الواو حيَِّل أكُلهحيَِلُّ، واأل »سم هللا، صلى هللا على دمحم
لرفع لعدم العطف ويكون ُمبتد ولكن ُيكره الوصُل  الَوصل بال عطٍف بسم هللا، دمحم رسول هللا 
جلّر أو النصِب َحرَُم؛ ألنه يكون بدال مما قبله على الّلفظ أو احملل، واألوجُه أن ال يُعتَرب  صورًة، ولو 

أو » سم هللا واسم فالن«عراُب بل ال َحيُرم مطلقا بدون العطف، وإن عطف هنا حنو: اإل
ا لو صارْت ميتًة  ،َحُرم» وفالن« هو الصحيُح؛ ألنه أَهلَّ به لغري هللا، وقيل: ال َتصري ميتًة؛ أل

طين واحلكُم به صعبٌ ، قلُت: اَيصري الرجُل كافرً  ّن الكفَر أمٌر    .فيفرق َمتنع املالزمُة 
فإن َفَصل صورًة ومعىن كالدعاء قبَل االضطجاع وقبَل التسمية أو بعَد الذبح أو معىن كالدعاء 

َس به، ملا ُروي عن النيب بعد االضطجاع قبل التسمي : )3(أنه قال بعد الذبح ة ال 
لبالغ تَقّبْل هذا عن أمِة حممٍد ممن شِهد الّلهّمـ« لوحدانية ويل  ، وأنه كان إذا أراد أن ) 4(»لك 

                                                   
ـــ فروع: لوُن أضحيته   )1(   . 9/551"الدر املختار": كتاب األضحية ـ
ب الشني والباء  العني(أي اخللط. الشَّوُب": قوله "  )2(   ).5/291ــــ 
ئح الدر" مع "الرد""  )3(   .502، 9/501: كتاب الذ
سناد حسن يف "املطالب العالية"(أخ  )4( ، قال: )، كتاب األضحية: عن "جابر بن عبدهللا" 2343رجه "ابن حجر" 

بسم هللا، وهللا أكرب أتى بكبشني أملحني أقرنني عظيمني موجوءين، فأضجع أحدمها، وقال:  إن رسول هللا 
لتوحيد، وشهدبسم هللا، ، مث أضجع اآلخر، وقال: اللهم عن دمحم، وآل دمحم  =وهللا أكرب، اللهم عن دمحم وأمته من شهد لك 

 



دايا             باب ا

وُنُسكي وحمياي وممايت  رّب العاملني، ال شريَك له  هذا منك ولك، إن صاليت الّلهّمـ«يذبح قال: 
واملستحبُّ أن » بسم هللا وهللا أكرب«مث ذبح وقال عند الذبح:  )1(»وبذلك أُِمرُت وأ من املسلمني

  .)2(رداحملتارفهو حسٌن، كذا يف  بسم هللا الرٰمحن الرحيمل: ، ولو قا»بسم هللا، هللا أكرب«يقول: 

][ذبح أضحية ا   لغ

أن يكوَن يف امللك، فلو غصب شاًة أو َسَرق وذحبها فإن ضِمنه قيمَتها حيًة أجزأه وإن  الرابع:
لضمان من وقت الغصب أو السَّرِقة، وإن أَخَذها مذبوحًة وضِمنه النقصاَن  أِمث؛ لظهور أنه َمَلكه 

اشرتى شاًة فذحبها، مث ال ُجتزئه لعدم امللك، وكذا ال ُجتزئ عن مالكها لعدم اإلذن، وكذا لو 
أو  استحّقها رجٌل فإن أجاز البيَع جاز وإن اسرتّد الشاَة مل َجيُْز خبالف شاِة الوديعِة والناقِة املستعارةِ 

زِئه وإن ضِمن قيمَتها؛ ألن سبَب الضمان هنا الذبُح فَيقع يف غري ملكه، املستأجرِة إذا ذحبها ال جتُ 
الشاِة والوكيِل حبفظ ماله إذا ذبح شاَة مؤكله والزوُج أو الزوجُة إذا  والوكيُل بشراءِ  ،)3(وكذا املستبضعُ 

ُن فكاملغصوبة؛  ذبح شاَة صاحِبه بال إذنه ال ُجتزئه، واملرهونُة إن ذحبها الراهُن فيجوز وإن ذحبها املر
لدين. األنه َيصري ِملكً  ا مضمونًة    له ِمن وقِت القبض كما يف الغصب بل أوىل لكو

فذحبها عن األضحية جاز، وللبائع اخلياُر فإن ضِمنه قيمَتها حيًة  اشرتى شاًة شراًء فاسدً ولو ا
ي، وإن أخذها مذبوحةً  ؛ »على الـُمضّحي أن يَتصّدق بقيمتها حيةً «قيل:  ،فال شيَء على الـُمَضحِّ

لقيمة اليت وجبْت  عها  عليه، وقال ألن القيمَة سقطْت عن املضحِّي حيث أخذها مذبوحًة فكأنّه 
كثَر من قيمتها مذبوحةً «بعُضهم:           وهو الصحيُح، وإن » ليس على املضّحي أن يَتصّدق 

عها بتلك  ُخذها مذبوحًة لكن املشِرتي صاَحلَه عليها مذبوحًة من القيمة اليت وجبْت عليه أو  َ مل 

                                                                                                                                           
لبالغ ئح.902، وكذا يف "الدراية يف ختريج أحاديث اهلداية" البن حجر (يل    )، كتاب الذ

ب ما يستحب من الضحا 2797أخرجه "أبوداؤد" بغري هذا اللفظ (  )1(  ، : عن "جابر بن عبد 3/123)، كتاب الضحا
سم هللا  ذبح النيب قال:  هللا"  يوم الذبح كبشني أقرنني أملحني ... اللهم منك ولك عن دمحم وأمته، 

  ».إسناده صحيح«مث ذبح، قال الشيخ شعيب األرنؤوط يف تعليقاته عليه:  وهللا أكرب
ئح الدر" مع "الرد""  )2(   .504، 9/503: كتاب الذ
آخر على أن يكون مجيع الربح للمعطي. (درر احلكام شرح جملة األحكام: أي الذي أخذ مال شخص قوله "املستبضع":   )3(

  ).3/12) 1059املادة: (



دايا                     باب ا
 

  .)2()1(الظهرييةالقيمِة ال يَتصّدق بشيٍء، كذا يف 
ا املوهوُب له أو ذحبها لـُمتعٍة أو جزاِء صيٍد مث رجع الواهُب رجٌل َوَهب  لرجٍل شاًة فضّحى 

  يف اهلبِة صّح الرجوُع وجازِت األضحيُة واملتعُة.
وعن "أيب يوسف": أنه ال َيصّح الرجوُع يف اهلبة، ويف ظاهر الرواية صح رجوُعه، وليس على 

بشيٍء، ويف جزاِء الصيد عليه أن يَتصّدق بقيمة  املوهوب له يف األضحيِة والـُمتعِة أن يَتصّدق
  .)3(اخلانيةاملذبوح، وَيسقط عنه اجلزاُء، كذا يف 

 [ذبح هدي الغ عن نفسه خط
ً
  ]أ

ولو َغَلط رجالن فذبح كٌل هدَي صاحِبه عن نفسه أجزأ عن صاحبه استحسا وال ضماَن 
ا تَعّينْت للذبح لتَـَعيُّنها للهدي فصار ا ملالُك ُمستِعينا بكل َمن يكون أهال للذبح آِذ عليهما؛ أل

له داللًة، فيأخذ كلُّ واحٍد منهما مسلوخًة من صاحبه وال يضَمنه، فإن كا قد أكال مث عِلما 
ا.فـَْلُيَحلِّْل كٌل منهما صاحَبه، فإن تشاحّ    ا عن التَّحلُّل ضِمن كٌل لصاحبه قيمَة حلمه وَتصّدق 

ُخَذ من صاحبه مسلوخًة وبني أن يضَمنه فيشرتي وعن "أيب يوسف": كلٌّ من خليار بني أن َ هما 
 ً لقيمة، كذا يف  لقيمة هد م النحر، وإن كان بعدها َتصّدق    .)4(الفتحآَخَر يذحبه يف أ

ولو تَعّمد فذبح هدَي غريِه عن نفسه بال إذنِه، فإن أَخَذها مذبوحًة ومل يضَمنه أجزأْته عن 
نواها للهدي فال َيضرُّ ذُحبها غريَه، وإن ضِمن قيمَتها حّيًة ال ُجتْزِئه، وجتوز عن الذابح؛ اهلدي؛ ألنه 

ألنه ظهر أّن اإلراقَة حصلْت على ِملكه كما قّدمناه يف مسألة الشاِة، وإن َذَحبه عن مالكه بغري إذنه 
لنية عند الشراء فتعّينْت  فال ضماَن وُجيزئ عن مالكه استحسا لوجود اإلْذن داللًة اكتفاءً  اصرحيً 

ا لو كانْت غَري ُمعّينٍة ال ُجتزئ وضِمن، ففي  : اخلانيةللهدي كما قّدمناه، وهذا يُرِشد إىل أ
م األضحيِة وأراد أن ُيضّحى بواحدٍة منها إال أنه مل يُعيِّْنها فذبح رجٌل « اشرتى مخَس شياٍه يف أ

                                                   
  . (خمطوطة)1/382"الفتاوى الظهريية": کتاب األضحية   )1(
ـــ الباب السابع يف التضحية إخل   )2(   .303، 5/302"اهلندية": كتاب األضحية ـ
ــ فصل فيما   )3(   (هامش"الفتاوى اهلندية") 3/352جيوز يف الضحا وما ال جيوز"اخلانية": كتاب األضحية ــ
ب اهلدي   )4( ـــ    .3/156"الفتح": كتاب احلج ـ
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  .)2((رداحملتار) )1(ال أْمرِه ضِمنواحدًة منها يوَم األضحى بنية صاحِبها ب
ْمره أو بغري أمره؛ ألن املِْلَك ال يـَثْـُبت إال  ولو ضّحى بشاة نفِسه عن غريه ال جيوز ذلك سواء 

ئبه لقبض، ومل يوجد القبض    .)3((خانية)ال من اآلمر وال من 

  فصل
بح دايا قبل ا م ا    أح

نه واستخدامُ [االنتفاع بُص  دي و ال]وف ا ا و و   ه ر
ا حترميً  قبَل الذبح، سواء كان مما جيوز له أكُله أو ال، فال يرَكْبها إال  اويُكره له االنتفاُع 

ألجرة، وال اوال َحيِمُل عليها شيئً  لضرورٍة، َجيّز صوَفها لينتفَع  وال يُؤِجرها، فإن فعل للضرورة َتصّدق 
  .، فإن جزّه َتصّدق بهبه

جيوز له أن َيطَرَحه، وال أن يِهَبه ألحٍد بل يَتصّدق به  من أطرافها للعالمة ال اوإن أخذ صوفً 
استغىن عنه تـَرَكها، وضِمن ما نقص  إذاعلى الُفقراء، وإن اضطّر إىل الرُّكوب أو محِل متاِعه فـََعله، و 

ن جواَز االنتفاع أل ضِمن قيمَته؛ ابركوبه أو محِل متاعه، وَتصّدق به على الفقراء، فإن أطعم منه غنيً 
ملاِء البارِد الَعْذِب لو الذبح  ا لألغنياء معّلٌق ببلوغ احملل، وال َحيِلبها، ويَنضح ضرَعها أو فرَجها 

وإال َحَلبها وَتصّدق به، فإن َصَرفه لنفسه أو استهلكه أو دفعه لغٍين َتصّدق مبثله أو بقيمته إال  ،اقريبً 
  .)4(ازيةالبز أن يَعِلَفها بقدره، كما يف 

من لَبنها يَتصّدق مبثِل ما كسب ويَتصّدق بَِرْوثها، فإن كان يَعِلُفها فما اكتسب  ولو اكتسب ماًال 
  .حميط السرخسيعن  )5(اهلندية، كذا يف ق بشيءمن لبنها أو انتفع من َروثها فهو له، وال يَتصدّ 

دي  ود ا و م  بح[ح   ]قبل ا

ُكل من الولد بل يَتصّدق به، فإن أكل منه ولو ولدْت قبَل الذبح َذَبح  َ ولَدها معها إال أنه ال 
                                                   

ــ فصل يف مسائل إخل   )1(   (هامش "الفتاوى اهلندية"). 3/355"اخلانية": كتاب األضحية ــ
  .9/547: كتاب األضحية ــــ فروع حاشية ابن عابدين""  )2(
ـــ فصل يف مسائل إخل "اخلانية":  كت  )3(   (هامش "الفتاوى اهلندية"). 3/356اب األضحية ـ
  (هامش "الفتاوى اهلندية"). 6/294"البزازية": كتاب األضحية ــــ الباب السادس إخل   )4(
ـــ الباب السادس يف بيان ما يستحب   )5(   .5/301"اهلندية": كتاب األضحية ـ
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لولد ةيتصّدق بقيم ع الولَد فعليه قيمُته للُفقراء، ويف احي  ما أكل، واملستحبُّ أن يَتصّدق  ، ولو 
ً  »َتصّدق بثمنه«األصلعن  البدائع   . )1(فحسنٌ  ا ه، وإن اشرتى بقيمته هد

دي هالك[ وصول إ تعّيبُ  وأ ا   ]لهه قبل ا

تعّيب يف الطريق  يف الطريق قبل وصوله إىل حمله من احلرم أو زمانه الـُمعّني له أو وإذا َعَطب اهلديُ 
يف الذمة فعليه إقامُة غريِه مقاَمه،  اأو امتنع عليه السَُّري، فإن كان واجبً  حىت ِخْيف عليه املوُت قبل ذلك

ملعيب ما شاء من بيٍع وغريِه؛ ألنه الواجُب يف الذمة فال َيسُقط حىت يذبَح يف حمّله، فهو كما لو  وَصَنع 
نيً    . )2((حبر) اَعَزل دراهَم الزكاة فهلكْت قبل الصَّْرف إىل الفقراء فإنه يلزَم إخراُجها 

يف الَعني كما لو نذر شاًة معّينًة فليس عليه غريُه كأضحية الفقري إذا  اأو واجبً   اوإن كان َتطوُّعً 
عها ال تلَزمه أخرى، وكذا لو ضّلْت، كما يف "اخلانية" بذمته كَمن  اقً ؛ ألنه مل يكن ُمتعلّ )3(ماتْت أو 

ذه الدراهمِ «قال:  َزمه ، وأشار إىل َعينها، فتلفْت سقط الوجوُب، ومل يل» على أن أَتصّدق 
ا كانْت تُتأّدى بغريها لعدم اعتبار تعيينها. )4(السراجغريُها، كذا يف   مع أ

ذه الدراهمِ «رجٌل يف يده دراهُم، فقال: «: اخلانيةقال يف  فَتصّدق بغريها،  » علّي أن أَتصّدق 
  .)6(تلك الدراهُم يف يده فال شيَء عليه ، وإن مل يَتصّدق حىت هلكتْ جاز :))5 قال "نصري

جانُب وقيل: نامه، َصَبغ قالدَته بدمه وَضَرب به صفحَة سِ  وَحنَر املعيَب، فإن مل يُوَجِد الفقراءُ 
كل منه هو ولو فقريً ُعنِقه  ، وال غريُه من األغنياء؛ ألنه يف احلرم تَِتمُّ ا؛ لَيعَلم أنه هدٌي للفقراء وال

لتصدق فال بد من التصدق به على الفقراء، وذلك  إلراقة، ويف غري احلرم الالقربُة  حيُصل به بل 
  للسباع.  )7(ازرً جأفضُل من أن يرتكها 

                                                   
ـــ فصل:   )1(   .4/220وأما بيان ما يستحب قبل إخل "البدائع": كتاب التضحية ـ
ب اهلدي   )2(   .3/130"البحر": کتاب احلج ــــ 
ــ فصل يف صفة إخل   )3(   (هامش "الفتاوى اهلندية"). 3/347"اخلانية": كتاب األضحية ــ
ب اهلدي الدر" مع "الرد""  )4(   .4/49: كتاب احلج ــــ 
هــــ). ("اجلواهر 298ت  - 000اجلوزجاين عن دمحم، روى عنه أبو عتاب البلخي(مهو نصري بن حيىي، تفقه على أيب سليمان   )5(

  ).2/200املضية" 
ـــ الباب الثاين عشر يف الصدقة   )6(   .4/406"اهلندية" معز إىل "اخلانية": كتاب اهلبة ـ
كله السباع. (طلبة الطلبة يف االصطالحات الفقهية  قوله "جزرا":  )7(   ).1/88أي اللحم الذي 
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طوع] هدي[   ا

وإذا بلغ هدُي الّتطوع احلرَم وَعَطب فيه قبل يوم النحر، فإن كان قد َمتّكن فيه نقصاٌن َمينع 
كل منه، وإن كان النقصاُن املتمكُن يسريً أداَء الواجب َذَحبه وتصّدق بلحم حبيث ال َمينع  اه وال 

أداَء الواجب َذَحبه وَتصّدق بلحمه وأَكَل، وهذا خبالف هدي الـُمتعة فإنه لو عطب يف احلرم قبل 
  .)1(اهلنديةيوم النحر فذحبه ال ُجيْزِئه، كذا يف 

 ً لسَّوق بعد التقليد مث َوَجد فَضلَّ فاشرتى مكانَه آَخَر وأوجبه أ وَمن اشرتى هد لنِّية أو  ي 
ع الثاين جاز؛ ألن الثاين مل يكن واجبا عليه، وإن  األّوَل، فإن َحنَرمها فهو أفضُل وإن َحنَر األوَل و

لَفْضل، وهدُي الـُمتعة  ع األوَل وذبح الثاين أجزأه إال أن تكون قيمُة األول أكثَر فتصّدق 
، ولو كان مكاَن اهلدي أضحيٌة فعلى الـُموِسر ذبُح )2(الفتحكذا يف والتطوع يف هذا سواء،  

وغريمها بناًء على وجوِب األضحية البدائعو ،)3(اهلدايةإحدامها وعلى الفقري ذحبهما، كذا يف 
لشراِء بنية الّتضحية كما هو ظاهُر الرواية عن أصحابِنا ، وعليه عاّمُة املعتربات من  )4(على الفقري 

  كتب املذهب. 
، اهلداية، مث حكي الفرَق الذي يف إحدامها ذبحَ  اأّن على الفقري أيضً : الينابيعويف 

نه قوُل بعضهم، وهكذا َجَزم كثٌري من علماِء بعدِم وجوِب األضحيِة على الفقري  البدائعو
ي يف يف مسألِة َعْطِب اهلد اهلدايةوغريُه من ُشرّاح  اأيضً  الفتح لشراء، ومال إليه صاحبُ 

لشراء بنيِة "الزعفراين" عن أصحابنا:  الطريق، وقد روى أن األضحيَة ال َجتب على الفقري 
َذَبح  إْن أوجب الثانيَة بدًال «، فلم يَفِصل يف مسألة األضحية بني الغين والفقري بل قال: التضحية

 روايةُ  "الزعفراين"، وما رواه »أيـََّتهما شاء، وإن أوجب الثانيَة بعد شراء األوىل إجيا ُمبتِدأ َذَحبهما
لنذر ومل يُوَجد واحدٌ "الشافعي"عن أصحابنا وقوُل  النوادرِ  لّشروع أو    .؛ ألن الُقرَب إمنا َجتب 

                                                   
ـــ الباب السادس عشر يف اهلدي   )1(   . 1/261"اهلندية": كتاب احلج ـ
ــ قبيل مسائل منثورة   )2(   .3/156"الفتح": كتاب احلج ــ
  7/169"اهلداية": كتاب األضحية    )3(
  .4/199"البدائع": كتاب األضحية ــــ فصل يف كيفية الوجوب   )4(
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 )2(التبينيومتامه يف  )1(،»انذِر عرفً الشراُء من الفقري بنية التضحية مبنزلِة ال«قلنا: 
  ، وهللا أعلم.)3(الكفايةو

قليد واإلشعار] دي من ا   [ما يُفعل با

لتقليد بل  بشيء وال جيب التعريفُ  من اهلدا سواء أريد به الذهاُب إىل عرفاٍت أو تشهريُه 
دي الشكِر والتطوِع والنذِر إىل عرفاٍت،  ن الذهابُ سُ َيسُُّن تقليُد َبَدِن الشُّكِر والتطوِع والنذِر وحَ 

ت وال دُم اإلحصار وال يُقّلد الَغَنُم مطلقً  ت واإلحصار ، ولواوال يُقّلد دُم اجلنا      قّلد دَم اجلنا
، وكّل ما يُقلِّ  ال يُقلَّد مع أن  هاُب به إىل عرفاٍت حسٌن، وما ال فال، إال الشاَة فإنه الُدها فالذَ يضرُّ
َس به، مث إن بـََعث اهلدَي يُقلِّده من  هابَ الذَ  به إىل عرفاٍت حسٌن، ولو ترك التعريَف مبا يُقّلد ال 

ّنُة، كذا يف   .)5(الزيلعيو )4(البحربلده، وإن كان معه فِمن حيث ُحيرِم هو السُّ

م اإلشعار]   [ح

  . )6(ه لالتّباع، كذا قال مشاخيُنانُ سِ ملن حيُْ  نُ سُ ُحيِسنه وحيَْ  ملن ال "أيب حنيفة"ويُكره اإلشعاُر عند 

  فصل
دايا وما ال وز من ا   وزفيما 

وال جيوز يف اهلدا إال ما جاز يف الضَّحا إال أن القيمَة قد ُجتْزِئ يف األضحية كما إذا مضْت 
ُمها ومل ُيضحِّ الغينُّ خبالف اهلدي، فيجوز فيها الَثِينُّ من اإلبِل والبقِر والغنِم، وال ثين من اإلبل ما ّمت أ

له مخُس سنني وَطعَن يف السادسة، وِمن البقر ومنه اجلاموُس ما طعن يف الثالثة، ومن الغنم ومنه 

                                                   
هذا قول بعض الفقهاء والراجح عكسه كما سيأيت تفصيله يف املالحظة حتت العنوان: ما يالحظ من الوزن وقت  املالحظة:  )1(

  تقسيم اللحم.
  .6/482انظر "التبيني": كتاب األضحية   )2(
  (هامش "فتح القدير"). 9/149"الكفاية": كتاب األضحية   )3(
ب اهلدي   )4(   .131، 3/130"البحر": كتاب احلج ــــ 
ب اهلدي   )5(   .3/438"التبيني": كتاب احلج ــــ 
ب التمتع   )6(   .1/200"اللباب يف شرح الكتاب"  للميداين: 
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جيوز فيها ما سوى األنواِع الثالثِة، وال البقُر الوحشُي وإن آنس، وال  طعن يف الثانية، وال الـَمْعُز ما
  ما دون الثين منها إال اجلذَع من الضأن.

ضأن][تعر ذع من ا   ف ا
-ع من الشهر الساب ُهٍر وشيءٌ تُة أشس - عليه أكثُر السَّنة  وهو عند الفقهاء الذي أتى

لثنا اشتبه على الناظر من بـُْعٍد أنه منها،  عظيمَ  وُشرِط أن يكون )1((خانية) اجلُثّة حبيث لو خلط 
  فال بد من متام السََّنة. اأما إن كان صغريً 

ود من  و م ا ][ح وح   األه وا
لولد، كذا يف  واملولوُد بني األهلي والوحشى يـَْتبُع األمَّ حىت لو نزأ الذئُب على الشاة ُيضّحى 

  .)2(اهلداية

  مطلب
دي اك  ا    جواز االش

قاء] دي ابتداء و اك  ا   [اإلش

ن يكون الشراُء منهم مجيعً  ستةً  واحدٍ  وجيوز اشرتاكُ  أو من  اأو أقل يف بدنة اهلدي ابتداًء و
مر الباِقني، بنيِة  نيٍة أو كما إذا اشرتى واحٌد بدنًة ملتعٍة مثال بال وهذا هو األفضُل أو بقاءً  أحِدهم 

لشراء، شرتاها فلو اشرتاها لنفسه خاصًة أو ا أن َيشرتك فيها ستٌة؛ ألنه ما أوجب الكلَّ على نفسه 
بال نيٍة مث عّينها لنفسه ال َيسعه االشرتاُك؛ ألنه أوجبها لنفسه فصار الكلُّ واجبا عليه بعُضها  

،  جياب الشرع، وما جيابه بتعيني النية وختصيصها له، وليس له أن يَبيَع شيئا مما أوجبه هد زاد 
لثمن، عن  )5(اهلنديةوأجزأهم ملا يف  )4(البحرو )3(الفتحكما يف  فإن فعل فعليه أن يَتصّدق 

                                                   
ـــ فصل فيما جيوز يف الضحا إخل   )1(   (هامش"الفتاوى اهلندية"). 3/348"اخلانية": كتاب األضحية ـ
  .7/171"اهلداية": كتاب األضحية   )2(
ــــ فروع قُبيل مسائل منثورة "الفتح": كتاب احلج ــ  )3( ب اهلدي    .3/156ــ 
ب اهلدي   )4(   .3/125"البحر": کتاب احلج ــــ 
لشركة يف الضحا   )5(   .5/304"اهلندية": الباب الثامن فيما تتعلق 
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ويضَمن ستَة أسباِعها فالصَُّور ستٌة: إما أن َيشرتَيها لنفسه  ،، وإن أشرك جاز)1(حميط الّسرخسي
يها بال نيٍة ومل يُعيِّنها لنفسه أو يشرتيها بنية رت خاصًة أو يشرتيها بال نيٍة، مث يُعيِّنها لنفسه أو َيش

مرهم، وُكلُّها يصّح االشرتاُك فيها إّال أنه ال أو الِشركة أو يشرتيها مع ستةٍ  جيوز له  يشرتيها وحده 
  يف الصورَتني األْوليَـْني.

سائُل  دنة] متفرقةٌ  [ اك  ا    االش

له االشرتاُك بال خالٍف؛ ألنه ما  جيوز اوأما لو اشرتى بدنًة ألضحيٍة عن نفسه، فإن كان غنيً 
لشراء، ومع لثمن،  فِ لْ ذلك يُكره ملا فيه من خَ  أوجبها على نفسه  الَوْعد، وينبغي له أن يَتصّدق 

ا،  ال اوإن كان فقريً  لشراء فتعّينْت لوجوب التضحية  جيوز له االشرتاُك؛ ألنه أوجبها على نفسه 
، »جيوز له االشرتاكُ  اأن الفقَري أيضً : «اخلانيةوغريمها، ويف غاية البيانو)2(دائعالبكذا يف 

  .)3(وَجَعل عدَم جوازه له قوَل بعِضهم

ز فيه] م  شاة وما  وز فيه ا   [ما 

حلج أو العمرة إال يف موضَعني:   والشاُة جائزٌة يف كل دٍم يَتعّلق 
رة ُجنـُبً  )1  أو نـَُفساَء. اأو حائضً  اَمن طاف طواَف الز
  .)4(وَمن جامع بعد الوقوف بعرفة قبل احللق والطواف كما مرّ  )2

يكون ألحدمها أقلُّ من ُسُبٍع حىت إذا مات رجٌل وترك  وز االشرتاُك فيها بشرِط أن الوإمنا جي
ا  اأيضً  نِ بْ وبقرًة فذحباها ملتعٍة مثال مل َجيُْز يف نصيب االِ  وامرأةً  اابنً  خبالف ما )5(كما إذا أضَحيا 

بعا  لثالثة األسباع، ولو اشرتك اشرتك اثنان يف بقرٍة فإنه جيوز يف األصح؛ ألن نصَف السُُّبع يكون 
مخسٌة يف بقرٍة فجاء رجٌل فسأهلم الشركَة فيها فأجابه أربعٌة منه وامتنع الواحُد فضّحوا جاز، وله 

                                                   
  .12/15"املبسوط للسرخسي": فصل يف بيع جلد األضحية بعد الذبح    )1(
  .4/210فصل: وأما شرائط إقامة الواجب "البدائع": كتاب التضحية ــــ   )2(
ــ فصل فيما جيوز من إخل   )3(   (هامش"الفتاوى اهلندية"). 351، 3/350"اخلانية": كتاب األضحية ــ
ت   )4( ب اجلنا   .3/16"البحر": کتاب احلج ــــ 
  .1/266"درر احلكام شرح غرر األحكام": شرائط األضحية   )5(
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وأىب الواحُد مل َجيُْز؛ ألن نصيَبه  اُمخس أربعِة أمخاسهم مثلهم، ولو كانوا ستًة فأشرك مخسٌة منهم واحدً 
  .)2()1(يةالظهري أقّل من السُُّبع، ومتامه يف 

يف نصيبه فالثـُُّلُث بينهما وجازِت الُقربُة، وإن أشركه يف  ولو اشرتاها ثالثٌة وأشرك واحٌد رجًال 
عدم اإلجازة له ُسُبُع نصيبه فلم َجيُْز، ولو أجازه واحٌد فله سبُع  ه، وعندئُ السُّبع جاز إن أجاز شركا

 )3(اهلنديةفَقِبل أحُدهم فله السُُّبع وجيوز، كذا يف  ،»أشركُتكم«نصيبهما فال جيوز، ولو قال لستٍة 

  .التتارخانيةعن 
ولو اشرتك سبعٌة يف مخِس بقراٍت أو أكَثر أجزأهم؛ ألن لكل واحٍد يف كل بقرٍة ُسُبعا ال مثانيَة 

من  يف َسْبِع بقراٍت أو أكَثر؛ ألن كلَّ بقرٍة بينهم على مثانيِة أسُهٍم فيكون لكل واحٍد منهم أقل
السُُّبع، ولو اشرتك سبعٌة يف َسْبِع شياٍه ال ُجيزئهم قياسا؛ ألن كلَّ شاٍة بينهم على َسبعِة أسُهٍم، ويف 
االستحسان ُجيْزِئهم، وكذا اثنان يف شاَتني، وعليه فينبغي أن يكون يف األول قياٌس واستحساٌن، 

  وغريه.)4((بدائع)واملذكوٌر فيه جواُب القياس 
الكل الُقربَة وإن اختلف أجناُسها من دِم ُمتعٍة وإحصاٍر وجزاِء صيٍد وغِري ذلك   وُيشَرتط إرادةُ 

كتطوٍع وعقيقة عن ولد ُوِلد له من قبل ووليمِة العرس وحنو ذلك مما يُقصد به الُقربُة إىل هللا تعاىل، 
  .ولو كان الكلُّ من جنٍس واحٍد كان أحبَّ 

أو ُمدبَّرا   ا، وكذا لو كان عبدً )5(حم مل َجيُْز عن الكلللّ مريَد اأو  اولو كان أحُد الشركاء نصرانيً 
طلٌة؛ ألنه ليس من أهل هذه الُقربِة، فكان نصيُبه حلمً  ، ولو أريد بُسبعها ايُريد األضحيَة؛ ألن نيَته 

ال قضاًء عنها وجازِت األضحيُة، وعليه أن يَتصّدق بقيمِة  ااألضحيُة عن العام املاضي يكون تطوعً 
  .)6(متوسطٍة للماضيشاٍة 

                                                   
  . (خمطوطة)1/485األضحية  "الفتاوى الظهريية": کتاب  )1(
لشركة إخل   )2( ـــ الباب الثامن فيما يتعلق    .5/305"اهلندية": كتاب احلج ـ
  املصدر السابق.  )3(
  .4/208"البدائع": كتاب التضحية ــــ فصل: وأما شرائط جواز إقامة الواجب   )4(
ب اهلدي   )5(   .3/125"البحر": کتاب احلج ــــ 
  .9/533ن":  كتاب األضحية، قبيل فروع "حاشية ابن عابدي  )6(



دايا                     باب ا
بح]  ي مات قبل ا ك ا م سهم ا   [ح

؛  وإذا مات أحُد الشركاء فرضي وارثُه وهو كبري أن ينحَرها عن امليت معهم أجزأهم استحسا
ركاء هم؛ ألن بعَضها مل يقع قربة، وأي الش ُجيْزِ ألن املقصود هو التصدق، ولو ذحبوها بال إذنه مل

  .)1(لَّ حنرها يوم النحر أجزأ الك

وزن وقَت يُ  [ما لحم] الحظ من ا   تقسيم ا

مل َجيُْز وإن حّلل كلُّ واحٍد منهم ألصحابه الفضَل؛ ألن الرِّ  سموا ُجزافاتولو اق ويَقتسموا اللحَم وزً 
لتحليل، وألنه يف معىن اهلبة وهبُة املشاع فيما َحيتمل القسمَة ال ال  َتِصّح إال إذا كان يف َحيتمل اِحللَّ 

َس به إذا حّلل بعُضهم بعضا، هذا إذا أرادو  يءٌ نصيِب كلِّ واحٍد ش مما ال يُؤزن من األكارِع واجللِد فال 
اشرتى لنفسه ولزوِجه وأوالِده الكباِر بدنًة ومل يَقتسموها ُجيْزِئهم  القسمَة وإال فال تلزَمهم القسمُة حىت لو

ِذٌر يَتع )2(أنه إذا كان فيهم فقريٌ  غريَ    .وغريه )3((رداحملتار) ّني عليه أْخُذ نصيبه لَيتصّدق بهأو 

يت من األضحية] ف نصيب ا ]  

ا عنه َيصنع كما  ا وعدُم األكل منها وإن َتربّع  مره لزِمه الّتصدُق  وَمن ضّحى عن امليت 
  يصنع يف أضحيِة نفِسه من التصدِق واألكِل؛ ألنه يـََقع على ِملِك الذابِح والثواُب للميت، وهلذا 

  .)5(تار)(رداحمل )4(األجناسًة سقطْت عنه أضحيُته، كما يف جبلو كانْت على الذابح وا

                                                   
ب اهلدي   )1(   .3/125"البحر": کتاب احلج ــــ 
وما ذكره املؤلف مرجوح ألن أكثرهم ذهبوا إىل عدم وجوب يف هذه املسئلة الفقهاء اختلف  )،إذا كان فيهم فقري(قوله:  املالحظة:  )2(

حاشيته على "الدر" ما نصه: لكن يف استثناء الفقري نظٌر إذ ال يتعني  تصدق حلم األضحية على الفقري كما صرّح به ابن عابدين يف
يت، نعم! الناذر يتعني عليه، فافهم. (حاشية ابن عابدين: كتاب األضحية  )، ويؤيده ما يف "البدائع" 3/527عليه التصدق كما 

للحم فتطوع وله أن يدخر الكل لنفسه... إال أن يكون الر  جل ذا عيال وغري موسع احلال فإن األفضل له حيث قال: أما التصدق 
)، وبه 4/224حينئذ أن يَدَعه لعياله ويوسع به عليهم؛ ألن حاجته وحاجة عياله مقدمة على حاجة غريه. (البدائع: كتاب األضحية 

ئح واألضحية    ).3/563أفىت شيخنا أشرف علي التهانوي رمحه هللا. (إمداد الفتاوى: كتاب الذ

  .9/527بن عابدين": كتاب األضحية "حاشية ا  )3(
  .1/522"األجناس يف فروع احلنفي" للناطفي: كتاب األضحية   )4(
  .9/554"حاشية ابن عابدين": كتاب األضحية   )5(



دايا             باب ا

  مطلب
دايا فاضل ب ا    ا

والشاُة أفضُل من ُسْبِع البقرة إذا استو يف  )1((کبري)وأفضُلها أعظُمها أعين اإلبَل مث البقَر مث الغنَم 
فُسْبُع البقرة أفضُل، والفحُل الذي  االقيمِة والّلحِم؛ ألن حلَم الشاة أطيُب، وإن كان ُسْبُع البقرة أكثَر حلمً 

فالفحُل  احلمً  يُساوي عشرين أفضُل من خصي خبمسَة عشَر، وإن استو يف القيمِة والفحُل أكثرَ 
؛ ألن حلَم األنثى أطيُب، والبقرُة أفضُل من  أفضُل، واألنثى من اإلبِل والبقِر أفضُل من الذكر إذا استو

، وَسْبعُ  ، والكبُش والنَـْعجُة إذا استو )2(اخلانيةشياٍه  أفضُل من البقرة، كذا يف  ستِّ شياٍه إذا استو
فهي أفضُل، كذا يف  ايف القيمِة والّلحِم، فالكبُش أفضُل، وإن كانت النعجُة أكثَر قيمًة أو حلمً 

ن مجيَع الشاة والشاُة أفضُل من متام البقرة إذا استو يف القيمة واللحم؛ أل«: رداحملتار، ويف الذخرية
، )3(»»، والباقي َتطوّعاتقع ُسبعها فرضً «خالٍف، واختلفوا يف البقرة، قال بعُض العلماء:  بال اتـََقع فرضً 

كثَر من الواحدة، فالواحدُة  وعند عاّمِة العلماِء كلها أضحيٌة واجبٌة، وعليه الفتوى، أما لو ضّحى 
دُة تطوٌع عند عامة العلماء، وق   .)4()(خانية»حلمٌ «ال بعُضهم: فريضٌة، والز

والثين من الّضأن أفضُل من اجلذع، والذََّكُر من الـَمعِز أفضُل، وكذا الذكُر من الضأن إذا كاَن 
، )5( واألقرُن: عظيُم القرن - أملَح أقرَن موجوًء،  اعظيمً  اموجوًء، وأفضُل الشاِة أن يكون كبشً 

، قاله "ابُن األعرايب" وبه َمتّسك الشافعيُة يف تفضيل األبيض يف )6(-  األبيُض اخلالصُ  :األملحُ و 
كذلك يف  ألبيض الذي فيه شعراٌت ُسوٌد، وهو )7(العنايةو الكفايةاألضحية، وفّسره يف 

                                                   
ب اهلدا صــــ  )1(   .363"املنسك الكبري": 
ــ فصل فيما جيوز من إخل   )2(   ية").(هامش"الفتاوى اهلند 3/349"اخلانية": كتاب األضحية ــ
  .9/534"حاشية ابن عابدين": كتاب األضحية   )3(
ــ فصل فيما جيوز من إخل   )4(   (هامش"الفتاوى اهلندية"). 3/349"اخلانية": كتاب األضحية ــ
ج العروس": املادة: قرن   )5( "35/544.  
  .1/339"القاموس الفقهي": حرف امليم   )6(
ب احلج عن الغري   )7(   "فتح القدير"). (هامش 3/131"العناية": 
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  .)3(»امللحُة بياٌض َيْشوبه شعراٌت ُسودٌ و « :الفتح، ويف )2((رداحملتار) )1(القاموس

  تتمة
  ] تضحية ا [

إين  بكبَشني أقرَنني أمَلَحْني ُموُجوَئني، فلما وجّههما، قال:ضّحى رسوُل هللا 
، ويف )4(أكُرب، مث ذبح، بسم هللا وهللا لك ومنك عن حممٍد وأمته ّلهّمـال،اآلية وجهت وجهي

وقال:  »موجوَئني، فأضجع أحَدمها بكبَشني أملَحني عظيَمني أقرَنني أتى«أخرى أنه 
وهللا  ،بسم هللا«وقال: » عن حممٍد و آِل حممٍد، مث أضجع األخرى الّلهّمـوهللا أكرب،  ،بسم هللا«

لبالغ ،أكرب لتوحيد وشِهد يل  ب احلج عن الغري  )5(»عن دمحم وأمته ممن شِهد لك  والتفصيُل يف 
  .)6(الفتحمن 

                                                   
  .2/602"لسان العرب": فصل: امليم   )1(
  .9/549كتاب األضحية  "حاشية ابن عابدين":  )2(
ب احلج عن الغري   )3( ـــ    .3/131"الفتح": كتاب احلج ـ
ب ما يستحب من الضحا 2797أخرجه "أبوداؤد" (  )4(  ،  : عن "جابر بن عبد هللا" 3/123)، كتاب الضحا

إين وجهت وجهي للذى فطر «يوم الذبح كبشني أقرنني أملحني موجوءين فلما وجههما قال:  ذبح النيب «قال: 
السموات واألرض على ملة إبراهيم حنيفا وما أ من املشركني، إن صاليت ونسكي وحمياي وممايت  رب العاملني، ال شريك له 

سم هللا وهللا أكربوبذلك أمرت وأ من املسلمني، اللهم منك ولك  شعيب األرنؤوط" يف "مث ذبح، قال الشيخ » عن دمحم وأمته 
  ».إسناده صحيح«تعليقاته عليه: 

سناد حسن يف "املطالب العالية"(  )5( إن «، قال: )، كتاب األضحية: عن "جابر بن عبدهللا" 2343أخرجه "ابن حجر" 
بسم هللا، وهللا أكرب، اللهم عن «، وقال: »َموُجوَءيِن، فأضجع أحدمها أيت بكبَشني أملَحني أقرَنني عظيَمني رسول هللا 

لبالغ«، مث أضجع اآلخر، وقال: »دمحم، وآل دمحم لتوحيد، وشهد يل    ».بسم هللا، وهللا أكرب، اللهم عن دمحم وأمته من شهد لك 
ب احلج عن الغري   )6( ـــ    .3/132"الفتح": كتاب احلج ـ
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  مطلب

سالمة من العيوب اط ا    اش

  :وال جيوز فيها
  ُضوء إحدى عينهاوهي اليت ذهب  -  :العمياُء والعوراء  -. 
  ُا الـَمهزولُة اليت ال ُمخَّ يف عظامها، وهذا يكون من ِشّدِة اهلَْزل فال َيُضرُّ  - :والعجفاء واملراد 

 .-  أصُل اهلزال
  ُوهي ما يف عينها حولٌ  -  :وال احلوالء  -. 
  ُشي بثالِث قوائمَ ، وإمنا متَ -َمينعها املشُي إىل الـَمْنسك برِجلها العرجاءِ  اليت ال -  :وال العرجاء 

ا جاز، كذا يف  وال  ،وغريها )1(العنايةحىت لو كانت َتَضُع الرابعَة على األرض وَتستعني 
 .اخلنثى؛ ألن حلَمها ال يـَْنِضجُ 

  ُُكل غَري الَعِذرة فَيتغّري حلُمها فيكون ُمْنِتنً  -  وال اجلاللة فإن كانت َختــتلط  ،- اوهي اليت ال َ
اليت ال تَعتلف، فإن كانت َتعتلف  وال املريضُ ، أثُر ذلك يف حلمها جازتعلى وجه ال يظَهر 

 .أجزأتْ 
  ُوهي اليت ال أُُذن هلا ِخلقًة أْو هلا أُذٌن واحدٌة، فلو هلا أُذٌن صغٌري ِخلقًة جازْت  - :وال السكاء

، ويقال هلا ، فإن كانّت اَن هلوهي اليت ال أسنا -  :وأما الـَهْتماءُ ، -  الّصمعاءُ  بعد أن ُتسّمى أُُذ
             وهو الصحيُح، كذا يف  )2(البدائعكذا يف   ،-  َترعى وتَعتلف جازْت وإال فال

 وغريها. )3(اهلنديةذكره يف  حميط السرخسي
  ًواختلفوا يف حدِّ اوال مقطوُع بعِض األُذِن أو األْليِة أو الذَّنِب أو األنِف أو العِني إن كان كثري  ،

، )4(اخلانيةوعليه كثٌري من املتون وصّححه يف « املانِع فظاهُر الرواية عن "أيب حنيفة"الكثِري 

                                                   
  (هامش "فتح القدير"). 3/529كتاب األضحية "العناية":    )1(
ب حمل التضحية   )2( ـــ    .4/215"البدائع": كتاب التضحية ـ
  .5/298"اهلندية":كتاب األضحية ــــ الباب اخلامس   )3(
  (هامش "الفتاوى اهلندية"). 354، 3/353"اخلانية": كتاب األضحية ــــ فصل يف العيوب إخل   )4(



دايا                     باب ا
 

 أنه األكثُر من الثـُُّلث، والثـُُّلُث قليٌل؛ ألنه تَنُفُذ فيه الوصيُة من غِري ِرضا »وقال: وعليه الفتوى
، »ُر من النصفإنه األكث«الورثة فاعُترب قليال خبالف األكثِر، وقال "أبو يوسف"و"دمحم": 

وقوهلما روايٌة عن "أيب حنيفة"، وعليها ُمجهوُر املتون، وإليها َرَجع اإلماُم، وعليها الفتوى، كما 
 .وغريه )1(رداحملتارفّصله يف

  أنه «عن "أيب حنيفة":  األصلوال اليت ال أليَة هلا ِخلقًة أو ال َذْنَب هلا ِخلقًة، وذكر يف
 .ألذننيًة مثل الذنب ِخلقًة جاز كصغرية ااألليُة صغري ، ولو كان هلا »جيوز

 ففي الشاِة والـَمعِز إذا مل يكن  -  ة أو الكثُري منهامَ رَ صْ وهي الـمُ  - وال مقطوُع ُرؤوِس ُضروِعها
فٍة وبَِقيْت واحدٌة مل َجيُْز، ويف اإلبِل والبقِر إن ذهبْت ههلا إحدى ُحْلَمتي ا ِخلقًة أو ذهبْت 

 .أو اثنتان ال، وال مقطوُع اليد أو الرجل واحدٌة جيوز
 وال اليت يَِبس ضرُعها، وكذا اليت ال َتستطيع أن تُرِضَع فصيَلها. 
  ُع من طِ ع الّلُنب من إحدى َضْرَعيها، ومن اإلبل والبقر ما قُ شاة ما ُقطِ وهي من ال -  وال الشطور

  َمن يُذكر هلذا الفصِل أصال.، ومن املشايخ )2(؛ ألن لكلِّ واحٍد منهما أربُع أضرع-  ضرعيها

  صل]األ[

  وهو كلُّ عيٍب ُمزيُل املنفعة على الكماِل أو اجلماِل على الكماِل َمينع وما ال فال.

  ال تمنع جواز األضحية] العيوب ال[

  :وجيوز فيها
  ّا ِخلقةً  - :اءُ اجلم  .-  وهي اليت ال قـَْرَن 
  ُلكس - :وكذا العظماء ا  ا روهي اليت ذهب بعُض قر ن ذهب غالُف قر فإن بلغ  أو غريه 

 .- الَكْسُر إىل الـُمخِّ مل َجيُزْ 

                                                   
  .9/536ن": کتاب األضحية "حاشية ابن عابدي  )1(
  .538، 9/537 أيضا:  )2(



دايا             باب ا

  ُّ1(احمليط، كما يف اوهو األفضُل من الفحل؛ ألنه أطيُب حلمً  واخلصي(. 

 نونةُ  -  :والشَّْوالء  .هذا إذا كانت تَعتلف وهي مسينةٌ  ،- وهي ا
  ُء السمينُة فلو مهزولَتني ال تَنقي ال جيوز، فإن كانت مهزولًة فيها بعُض الشحم وكذا اجلَر

 )2(جاز.
  ِواحلامُل مع الكراهة إذا كانت ُمشرِفًة على الوِالدة. 
 زوزُة اليت ُجّز صوُفها  .وا
 بوُب العاجُز عن اجلماع  .وا
  ٌا ُسعال  .واليت 
 والعاجزُة عن الوالدة لِكَربِ ِسّنها. 
  ٌّواليت هلا َكي. 
 ن غري علةٍ واليت ال يَنزِل هلا لٌنب م. 
 .واليت هلا ولٌد  

لسان] م مقطوعة ا   [ح

: ُكِتَبْت إىل اليتيمة، ويف القنيةوقطُع اللسان يف الّثور َمينع، ويف الشاِة اختالٌف، كذا يف 
ا؟ فقال:  ولو كانِت الشاةُ « "احلسني علّي املرغيناين": نعم مقطوعَة اللسان، هل جتوز التضحيُة 

اإن كان ال خيُِّل    .»العتالف، وإن كان خيُِّل به ال جتوز التضحيُة 
، هل -  وهو أكثُر من الثـُُّلث - بُن احلافظ" عن قطِع بعِض لساِن األضحية  وُسئل "عمرو

وهو : «رداحملتار، قال يف )3(اهلندية، نقله يف »ال«جتوز األضحيُة على قول "أيب حنيفة"؟ قال: 

                                                   
  .8/468"احمليط الربهاين" الفصل اخلامس يف بيان ما ال جيوز من الضحا   )1(
  .9/535"حاشية ابن عابدين": کتاب األضحية   )2(
ـــ فصل يف بيان حمل إقامة الواجب   )3(   .5/298"اهلندية": الباب اخلامس ـ



دايا                     باب ا
 

ّملْ الذي يظَهر قياسا على األُذن و    .)1(»الذَّنب، َ
لسنِّ. واليت ال للسان، والشاَة  ُخذ العلَف    لساَن هلا يف الغنم جتوز، ويف البقر ال؛ ألنه 

  [ما يتعلق من العيوب باألضحية]

ما  -: واملقابَلةُ ، - َمثقوبُة األُذن - : واخلَرقاءُ ، - وهي مشقوقُة األُذِن طُوًال  -: الشَّْرقاءُ وجيوز 
ا شيٌء وتُرِك معلقً ُقطع من  ِ ابرةُ ، - امقّدم أُذ ، والنَّهُي الوارُد - ما فُعل ذلك مبؤخَّر األُذن - : والدَّ

حمموٌل على الندب، ويف اخلَرقاء على الكثري على االختالف يف حّد الكثري كما بّينا، وهل ُجتمع 
ب الـَمسح على اخل الّدراخلُروُق يف أُذَين األضحية؟ ذكر صاحُب   فني أنه يَنبغي اجلمعُ يف 

ز مع الكراهة؛ ألنه وِّ من الُعيوِب الظاهرِة، فما ُجوَِّز هنا جُ  اأن يكون سليمً  ، واملستحبُّ )2(احتياطا
  . )3((رداحملتار) خالُف املستحب

بح]   [حدوث العيب ح ا

مبا َمينع  ولو اشرتى بدنََة اهلدي َمعيبًة فسِلمْت بعده جاز، ولو اشرتاها سليمًة، مث تَعّيبتْ 
ملعيب ما شاء من بيٍع وحنوه، هذا إذا  األضحيَة كالَعرَِج والَعمي فعليه أن يُقيَم غريَها مُ  قاَمها، وَصَنع 
لّنذر ُمعيّـنً  اكانت عن واجٍب يف الذمة، فإن كانت َتطوعً  أجزأْته املعيبُة، سواء  اأو واجبًة يف العني 

ن جيب عل اشرتاها معيبًة أو تعّيب بعده، وال ا، وال َيُضرُّ تعيُّبها عند الذبح  يه ضماُن نقصا
الضطراب وانقالِب الّسكني، وكذا لو تعيبْت يف هذه احلالِة  انكسرْت رِجُلها أو أصابْت عيَنها 

، وهللا أعلم، )4(لــــــ"أيب يوسف" افانفلْت مث أخذْت من َفورها، وكذا بعد َفورها عند "حممٍد" خالفً 
  .وعلُمه أَمتُّ 

  
      

                                                   
  .9/538تاب األضحية "حاشية ابن عابدين": ك  )1(
ب املسح على اخلفني   )2(   .1/507"الدر" مع "الرد": كتاب الطهارة ــــ 

  .538، 9/537"حاشية ابن عابدين": كتاب األضحية   )3(
  .9/539:کتاب األضحية الدر" مع "الرد""  )4(



ارة ق ا               ز

رسل خاتمة ارة ق سيد ا  ز

م رسل [ح ارة سيد ا   ز
ُ
  ها]وفضل

ت« قال مشاخيُنا: ا أفضُل املندو ا قريبٌة : «)1(شرح املختارومناسك الفارسيويف » إ أ
  .)2((فتح) »من الوجوب ملن له َسَعةٌ 

ا للنساء بال كراهٍة بشروطها على ما صرّح به بعُض العلماء، أما على  ُ والصحيُح استحبا
بتٌة لله من أّن الرُّخصَة يف وغريِ  "الكرخي"األصح من مذهِبنا وهو قوُل  رة القبور  رجال والنساء ز

الستحباب إلطالِق األصحاِب، ولعموم ما حثّ فال إشكاَل،  امجيعً   وأما على غريِه فكذلك نقول 
رته  به النيبُّ   َمن زار«، و)4(»َمن زار قربي َوَجبْت له شفاعيت«حيث قال:  )3(على ز

ريت ال اَمن جاءين زائرً «، و)5(»قربي بعد مويت كان كَمن زارين يف حيايت  يّ عل اكان حق   يَعمد إال ز
 ا، وأيضً اويف احلديِث األوِل والثالِث ُبشرى له مبوته ُمسِلمً  ،)7)(6(له يوَم القيامة اأن أكوَن شفيعً 

                                                   
ب اهلدي   )1(   .1/175"االختيار لتعليل املختار": كتاب احلج ــــ 
رة قرب النيب  "الفتح":كتاب  )2( ـــ املقصد الثالث يف ز   . 3/167احلج ـ
رة سيد املرسلني   )3( ب ز   .398صــــ "املنسك الكبري": 
ب دخول مكة وما يتعلق به   )4( ) كتاب 2695برواية "الدار قطين" ( 6/296أورده ابن امللقن يف "البدر املنري": كتاب احلج ــــ 

ب املواقيت: عن ابن عمر  وهذا إسناد جيد، «، قال ابن امللقن: »من زار قربي وجبت له شفاعيت«مرفوعا:  احلج، 
، ورواه ابن خزمية يف "خمتصر املختصر" عن  »هو جمهول«أن ذكر أّن مجاعًة رووا عنه لكن موسى هذا قال أبو حامت الرازي بعد 

فع عن ابن عمر به، وقال العقيلي: مح ال يصح «مد بن إمساعيل األمحسي عن موسى بن هالل العبدي عن عبد هللا بن عمر عن 
  ». والرواية يف هذا الباب فيها لني، قال: »حديث موسى وال يتابع عليه

  .) جماهد عن ابن عمر 13496أخرجه الطرباين يف "الكبري" (  )5(
  .) سامل عن ابن عمر 13149أيضا: (   )6(
ب دخول مكة وبقية  تكلم "ابن حجر" قد  التنبيه:  )7( على هذا احلديث وحديث ابن عمر يف "التلخيص احلبري": 

هذا احلديث كلها ضعيفة لكن صّححه من حديث ابن عمر  فائدة: طُرقُ «وقال يف آخره:  ممتعا) كالما 1075أعمال احلج (
ه يف أثناء "السنن الصحاح" له، وعبد احلق يف "األحكام (الوسطى)" يف سكوته عنه والشيخ  =أبو على ابن سكن يف إيراده إ

 



ارة ق ا                       ز
 

عليه ما من أحٍد ُيسّلم على إالَّ ردَّ ُهللا علّى روحي حىت أَُردَّ « داود" بسنٍد صحيحٍ  أخرج "أبو
  السالَم عليه مشافهًة، ويف ذلك فلَيتناَفِس املتنافسون.  َله ِمْن فوٍز عظيٍم حيث يـَُردُّ  ، فَيا)1(السالم

ارة؟[ ز ج وا   ]ماذا يقدم من ا

حلج لو فرضً  رة جاز،  اويُبدأ  لز ما مل َميُرَّ به فيبدأ  وُخيريَّ لو نفًال وهو األحسُن، فلو بدأ 
ا يـَُعدُّ من الَقساوِة والشقاوِة، فعلى هذا َمن كان حجُّه فرضً  رته ال حمالة ؛ ألّن تـَرَْكها مع قـُْر  ابز

أن له أن يزوَر قبل دخول أشُهر  احلج فهل له أن يـَُزوَر قبل احلج أم ال؟ والظاهرُ  وجاء مكَة قبل أوانِ 
  . )2((شرح)ده فال احلج وأما بع

ارة ز يُة  َرُد ا
ُ
ه [هل  سجدَ   ق بوي] أم ينوي معه ا   ا

رةَ  رَة فلَينِو معه ز : فقد أخرب أّن )3(الدرعلى ما يف  مسجده  فإذا نوى الز
ما يَنبغي للحاّج االعتناُء " يفما مر  صالًة يف مسجدي هذا خٌري من ألِف صالٍة يف غريه إىل آِخرِ 

 مسجد :إال إىل ثالثِة مساجدَ  ُتشّد الرحالُ  ال«: فقال  ،إليه بَ دِ قد نُ  ا، وأيضً )4("به
  .)5(»األقصي واملسجد ،ومسجدي هذا ،احلرام

                                                                                                                                           
عتبار جمموع الطرق. تقي   الدين السبكي من املتأخرين 

ب فضل املدينة: 3112"ابن ماجه" حتت حديث (قال الشيخ أبو احلسن السندي يف حاشيته على و  رة «)،  فائدة ز
ت لقوله  النيب رواه » من زار قربي وجبت له شفاعيت: «من أفضل الطاعات وأعظم القر

ريت كان حقا علي أن « "الدارقطين" وغريه وصححه عبد احلق، ولقوله  من جاءين زائرا ال حتمله حاجة إال ز
رواه اجلماعة، منهم احلافظ أبو علي بن السكن يف كتابه املسمى بـــ"السنن الصحاح" فهذان إمامان » لقيامةأكون له شفيعا يوم ا

  حا هذين احلديثني وقوهلما أوىل من قول من طعن يف ذلك.صحّ 
سناد حسن (  )1( رة القبور: عن أيب هريرة 2041أخرجه "أبوداؤد"  ب ز   .)، كتاب املناسك ــــ 
رة سيد املرسلني "إرشاد   )2( ب ز   .554صــــ الساري": 
  . 4/63: كتاب احلج ــــ مطلب يف تفضيل قربه املكرم الدر" مع "الرد""  )3(
 أن النيب : «)، كتاب الصالة يف مسجد مكة واملدينة: عن أيب هريرة 1190كما أخرجه "البخاري" (  )4(

  ».ه إال املسجد احلرامصالة يف مسجد هذا خري من ألف صالة فيما سوا«قال: 
ب فضل الصالة يف مسجد مكة: عن أيب هريرة 1189أخرجه "البخاري" (  )5(  ،(.  
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ديث:[مع  رحاُل  شدّ ُ  ال ا   ]...إال  ا

ُتشّد الرحاُل ملسجٍد من املساجد إال هلذه الثالثِة ملا فيها  أنه الاإلحياءواملعىن كما أفاد يف
ا متساويٌة يف ذلك فال يَرُِد أنه قد ُتشّد الرحالُ  لغري ذلك   من الـُمضاعفِة خبالِف بقيِة املساجِد فإ

رِة املشاهدكصلِة َرْحٍم، وتـََعلُِّم ع ر وسائ  ، وقرب اخلليلكقرب النيب   لٍم، وز
  .)1(األئمة

مام [ يةاألو عند ابن ا د ا ه ر ارة ق   ]ز

رة قربِهقال "ابُن اهلُم  ، مثام": واألوىل فيما يـََقع عند العبِد الضعيِف جتريُد النية لز
رةُ  املسجد أو َيستمنح فضَل هللا سبحانه وتعاىل يف مرٍة أخرى يَنويهما فيها؛  حيُصل له إذا َقِدم ز

رَة تعظيمه   : وإجالله، ويُوافقه ظاهُر ما ذكر من قوله  ألّن يف ذلك ز
ريت« ، وقيل: رة قربهواألوىل جتريُد النية لز«قال: النهر، وهكذا يف )2(»ال يَعَمد إال ز
رَة املسجد أيضً «   .)3(اهــ»ايَنوي ز

رة: «الكبريويف  يكون معه نيُة حجٍّ ومسجٍد  بسفٍر على حدٍة ال )4(»واألوىل جتريُد نية الز
رَة عن  )6("، ونقل "رمحىت" عن العارف "املنال جامي)5(يعين ذكره "ابُن اهلمام" بعينه اهــ أنه أفرز الز

  .)7((رداحملتار) يكون له مقصٌد غريَها يف سفره احلج حىت ال

                                                   
  .1/244"إحياء علوم الدين": الفصل األول يف فضائل احلج   )1(
رة قرب النيب   )2(   . 3/168"الفتح": كتاب احلج ــــ املقصد الثالث يف ز
ب   )3( ـــ    .95، 2/94اإلحرام "النهر": کتاب احلج ـ
رة سيد املرسلني   )4( ب ز   .398صــــ "املنسك الكبري": 
رة قرب النيب   )5(   . 3/168"الفتح": كتاب احلج ــــ املقصد الثالث يف ز
هــــ) تفقه، وصحب مشايخ الصوفية، 898ت  - 817هو عبد الرمحن بن أمحد بن دمحم نور الدين، اجلامي، مفسر، فاضل (م  )6(

  ).150: "رسالة مناسك احلج".("الفوائد البهية" صــــله
  . 4/63: كتاب احلج ــــ مطلب يف تفضيل قربه املكرم الدر" مع "الرد""  )7(
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  فصل 

زائر] داب ال يأخذ اآل[   بها ا

رِة أكثَر من الصالِة والتسليِم مدَة الطريق بل َيستغرق أوقاَت فراِغه يف ذلك  وإذا َتوّجه إىل الّز
، وِمن أّمهها قُرب املشاهِد املأثورةِ ذا ك، و إليه  ةويـَتَـتَـّبع ما يف طريقه من املساجد املنسوب

، وإذا د من حرم املدينِة اوً نْـ وحَ  )1(بَسِرَف، وكلما ازداَد ُدنـُوا ازداد َغراما  ميمونَة أمِّ املؤمنني
، )3(ٍة حرّكها أو بعٍري أوضعهبّ آوإن كان على د، )2(اوَتوقً  اوَشوقً  اوخضوعً  ااملشرفِة فليَـْزَدْد خشوعً 

 رِها الــُمَعطـَّرةِ ة وأشجابَ يـَّ طَ مُ لــة ابَ ّـِـ يولَيجتِهْد حينئذ يف مزيد الصالة والسالم، وإذا وقع بصرُه على طَ 
  .م على النيبدعا خبري الداَرين، وصّلى وسلّ 

كيً  ا وَميشي   تعاىل ورسوله  اإن أطاق تواضعً  احافيً  اواألحسُن أن يَنزِل عن راحلته بُقر
 َّوَبَذل )4(هنالك على أحداِقه ىيف األدب كان َحَسنا بل لو مش ما كان أدخلَ ، وكل ،

هوَد من َتذلُّ    الواجب بل مل َيِف مبعشار عشره. وتواضِعه كان بعضَ  لهــــا
ّيسر فـَبَـْعَده، وإال َتوّضأ وإذا وصل إىل املدينة املنورة اغتسل خارَجها قبل الدخول، وإذا مل يَت

والغسُل أفضُل، مث لِبس أْنظَف ثيابه واجلديُد أفضُل، ويَتطّيب، وإذا وقع بصرُه على الُقّبِة الـُمنيفِة 
إلمجاع، وسيُد القبور  ا حوُت أفضِل الِبقاع      واحلجرِة الشريفِة فلَيستحِضر عظَمها وشرَفها فإ

إلطالق.بال نزاٍع، وأكرُم اخللق على اخل   ّالق 

نورة] دينة ا ء عند دخول ا   [ا

َب البلدة قال:  ، َربِّ أْدِخْلين ُمدَخل صدقٍ  شاء هللا، ال بسم هللا، ما«فإذا دخل   قّوَة إال 
رة رسولك  الّلهّمـ، اآلية ما رزقَت أولياَءك  افتْح يل أبواَب رمحتك، واْرزُْقين من ز

 امتخشِّعً  ا، َوْلَيُكْن متواِضعً »وأهَل طاعتك، وأنِْقْذين من النار، واغِفْريل، وارَمحْين  خَري مسئولٍ 
ا، وُمستشِعرً  احلُرمتها ُممتِلئً  امعظِّمً  عن  يَفرتُ كأنّه يَراه، ال   لعظمته  امن هيبة احلال 

                                                   
ب العني والالم والنون أي عشقا. ("العني"غراما": قوله "  )1( ـــ    ).4/418ـ
  ).4/1453أي الشوق. ("الصحاح" للجوهري التوق": قوله "  )2(
  .أي أسرعهقوله "أوضعه":   )3(
ب احلاء  وسط العني. (املعجم الوسيطأي السواد املستدير احلدقة": قوله "  )4(   ).1/161ــــ 
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ا بلدتُ  االصالة والسالم عليه ُمستحِضرً   هجرة نبيه   تعاىل دارَ هللاختارها اليت ه أ
بَـعً وَمْهَبطً  ا لإلميان واألحكاِم الشرعيِة، ولُيحِضْر قلَبه أنه ُرَمبا صادَف موضَع ا للوحي والقرآن، وَمنـْ

  .)1(ق املدينةال يرََكب يف طُرُ   اقدمه، ولذا كان مالكً 

اخله] ب  بوي وما ي سجد ا   [دخول ا

ملسجِد الـُمكّرِم، وإذا دخل البلدَ  وال يَعرج على ما سواه إال لضرورٍة  وأما النساُء  الـُمعّظَم يبدأ 
رة هلن إىل الـَمساء أوىل، فَيدُخل املسجَد، وفـََعل عند دخوله ما هو السُّنَُّة يف دخول  فتأخُري الز

يل ذنويب  ربِّ اْغِفرْ  ،بسم هللا والصالة والسالم على رسول هللا«املساجِد من تقدمي الُيمىن وقوله: 
ئبً » وافتْح يل أبواَب رمحتك ايِة اخلشوع واالنكسار  مما اقرتفه من  امع غايِة اُخلضوِع واالفتقاِر و

ب جربئيَل أو غريه كباب السالم  واألوُل أفضلُ    .)2(األوزار ويدُخل من 
لباب يسريً «قيل:  ، له أصلَ  ال إذ ؛فيه نظرٌ و  ،»الُعظماء على الدخول يف كاملستأِذن  اويَِقف 

 .)3()ابن حجر(
ض اجلنة] فإذا دخله َقَصَد الروضَة الكرميةَ  ب  [ر إذا مل يكن وقُت كراهِة الصالة، فإن دخله من 

رة جربئيل قصدها من خلف احلجرة الشريفة ال من أَمامِ  ها املانع من الُعبور إىل الروضة من غري سالم الز
لنظر إىل ما هناك.مع ُمالزمِة اهليبِة  ملقام غَري ُمشتغٍل    واخلضوِع والّذلِة على وجٍه يَليق 

ارة] ز سجد قبل ا داية بتحية ا   [ا
رته  ،)4(فيصّلى حتيَة املسجد فيها  ملا رواه "مالك عن جابر بنِ وإمنا ُقدِّمت على ز

وهو بفناء املسجد، فقال:  َقِدْمُت من سفٍر فجئُت رسوَل هللا «قال:  عبِدهللا"
فَصلِّ فيه، مث اْئِت فَاْذَهْب فَاْدُخِل املسجَد قال:  ،ال؟ قلُت: َدَخْلَت املسجَد فصليَت فيهأ

لتحية إن مل َميُرَّ أماَم الوجه الشريف وإال  لّ حمَ  :، وبه يُعلم َردُّ قوِل بعضهم)5(»فسلِّم عليّ  البداءة 
                                                   

  .3/168"الفتح": كتاب احلج ـــ مسائل منثورة   )1(
رة صـــ  )2(   .567-554"إرشاد الساري": فصل: ولو توّجه إىل الز
رة قرب النيب "حاشية ابن حجر اهليتمي على اإليضاح  )3(   .492صــــ ": الباب السادس يف ز
رة صــــ  )4(   .557"إرشاد الساري": فصل: ولو توّجه إىل الز
رة   )5( ب1829، ورواه ابن خزمية بغري هذا اللفظ (5/433"البدر التمام شرح بلوغ املرام": الفصل الرابع يف آداب الز  ،(= 
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رة بل األكملُ   لز لتحية مطلقً ال بدأ  ، وعند املرور أماَم الوجه الشريف ينبغي أن يتنّحي ابداءُة 

رة، واألفضُل أن ُيصّليها مبصاله  يقليال، وُيصلّ  يت لسالم الز ، وهو حتيَة املسجد مث 
  جعل اآلن به ِشْبَه حوٍض ُمرّخٍم. بطرف احملراب مما يلي املنَرب، قد

لعموِد والصندوِق و   ما اليوم الرُّمانِة، واجلََذعِة فإمنا كان قبل حريق املسجد، وأوأما التعريُف 
  .)1((کبري)منها  فلم يبَق شيءٌ 

على هذه النعمِة، ويسأله إمتاَمها  اَسَجد  تعاىل شكرً  [أي من الركعتني] وإذا سّلم منهما
  والقبوَل، وإن مل يَتيّسر له ذلك فما قُرب منه ومن املنرب وإال فحيث تيّسر. 

بني  الذي كان يصلي فيه أربَع عشرة ذراعا وِشٌرب، وما  ِفهقِ وْ ما بني املنرب ومَ  رْعُ ذِ «قيل: 
  .)2((فتح)»املنرب والقرب ثالٌث ومخسون ذراعا وشربٌ 

ا بدأ ا، ويف بعض املناسك ُيصّلي  وإذا أُقيمت املكتوبُة أو ِخيف فوُ ا وحصلِت التحيُة 
  .)3((فتح) و احلفرةُ ، وه حتيَة املسجد يف مقامه

لتحية  ورود    ]ا [كيفية ا

يت القَرب الشريَف من ِقَبل القبلة مع غايِة األدِب غاض يف فإذا فرغ من ذلك  َ الروضِة أو غريها 
  الطرَف.

رة القبور مطلقً  يت الزائُر من ِقَبل رِجِل املتَوّىف ال من ِقَبل رأسه فإنه : «اوقالو يف ز األوىل أن 
ظٌر إىل جهِة َقَدَميه إذا كان  أتعُب لبصِر امليِت خبالف األّول؛ ألنه يكون ُمقاِبال بَصَره؛ ألن بصَره 

  .)4(الفتح، كذا يف »على جنبه
ه َيستدبر القبلَة وَيستقبل جداَر القرب ويَِقف ُجتاَء الوجِه الشريِف على حنو أبعِة أذرٍُع من  فإذا أ

 لقِرب ال األقل مائال بيساره إىل القبله قليال ليكوَن مستقِبال وجَهه وبصرَهالّسارية اليت عند رأِس ا

                                                                                                                                           
  .دة الدليل على أن اجلالس إخل: عن أيب قتا

رة سيد املرسلني   )1( ب ز   .399فصل: وإذا أراد دخول املسجد صــــ  "املنسك الكبري": 
ب مسائل منثورة   )2( ـــ    .169، 3/168"الفتح": كتاب احلج ـ
  املصدر السابق.  )3(
  املصدر السابق.  )4(
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ِر القبلِة ومتام  ؛ فإنه يف قربه الشريِف على شقِّه األميِن ُمستقِبَل القبلة خبالِف متام استد
ظر   استقباله   .)1(إىل جنبه فيكون األوُل أوىل كما مرّ  افإنه يكون البصُر 

"أبو حنيفة" يف ُمسنده عن "ابِن  القبلة مردوٌد مبا روى الليث": أنه يَِقف مستقبلَ وما عن "أيب 
يت قَرب النيب «قال:   عمَر" وَجتَعل ظهَرك إىل  من ِقَبل القبلة ِمَن السُّنة أن 

أن  إال )2(ـاه »الّسالُم عليك أيها النُيب ورمحُةهللا وبركاتُه«، مث تقول: »القبلة وَتستقِبل القَرب بوجهك
ره ونوٌع من استقباله إىل القبلة كما يُراد ه به االستقباُل القليُل فيكون أكثُر استد ، كذا يف ذكر

  . )3(اُمَلّخصً الفتح
ظرً  إىل األرض أو إىل أسفل ما يستقبله من جدار القرب فارَغ القلِب من  اويكون يف َموِقفه 

ن يف حلده  عالئِق الدنيا ُمستحِضًرا منزلَة َمْن هو حبضرته يف قلبه ُمتمثِّال صورتَه الكرميَة يف خياله 
ظٌر إليه، الشريف ُمضطِجٌع على شّقه األمين مستقبَل القبلة عاملٌ حبضوره وقيا ، مُ لِّ سَ  يُ مثِمه وسالِمه 

  .يرفع صوته بل يقتصد وال

ماته] سالم و   [صيغ ا

رسوَل هللا، السالُم عليك  حبيَب هللا، السالُم عليك  خليَل هللا،  السالُم عليك «يقول: 
، السالُم هللا، السالُم عليك  خريَة هللا السالُم عليك  خَري خلق هللا، السالُم عليك  صفوةَ 

املرسلني، السالُم عليك  إماَم املتقني، السالُم عليك  من أرسله هللا رمحًة للعاملني،  عليك  سيدَ 
رَ  احملسنني، السالُم عليك  خاَمتَ النبيني،  السالُم عليك  شفيَع املذنِبني، السالُم عليك  ُمبشِّ

السالُم عليك  سيَد ُوْلِد آدَم، السالُم عليك وعلى مجيع السالُم عليك  قاِئَد الُغّر اَحملجَّلني، 
األنبياء واملرسلني واملالئكة املقربني، السالُم عليك وعلى آلك وأهل بيتك وأصحابك أمجعني، 

هللا الصاحلني، السالُم عليك أيها النيب ورمحة هللا وبركاته،  رسوَل هللا! إين أْشَهد أن ال  وسائِر عباد
غَت تُه من خلقه، وأشهد أنك قد بلّ ريَ  وحده ال شريك له وأشهد أنك عبُده ورسولُه وخِ إله إال هللا

َة، وكشفَت الُغّمَة، وأقمَت اُحلّجَة، وجاهدَت يف هللا حقَّ الرسالَة، وأّديَت األمانَة، وَنْصحَت األمّ 
                                                   

  املصدر السابق.  )1(
رة قرب النيب   )2( ب حديث ز   . 1/202"شرح مسند أيب حنيفة": 
رة قرب النيب   )3(   . 3/170 ،169"الفتح": كتاب احلج ــــ املقصد الثالث يف ز
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ك اليقُني، فجزاك هللا عنا خريا، جازاك هللا عنا  ا أفضل ما جازاه نبيّ جهاده، وعبدَت ربك حىت أ
  . )1(ها على أحد من اخللق أمجعنيصّال  ةً م عليك أزكى وأعلى وأمنى صالعن أمته، وصلى هللا وسلّ 

الذي وعدتَه،  احممودً  اوآِت سيد عبدك ورسولك حممًدا الوسيلَة والفضيلَة واْبعثه مقامً  الّلهّمـ
وأْنزِله املقعَد املقّرَب عندك يوم القيامة إنك ال ُختلف امليعاَد، ربنا آمنا مبا أنزلَت واتّبعنا الرسوَل 
فاكتبنا مع الشاهدين، آمنُت  ومالئكته وكتبه ورسله واليوم اآلخر والقدر خريه وشره من هللا 

إنك أنت  ،وهب لنا من لدنك رمحة عد إذ هديَتناتعاىل والبعث بعد املوت، ربنا ال تُزْع قلوبنا ب
، وأعظُم املسائل وأمهُّها ، ويسأل هللا حاجَته متوسِّال إىل هللا تعاىل حبضرة نبيه الوهاب

 .)2(سؤاُل ُحسِن اخلامتِة، والرضواِن واملغفرةِ 
ً  »أسألك الشفاعةَ  هللا رسولَ « الشفاعَة فيقول:  مث َيسأل النيبَّ  ، ثال
على ِملّتك وُسنّتك، ويذكر كلَّما كان من  اوأتوّسل بك إىل هللا يف أن أموَت ُمسِلمً «ويقول يف الثالثة: 

  ».والُقرب من املخاطب فإنه سوُء أدبٍ  ،قبيل االستعطاف والرِّفق، وَجيتنب األلفاَظ الدالَة على اإلدالل
بـََلغنا أنه َمن وقف عند قرب «مسعُت بعَض َمن أدركُت يقول: «" قال: )3(وعن "ابن أيب ُفديك

  .]٥٦األحزاب: [ َّنئ مئ زئ رئ ّٰ ُِّّ فتلى هذه اآلية:  النيب
داه َمِلٌك «مث قال  ومل تسقط   فالُن! »ملسو هيلع هللا ىلص وعليك«صلى هللا عليك وسلم  حممُد! سبعني مرًة، 
صلى هللا عليك  «واألوىل أن يقوَل: : «الكبريقال يف ، وغريه )4(الفتح، كذا يف »»لك حاجةٌ 
  .)5(اهــ »اتعظيمً  » حممدُ «بَدل  »رسوَل هللا

                                                   
رة سيد املرسلني   )1( ب ز يت إخل صــــ، "املنسك الكبري":    .400فصل: مث 
رة صــــ  )2(   .560،557"إرشاد الساري": فصل: ولو توجه إىل الز
هـــ)، كان صدوقا، 200ت  - 000ديك، وامسه دينار الديلي، الثقة، احملدث (مهو دمحم بن إمساعيل بن مسلم بن أيب ف  )3(

  ).9/486صاحب معرفة وطلب.("سري أعالم النبالء" 
رة قرب النيب   )4( ، ويف "شرح الزرقاين على املواهب  3/170،169"الفتح":كتاب احلج ــــ املقصد الثالث يف ز

رة قرب الشريف ومسجده املنيف  ، قال ابن فديک: مسعت بعض من 12/200اللدنية" املقصد العاشرــ الفصل الثاين يف ز
داه ملٌک: أدرکت يقول: بلغنا أن من وقف عند قرب النيب  ومل تسقط له حاجة،  صلی هللا عليك  فالن... 

  اهــ. وإن كانت الرواية  دمحم  رسول هللاواألوىل أن يقول: يخ زين الدين املراغي وغريه: قال الش
  .402"املنسك الكبري": فصل: مث بعد الصالة إخل صــــ   )5(
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السالُم عليك  رسوَل هللا من فالِن بِن فالٍن «مث لِيُبلِّْغ سالَم َمْن أوصاه بتبليغ سالمه فيقول: 
َيستشفع بك إىل ربِّك، أو فالُن بُن فالٍن ُيسلِّم عليك  رسوَل هللا وَيستشفع بك إىل ربك، وَمن 

ُم عليك  رسوَل هللا، وعن ضاق وقُته عما ذكر أو عِجز عن حفظه اقتصر على بعضه وأقلُّه السال
  .»ار اإلطالة من غري الـَماللةيواألكثُر على اخت امجاعٍة من السلف اإلجياُز يف ذلك جدً 

س  [كيفيةُ  ر وعمرا   ]الم  أ ب

 َسه حيالَ أ، فإن ر أيب بكٍر""مث يَتأّخر عن ميينه إذا كان ُمستقبال َقْدَر ذراٍع فُيسلم على 
ّخرُه إىل ورا،النيب  َمنكبِ      السالُم عليك «ه جبانبه فيقول: ئِ وعلى ما ذكر يكون 

نيه يف الغار، ورفيُقه يف األسفار، وأميُنه على األسرار "أ ، "بكر الصديق  خليفَة رسول هللا و
 ؛ ألن رأَسه، مث يَتأّخُر كذلك قدَر ذراٍع فُيسلِّم على "عمَر"»اجزاك هللا عن أمِة حممٍد خريً 

ُعمَر  السالُم عليك  أمَري املؤمنني« فيقول: من الصديق كرأس الصديق من النيب 
، جزاك هللا عن أمِة حممٍد اوميتً  احي  االفاروق الذي أعّز هللا به اإلسالَم، إماَم املسلمني َمرِضي 

  .غ سالَم َمْن أوصاه بهالوقُت، ويُبلِّ ، ويَزيد عليه أو يَنُقص إن ضاق )1(»اخريً 
      السالُم عليكما «مث يَرِجع قدَر نصِف ذراٍع فَيِقُف بني الصديق والفاروق ويقول: «قيل: 

جزاكما هللا أحسن اجلزاء ِجْئنا كما نَتَوّسل بكما إىل  ،ووزِيـَْريه  َضِجيَعي رسوِل هللا 
يف زُمرته ومجيع ُر شُ على ملته وسنته وحيَ  ليشَفْع لنا ويدعو لنا ربنا أن ُحييينارسول هللا 

  .)2(»»املسلمني، آمني
ويـُْثِىن عليه  ،َهللا تعاىل ، فَيحَمدُ رسوِل هللا  الَة وجهِ مث يَرجع إىل َموقفه األول قُب

ويدعو رافعا يديه ، وَيستشفع به إىل ربه ،ويَتوّسل به ،وُيصّلي على النيب  ،وُميَجِّده
ه ئَ انه وملن أوصاه وسائر املسلمني، وَيستفتح دعالنفسه ولوالديه وملن شاء من أقاربه وأشياخه وإخو 

مني، وَحُسن أن يقول:   رسول هللا قد قال سبحانه تعاىل، «لتحميد والصالة وخيتم بذلك و
  مث هت مت خت حت جت  هب مب خب حب جبُّ وقوله احلق:
  .]٦٤النساء: [ َّمحجخ جح مج حج

                                                   
رة سيد املرسلني   )1( ب ز يت إخل  صــــ أيضا:    .401، 400فصل: مث 
  املصدر السابق.  )2(
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يتنا على ُسّنتك سأْله أن ميُ األنفسنا، ُمستغِفرِين من ُذنوبنا فَاْشَفْع لنا إىل ربنا و  فِجْئناك ظاملني
  ويقول:مّر  يف زمرتك مث يدعو كما رَ شُ وأن حيَ 

ارة] ز ب أن يقال من األبيات وقت ا  [ما ي
اب أعظُمــه لــرتُّ    خــَري َمــن ُدِفنــْت 

  

  واألكـــمُ  فطـــاب مـــن ِطيـــبهّن القـــاعُ 
  

  لقــٍرب أنــَت  ســاكُنه  الفــداءُ نفســي  
  

  والَكـــــَرمُ  فيـــــه العفـــــاُف وفيـــــه اجلـــــودُ 
  

  أنــت الشــفيُع الــذي تُرجــي شــفاعُته
  

  زَلّـــِت  الَقـــَدمُ  مــا علــى الصـــراط إذا
  

  اوصــــــــاحباك فــــــــال أنســــــــامها   أبــــــــدً 
  

  جـرى القلـمُ  مين السالُم عليكم مـا
  

هناك وَيستقبُل القبلَة عند األسطوانه  مث يَتقّدم إىل رأِس القِرب فَيِقف بني القرب واألسطوانة اليت
اليت هي َعَلٌم على جهة الرأِس الشريِف فَيجعلها عن يساره فتكون األسطوانُة املقابلُة هلا املالصقُة 

حلجرِة الشريفِة عن ميين َهللا تعاىل ويـُْثىن عليه وُميجِّده وُيصّلي على  ه، فَيحَمدُ للمقصورة املستديرة 
  .)1(سه، وملن شاء كما مرّ لنف ، ويدعوالنيب 

بيه   ت
ارة ق سيدتنا فاطمة   ] [ ز

رة سّيدتِنا "فاطمَة" َس به؛   وأما ما اعتاده الناُس من اإلتيان خلَف اُحلجرِة لز فال 
  .)2((کبري) »وهو األظهرُ «، قيل: »قربَها هناك إنّ «ألنه قد قيل: 

يت الروضَة الكرميَة وهي ما بني القِرب  إىل أسطوانِة «فقيل:  ا، وأما عرضً الـُمقّدِس واملنِرب طُوًال مث 
، وقيل: »وهو الصوابُ «، قيل: »إىل صفِّ أسطوانِة الُوفود«، وعليه األكثرون، وقيل: »على

، فـَْلُيكِثْر فيها من الصالة والدعاء خصوصا عند املنرب مجعا بني فضيلة الروضة واملنرب غري ذلك
  ة.وعند األساطني الفاضل

                                                   
رة صــــانظر "إرشاد   )1(   .563الساري": فصل: ولو توّجه إىل الز
رة سيد املرسلني   )2( ب ز ـــــ ،"املنسك الكبري":  يت إخل  صــ   .403فصل: مث 
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سطوانات[
ُ
بوي] ذكر األ سجد ا خصوصة  ا   ا

الصالَة  يهي َعَلٌم على املصّلى الشريف،كان "سلمُة بُن األكوِع" يَتحرّ  أسطوانُة"منها "
الذي كان َخيُطب إليه ويـَّتِكئ عليه أماَمها يف موضع كرسي   النيب عندها، وكان َجذَعُ 

الشمعة عن ميني حمرابه 
)1(.  

وهي الثالثُة من املنرب إىل الـَمْشرق متوسطٌة للروضة يف الصف الذي  "عائشَة" أسطوانةُ و
إليها املكتوبَة ِبْضَعَة عشَر يوما بعد حتويل القبلة، مث  خلف إمام املَصّلى، ُروي أنه صّلى النيبُ 

سّمى أسطوانُة الُقْرعة ملا تقّدم إىل مصاله  اليوَم، وكان َيستِنُد إليها وأفاضُل الصحابة كانوا ُيصّلون إليها وتُ 
ــ"الطرباين" أن ر  األوسطيف  ما صّلوا  الناسُ  إن يف مسجدي لُبقعًة لو يَعَلمُ قال:  سوَل هللالــ

ا أشارْت إليها، وكان "أبو ن "عائشة"، فع)2(قـُْرعةٌ فيها  هلم طريَّ يها إال أن يُ ف بكٍر" و"عمُر"  أ
  يصلون إليها، وُروي أنه يُستجاب عندها الدعاُء.  وغريُمها

واألسطوانُة الالصقُة بُشّباك احلجرة،  "عائشَة" وهي بني أسطوانةِ  أسطوانُة التوبة"و"
القبلَة، واعتکافُه عندها كان إذا اعتكف إليها، واستناُده عليها مما يَلي وُروي صالتُه 

  يلي القبلَة فَيستند إليها وكان ُيصّلي نوافَله إليها. طُرح  له فراٌش أو ُوضع له سريٌر عندمها مما
لشُّباك َشرْ  أسطوانُة السرير"و"  أسطوانِة التوبِة، ُروي اعتكافُه  يَّ قِ هذه الالصقُة 
  مرًة وعند أسطوانِة التوبِة مرًة أخرى.يُوضَع عندها سريرُه كان و  عندها

وُيسمی أسطوانُة احلََرس، وهي خلُف أسطوانِة التوبِة من جهة  ،و"أسطوانُة علي"
اليت تَلي القَرب الشريَف َحيُرس  ُيصلِّي وَجيلس يف صفحتها - كّرم هللا وجَهه -  وكان "علي" الشمال،

ا  هللا رسولَ  من بيت  خيرج منها كان   كانْت مقابلًة للَخْوخة اليت فإ
  الروضة الشريفة. إىل "عائشة"

                                                   
ب 3584يف حديث أخرجه "البخاري"( ذكره كما ورد  )1( : أن عن جابر بن عبد هللا : عالمات النبوة يف اإلسالم) 

إن «أال أجعل لك شيئا تقعد عليه، فإن يل غالما جنارا قال:  !:  رسول هللاامرأة من األنصار قالت لرسول هللا 
اليت كان  فصاحت النخلةعلى املنرب الذي صنع،  ، قال: فعملت له املنرب، فلما كان يوم اجلمعة قعد النيب »شئت

أخذها فضمها إليه فجعلت تئن أنني الصيب الذي يسكت،  حىتخيطب عندها، حىت كادت تنشق، فنزل النيب 
   .»بكت على ما كانت تسمع من الذكر«حىت استقرت، قال: 

ـــ من امسه أمحد: عن عائشة862أخرجه الطرباين يف "األوسط"(  )2( ب األلف ـ  ،(  .  
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"علي" من الشمال بينها وبني أسطوانِة التوبة "أسطوانة  وهي خلُف أسطوانةِ  أسطوانُة الوفود"و"
رة الرواقني. يَلي َرْحبَة املسجد وكانت مما َجيِلس عندها للوفود،وكان  علّي"،   قبل ز

يف صفحتها  وهي حائزُة احلجرةِ  ،»مقاُم جربئيل« ويقال هلا: أسطوانُة ُمربّعة القرب"و"
لشُّّباك، وقد حرُم الناُس التربَّك  القريبة إىل الشمال بينها وبني أسطوانة الوفود األسطوانة الالصقة 

سطوانِة السرير بُ  لغلق أبواب الشُّباك، ا و   عندها. "فاطمَة" وكان 
  "فاطمَة" بيت وهي وراءَ  ليال، ُيصّلي إليهاكان   أسطوانُة التهجد"و"

ب جربئيلَ  وفيها حمراٌب إذا   .توّجه إليه املصلي كان يسارُه إىل 
اخلاّصة اليت ذكرها أهُل التواريخ وإال فجميُع سواري املسجِد ُيستحّب  فهذه هي األساطنيُ 

ا ال الصالُة عندها   .)1(ة عندهاوصالة الصحاب النبوي إليها، عن النظر َختلو أل

كروهة]ا[   جّنُب عن بعض األعمال ا

رِة اجلدارَ  َميّس عند وِمن آداب الزائر أن ال ُعد عنه يَلتصق به وال هلَ قبّـ يُ  وال الز  بل األدُب أن يـَبـْ
 ينْ حَ نْ يَـ  وال يُقبِّل األرَض؛ فإنه بدعٌة، وال يَطوف به، والَحَضر يف حياته  يـَبـُْعد منه لو كما

لركوع فهو لرأس والرَّْقبة، وأما  القَرب املقدَس يف صالٍة وال َيستدبر وال حراٌم كالسجدة، اإلحنناُء 
تعظيَم  عبادتَه أو إن أراد فإنه حراٌم بل يُفىت بُكفرهُيصّلي إىل جانب قربه  وال غريَها،
ُتكره  فال من جدره وإاليكوَن بينه وبينه حجاٌب  ن ال على تقديِر إمكاِن تصويره وهذا قربه،

 ُميرُّ به حىت يَِقَف ويُسّلم والقصد التوّجَه إىل قربه  إذا الصالُة خلَف احلجرِة الشريفِة إال
كِل التمِر الصيحاين يف الرَّوضِة  ما وأما من خارج املسجد وجداره، ولو يفعله اجلََهلُة من الّتقرُّب 

الِقنديِل الكبِري وحنِو ذلك من الـُمنكراِت الشنيعِة فَيِجب أن يف  الكرميِة وَقطِعهم شعوَرهم وَرمِيها
  ويُنِكر إذا رأى َمن يرتكبه. َجيتنبه

فة] دينة ا غتنم أيام مقامه با   [و

ملدينة الـُمشَ  َم مقامه  جلماعة،  لىص عّرفة فيحرُ وْلَيغتِنْم أ مالزمِة املسجِد، والصالِة فيه 
ويُِدمي النظَر إىل  ليلًة ُحيييها، ولَيْحُرْص به على املبيت ولو مرًة، فيه ولوواخلتِم  واالعتكاِف فيه،

                                                   
ملدينة املشرفة صـــ  )1( م مقامه    .569 - 566أيضا: فصل: وليغتنم أ
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الـُمنيفِة  وإن كان خارَج املسجد أدام النظَر إىل قـُّبِتها احلجرِة الشريفِة فإنه عبادٌة قياسا على الكعبة
ملسجد ولو خبٍري، وحيُِبُّ ُسّكاَن امل مع املهابة، واحلضور،  دينة على حسب مراتبهم،وال يَرفع صوَته 

حلسىن بربكة القرب،ُمسيئَ ض بغِ وال يُ  رة عند هم فعسى أن خيتَم له  األئمة الثالثة،  ولُيكِثْر من الز
ـــــ"مالك" ألن اإلكثاَر من اخلري   .)1(خريٌ  خالفا ل

 قوالن،ويف غريهم له  ،اواحدً  اإلكثاَر ألهل املدينة قوًال   ه مالكٌ َكرِ «ويف كتب املالكية: 
 )2(تـَْزَدْد ُحبا ِغبا "ُزرْ  "مالٍك" حلديٍث: واستظهر "الشارُح" قولَ  ،»وإتيانه كل يوم مرًة من اإلكثار

من السُّنن والنوافل يف وُيكِثْر  والصياِم والصدقِة، "وُيكِثْر من الصالة والسالم على النيب 
  .)3(الروضة الكرمية خصوصا عند األساطني الفاضلة

بوي] سجد ا لصالة   واضع    [أفضل ا

 قُرب منه، ومن املنرب، قال "مالك": مث ما ،وأفضُل األماكِن للّصالة حمرابُه 
، ويَتحّرى )4(»أفضُل مواضع الفرض الصُف األولُ و  ،أفضُل مواقِع الصالِة النافلِة حمرابُه «

  .املسجَد األّوَل الذي كان يف َزَمن النيب 

بوي القديم] سجد ا   [حدود 

وحدُّه من املشرق األسطوانُة الالصقُة جبداِر اُحلجرِة الـُمقّدسِة من جهِة الرأِس الّشريِف، وِمن 
 وهذا رٍع ونصٌف،، وبينهما وبني املنرب اليوَم ثالثُة أذالقبلِة الدرَاْبزينات الالصقة لـمحرابِه 

على  زاد وما أكثَر، فحدُّه من القبلة من وراء املنرب ذراٌع أو مع إدخال َعْرض جداِر املسجِد، وإال
  .)5((کبري) عرُض اجلدار هو ذلك إمنا

ومن الشام حيث يَنتهي مائُة ذارٍع من الداَرْبزينات،  وِمن املغرِب األسطوانُة اخلامسُة من املنرب،
                                                   

ملدينة املشرفة صــــانظر "  )1( م مقامه  ، و"املنسك الكبري": فصل يف آداب الزائر 569،566إرشاد الساري": فصل: وليغتنم أ
  .405، 404صــــ

  .)، كتاب معرفة الصحابة، ذكر مناقب حبيب بن مسلمة: عن حبيب بن مسلمة 5477أخرجه "احلاكم" (  )2(
م  )3( ملدينة املشرفة صــــ انظر "إرشاد الساري": فصل: وليغتنم أ   .569 - 566مقامه 
  .405"املنسك الكبري": فصل يف آداب الزائر صــــ   )4(
  .405أيضا: فصل يف حدود املسجد صــــ  )5(
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  زِْيد فيه من اجلهات األربع. فقداملنُرب  وأما
رُة أهِل البقيع كلَّ يوٍم للزّائر، ويوَم اجلمعة للمجاور، وإتياُن املسجد  ،واملشاهد ،وُيستحبُّ ز

رِ حُ أُ و  املنسوبة إليه  د، واآل
)1(.  

  فصل
قيع ارة أهل ا    ز

وقال  ،يـَُزورُهفقد كان  ،يوَم اجلمعة البقيع خصوصا يوم إىل ُيستحّب أن َخيرَُج كلَّ 
ـــــ"أمِّ قيس بنِت حمصٍن" ملا أخذ بيدها فذهبا إليه: ، قال: نعم؟ قلُت:  »تُرين هذه املقربةَ « لـ

  .)3((فتح) )2(»حسابٍ  ويَدُخلون اجلنَة بغري يُبعث منها سبعون ألفا على صورِة القمر ليلَة البدر«
رة النيب  مات «وصاحبيه، وقال "مالك": فيَـُزوُر القبوَر اليت به ويكون ذلك بعد ز

آالٍف غَري أن غالَبهم ال يُعرف عُني قربه وال جهُته، فإذا انتهى إليه  ملدينة من الصحابة حنَو عشرةَ 
رة عموما يَنويهم لز   ».وغريَهم ممن ُدفن عندهم من املسلمني 

قيع؟] ارة أهل ا   [ما يقال عند ز

اغِفْر ألهل  الّلهّمـالسالُم عليكم داَر قوٍم مؤمنني، وإ إن شاء هللا بكم الحقون، «وليَـُقْل: 
  .)4(وهلم اْغِفْر لنا الّلهّمـبقيِع الَغْرقِد، 

صحابة شاهد ا ] [  

 يَّ َشرقِ  "عثماَن بِن عّفاَن" فمنه َمشهدُ ،األجّلة جهًة من قبور ُعِرَف عينا أو مث يـَُزوُر ما
حدث ذلك من قريب، فُيسلِّم هناك  ،ةا وبناء مربع وحظري هَ رِ مِّ عَ عنه، ويف قـُّبته قُرب مُ  خارجا ،البقيع

                                                   
  .405أيضا: فصل يف حدود املسجد صــــ  )1(
  . )، ذكر أم قيس بنت حمصن: عن أم قيس6934أخرجه "احلاكم"(  )2(
رة قرب النيب  "الفتح": كتاب احلج ــــ  )3(   . 3/171املقصد الثالث يف ز
ا قالت: كلما كان ليلتها من رسول هللا   )4( السالم خيرج من آخر الليل إىل البقيع، فيقول:  كما يف حديث عائشة أ

كم ما توعدون غدا، مؤجلون، وإ إن شاء هللا بكم الحقون، اللهم اغفر ألهل بقيع ال . غرقدعليكم دار قوم مؤمنني، وأ
ب: ما يقال عند دخول القبور والدعاء ألهلها).974(أخرجه مسلم (  (  



ارة ق ا               ز

يك  ل، السالُم علَث اخللفاء الراشدين السالُم عليك  إماَم املسلمني، السالُم عليك «ويقول: 
ز لنُّوَرين، السالُم ا َذا لّنقد ُجمَهِّ صاحَب اهلجرَتني، السالُم  والعني، السالُم عليك  جيش الُعْسرة 

فـََّتني، السالُم عليك  عليك  شهيَد  صّبورا على األكدار، السالُم عليك  جامَع الُقران بني الدَّ
وفيه رُقـَّيُة ، وَمشهُد سيِد "إبراهيَم" بِن الّنيب »وبركاتهالسالُم عليك ورمحة هللا  الدار،

الرمحن بُن عوٍف" و"سعُد بُن  "علي" و"عبدُ  أخُته، و"عثماُن بُن مطغوٍن" و"فاطمُة بنُت أسٍد" أمّ 
أيب وقاص" و"عبدُهللا بُن مسعوٍد" وُخنيُس بُن ُحذافَة السََّهمي" و"أسعُد بُن ُزرارة"

، قال )1( 
  .»رُ واآل هو الذي دّلت عليه األحاديثُ  هذا: «حجٍر""ابُن 

قيق ق سيدنا  ]  [قيع   با

"ــالبقيع ل شهد الذي أقصىوما اشتهر ِمن نسبِة الـمَ   َمشهدُ  فال أصَل له بل هو  ـ"عليٍّ
  .)2(»هلم فَينبغي لزائِر سيِد إبراهيَم أن ُيسّلم على هؤالء كلِّهم ويدعو  "سعُد بُن معاٍذ"

قيق ق سيدتنا فاطمة قيع و   ][أول من ُدفِن با

لبقيع يف شعبانَ  )3(وعثمانُ : «الفتحقال يف  من  ارأِس ثالثني شهرً  على هذا أّوُل َمن ُدفن 
 ، وفيه "احلسُن بُن علي" عندالنيب عمُّ  "عباِس بِن عبِد املطلب" وهو اهلجرة وَمشهدُ 

، )4(»»لبقيع بدار األحزان ما يف مسجدٍ «، وقيل: »الزَّهراُء جبنبه فاطمةُ «رِجَلي "العباِس"، وقيل: 
ا«وقيل:  ورّجحه » يف بَيتها يف مكاِن احملراب اُخلُشُب الذي خلَف احلجرِة الشريفِة داخَل َمقُصور

 نقل إليهم» و"علي" أيضا«، قيل: »رأُس"احلسني" فيه أيضا«، وقيل: »غريُه«"ابُن مجاعَة"، وقيل: 
لسالم على هؤالء كلِّهم. ، وال   َس 

رَان الغريبُّ منهما قربُ   "العباِس" ويف قـُّبةِ : «»الفتح«قال يف   "العباس" والشرِقيُّ قربُ  قـَبـْ
  "احلسن بن علي" وابُن أخيه "زيُن العابدين" وولُده "حممُد الباقُر" وابُنه "جعفُر الصادُق"

                                                   
ره أهل البقيع صــــ  )1(   .570، 569انظر "إرشاد الساري": فصل يف ز
رة قرب سيد دمحم حاشية ابن حجر اهليتمي على اإليضاح""  )2(   .503صــــ : الباب السادس يف ز
ب ما يكره من التبتل 5073أي عثمان بن مظعون. (فتح الباري البن حجر ( قوله "عثمان":  )3(  (9/118.(  
رة قرب النيب   )4( ـــ املقصد الثالث يف ز   . 3/172"الفتح":كتاب احلج ـ
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حلجارة، يقال أن فيهانمب عليهم، وفيه حظٌري ُمستهَدَمةٌ فُيسلِّم  اهــ، »كلُّهم يف قٍرب واحدٍ  قبوُر  ية 
       إال "خدجيَة" فبمكَة، و"ميمونَة" فبَسِرف، وقيل: َمْن ُدِفن من أزواج رسول هللا 

  .)2((لباب)و )1((فتح) »يُعَلم حتقيُق َمن فيه منهن ال«
 وهو«أخيه "عبدهللا بُن جعفَر الطيّار"، قيل: "أيب سفياِن بِن احلارث" ومعه يف القرب ابُن  وَمشهدُ 

لشام"ــالـَمشهُد املنسوُب اليوَم ل ، »قُرب"عقيٍل" يف داره«، وقيل: »عقيِل بِن أيب طالٍب"، و"عقيل" إمنا تُوّيف 
ب البقيع عن يسار اخلارج قربُ  ، وَمشهد اإلمام "الزبري" عّمُة رسول هللا  "صفية" أمِ  وعند 

ا«ٍس"، وإىل جانبه يف املشرق قـُّبٌة لطيفٌة يقال: "مالُك بُن أن وَمشهد  عمر" موىل"ابنُ » افعً  إّن 
، وُيصّلي يف مسجد "فاطمَة" بنِت رسول هللا )3()حجر بنا( .فُ رَ عْ يُـ  ، والاخلدري" سعيد "أيب
 4((فتح)» قربُها فيه«املعروُف ببيت األحزان، وقيل:  وهو(.  

ملدينة ثالثُة مشاهَد ليسْت  جعفَر الصادِق" داخُل ُسْوروَمشهد "إمساعيِل بِن  املدينة، وبِقي 
ِمن ُشهداء أحٍد َغريب  "أيب سعيد اخلدري" "مالِك بِن سناَن" والدُ  َمشهدُ  :لبقيع، أحُدها

نيها: َمشهُد النفس الزكية "حممِد بِن عبِدهللا بِن احلسِن ب ِن احلسِن املدينة داخِل السُّور ُمْلَصقا به، و
"ا لُثها: َمشهُد سّيدِ   بِن عليٍّ   سيأيت ذكرُه.  الشُّهداء "محزَة" شامي املدينة، و

؛  البقيع فذََكر بعُض العلماء: األوىل الَبداءُة بـــ"عثماَن" واختلف يف الَبداءِة يف مشاهد
  ألنه أفضُل من هناك.

براهيَم بنِ  واختار "فضُل هللا بُن الغوري" ِمن  العالمةُ ، وذكر النيب بعُضهم البداءَة 
"العباِس" أّوُل ما يَلقى  ؛ ألن َمشهدَ واخلتَم بــــ"صفيَة"  "العباسِ "أصحابِنا البداءَة بُقّبِة 

 به أّوال سّلم عليه سّلم علي َمن َميُرّ  عن ميينه، فمجاوزتُه من غِري سالٍم عليه َجفوٌة، فإذا اخلارُج من البلد
رة  يف رجوعه، وهذا أسهُل للزائِر وأرفُق، مث إذا بــــ"صفيَة" فَيخِتم فأّوال، دخل البلَد راجعا من الز

  .)5((کبري) فلَيقِصد مشهَد سّيدي "إمساعيَل" ويَذهب إىل َمشهد "مالِك بِن ِسناَن" والنفِس الزكيةِ 
  .به فاألوىل البداءةُ مل َميُّر بقِرب غريِه،  إخل حاصُله: أنه لو »"العباس" ألّن مشهدَ «وقوله: 

                                                   
  املصدر السابق.  )1(
ره أهل البقيع صــــ  )2(   .571انظر "إرشاد الساري": فصل يف ز
رة قرب سيد دمحم اإليضاح"حاشية ابن حجر اهليتمي على "  )3(   .504صــــ : الباب السادس يف ز
رة قرب النيب   )4(   . 3/172"الفتح": كتاب احلج ــــ املقصد الثالث يف ز
رة أهل البقيع صــــ  )5(   .409"املنسك الكبري": فصل يف ز
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  فصل
ارة شهداء أحد    ز

أحٌد « وغريه "صحيح البخاري"يف  وُيستحبُّ أن يَزوَر شهداَء ُأحٍد ومساجَده واجلبَل نفَسه ملا
من  ولو من َشجره ِجْئتموه فُكُلو فإذا : زاد "الطياَلِسيُّ" عن "أنٍس" )1(»وُحنّبه جبٌل ُحيّبنا
دوام  هم لألدلة علىعلمُ  أي يَزيد ، وأفضُله يوُم اخلميس؛ ألن املوتى يَعَلمون)2(به كاعضاهه َتّرب 

  .)3(اإلحياءنقله يف  بعَده كما اقبله ويومً  اِعْلِمهم بزّوارهم يوَم اجلمعة ويومً 
املسجِد للجمعة ويوَم السبت الذهاُب لُقباء فَتعّني  ىلواملطلوُب يف يوِم اجلُمعة التبكُري أي إ

 فيه، هريَفوتَه مجاعُة الظ لئالصالة الصبح مبسجد رسول هللا  ، ويُبكِّر بعد)4(اخلميسُ 
، فُيسّلم عليه مع غاية اخلشوع واألدب، وينبغي ه َمبشهد سيِد الشُّهداء "محزَة"ئُ ابتدا واألوىل

ما فيه«أن ُيسّلَم مبَشهده على"عبِدهللا بِن جحٍش" و"ُمصعِب بِن عمري" ملا قيل:    .)5(»إ
"مبصعِب بِن عمري" فوقف عليه وقال:  مّر رسوُل هللا  وعن "ابن عمَر"

وسلِّموا عليهم، فوالذي نفسي بيده ال يسلم عليهم أحُد إال  أحياٌء عندهللا، فزوروهم مْ كُ أنَّ  دُ هَ شْ أَ «
  .)7(الفتح، كذا يف )6(»َردُّوا عليه السالَم إىل يوم القيامة

دُة  590بــَــنَـْته "أُم الناصر لدين هللا" سنة   "محزَة" وَمشهدُ «قال "ابُن حجٍر":  والز
ا البُري الداخ  أيضا البئَر اخلارجَة، وعند رجلي سيد "محزَة"، واحتفر زادها "قاواُن" ليةاليت 
  َمث يَزور )8(اهـ متويل عمارة املسجد، وبصحن املسجد قُرب بعض أمراء املدينة قُرب أسقر ،

  .)9(اللبابقبور بقية شهداء أحٍد كما فّصله يف 
                                                   

ب خرص الثمر: عن ابن عباس ع1482أخرجه "البخاري"(  )1(   .ن أبيه )، كتاب الزكاة ــــ 
  )، الباب: من امسه أمحد .1905املعجم األوسط": (  )2(
  .4/491"إحياء علوم الدين" للغزايل: املقام األول من املرابطة واملشارطة   )3(
رة قرب سيد دمحم حاشية ابن حجر اهليتمي على اإليضاح""  )4(   .504صــــ : الباب السادس يف ز
رة جبل أحد وأهله صــــانظر "إرشاد الساري": فصل يف   )5(   .575، 576ز
ذا اإلسناد «)، العني ــــ من امسه عمر ــــ وقال: 3700أخرجه الطرباين يف "األوسط"(  )6( ال يروى هذا احلديث عن ابن عمر إال 

  ».تفرد به أبو بالل
رة قرب النيب   )7(   . 3/172"الفتح": كتاب احلج ــــ املقصد الثالث يف ز
رة قرب سيد دمحم بن حجر اهليتمي على اإليضاح"حاشية ا"  )8(   .504صــــ : الباب السادس يف ز
رة جبل أحد وأهله صـــــ  )9(   .576انظر "إرشاد الساري": فصل يف ز
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  فصل 

ه من اآلبار َْقُر سجد قباء وما  ارة     ز
يت مسجَد قُبا، وهو أوُّل مسجٍد ُوِضع يف اإلسالم وأّوُل َمن  فيه  َوَضعَ وُيستحبُّ متأكِّدا أن 

، وهو أفضُل املساجد بكٍر" مث "ُعمُر" مث "عثماُن" مث "أبوحجرًا رسوُل هللا 
رته والصالة فيه و الّتقرَُّب بز تَيه يوَم السبت  َ ملا صّح عنه  )1(بعد املساجِد الثالثِة، واألوىل أن 

  ٍتيه راكبً )2(أن صالَة ركعتني فيه كعمرة يُصّلى فيه ركعَتني، ويف روايٍة  اوماشيً  ا، وإنه كان 
تيه كلَّ سبٍت، حتويل القبلة فاحملراُب األوُل عند  فيه قبلَ وأما مصاله  )3(صحيحٍة كان 

بُقبا،  صّلى فيه  األسطوانة الثالثة من الرَّحبة ُحماذ حمراَب املسجد، وهو أّوُل موضعٍ 
األسطوانِة  يَّ املصلى بعد الّتحويل شرقِ «، وقيل: )4(وبعد التحويل وهو احملراُب الثاين عند جدار القبلة
ا َحَجٌر مكتوٌب فيه »املذكوِر عن ميني املصلى يف حمراِب املسجِد اليومَ  ُ ، وأما الدّكُة املرتفِعُة اليت حمرا

حملراب  مقاُمه  وأن هذا قوىالت س علىأنه َلمسجٌد ُأسِّ  فإمنا كانت هي، وذاُت احلجر 
  .)5(عليه لُ وَّ عَ فأعيد يف غِري حملِّه فال يُـ  مَ دَّ هَ الذي عند األسطوانة الثالثة من الّرحبة وكأنّه تَـ 

قِته : «واحلفريُة اليت يف ِصحن املسجد قال "ابُن ُجبٍري" ا مربُك  حني  إ
ا َسنَة اهلجرة، ومما يُتربك به يف قُبا  اضطجع  داُر سعٍد يف ِقبلة املسجد، ُروى أنه نزل 

ولعله مسجُد داِر سعٍد، ويف قبلة  "علي" سجد الغريب موضٌع ُيسّمونه مسجدَ فيه، ويف قبلِة ركِن امل
  .مث أهُله وأهُل "أيب بكر" املسجد أيضا داُر"أم ُكلثوم" نزل به النيب 

س]   [ب أر

  .)6(فَيتوّضأ من مائها وَيشرب منهويَزور بِئَر أرِيٍس بُقرِب مسجِد قُبا 

                                                   
  .409"املنسك الكبري": فصل يف املساجد صــــ  )1(
ب ما جاء يف الصالة يف م324أخرجه "الرتمذي"(  )2( وكان من  سجد قباء ــــ عن أسيد بن ظهري األنصاري )، أبواب الصالة ــــ 

  ».حديث أسيد حديث حسن غريب«، قال "أبو عيسى": »الصالة يف مسجد قباء كعمرة«قال:  أصحاب النيب 
ب من أتى مسجد قباء كل سبت: عن ابن عمر 1193أخرجه "البخاري"(  )3(   .)، كتاب الصالة يف مسجد مكة واملدينة ــــ 
  .410"املنسك الكبري": فصل يف املساجد صــــ  )4(
رة قرب سيد دمحم حاشية ابن حجر اهليتمي على اإليضاح""  )5(   .506صــــ : الباب السادس يف ز
  .573صــــ الساري": فصل يف مساجد املنسوبة إليه انظر "إرشاد   )6(
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  [ب غرس]

  .)1(نصف ِميٍل إىل جهة الشمال وحوَهلا َمقربةٌ  ىمسجد قبا عل يُّ س وهي َشرقِ رْ غَ  وبئرُ 

  فصل
ارة القبور    آداب ز

ال ِمن ِقَبل رأسه إال إذا مل ميكن ذلك فَيِقف َيستقبل  ،يت الزائُر من ِقَبل رِْجِل الـُمتوىف« قالوا:
السالُم عليك داَر قوٍم مؤمنني وإ إن شاء هللا بكم «بوجهه وَحيرتمه كما حيرتمه يف احلياة، ويقول: 

  .»واألوُل هو الصحيحُ  »عليكم السالمُ «، وقيل: »ةأسأل هللا يل ولكم العافي الحقون،
جلس َجيِلس بعيدا منه إن كان يف احلياة جيلس بعيدا منه أو قريبا ، وإن طويًال  اقائمً  مث يدعو

 إىل "البقرةِ "وأّول "الفاحتةِ " منه إن كان جيلس قريبا منه، ويَقرأ من الُقران ما تَيّسر له على املختار كــ
، "سورة القدر"، و"كلتبارك امل"، و"سورة ٰيس"، و"آمن الرسول"، و"الكرسى آية"و "املفلحون"
ً  اَسبـْعً  اثنيت عشرَة مرًة أو إحدى عشرَة أو "إخالص"و "الكافرون"، و"اكمأهل"و ، أو ثال
  .)2(»أوِصْل ثواَب ما قرأتُه إىل فالٍن أو إليهم الّلهّمـ«، واالختياُر أن يقول: "الـُمعوََّذَتني"و

أقارُبه مث ُدفن فنت القرب وَوْطُئه، فما يصنعه الناُس ممن دُ  على ويُكره اجللوسُ «: الفتحويف 
أن َيِصَل إىل قرب قريبه مكروٌه، فينبعي أن َجيتنَب ما  إىل تلك الُقبورِ  ئن َوطَ مِ  حواليهم َخلقٌ 

رة يوُم اجلمعة ااستحّب بعُض املشايخ أن َميشي يف املقابر حافيً  ، وقد)3(»أمكنه م للز ، وأفضُل األ
ارهم يوَم بـََلَغين أن الـَموتى يَعَلمون بزوّ «": قال "حممُد بُن واسعٍ ، ويوُم السبت واإلثنني واخلميس

رُة القبور مستحبٌّ يف كل أسبوعٍ    .)4(اجلمعة ويوما قبله ويوما بعده، قد مّر التفصيُل، وز
ليس  مل يعَهد من السُّّنة، واملعهوُد منها وكلُّ ما ،وُيكره النوُم عند القرب وقضاُء احلاجة، بل أوىل

ا، والدعاءُ  إال رُ   .)5(قائما عندها ز

                                                   
رة قرب سيد دمحم حاشية ابن حجر اهليتمي على اإليضاح": "  )1(   .508صــــ الباب السادس يف ز
رة املقابر صــــ  )2(   .409"املنسك الكبري": فصل يف آداب ز
  .2/150"الفتح":كتاب الصالة ــــ فصل يف الدفن   )3(
رة املقابر صــــ"املنسك   )4(   .409الكبري": فصل يف آداب ز
  .2/150"الفتح":كتاب الصالة ــــ فصل يف الدفن   )5(
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  فصل 

رجوع    آداب ا

ء] [توديع  ستحب من ا بوي وما  سجد ا   ا

رةِ  م إذا فرغ من ز رِة املساجد، واملشاهِد الِعظاِم ُيستحبُّ أن يُودَِّع ،  سيد األ وز
مث مبا قُرب  هصالبصالٍة ودعاٍء مبا أحّب، وأوىل أن يكون مب مسجَد النيب 

َيت القَرب املقدَس فَيزوره كما حّرر، منه إىل ما يَلي َ مبا أحّب من ِديٍن أو دنيا،  مث يدعو املنَرب وأن 
 
ً
  من بَِلّيات الدارين. اوَيسأل َهللا تعاىل القبوَل والوصوَل إىل األهل سامل

َجتَعْل هذا آخَر الَعهِد بِنبّيك  ال الّلهّمـ«، مث يقول: هللا  رسولَ   غَري ُمَودِّع ويقول
روم لديه، والعافيَة يف الدنيا واآلخرة، وُرْد إىل أهِلنا  يل العوَد إليه، والعكوفَ  سجِده وَحَرِمه، ويسِّ

  وَجيتهد يف إخراج الدُّموع فإنه من عالماِت القبوِل.» آمني برمحتك  أرحم الرامحني ساملِني غاِمنني،
رً  امث يَنصرف ُمتهاِكيً  ِر الـُمنفيةٍ  ريفةِ على ُمفارقِة احلضرِة الش اُمتحسِّ ، ويَنبغي أن يَتصّدق )1(واآل

ألدعيِة واألذكاِر املأثورِة يف مواطِنهامبا تَيّسر له على ِجريان النيب  يت يف رجوعه    .و
ئِبون لربنا حامدون« ه حّرك دآبَته، وقال:فإذا أشرف على بلدِ  ، ويُرسل أماَمه َمن »آئِبون 

وإال ففي آِخِر النهار،  ا،َيطُرق أهَله يف الليل، بل يدُخل البلدَة ُغدوّ  السُّنَّـُة والُخيِربُ أهَله به، وهو 
ملسجد، وصّلى فيه ركعَتني للُقدوم إن مل يكن وقُت كراهةٍ   ، وكان رسوُل هللا)2(وإذا دخل بلَده بدأ 

ارً  ال يقَدم من السفر ملسجد فصّلى فيه ركعَتني مث  اإال  يف الضُّحى فإذا قِدم بدأ 
  .)3(َجيِلس. رواه "مسلٌم"

ور] ج ا ء وقت دخو  أهله وعالمة ا   [ا
ً  َتوً «وإذا دخل على أهله قال:  ً  َتو ً  لربنا أْو ، مث يَدُخل منزَِله وُيصلي »ال يُغاِدُر علينا َحو

لسالم ويُدمي ما أوْ  وَيشُكره على تعاىل هللاَ  وَحيمدُ  فيه ركعتني أيضا اله من إمتام العبادِة والرجوِع 
قي ُعُمره، بةِ محَده وَيشُكر مدَة حياتِه وَجيتِهد يف ُحماسبٍة ويف جمان وعالمُة  ما يُوِجب اإلحباَط يف 

                                                   
ب النون املنيف": قوله "  )1(   ).2/964أي املشرف على غريه. (املعجم الوسيط: 
  .587، 586انظر "إرشاد الساري": فصل يف آداب الرجوع صـــ  )2(
ب استحباب الركعتني يف املسجد: عن كعب بن مالك)، كتاب صال716أخرجه "مسلم"(  )3(   . ة املسافرين وقصرها ــــ 
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  .)1(مما كان قبل ايَعوَد خريً احلجِّ املربوِر أن 
وصّلى هللا على الّنِيب األُّمي  واحلمُد الذي هدا هلذا وما كنا لَنهتِدي لوال أْن هدا هللاُ،

  املبعوِث رمحًة للعاملني وعلى آِله وأصحابِه الطّيِبني الطاهرِين، وعلى مجيِع عباِد هللا الصاحلني.
صبيحَة اجلمعة  اوكرمً  اَه الكعبِة الشريفِة زادها ُهللا تعاىل شرفً اَمتَّ حبمِد هللا وُحسِن َتوفيِقه ِجت 

تعاىل على خِري خلِقه ه، واحلمُد هللا رب العاملني، وصلى ُهللا 1336السابع من شهِر رمضاَن سنة 
 ِله وأصحابِه أمجعني.آحممٍد و 

  
      

                                                   
  .587انظر "إرشاد الساري": فصل يف آداب الرجوع صــــ  )1(

حتقيقا وتعليقا ونظرا صبيحَة يوم  غنية الناسك يف بغية املناسكوحسن توفيقه من خدمة هذا الكتاب  انتهينا حبمد هللا
ثالث سنوات، فنسأل حوايل  استغرق هذا العمل، وقد 2018سنة  يوما 18- ه1439سنة  رمضان املبارك اجلمعة من 

هللا الكرمي أن يتقبله منا، وأن يرزقنا اإلخالص والسداد، وأن ينفع به دارسه والناظر فيه، وصلى هللا تعاىل على خري خلقه دمحم 
  وآله وصحبه أمجعني.



 فهارس                     

  
  
  
  
  
  

ةالفني فهارسال



 فهارس             

ت  فهرس اآل

  
 2 .................................................................. ]٩٧آل عمران: [ هت مت خت حت جت هب مب خب حب

 568 ....................................................................... ]٥٦األحزاب: [ نئ مئ زئ رئ ّٰ ِّ

 208 ................................................................................]١٥٨البقرة: [ ىث نث مث زث رث يت

 42 ............................................................. ]١٨٥البقرة: [ مخ  جخ مح جح مج حج مث هتُّ

 139 ............................................................................... ]١٨٧البقرة: [ جم يل ىل مل خل

  333 ................................................................................................... ]١٩٦ :البقرة[ حي جي  ٰه

 351 ...................................................................... ]١٩٦ :البقرة[ هس مس هث مث هت مت هب مب

 67 .............................................................. ]٢٦٧البقرة: [ رن مم ام يل ىل مل  يك ىكٱ

 2 .................................................................................... ]١٢٥البقرة:[ مس خس حس جس مخ جخ

 68 ....................................................................... ]١٠اجلمعة: [ ٰى ٰر ٰذ يي ىي ميٱ

 471 ........................................................................................... ]٢٥احلج: [  ٰذيي ىي مي خي

 2 ................................................................... ]٩٧املائدة:[ ٍّ ٌّ  ٰى ٰر ٰذ يي ىيٱ

 569 ................................................... ]٦٤النساء: [ خت حت جت  هب مب خب حب جب

  
  
  
  
  
  
  
  



 رسافه                   

 فهرس األحاديث

  
 213 .............................................................................................................. ابدءوا مبا بدأ هللا به

 577 ............................................................................................................. أحٌد جبٌل ُحيّبنا وُحنّبه

 500 ................................................................................................ إذا حّج الرجُل عن والديه تُقبل منه

 116 ........................................................................................... إذا دخل العشُر وأراد بعُضكم أن يضّحيَ 

 146 ........................................................................................ إذا مات ابُن آدَم انقطع عملُه إال من ثالثٍ 

 7 ............................................................................................. عملك استودع هللا دينك وأمانتك وخواتيم

 7 .................................................................................................. استودعك هللا الذي ال تضيع ودائعه

 577 ................................................................................................ َأْشَهُد أنَُّكْم أحياءٌ عندهللا، فزوروهم

 258 ....................................................................................... من عرفَة وعليه السكينة ملسو هيلع هللا ىلص أفاض رسوُل هللا

 247 ....................................................................................... أفضُل الدعاء دعاء يوم عرفة وأفضُل ما قلتُ 

 249 .............................................................................................. األنبياِء قبلى بعرفةَ  أكثُر دعائي ودعاء

 269 ................................................................................................................. صىاِْلَتِقْط يل حِ 

 71.............................................................................................................. الرَّكُب الواحُد شيطانٌ 

 578 ..................................................................................................... الصالة يف مسجد قباء كعمرة

 201 ................................................................................ الّلهّمـ أسألك الراحَة عند املوت والعفَو عند احلساب

 293 ............................................................................................ الّلهّم اْغِفْر للحاّج وملن استغفر له احلاجُّ 

لسالم  160 ................................................................................. الّلهّم أنت الّسالُم ومنك الّسالُم فحيِّنا ربّنا 

م أ  472 ...................................................................................... ْخَرجوين ِمن أحبِّ البالدالّلهّم إنك َتعلم أ

 209 ....................................................................................... الّلهّمـ إنك قلَت: ادعوين أستِجْب لكم وإنك

 7 .................................................................................................. اللهم إّين أعوذبك أن َأضّل أو ُأضلّ 

 544 ............................................................................................ الّلهّمـ َتقّبْل هذا عن أمِة حممٍد ممن شِهد

رِك يل فيه  201 ................................................................................................. الّلهّم قَنِّْعين مبا رزقَتين و

 556 .................................................................................................. الّلهّمـ لك ومنك عن حممٍد وأمته



 فهارس             

 545 .................................................................................................. هذا منك ولك، إن صاليتالّلهّمـ 

 473 .............................................................................................................. املدينُة خٌري من مكة

 571 ............................................................................................... إن يف مسجدي لُبقعًة لو يَعَلُم الناسُ 

 33...................................................................................................... أن للحاّج الراكب بكّل ُخطوةٍ 

 167 .............................................................................................. إنك رجٌل قويٌّ ال تـُزَاِحم على احلجر

 188 ................................................................................................. أنه إذا أراد أن يصّلي خلَف املقام

 7 ............................................................................................... ذكر الرجل يطيل السفر عليه السالم أنه

 258 ................................................................................................... كان َيسري اْلَعَنقَ  السالمعليه  أنه

 160 ........................................................................................... بسم هللا والصالُة والسالم على رسول هللا

 207 ........................................................................................... بسم هللا والصالُة والسالُم على رسول هللا

 277 ............................................................................................................... بسم هللا وهللا أكرب

 568 ................................................................................................... بـََلغنا أنه َمن وقف عند قرب النيب

 303 ........................................................................................................... ِبعوا بني احلج والعمرة

ٌت ال شّك فيهن  70............................................................................................. ثالُث دعواٍت مستجا

 228 .......................................................................... أَودُِّعه وأردُت اخلروَج إىل بيت املْقِدسملسو هيلع هللا ىلص  وَل هللاجئُت رس

 251 ............................................................................................ خُري يوم طلعت فيه الشمُس يوُم اجلمعة

 257 ....................................................................................................... يدعو بعرفةملسو هيلع هللا ىلص   رأيت النيب

 573 ................................................................................................................. ُزْر ِغبا تَـْزَدْد ُحبا

 227 ...................................................................................... صالٌة يف مسجدي هذا أفضُل من ألِف صالةٍ 

 227 ................................................................... أفضُل من ألِف صالٍة يف غريه من املساجدصالٌة يف مسجدي هذا 

 223 ...................................................................................... عجًبا للمرء املسلم إذا دخل الكعبَة كيف َيرفع

لُدْجلة فإن األرَض ُتطوی  70.............................................................................................. لليل عليكم 

 321 ...................................................................................................... عمرٌة يف رمضاَن تعِدل حجةً 

 577 ...................................................................................................... فإذا ِجْئتموه فُكُلو من َشجره

 248 ...................................................................................... يوِم عرفةَ َعشّيَة  ملسو هيلع هللا ىلص كان أكثُر دعاِء رسوِل هللا

 70..................................................................................... ال يَنزِل منزال إال وّدعه بركعتني ملسو هيلع هللا ىلص هللا كان رسولُ 



 رسافه                   

 69........................................................................................................... الفجرَ  إذا صّلى ملسو هيلع هللا ىلص كان

 248 ......................................................................................... عشّيَة عرفةَ  صلعم كان من دعاء رسوِل هللاِ 

لبيت  157 ........................................................................... كانت األنبياُء يدخلون احلََرَم ُمشاًة ُحفاًة، يطوفون 

 9 ....................................................................................... عليم الُقران والفرائض واملناسككانوا يرّغبون يف ت

 70................................................................................................ كّنا إذا نـََزلنا سّبحنا حّىت حنطَّ الرِحالَ 

 209 ....................................................................... هللا وحَده ال شريَك له ال إله إال هللاُ وحده، هللاُ أكُرب، ال إلَه إال

 562 ................................................................................. ال ُتشّد الرحاُل إال إىل ثالثِة مساجَد: مسجد احلرام

 468 .................................................................................................... ال َجيتمع يف أرض العرب دينان

 468 ..................................................................................................... أْن ُحيمل السالُح مبكةَ ال حيَِّل 

ريت  563 ............................................................................................................... ال يَعَمد إال ز

 213 ........................................................................................................... لتأُخذوا عّين مناسككم

 200 .................................................................................. ما انتهيُت إىل الركن اليماين قّط إال وجدُت جربيلَ 

لركن اليماين إال وعنده َمَلك يُنادي  201 ...................................................................................... ما مررُت 

ْلَموِقف َما  249 ............................................................................................ ِمن مسلٍم يَِقف َعشّيَة عرفَة 

 250 ............................................................................ ن يُعِتق هللاُ تعاىل فيه عبيًدا من النارما ِمْن يوٍم هو أكثُر أ

يت قَرب النيب  567 ....................................................................................... من ِقَبل القبلة ملسو هيلع هللا ىلص ِمَن السُّنة أن 

 93.......................................................................................... َمن أهّل حبّجٍة أو عمرٍة من املسجد األقصى

ريت َمن جاءين زائرًا ال  561 ................................................................................................. يَعمد إال ز

 500 ................................................................................................. من حج عن أبويه أو قضى عنهما

 500 ............................................................................................. فقد قضى عنهمن حّج عن أبيه أو أمه 

 511 ......................................................................... َمن حجَّ عن ميٍت ُكِتَب للميت حجٌة وللحاّج سبُع حّجاتٍ 

 33............................................................................................................ َمن حّج ِمن مكَة ماشًيا

 561 .................................................................................... َمن زار قربي بعد مويت كان كَمن زارين يف حيايت

 561 ................................................................................................... َمن زار قربي َوَجبْت له شفاعيت

 63................................................................................................ ِمن سعادِة ابِن آدَم استخارُة هللا تعاىل

لبيت سبًعا وال   200 ................................................................................... يتكّلم إال بسبحان هللاَمن طاف 



 فهارس             

 270 ..................................................................................................... َمن قُبلْت حّجُته رُِفعْت مجرتُه

اٍر فقد َمتَّ حجُّه  28.................................................................................... َمن َوَقف بَعَرفَة ساعًة مْن ليٍل أو 

 472 .................................................................................... وهللا إّنك خلُري أرِض هللا وأحبُّ أرض هللا إىل هللا

 580 ............................................................................................. ال يقَدم من السفر ملسو هيلع هللا ىلص وكان رسوُل هللا

لركن   200 ................................................................................................... اليماين سبعون َمَلكاوُّكل 

 141 ............................................................................................................... وال تلبس القفازين

 261 .................................................................................. ومل ُيسّبح بينهما شيئا مث اضطجع حىت طلع الفجرُ 

 261 ............................................................................................ ومل ُيسّبح بينهما، وعلى إثر واحدة منها

 67.............................................................................................. وخيرُُج يوَم اخلميس ففيه خرج رسوُل هللا

 574 .................................................................................. يُبعث منها سبعون ألفا على صورِة القمر ليلَة البدر

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 



 رسافه                   

 فهرس األعالم 

 
 204 ....................................................................................................................... امللّقنِ  ابن

 20......................................................................................................................... اهلمام ابن

 469 ......................................................................................................................الوهبان ابن

 249 ....................................................................................................................... ُجريجِ  ابن

 34......................................................................................................................... حجر ابن

 473 ....................................................................................................................... ابن دحية

 22....................................................................................................................... ابُن عابدين

 227 ..................................................................................................................... ابُن عبِد الرب

 23.......................................................................................................................... ابن ُجنيم

 49........................................................................................................................ أبو السُُّعود

 228 ....................................................................................................................... الشيخ أبُو

 228 ........................................................................................................................ أبو يعلى

 518 ............................................................................................................ أبوبكر دمحم بن الفضل

 70........................................................................................................................... أبوداود

 21......................................................................................................................... حنيفة وأب

 568 ....................................................................................................................... ُفديك وأب

 21........................................................................................................................ يوسف وأب

 343 ....................................................................................................................... أخي زادة

 295 ............................................................................................................... راهويه إسحاق ابن

 34............................................................................................................... إمساعيل بن أيب خالد

 32.......................................................................................................................... اَألْذُرعي

 201 ......................................................................................................................... األْزرُِقي

 353 ...................................................................................................................... اإلسبيجايب



 فهارس             

 229 ........................................................................................................................ اإلسنوي

 23........................................................................................................................... األكمل

 34........................................................................................................................... البيهقي

 161 .........................................................................................................................الرتمذي

 171 ....................................................................................................................... اجلّصاص

 34................................................................................................................. َمْسدي احلافظ ابن

 34............................................................................................................................ احلاكم

 510 ................................................................................................................... احلاكم الشهيد

 111 .................................................................................................................. اُحلّسام الشهيد

 176 .......................................................................................................................... احلسن

 35.................................................................................................................... البصرياحلسُن 

 140 ........................................................................................................................... احلليب

 100 ....................................................................................................................... اخلَُجْندي

 30.......................................................................................................................... الدَّبوِسي

 48............................................................................................................................ الرمحيت

 242 ................................................................................................................... لرشيدهارون ا

 23............................................................................................................................ الرملي

 309 ........................................................................................................................ الزَّعفراين

 186 ..........................................................................................................................الزيلعي

 28.........................................................................................................................الَسَرْخِسي

 118 ....................................................................................................................... السُُّروجي

 96..................................................................................................................... مري غين السيد

 22.......................................................................................................................... الشافعي

 345 ....................................................................................................................... الشُّرُنُباليل

ْليب  251 .......................................................................................................................... الشِّ

 33........................................................................................................................... الطَبَـَراين



 رسافه                   

 69........................................................................................................................ الَطَرابْـُلسي

 486 .......................................................................................................................... العتايب

 41.......................................................................................................................... الفارسي

 49.......................................................................................................................... القدوري

 308 .........................................................................................................................الكرخي

 35.......................................................................................................................... الَكْرماين

 230 ........................................................................................................................ املاوردي

 35...................................................................................................................... احملبُّ الَطَربي

 261 .......................................................................................................................... احملبويب

 563 ..................................................................................................................... جامي املنال

 117 ........................................................................................................................ الَنابـُُلسي

 246 ......................................................................................................................... الناِطِفي

 209 ......................................................................................................................... النَّسائي

 349 ......................................................................................................................... النسفي

 164 .......................................................................................................................... النَّووي

 100 ......................................................................................................................... الواقِدي

 421 .......................................................................................................................... الَوَبرِي

 233 ......................................................................................................................... اليافعي

 237 ..................................................................................................................... رشيُد الدين

 104 ...........................................................................................................................  زفرَ 

 34................................................................................................................... عيينةَ  سفيان بن

 45..................................................................................................................... مشُس اإلسالم

 309 ......................................................................................................... شهاُب الدين الَسَهْرَوْرِدي

 156 ........................................................................................................... السراج الوّهاج صاحب

 263 .................................................................................................................. صاحب اهلداية

 295 .......................................................................................................................... طاوس



 فهارس             

 188 ...................................................................................................................... عبُد الرزاق

 141 ................................................................................................................... عزُّ ابن مجاعةَ 

 232 ........................................................................................................................... عطاءٌ 

 295 .......................................................................................................................... ِعكرمةَ 

 29....................................................................................................................... عليُّ القاريُّ 

نَ   220 .................................................................................................................. عيسى بِن أ

 335 ...........................................................................................................................  عيين

 320 ........................................................................................................................... قاسمُ 

 40....................................................................................................................... قاضي خان

 49........................................................................................................................ قَـوَّاُم الدين

 100 ........................................................................................................................... مالكٍ 

 22...................................................................................................................... الشيباين دمحم

 356 .................................................................................................................. حممُد بُن مساعةَ 

 97........................................................................................................................... ُمْرِشِديٌّ 

 230 ....................................................................................................................... مّال ِسنان

 548 ........................................................................................................................... نصري

  142 ........................................................................................................................... هشام

  
  
  
  
  
  
  
  

 



 رسافه                   

 فهرس الكتب املرتمجة
 

 226 ...................................................................................................................... أخبار مكةَ 

 350 ......................................................................................................................... األسرار

 31............................................................................................................................ األصل

 318 .......................................................................................................................... األمايل

 149 .................................................................................................................... البحر الزاخر

 43...................................................................................................................... البحر العميق

 51.......................................................................................................................... التجنيس

 229 ........................................................................................................................ التهذيب

 349 .......................................................................................................................... التيسري

 76....................................................................................................................الُقْدسياحلاوي 

 198 ..................................................................................................................... اِحلرز الثمني

 183 ......................................................................................................................... الرُقـَّيات

 246 ..........................................................................................................................الروضة

 73........................................................................................................................ الشُّرُنْـُباللّية

 57...........................................................................................................................الظهريية

 126 ........................................................................................................................... الغاية

 291 ................................................................................................................ الفتاوى السراجية

 291 .......................................................................................................................... الفيض

َية  47............................................................................................................................. الِقنـْ

 162 .......................................................................................................................... الكايف

 65........................................................................................................................... الكفاية

 102 .........................................................................................................................املبسوط

تىب  47............................................................................................................................. ا

موع  229 ......................................................................................................................... ا



 فهارس             

 40............................................................................................................................. احمليط

 144 ....................................................................................................................... املستصفى

 305 ...................................................................................................................... املشكالت

ـُــْغِرب  30........................................................................................................................... املـ

 62............................................................................................................................ امللتقط

 120 ................................................................................................................ املناسك الفارسيّ 

 137 .......................................................................................................................... املنتقى

 47............................................................................................................................ املنهاج

 29............................................................................................................................ النُّخبة

 138 .......................................................................................................................... النوادر

 62............................................................................................................................ النوازل

 182 .......................................................................................................................... الوجيز

 55............................................................................................................................ الينابيع

 34..................................................................................................... حاشية ابن حجر على اإليضاح

 60..................................................................................................................... ِخزانة األكمل

 91..................................................................................................................... خالصة الوفاء

 51......................................................................................................................روضة العلماء

مع  53........................................................................................................................ شرح ا

 94..................................................................................................................... ضياء األبصار

 91...................................................................................................................... طوالع األنوار

 90...................................................................................................................... عمدة األبرار

 350 .................................................................................................................. مبسوط الِبكري

  500 ................................................................................................................. منسك الَكْرماينِّ 

  
  

  



 رسافه                   

  فهرس املصادر واملراجع
 

 .، دار املأثوريب العباس أمحد بن دمحم الناطفيأل األجناس يف الفروع .1
عبد  .د :حتقيق، )هـــ 643عبد هللا دمحم بن عبد الواحد املقدسي (ت  ضياء الدين أيبلاألحاديث املختارة أو املستخرج من األحاديث املختارة  .2

 )ش( .2، ط: 2000دار خضر  لبنان:، امللك دهيش
 .11أحسن الفتاوى للمفيت رشيد أمحد اللدهيانوي، امي ايچ سعيد، ط:  .3
ض، صبحي السامرائيو محدي السلفي  :حتقيق، )هـــ 581 اخلراط (ت البن األحكام الوسطى .4   )ش( .1995 مكتبة الرشد: ر
 م.2004، حتقيق: سيد عمران، القاهرة: دار احلديث )هـــ 505(ت إحياء علوم الدين أليب حامد الغزايل  .5
 )ش( .2هـــ، ط:  1414ر خضر دا بريوت:، د. عبد امللك عبد هللا دهيش :حتقيق، )هـــ 272 لفاكهي (تل أخبار مكة .6
 )ش( هـــ)، حتقيق: رشدی الصاحل ملحس، بريوت: دار األندلس للنشر. 250لألزرقي (ت  رأخبار مكة وما جاء فيها من اآل .7
مطبعة احلليب ، قاهرة: دقيقة عليها تعليقات الشيخ حممود أيبهـــ)،  683االختيار لتعليل املختار أليب الفضل عبدهللا بن حممود املوصلي (ت  .8

 )ش( .1937
 )ش( .1994، دمشق: دار ابن كثري حتقيق: عبد القادر األرنؤوط، )هـــ 676األذكار للنووي (ت  .9

 إرشاد الساري إىل مناسك املنال علي القاري حملمد حسني، لبنان: دار الکتب العلمية. .10
ض. ،إرشاد السالك البن فرحون .11  ط: مكتبة العبيكان، الر
د. عبد هللا بن عبد  :حتقيق، )هـــ 428علي اهلامشي البغدادي (ت  مد بن أمحد بن أيب موسى الشريف، أيبحمل الرشاد اإلرشاد إىل سبيل .12

 )ش( .1، ط: 1998مؤسسة الرسالة ، احملسن الرتكي
 )ش( .1، ط: 2000 ، بريوت: دار الكتب العلميةحتقيق: سامل دمحم عطا، دمحم علي معوضهـــ)،  463عبِد الّرب (ت  البناالستذكار  .13
 ).هـــ 430أليب زيد عبيد هللا بن عمر الدبوسي ( األسرار يف األصول والفروع .14
 )ش( .دار الفكربريوت:  )هـــ 1397(ت بكر بن حسن الكشناوي يبأسهل املدارك شرح إرشاد السالك أل .15
کستان: املکتبة الرمحانية. 970جنيم (ت  البناألشباه والنظائر  .16  هـــ)، 
 )ش( .1، ط: 2012 دار ابن حزم: بريوت، الدكتور حممَّد بوينوكالنهـــ)، حتقيق:  189مد بن احلسن الشيباين (ت حمل األصل .17
ـ)، 804امللّقن (ت  البناألعالم بفوائد عمدة األحكام  .18 ـ  دار العاصمة، السعودية: ق: عبد العزيز بن أمحد بن دمحم املشيقحيقحت هـ

 )ش( .1، ط: 1997
 )ش( .5، ط: 2002هـــ)، بريوت: دار العلم للماليني  1396(ت األعالم للزركلي  .19
 )ش( .2، ط: 1994بريوت: دار البشائر اإلسالمية  ،اإلفصاح على مسائل اإليضاح لعبد الفتاح حسني .20
التأليف (اهلالل) مطبعة ، مصر، ح: السيد دمحم علي الببالوييصح، تهـ)1313دوارد كرنيليوس فانديك (ت إكتفاء القنوع مبا هو مطبوع أل .21

 .هـ 1313
 م. 2008هـــ)، حتقيق: دمحم ابرهيم اخلفناوي، القاهرة: دار احلديث  204األم للشافعي (ت  .22
كستان: دار العلوم كراتشي  1368هـــ)، والشيخ عبد الکرمي الگمتهلوي (ت  1394إمداد األحكام للشيخ ظفر أمحد العثماين (ت  .23 هـــ)، 

 .1م، ط: 2010
 )ش( .2، ط: 1994مناسك احلج والعمرة للنووي، بريوت: دار البشائر اإلسالمية  اإليضاح يف .24
كستان: املكتبة الرشيدية. 970جنيم (ت  البنالبحر الرائق شرح كنز الدقائق  .25  هـــ)، 
 .2ط:  ،2011هـــ)، حتقيق: د. عبدهللا نذير أمحد عبد الرمحن مزي، املكتبة املكية  854البحر العميق أليب البقاء (ت  .26
كستان: املكتبة الرشيدية. 1181الصنائع للكاساين (ت  بدائع .27 سني درويش،  ن بن   هـــ)، حتقيق: دمحم عد
اية املقتصد .28 تهد و  )ش(م.  2004، القاهرة: دار احلديث )هـــ 595 (ت البن رشد احلفيد بداية ا
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ملغِريب (املتوىف: لحسني بن دمحم بن سعيد ل البدر التمام شرح بلوغ املرام .29   . (ش)1ط: ، ق: علي بن عبد هللا الزبنيق، حتهـ) 1119الالعّي، املعروف 
سر بن كمال ،وعبد هللا بن سليمان ،مصطفى أبو الغيطهـــ)، حتقيق:  804(ت  البن امللقن البدر املنري يف ختريج أحاديث الشرح الكبري .30 ، و

ض  )ش( .1، ط: 2004دار اهلجرة : ر
 )ش( .1، ط: 2000هـــ)، بريوت: دار الكتب العلمية  855البناية شرح اهلداية للعيين (ت  .31
ـ)، حت 558البيان يف مذهب اإلمام الشافعي ليحىي بن أيب اخلري اليمين (ت  .32 ـ ، 2000، جدة: دار املنهاج قاسم دمحم النوري :قيقهـ

 )ش( .1ط: 
، 1988 دار الغرب اإلسالمي، لبنان: دمحم حجي وآخرون .د: قيقهـــ)، حت 520أليب الوليد القرطيب (ت  البيان والتحصيل والشرح والتوجيه .33

 )ش( .2ط: 
 )ش( .1، ط: 1992، دمشق: دار القلم دمحم خري رمضان يوسفهـــ)، حتقيق:  879ج الرتاجم لقاسم بن قطلوبغا (ت  .34
 )ش( ، دار اهلداية.قق: جمموعة من احملققنيهـــ)، حت 1205ج العروس من جواهر القاموس ملرتضى الزبيدي (ت  .35
 )ش( .1، ط: 1994 دار الكتب العلميةهـــ)، بريوت:  897(ت  دمحم بن يوسف ليلخل ليلاخلملختصر   التاج واإلكليل .36
 .1، ط: 2002ريخ مكة املكرمة للدكتور دمحم إلياس عبد الغين، املدينة املنورة  .37
كستان: املكتبة الرشيدية. 743الدقائق لعثمان بن علي الزيلعي (تتبيني احلقائق شرح كنز  .38  هـــ)، 
 .1ط:  1440ه)، حتقيق: د. دمحم أمني املكي، إدارة القران والعلوم اإلسالمية كراتشي، 593التجنيس واملزيد لصاحب اهلداية، (ت  .39
 )ش( .2، ط: 1994 علميةدار الكتب ال: لبنانهـــ)،  540(ت  عالء الدين السمرقنديل حتفة الفقهاء .40
امشه حواشي الشرواين، وابن قاسم العبادي، مصر: املكتبة التجارية الكربى  البن املنهاج حتفة احملتاج بشرح .41  )ش( .1983حجر اهليتمي، (
 )ش( .1998هـــ)، بريوت: دار الكتب العلمية  748تذكرة احلّفاظ للذهيب (ت  .42
  . (ش)1ط: ، 1417 ق: إبراهيم مشس الدينيقحت هـ)656القوي بن عبد هللا أبو دمحم، زكي الدين املنذري (املتوىف: عبد العظيم بن عبد الرتغيب والرتهيب ل .43
ن (املتوىف: تصحيح الفصيح وشرحه ال .44 لس األعلى للشئون اإلسالمية، ق: د. دمحم بدوي املختونيقحت هـ)347بن درستويه ابن املرز  ،ا

 . (ش)هـ1419، القاهرة
 .4ط:  ،هـ 1426، دار القلم، دمشق هـ) حتقيق: تقي الدين الندوي1304لكنوي (ت املمجد على مؤطا دمحم لالتعليق  .45
كستان: املكتبة احلقانية. 1304التعليقات السنية على الفوائد البهية، للكنوي (ت  .46  هـــ)، (هامش الفوائد البهية) 
 . (ش)1ط:  1419كات عبد هللا بن أمحد النسفي، بريوت: دار الكلم الطيب وحقائق التأويل) أليب الرب  مدارك التنزيل( تفسري النسفي .47
ق: يقحت هـ)488دمحم بن فتوح بن عبد هللا بن فتوح بن محيد األزدي امليورقي احلَِميدي (املتوىف:  ،تفسري غريب ما يف الصحيحني البخاري ومسلم .48

 . (ش)1ط: ، 1415 ،القاهرة ،مكتبة السنة ، الدكتورة: زبيدة دمحم سعيد عبد العزيز
 . (ش)1ط: ، 1406، سور د،دار الرشي، ق: دمحم عوامةيقحت تقريب التهذيب البن حجر .49
كستان: املكتبة الرشيدية. .50  تقريرات الرافعي على هامش الدر املختار لعبد القادر الرافعي، 
 . (ش)2ط:  ،م 2006 ،دار املعارف ،ق: د. عبد العزيز مطريق، حتهـ)597بن اجلوزي (املتوىف: تقومي اللسان ال .51
 .1، ط: 2006تكملة فتح امللهم بشرح صحيح اإلمام مسلم لشيخ اإلسالم دمحم تقي العثماين، لبنان: دار إحياء تراث العريب  .52
 )ش( .1، ط: 1989هـــ)، بريوت: دار الكتب العلمية  852حجر العسقالين (ت  البنالتلخيص احلبري  .53
 )ش( .2، ط: 2002هـــ)، (هامش املستدرك على الصحيحني)، بريوت: دار الكتب العلمية  748(ت تلخيص املستدرك للذهيب  .54
هـــ)، حتقيق: عبد احلکيم، وأنور صاحل، السعودية:  792(ت  صدر الدين علّي بن علّي ابن أيب العز احلنفيل التنبيه على مشكالت اهلداية .55

 )ش( .1، ط: 2003املكتبة الرشد 
 . (ش)1ط: ،  م 2001،بريوت، دار إحياء الرتاث العريب، ق: دمحم عوض مرعبيق، حتهـ)370مد بن أمحد بن األزهري اهلروي (املتوىف: ذيب اللغة حمل .56
، بريوت: دار ق: عادل أمحد عبد املوجود، علي دمحم معوضيقهـــ)، حت 516التهذيب يف فقه اإلمام الشافعي أليب دمحم احلسني البغوي (ت  .57

 )ش( .1، ط: 1997 الكتب العلمية
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مركز جنيبويه للمخطوطات ، ق: د. أمحد بن عبد الكرمي جنيبيق، حت)هـــ 776 (تاملكي  التوضيح يف شرح املختصر الفرعي البن احلاجب .58
 )ش( .1، ط: 2008 وخدمة الرتاث

د الدكن، دائرة املعارف العثماينهـــ)،  354حبان (ت  البنالثقات  .59  )ش( .1، ط: 1973 اهلند ،حبيدر آ
 )ش( .1، ط: 1982 مكتبة احللواين ، بريوت:حتقيق : عبد القادر األرنؤوط، )هـــ 606 (تاألثري  البن جامع األصول يف أحاديث الرسول .60
كستان، إدارة القران والعلوم اإلسالمية،  .61 اهد اإلسالم القامسي،   م.2009جديد فقهي مباحث 
ملنسك  .62  هـــ). 994الكبري لرمحت هللا السندي (ت مجع املناسك ونفع الناسك املعروف 
 . (ش)1ط: ، م1987دار العلم للماليني ،بريوت، ق: رمزي منري بعلبكييقحت هـ)321بن دريد األزدي (ت مجهرة اللغة ال .63
كستان، املكتبة دار العلوم كراتشي،  .64  ه.1433جواهر الفقه، للمفيت شفيع العثماين، 
كستان: املكتبة: مري دمحم. 775عبد القادر القرشي (تاجلواهر املضية يف طبقات احلنفية ل .65  هـــ)، 
كستان: املكتبة الرمحانية. 800اجلوهرة النّرية شرح خمتصر القدوري للحّدادي (ت يف حدود  .66  هـــ)، حتقيق: إلياس قبالن، 
 هـــ)، بريوت: دار احلديث. 974حاشية ابن حجر اهليتمي على اإليضاح (ت  .67
كستان: املكتبة الرشيدية. 1253على الدر املختار البن عابدين الشامي (ت حاشية ابن عابدين  .68 يد طعمه حليب،    هـــ)، حتقيق: عبد ا
كستان: املكتبة األشرفية. 1021حاشية الشليب على تبيني احلقائق (ت  .69  هـــ)، (هامش تبيني احلقائق)، 
كستان: قدميي كتب خانه. 1231يل (ت حاشية الطحطاوي على مراقي الفالح للحسن بن عمار الشرنبال .70  هـــ)، 
كستان: النورية الرضوية. 593احلاوي القدسي يف فروع الفقه احلنفي ألمحد بن حممود بن الغزنوي (ت  .71  هـــ)، 
 .1، ط: 1434هـــ)، حتقيق: دمحم إسحاق دمحم آل ابراهيم  1014احلرز الثمني ملنال علي القاري (ت  .72
سني أمحد إبراهيم يقهـــ)، حت 507(ت  بكر الشاشي، أيب رمد بن أمحد بن احلسني بن عمحمل معرفة مذاهب الفقهاءحلية العلماء يف  .73 ق: د. 

 . (ش)1، ط: 1980 مؤسسة الرسالة، بريوت: درادكة
 .، دار الكتب العلميةأليب يعقوب يوسف بن علي بن دمحم اجلرجاين خزانة األكمل يف الفروع .74
كستان: املكتبة الرشيدية. 542ر بن عبد الرشيد البخاري (ت خالصة الفتاوى لطاه .75  هـــ)، 
خبار املصطفى للسمهودي (ت  .76  . (ش)دمحم األمني دمحم حممود أمحد اجلكيين .دراسة وحتقيق: د هـــ)، 911خالصة الوفاء 
 )ش( هـــ)، دار إحياء الكتب العربية. 885ملنال خسرو (ت  درر احلكام شرح غرر األحكام .77
كستان، املکتبة دار العلوم كراتشي، الرس د .78  ه.1431رتمذي للمفيت دمحم تقي العثماين، 
 .1، ط: 1413، بريوت: دار الكتب العلمية مصطفى عبد القادر عطا :قيقهـــ)، حت 360الدعاء للطرباين (ت  .79
يبق: أبو قتيبة يقحت هـــ)، 1033دليل الطالب لنيل املطالب ملرعي بن يوسف املقدسي (ت  .80 ض: احلنبلي دار الطيبة نظر دمحم الفار ، ر

 )ش( .1، ط: 2004
ض، عبد العزيز بن إبراهيم بن قاسملالدليل إىل املتون العلمية  .81   )ش( .1، ط: 2000 دار الصميعي: ر
 )ش( .1، ط: 1994 اإلسالمي دار الغربهـــ)، حققه مجاعة من العلماء، بريوت:  684الذخرية للقرايف أليب العباس شهاب الدين القرايف (ت  .82
كستان: إدارة املعارف  .83  .2، ط: 2004رفيق حج حملمد رفيع العثماين، 
 .دار الطالئع، ق: مسعد عبد احلميد السعدينيق،حتهـ)370مد بن أمحد بن األزهري اهلروي (ت حمل الزاهر يف غريب ألفاظ الشافعي .84
كستان، امي ايچ سعيد.زبدة املناسك مع عمدة الناسك، للشيخ رشيد أمحد  .85  الكنكوهي، 
 . (ش)1، ط: 2000 دار الكتب العلمية: لبنان ،)هـــ 392 عثمان بن جين املوصلي (تل سر صناعة اإلعراب .86
 .1، ط: 1998هـــ)، حقق أصوله وخرج أحاديثه الشيخ خليل مأمون شيحا، لبنان: دار املعرفة  1126سنن ابن ماجه حملمد بن يزيد القزويين (ت  .87
هـــ)، حقق أصوله وخرج أحاديثه الشيخ خليل مأمون شيحا، بريوت: دار املعرفة  275نن أيب داؤد لسليمان بن األشعث السجستاين (ت س .88

 .1، ط: 2001
هـــ)، حقق أصوله وخرج أحاديثه الشيخ خليل مأمون شيحا، بريوت: دار املعرفة  279سنن الرتمذي حملمد بن عيسى بن سورة الرتمذي (ت  .89
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 .1، ط: 2002
 .1، ط: 2001هـــ)، حتقيق عادل أمحد عبد املوجود، وعلي دمحم معوض، بريوت: دار املعرفة  385سنن الدار قطين لعلي بن عمر الدار قطين (ت  .90
 .3، ط: 2003هـــ)، حتقيق: دمحم عبد القادر عطا، بريوت: دار الکتب العلمية  458السنن الكربى للبيهقي (ت  .91
 .2هـــ)، حتقيق: عبد الوارث دمحم علي، بريوت لبنان: دار الكتب العلمية، ط:  303سنن النسائي (ت  .92
 )ش( .3، ط: 1985 مؤسسة الرسالة، بريوت: جمموعة من احملققنيهـــ)، حتقيق:  748 لذهيب (تل سري أعالم النبالء .93
 )ش( .1، ط: 1986 ريدار ابن كث: دمشق، حممود األرنؤوطهـــ)، حتقيق:  1089 (ت  بن العمادال شذرات الذهب .94
 هـــ)، منشورات العريب. 970شرح احلموي على األشباه للسيد أمحد بن دمحم احلموي (ت  .95
 )ش( .1، ط: 1996هـــ)، بريوت: دار الكتب العلمية  1122حملمد بن عبد الباقي الزرقاين ( شرح الزرقاين على املواهب اللدنية .96
 )ش( .1، ط: 1983، دمشق: املكتبة اإلسالمية دمحم زهري الشاويش، واألرنؤوط حتقيق: شعيب هـــ)، 516شرح السنة للبغوي (ت  .97
 )ش( هـــ)، دار الفكر. 1230الشرح الكبري للشيخ أمحد الدردير (ت  .98
كستان : ايچ امي سعيد. 1014شرح النقاية ملنال علي القاري (ت  .99  هـــ) 

 )ش( .1، ط: 2010احملققني، بريوت: دار البشائر اإلسالمية هـــ)، حتقيق: مجاعة من  370شرح خمتصر الطحاوي للجصاص (ت  .100
 .1ط:  ،هـ 1405 ،دار الكتب العلمية، بريوت ،ق: الشيخ خليل حميي الدين امليسيق، حتهـ)1014القاري (ت  عليال نلملشرح مسند أيب حنيفة  .101
 )ش( .1، ط: 2011، بريوت: دار الكنوز باللق د. عبد املنعم خليفة أمحد يقهـــ)، حت 643شرح مشكل الوسيط البن الصالح (ت  .102
ض: مكتبة الرشد عبد العلي عبد احلميد حامد .دهـــ)، حتقيق:  458شعب اإلميان للبيهقي (ت  .103   )ش( .1، ط: 2003، ر
 )ش( .4، ط: 1987، بريوت، دار العلمأمحد عبد الغفور عطار: حتقيقهـــ)،  393الصحاح للجوهري (ت  .104
 )ش( .1، ط: 1993، بريوت: مؤسسة الرسالة ق: شعيب األرنؤوطيقهـــ)، حت 354بن حبان الدارمي (ت صحيح ابن حبان حملمد  .105
 )ش( .4، ط: 2003، بريوت: املكتبة اإلسالمي ق د. دمحم مصطفى األعظمييقحت هـــ)، 311صحيح ابن خزمية حملمد بن إسحاق بن خزمية (ت  .106
ض: دارالسالم  256صحيح البخاري حملمد بن إمساعيل البخاري (ت  .107  .2، ط: 1999هـــ)، ر
 .1، ط: 2004هـــ)، حتقيق: أمحد زهوة، وأمحد عناية، بريوت: دار الكتاب العريب  261صحيح مسلم ملسلم بن احلجاج القشريي (ت  .108
 (خمطوطة) .)هـــ 1219(ت ضياء األبصار على منسك الدر املختار للشيخ دمحم طاهر سنبل بن دمحم سعيد سنبل املكي املدرس احلنفي .109
 )ش(.1، ط 1407عامل الكتب: بريوت، د. احلافظ عبد العليم خان هـــ)، حتقيق 851تقي الدين ابن قاضي شهبة (ت ل طبقات الشافعية .110
 )ش( .1، ط: 1970 دار الرائد العريب: لبنانهـــ)، حتقيق: إحسان عباس،  476 اسحاق إبراهيم بن علي الشريازي (ت يبأل طبقات الفقهاء .111
، هـ1311 املطبعة العامرة،، بغداد، هـ)537جنم الدين النسفي (ت ، عمر بن دمحم بن أمحد بن إمساعيلالطلبة يف اصطالحات الفقهية ل طلبة .112

 )ش( .ط: بدون طبعة
 .هـــ)، (خمطوطة) 1257(ت طوالع األنوار على الدر املختار للشيخ دمحم عابد بن أمحد بن يعقوب األنصاري السندي احلنفي .113
اؤ الدين املقدسيالعدة  .114  )ش( .2003، قاهرة: دار احلديث )هـــ 624(ت  شرح العمدة لعبدالرمحن بن إبراهيم، 
دار الكتب : لبنان، عادل أمحد عبد املوجود، و علي دمحم عوض ، حتقيق:)ـــــــهـ 623 تالقاسم الرافعي القزويين ( يبأل العزيز شرح الوجيز .115

 )ش( .1ط 1997 العلمية
حتقيق: أ. ، هـ)616دمحم جالل الدين عبد هللا بن جنم بن شاس بن نزار اجلذامي السعدي املالكي (ت  أليب الثمينة يف مذهب عامل املدينةد اجلواهر عق .116

 . (ش)1ط: ، هـ 1423اإلسالمي، دار الغرب ،بريوت ،د. محيد بن دمحم حلمر
 )ش( لرتاث العريب.هـــ)، بريوت: إحياء ا 855عمدة القاري شرح صحيح البخاري للعيين (ت  .117
كستان: املكتبة الرشيدية. 786العناية شرح اهلداية ألكمل الدين البابريت (ت  .118  )ش( هـــ)، (هامش فتح القدير)، 
 )ش( .مكتبة اهلالل، بريوت: السامرائيو املخزومي،  :قيقهـــ)، حت 170العني خلليل بن أمحد الفراهيدي (ت  .119
 )ش( هـــ)، بريوت: دار املعرفة. 1004لي (ت غاية البيان شرح زبد ابن أرسالن للرم .120
كستان: املكتبة النعمانية. 956غنية املستملي شرح منية املصلي إلبراهيم احلليب (ت  .121  هـــ)، 
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كستان: املكتبة احلقانية. 827الفتاوى البزازية حلافظ الدين البزازي (ت  .122  هـــ)، (هامش الفتاوى اهلندية)، 
رخانية  .123 كستان: املكتبة الرشيدية. 786لعامل بن العالء األنصاري (ت الفتاوى التا  هـــ)، حتقيق: شبري أمحد القامسي، 
كستان: املكتبة احلقانية. 592الفتاوى اخلانية لقاضي خان (ت  .124  هـــ)، (هامش الفتاوى اهلندية)، 
كستان: زمزم پبلشرزهـــ)، حتقيق: دمحم عثمان البست 569الفتاوى السراجية لسراج الدين األوشي (ت  .125  .1، ط: 2011وي، وشيخ رضاء احلق، 
 .(خمطوطة) لظهري الدين، أيب بكر دمحم بن أمحد الفتاوى الظهريية .126
کستان: مكتبة احلرمني. 211الفتاوى الولواجلية لعبد الرشيد الولواجلي (ت  .127  هـــ)، حتقيق مقداد بن موسٰی فريوی، 
موعة من العلماء  الفتاوی .128 كستان: املكتبة الرشيدية.اهلندية،   اهلند، 
كستان: زمزم پبلشرز  .129  .2015فتاوی دار العلوم زكر للشيخ رضاء احلق، حتقيق: دمحم إلياس شيخ، 
كستان: دار اإلشاعت  .130  .  2009فتاوی رحيمية للشيخ سيد عبد الرحيم الجپوري، 
كستان: إدارة الفاروق  .131  .4 ، ط:2011فتاوی حممودية حملمود جنجوهي، 
كستان: املكتبة الرشيدية. 852فتح الباري البن حجر العسقالين (ت  .132 ز، ودمحم فؤاد عبد الباقي،   هـــ)، صححه وحققه عبد العزيز بن 
كستان: املكتبة 852فتح الباري البن حجر العسقالين (ت  .133 ز، ودمحم فواد عبد الباقي،   الرشيدية. هـــ)، صححه وعلق عليه عبد العزيز بن عبدهللا بن 
كستان: املكتبة الرشيدية. 861القدير البن اهلمام (ت  فتح .134 ته وأحاديثه الشيخ عبدالرزاق غالب املهدي،   هـــ)، علق عليه وخرج آ
 .)،كراتشي، امي ايچ سعيدشرح كنز الدقايق (هامشأليب السعود السيد دمحم املصري احلنفي  فتح املعني .135
كستان: ايچ امي سعيد  1014ملنال علي القاري (ت النقاية  العناية بشرح ب فتح .136  .2005هـــ)، قدم عليه الشيخ عبد الفتاح أبو غده، 
 م: لوهبة مصطفى الزحيلي، دار الفكر أفاق.- د- الفقه اإلسالمي وأدلته، ا .137
 )ش( .1، ط: 1986 مطبعة اإلنشاء، دمشق: لحاّجة كوكب عبيد، لفقه العبادات على املذهب املالكي .138
 )ش( .1، ط: 2002 إحياء الرتاث العريب، عبد الرزاق املهدي ، حتقيق:)هـــ 429 منصور الثعاليب (ت عبد امللك أيبل اللغة وسر العربيةفقه  .139
كستان: املكتبة احلقانية. 1304الفوائد البهية يف تراجم احلنفية لعبد احلي اللكنوي (ت  .140  هـــ)، 
 )ش. (2، ط: 1988 رية: دار الفكرسو ، لدكتور سعدي أبو حبيبل القاموس الفقهي .141
دى (ت  د الدين أيبقاموس احمليط  .142 ، بريوت ،حتقيق: مكتب حتقيق الرتاث يف مؤسسة الرسالة، هـ)817طاهر دمحم بن يعقوب الفريوزآ

 . (ش)8ط:  ،هـ 1426 مؤسسة الرسالة للطباعة والنشر والتوزيع،
 ، دار الفكر.رى لقاصد أم القرى للمحب الطربيالقِ  .143
 )ش( .1، ط: 1994 دار الكتب العلميةبريوت:  هـــ)، 620(ت  بن قدامة املقدسيال الكايف يف فقه اإلمام أمحد .144
 ، داربريوت ،علي دمحم معوض -  حتقيق: عادل أمحد عبد املوجود، هـ)365أمحد بن عدي اجلرجاين (ت  أليب الكامل يف ضعفاء الرجال .145

 . (ش)1ط: ، هـ1418 ،الكتب العلمية
هـــ)، حتقيق: د. وليد عبدهللا املنيس، بريوت: دار البشائر اإلسالمية  1417الناسك ألداء املناسك حملمد بن سليمان آل جراح (ت كفاية .146

 . (ش)1، ط: 2001
كستان: املكتبة الرشيدية. .147  الكفاية شرح اهلداية جلالل الدين الكرالين (هامش فتح القدير)، 
 للدكتور لؤي بن عبد الرؤوف اخلليلي احلنفي، دار الفتح للدراسات والنشر. بدينآليل احملار يف ختريج مصادر ابن عا .148
عبد الكرمي بن صنيتان  ، حتقيق:)هـــ 415ت ( احلسن ابن احملاملي الشافعيّ  أيب، محد بن دمحم بن أمحد الضيبّ اللباب يف الفقه الشافعي أل .149

 )ش( .1ط:  ، هـــ 1416ي دار البخار  :السعودية ،العمري
کستان: املكتبة األشرفية. 711لسان العرب البن منظور األفريقي (ت  .150  هـــ)، مراجعة وتدقيق يوسف البقاعي، مشس الدين، نضال علي، 
 . (ش)1986هـــ)، بريوت: دار املعرفة  483املبسوط للسرخسي (ت  .151
تىب شرح خم .152  هـــ). (خمطوطة). 658ي الغزميين (ت الرجا جنم الدين خمتار بن دمحم بن حممود الزاهدأليب  تصر القدوريا
ر يف  شرح ملتقى األحبر لداماد أفندي (ت  .153  )ش( هـــ)، بدون طبعة. 1078جممع األ
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موع شرح املهذب للنووي (ت  .155  )ش( هـــ)، دار الفكر. 676ا
کستان: إدارة القرآن کراتشي. 616احمليط الربهاين لربهان الدين البخاري (ت  .156  هـــ)، 
 . (ش)5ط:   ،هـ1420، ،املكتبة العصرية، بريوت ،ق: يوسف الشيخ دمحميق، حتهـ)666يب بكر الرازي (ت أل خمتار الصحاح .157
دار إحياء الرتاث  ،بريوت، ق: خليل إبراهم جفاليق، حتهـ)458احلسن علي بن إمساعيل بن سيده املرسي (ت  يباملخصص أل .158

  . (ش)1ط: ،  هـ1417،العريب
 )ش( .دار الرتاثهـــ)، بريوت:  737، البن احلاج (تاملدخل .159
 .2005املنشاوي، قاهرة: دار احلديث  هـــ)، حتقيق، عامر اجلزار، وعبدهللا 179املدونة الكربى ملالك بن أنس األصبحي (ت  .160
كستان، قدميي كتب خانه. 1069مراقي الفالح للشرنباليل (ت  .161  هـــ)، ضبطه وصححه دمحم عبد العزيز اخلادي، 
كستان: املكتبة الفريدية. 1014مرقاة املفاتيح شرح مشکاة املصابيح ملنال علي القاري (ت  .162  هـــ)، حتقيق: مجال عيتاين، 
ــ)، حتقيق: د. سعود بن إبراهيم بن دمحم بن دمحم الشرمي ، بريوت: شركة دار البشائر اإلسالمية  883يف املناسك للكرماين (ت املسالك  .163 هـ

 .1، ط: 2003
  .1، ط: 2002هـــ)، حتقيق مصطفى عبدالقادر عطا، بريوت: دار الكتب العلمية  405املستدرك للحاكم النيسابوري (ت  .164
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يد السلفييقهـــ)، حت 360املعجم الكبري للطرباين (ت  .174  )ش( .2، ط: 1994القاهرة: املكتبة ابن تيمية  ق: محدي بن عبد ا
 )ش( .1928سركيس : مصر ،)هـــ 1351 إليان سركيس (ت بن يوسفل معجم املطبوعات العربية واملعربة .175
 )ش( هـــ)، بريوت: دار إحياء الرتاث العريب. 1408ت غب (معجم املؤلفني لعمر بن رضا بن دمحم را .176
ت، و براهيم مصطفىإل املعجم الوسيط .177  .دار الدعوة، دمحم النجارو ،حامد عبد القادرو  ،أمحد الز
کستان، املکتبة البشرى،  .178 لنبوري،   ــ.ه1432معلم احلجاج للمفيت سعيد أمحد 
 )ش( هـــ)، بريوت: دار الكتاب العريب. 610املغرب يف ترتيب املعرب، للمطرزي (ت  .179
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القاهرة، دار احلديث د. السيد دمحم السيد، للقاهرة،  هـــ)، حتقيق: د. دمحم شرف الدين خطاب، و 682املغين البن قدامة املقدسي (ت  .181

 .1، ط: 1995
، هـ)364(املتوىف: » ابن السُّينِّ «محد بن دمحم بن إسحاق بن إبراهيم بن أسباط بن عبد هللا بن إبراهيم بن بَُديح، الِدينـََوريُّ، املعروف بـ مقامات القرين أل .182

 . (ش)القرآن دار القبلة للثقافة اإلسالمية ومؤسسة علوم، جدة / بريوت ،ق: كوثر الربينيقحت
 هـــ)، مؤسسه انتشارات دار العلم. 1946املنجد يف اللغة للويس معلوف (ت  .183
كستان: مكتبة الرشيدية  1253منحة اخلالق على البحر الرائق البن عابدين (ت .184  .1999هـــ)، (هامش البحر الرائق)، حتقيق زکر عمريات، 
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جامعة اإلمام دمحم ، ق: دمحم رشاد سامليق، حتهـ)728البن تيمية احلراين احلنبلي الدمشقي (ت  منهاج السنة النبوية يف نقض كالم الشيعة القدرية .185
 . (ش)1ط: ، هـ 1406،بن سعود اإلسالمية

 )ش( .1، ط: 2000 دار الكتب العلميةهـــ)،  974املنهاج القومي شرح مقدمة احلضرمية أليب العباس الغاري (ت  .186
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 )ش( .3، ط: 1992هـــ)، دار الفكر  954مواهب اجلليل يف شرح حمتصر خليل لشمس الدين الطرابلسي (ت  .188
كستان: امل .189  .2011كتبة العلوم اإلسالمية املوسوعة الفقهية الكويتية هليئته كبار علماء اإلسالم، 
 )ش( .1، املكتبة العلمية، ط: عبد الوهاب عبد اللطيف :تعليق وحتقيقهـــ)،  179موطأ لإلمام مالك (ت  .190
 )ش( .2، ط: 1412 املطبوعات اإلسالمية: حلب، اعتىن به: عبد الفتاح أبو ُغّدةهـــ)،  748(ت لذهيبل املوقظة يف علم مصطلح احلديث .191
 )ش( هـــ)، مصر: دار الكتب. 874 احملاسن مجال الدين (ت يبأل الزاهرة يف ملوك مصر والقاهرةالنجوم  .192
ن دمحم عوامة :قيقهـــ)، حت 762نصب الراية جلمال الدين الزيلعي (ت  .193  )ش( .1، ط: 1997، لبنان: مؤسسة الر
 )ش( .1، ط: 2010ن بن دمحم، دار الوسيلة نضرة النعيم يف مكارم أخالق الرسول الكرمي ج لصاحل بن عبدهللا وعبد الرمح .194
 )ش(، مصر: املكتبة العلمية. فيليب حيت: قيقهـــ)، حت 911الل الدين السيوطي (ت جل نظم العقيان يف أعيان األعيان .195
 (ش) 1ط:، دار الفكر، بريوت ،هـ)1316حملمد بن عمر نووي اجلاوي البنتين التناري (ت  اية الزين يف إرشاد املبتدئني .196
، بريوت: اجلزري املكتبة حممود دمحم الطناحيو   ،طاهر أمحد الزاوى :حتقيقهـــ)،  606النهاية يف غريب احلديث واألثر البن األثري اجلزري (ت  .197

 )ش( .1997العلمية 
كستان: املكتبة احلقانية. 1005النهر الفائق لسراج الدين ابن جنيم (ت  .198  هـــ)، حتقيق: أمحد عز وعناية، 
 )ش(. 1، ط: 1993 دار احلديث، مصر: عصام الدين الصبابطي :حتقيقهـــ)،  1250وطار للشوكاين (ت األ نيل .199
كستان: املكتبة البشرى  593اهلداية للمرغيناين ( .200  .2، ط: 2008هـــ)، 
 )ش( .دار إحياء الرتاث العريبلبنان:  هـــ)، 1399(ت  البغداديهدية العارفني إلمساعيل بن دمحم  .201
بريوت: دار إحياء  وتركي مصطفى ،أمحد األرنؤوط: قيقهـــ)، حت 764لوفيات لصالح الدين خليل بن أبيك بن عبدهللا الصغرى (ت الوايف  .202

 )ش( .2000الرتاث 
 )ش( .3، ط: 2001الوجيز يف فقه السنة والكتاب العزيز لعبد العظيم بن بدوي بن دمحم، مصر: دار ابن رجب  .203
 )ش( .2هـــ، ط:  1425هـــ)، جده: دار املنهاج  1350ج ليوسف بن إمساعيل النبهاين (ت  رسولوسائل الوصول إىل مشائل ال .204
 )ش( .1994، بريوت: دار صادر إحسان عباس :قيقهـــ)، حت 681(ت  بن خلكانوفيات األعيان ال .205
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ْحَمل الدآبة على الصالة يف مطلب
َ
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 99 ........................................................................................... تنبيه
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 103 ....................................................................................... ]الشعر[
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 104 ....................................................... ]إحرام غري من[ وقته اآلفاقي جماوزة يف فصل

 105 ............................................ ]الصور بعض يف املتجاوز على العود جواز عدم يف[ تنبيه

 106 ..................................... ]وبلغ أسلم مث إحرام بغري امليقات جتاوزا إذا والصيب الكافر حکم[

اوزة نيب الدم وجوب يف الفرق عدم[ ً  أو عمًدا امليقات عن ا  107 .................................. ]نسيا

 107 .......................................................... إحرام بغري مكة اآلفاقي دخول يف مطلب

 108 ............................. ]عليه الدم ووجوب إحرام بال امليقات مبجاوزة النسكني أحد لزوم يف[ تنبيه

 108 .............................................................. حلاجة احللَّ  اآلفاقي دخول يف مطلب

 109 .............................................................. وقته احلرميّ  أو احلليّ  جماوزة يف فصل

 110 .......................... ]مكة؟ إىل رجوعه وقتَ  اإلحرام عليه جيب هل احللّ  إىل خرج إذا املكي[ تنبيه

 111 ................................................................................. اإلحرام ب

 111 ................................................................. شرائطه و اإلحرام ماهية يف فصل

 111 ....................................................................... ]وشرًعا لغةً  اإلحرام معىن[

 112 .......................................................................... ]اإلحرام صحة شروط[

 112 .......................................................................... اإلحرام حكم يف فصل
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 113 ...................................................................... ]اإلحرام عن التحلل شرط[

 113 ............................................... ]وقطعه ورفعه وإبطاله اإلحرام إفساد يف املؤثِّرة األمور[

 113 ......................................................... ذلك وحنو وسننه اإلحرام واجبات يف فصل

 114 ........................................................... ]األماكن عتبار اإلحرام حکم يف[ تتمة

 115 ................. ذلك وغري والّتطّيب واالّدهان والغسل التنظيف كمال من اإلحرام ملريد ينبغي فيما فصل

 116 ...................................... ]وأظفاره شعره من العشر يف خذ فال يضّحى أن أراد من[ تنبيه

 116 ...................................................................... ]املسنونة األغسال يف[ تتمة

 117 ............................................... ]وغريمها والنفساء للحائض اإلحرام غسل استحباب[
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 121 .................................................................... ]اإلحرام لُْبسِ  صفة يف فصل[

 121 ........................................................... ]ذلك وغري وعقدة وزِرٍّ  حببل اإلزار شدّ [

 [ ............................................................... 122 نعله صفة يف[ تتمة

 123 ................................................................. ]اإلحرام سنة بنية الركعتني صالة[

 123 ........................................ أحكامها وسائر وشرطها التلبية وصفة اإلحرام كيفية يف فصل

 124 ............................................................. ]اإلحرام؟ نية عند قالي أن ینبغي ما[

 124 ........................................................... ]نيا حجّ  ومن للفقري اإلحرام نية صفة[

 124 ............................................................... ]الغري عن اإلحرام نية عند قالي ما[

 125 ................................................................................. ]التلبية آداب[

 125 ................................. ]التلبية عقيب  الرسول على والصالة عاءالد استحباب[

دة حكم[  126 .......................................................... ]التلبية كلمات يف والنقص الز

 126 .................................................................. ]للسان تكون أن التلبية شرط[

 126 ................................................................................ ]األخرس تلبية[

 127 ......................................................... ]األحوال أكثر يف التلبية إكثار استحباب[

 127 ................................................................... ]خمتلفة أوقات يف التلبية حکم[
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 127 ........................................ ]اإليذاء عن االجتناب بشرط لتلبية الصوت رفع استحباب[

 128 ..................................................................... ]الطواف حالة التلبية حكم[

 128 ...................................................................... التلبية مقام يقوم فيما فصل

 129 ............................................................................ ]البدنة تقليد كيفية[

 129 ................................................................. ]التلبية مقام اهلدي إقامة شروط[

 130 ................................................................. ]عمال اإلحرام يف يلزم فيما[ تنبيه

 131 ................................................................................ ]اإلشعار صفة[

 131 ............................................................................. اإلحرام نية يف فصل

 131 ........................................................... ]بلسانه تلفظ مبا ال بقلبه نوى ملا العربة[

 131 ..................................................................... ]لنية التلفظ ُيستحبُّ  مىت[

ام يف مطلب  132 .................................................................... وإطالقها النية إ

 133 ................................................. ذلك حنو أو نسك نصف أو حجتني نية يف مطلب

 134 ..................................................................... به أحرم ما نسيان يف مطلب

 134 .................................. ]بعده أو اإلحرام قبل والَعَته واجلنون واملرض اإلغماء وقوع يف[ فصل

 134 .............................................. ]اإلحرام قبل النائم واملريض واملعتوه عليه املغمى حكم[

 136 .................................................... ]اإلحرام بعد النائم ضيواملر  هیعل املغمى حكم[

نون حكم[  136 ................................................................ ]وبعده اإلحرام قبل ا

 137 ....................................................................... ]اإلحرام بعد املعتوه حكم[

 137 ..................................................... ]وغريه عليه املغمى حكم من حصل فيما[ تنبيه

 137 ............................................................................ الصيب إحرام يف فصل

 138 ............................................................................ ]الصيب إحرام صفة[

 138 ............................................................................ ]الصيب جناية حكم[

نون إحرام حكم[  138 ............................................... ]الصيب وإحرام إحرامه بني والفرقُ  ا

 139 ................................................................................ ]اململوك إحرام[

 139 .............................................. اجلزاء غالبها يف اليت وحمظوراته اإلحرام حمرمات يف فصل

 140 ..................................................................... ]األظفار وتقليم الرأس حلق[

 140 ......................................................................... ]احملرم لبس يف الضابطة[
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 141 ........................................................................ ]للُمحرم الُقفَّازين حكم[

 141 ................................................................... ]املخيط يف املعتاد اللبس نعميُ [

 141 ............................................................ ]للُمحرِم املِْكَعب و اخلفني لُْبس حكم[

 142 ................................................................................. ]الكعب معىن[
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ُطَيَّب الثّوب لبس حكم[
 143 ...................................................................... ]امل

 143 ................................................................ ]لّلون ال للرائحة الطيب يف العربة[

َبخـَّر الثوب لبس حكم[
ُ
 144 ............................................................. ]اإلحرام يف امل

 144 ........................................................................... ]والوجه الرأس تغطية[
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 146 .......................................................................... ]ملوت يَبطل اإلحرام[

 146 ................................................................................ ]الطيب أقسام[

 147 ................................................................................ ]الرب صيد قتل[
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 154 ............................................................................. املرأة إحرام يف فصل
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 155 .................................................................... املشكل اخلنثى إحرام يف فصل

 155 .................................................................. ]اخلنثى إحرام يف الفقهاء أقوال[

 157 ................................... وتعظيما تشريفا تعاىل هللا زادها وحرمها مكة دخول ب

 157 ............................................................... ]مكة دخول عند والتذلُّل اخلشوع[

 157 ....................................................................... ]احلرم دخول عند الدعاء[

 158 ..................................................... ]ثنيةكداء من مكة دخول استحباب يف[ فصل

 158 ...................................................................... ]مكة مشاهدة عند الدعاء[
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 159 ................................................... ]احلرام؟ املسجد خارج البيت رؤية عند يقال ما[

 159 ........................................................... ]السالم بباب املسجد بداية استحباب[

 159 ............................................... ]السالم ب من املسجد دخول استحباب يف[ فصل

 160 ............................................................ ]املسجد دخول وقت والدعاء آالداب[

 160 .................................................... ]احلرام املسجد داخلَ  البيت رؤية عند يقال ما[

 161 ...................................................... ]البيت رؤية عند للدعاء األيدي رفع يف[ تنبيه

 161 ................................................................ ]الطواف قبل املسجد حتية حکم[

 162 ................................................................... ]اجلماعة تكرار حكم يف[ تنبيه

 162 ................................................................... ]املكروهة األوقات يف الطواف[

 162 .............................................................. ]احلرام املسجد حتية حيتوض يف[ تتمة

 163 ............................................................. األسود حلجر االبتداء صفة يف فصل

 164 ................................................. ]املرور عند بدنه جبميع احلجر حماذاة حكم يف[ تنبيه

 165 .......................................................................................... تنبيه

 166 .......................................................................... االستالم صفة يف فصل

 166 .............................................................. ]واالستالم االستقبال وقت يُقال ما[

 166 ...................................................... ]واالستالم االستقبال وقتَ  اليدين رفع صفة[

 166 ........................................................... ]احلجر استالم عند األدعية من ورد ما[

 168 .......................................................................................... تنبيه
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 205 .............................................. ]شرعي لعذر السعي أو الطواف من االنصراف حكم[

 206 ................................................ ]املكتوبة أو اجلنازة حضور وقت الشوط إمتام حكم[

 206 ................................................... ]عذر غري من السعي أو الطواف من االنصراف[

 206 ....................................................... ]املعذور طواف يف الصالة وقت اية حكم[



 فهرس                   

 207 ............................................................... واملروة الصفا بني السعي ب

 207 ...................................................................... السعي أداء كيفية يف فصل

 207 ................................................................. ]الصفا إىل اخلروج عند يقال ما[

 208 ................................................................... ]الصفا من الدنوّ  عند يقال ما[

 208 ................................................................... ]الصفا على اليدين رفع كيفية[

 209 ........................................................................... ]الصفا على يقال ما[

 209 ............................................................ ]الصفا على  عمر ناب دعاء[

 209 ......................................... ]السعي وقت يقال أن يستحب وما املروة حنو اهلبوط كيفية[

 210 ................................................................................ ]السعي كيفية[

 211 ........................................................................ ]امليلني بني السعي صفة[

 211 .............................................................. ]السعي يف والتلبية االضطباع حكم[

 211 ................................................................ ]السعي بعد الركعتني أداء موضع[

 212 ............................................................. ]السعي أشواط عدد يف الشك وقوع[

 212 ....................................................... ]والسعي الطواف إمتام بعد للشك اعتبار ال[

 212 .................................................................... وشرائطه السعي ركن يف فصل

 213 ................................................................... ]املروة من السعي بداية حكم[

 214 .............................................................. ]يالسع يف واملواالة النية حكم[ تتمة

 215 ......................................................................... یالسع واجبات يف فصل

 216 .......................................... ]للسعي والنفاس احليض عن الطهارة وجوب عدم يف[ تتمة

 217 ............................................................................ السعي سنن يف فصل

 218 .............................................................................. مستحباته يف فصل

 218 ................................................................................ مباحاته يف فصل

 219 .............................................................................. مكروهاته يف فصل

م السعي من الفراغ بعد به االعتناء له غيينب ما يف فصل  219 ................................. مبكة مقامه أ

 219 ....................................... ]يوما عشر مخسة قبل مىن إىل خيرج ملن مبكة اإلقامة نية حكم[

ن بن عيسى تّقفه سبب[  [ ............................................................. 220 أ

 221 ................................................................. ]وصفته التطوع بطواف االعتناء[



 فهرس           

 221 ......................................... ]التطوع؟ وصالة التطوع طواف من لآلفاقي األفضل هو ما[

 222 ................................................... ]»الطواف من أفضل الصالة: «قوهلم معىن[ تنبيه

 222 ................................................................ ]العمرة؟ أم أفضل التطوع طواف[

 222 ................................................... ]املسجد دخول وقتَ  االعتكاف نية استحباب[

 222 ............................................................................ ]احلرام املسجد حتية[

 223 ....................................................................... ]احلطيم دخول استحباب[

 223 .......................................................................... البيت دخول يف مطلب

 224 ........................................................... ]الكعبة ب بفتح األجرة أخذ يف[ تتمة

 224 ..................................................................................... ]الضابطة[

 224 .............................................. احلرام ملسجد صالته مواضع يف مطلب

 225 ...................................................................... ]املقام موضع بيان يف[ تنبيه

 226 ........................................................................ زمزم ماء شرب يف مطلب

 226 ............................................................. ]زم زم مباء والتوضئ االغتسال حكم[

 227 ....................................................... احلرام املسجد يف الصالة مضاعفة يف مطلب

 228 ....................................... ]والنساء لنوافل ال والرجال لفرائض خاصٌّ  الصالة تضعيف[

ْقضّياتُ  تسقط ال[
َ
 229 ................................................................. ]ملضاعفة امل

تٍ  یعل حتتوي بل لصالة خمتص غري املضاعفة[  229 ......................................... ]أخرى قـُُر

 229 ................................................. ]األكثر عند احلرام ملسجد خاصٌّ  املضاعفةُ  فضل[

 230 ................................................. ]احلرم مجيعَ  يَعمّ  التضعيف إن: أصحابنا قول معىن[

 231 ................................................................ ]احلرم يف املعاصي مضاعفة معىن[

 [ ....................... 231النبوي واملسجد احلرام املسجد يف زِيدَ  ما مجيعَ  يشتمل التضعيف[

رةُ  وُيستحبُّ  مطلب  232 ......................................... وحواليها مبكةَ  املآثر وسائر املعّلى أهل ز

 232 ..................................... ]مبكة الصحابة بعض إىل املنسوبة القبور حتقيق يف[ تنبيه

 233 ...................................................................... السابع اليوم خطبة يف فصل

 234 .......................................................................................... تنبيه

 234 ..................................... ا واملبيت اخلمس الصالة وأداء مىن إىل مكة من الرواح يف فصل

 234 ........................................................ ]بواليته خيتص وما احلج أمري بيان يف[ تنبيه



 فهرس                   

 234 ................................................... ]عرفةَ  يوم قبل ا واإلقامة مىن إىل اخلروج حكم[

 234 .......................................... ]اجلمعة يومَ  الرتوية يومُ  وافق إذا الزوال قبل مىن إىل اخلروج[

 235 .................................................................. ]مىن ألهل اجلمعة صالة حكم[

 235 ................................................................... ]مىن ليلةَ  بعرفة أو مبكة املبيت[

 235 ................................................................... ]مىن إىل اخلروج عند يُفعل ما[

 235 ............................................................... عرفات إىل مىن من التوجه يف فصل

 235 .......................................................... ]رواحه عند يقال وما عرفات إىل الرواح[

 236 ............................................................ ]عرفات إىل ا يسري اليت الطريق بيان[

 237 ......................................................................... عرفات مناسك ب

 237 .......................................................................... ]بعرفات النزول مكان[

 238 .................................................................. بعرفة لنفسه املكان اختاذ يف تنبيه

 238 ......................................................... ]بعرفة النزول بعد واألدعية األذكار وقت[

 238 ............................................................................ ]عرفة يوم االغتسال[

 239 .................................................................... ]لالغتسال ملستحبا الوقت[

 239 ................................................................ بعرفة الصالتني بني اجلمع يف فصل

 239 ..................................................................... ]الشمس زوال بعد يُفَعل ما[

 240 ............................................................ ]بَنِمَرةَ  النزول أّول یعل احلث يف[ تنبيه

 240 .......................................................................... ]واخلطبة األذان كيفية[

 240 ............................................................................... ]وصفتها اخلطبة[

 241 .......................................................... ]وغريه بتطوع الظهرين بني لفصلا حكم[

 242 .......................................................... ]وإمتاما قصرا الصالتني بني اجلمع حكم[

 242 ................................. ]بعرفة اجلمعة إقامة يف  يوسف وأيب مالك اإلمام بني املكاملة يف[ تنبيه

 242 ......................................................... ]ومصلحته الصالتني بني اجلمع مشروعية[

 243 ...................................................................... اجلمع جواز شرائط يف فصل

 244 ............................................................................. ]اإلمام استخالف[

 245 ................................................... ]بعرفةَ  اجلمع جواز شروط من شرط فوات حكم[

 245 ...................................................................... بعرفةَ  الوقوف صفة يف فصل
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 245 ........................................................................... ]ُعَرنَةَ  تعريف يف[ تنبيه

 246 ........................................................................... ]بعرفة املواقف أفضل[

 246 ........................................................................ ]املوقف يف الدعاء صفة[

 247 ......................................................... ]فيه األمور من جيتنب وما الوقوف بآدا[

 247 ....................................................................... ]عرفة يوم املختار الدعاء[

 248 ......................................................... ]عرفة يومَ   النيبُ  به دعا ما[

 250 .......................................................... ]البكاء وكثرة الدعاء يف والتذلل اخلضوع[

 250 ........................................................... ]ومقصوُده احلج معظّم هو عرفة موقف[

 251 ............................................................... ]اجلمعة يوم على عرفة يوم أفضلية[

 251 ................................................................... الوقوف صحة شرائط يف فصل

 252 ........................................................................... عرفات حدود يف تتمة

 252 ......................................................................... عرفة يوم اشتباه يف فصل

 254 .......................................................................................... تنبيه

 254 ........................................... ومستحباته وسننه فيه الواجب وقدر الوقوف ركن يف فصل

 254 ................................................................................. ]الوقوف ركن[

 254 ................................................................. ]بعرفة الوقوف من الواجب قدر[

 254 .................................................................... ]املغرب قبل أفاض من حكم[

 255 ....................................................................... ]بعرفة الوقوف سنن بيان[

 256 .................................................................. ]بعرفة الوقوف مستحبات بيان[

 256 ..................................................... ]الوقوف وقت الرمحة جبل على الصعود حكم[

 257 ................................................ ]عرفة يوم للضعيف والفطرُ  للقوي الصوم استحباب[

 257 ..................................................................... عرفات من اإلفاضة يف فصل

 258 .................................................... ]عرفات من النيب إفاضة يف[ تنبيه

 259 .............................................................. ]مزدلفة إىل ا يسري اليت طريق بيان[

 259 ............................................................... ]املزدلفة إىل املسري آداب يف[  تنبيه

 260 ......................................................................... املزدلفة أحكام ب

 260 ............................................................... مبزدلفة العشائني بني اجلمع يف فصل



 فهرس                   

 260 ........................................................... ]والعشاء املغرب صالة بني اجلمع صفة[

 261 ....................................................]هري وغ بتطوع والعشاء املغرب بني الفصل حكم[

 261 ......................................................... ]وقضاء أداء املغرب صالة يف ينوي ذا ما[

 261 ....................................................... ]والعشاء املغرب بني اجلمع شرائط يف[ فصل

 262 ..................................... ]هلا املبيحةُ  واألعذارُ  املزدلفة إىل الوصول قبل املغرب صالة أداء[

 263 ........................................ ]العشاء وقت وإىل مزدلفة إىل الصالتني خري حكم يف[ تنبيه

 263 ..................................................... ]واملزدلفة بعرفة اجلمع بني الفروق بيان يف[ تنبيه

 264 .......................................................................... مبزدلفة البيتوتة يف فصل

 264 ................................................... ]الشافعية عند وغريمها والرمي مزدلفة وقت بداية[

 264 ....................................................................... مبزدلفة الوقوف صفة فصل

 265 ........................................................................ ]ملزدلفة الوقوف حكم[

 265 .............................................. ومكانه وركنه وقدره وقته وبيان ا الوقوف شرائط فصل

 265 ......................................................................................... ]وقته[

 266 ................................................................................. ]الواجب قدر[

 266 ......................................................................................... ]ركنه[

 266 ............................................................. ]املزدلفة وقوف له ميكن مل من حكم[

 267 ......................................................... ]وقوفه عن كفى وقتها يف مبزدلفة مرّ  من[ 

 267 ....................................................................................... ]مكانُه[

 267 ........................................................................................ ]َحدُّه[

 267 ................................................ ]عنها؟ خارج أم املزدلفة حد يف داخلٌ  احملّصر وادي[

 268 .............................. اَحلصى وقدر املزدلفة من اَحلصى ورفع احلرام املشعر من اإلفاضة يف فصل

 269 ............................................................... ]وحجُمه االحلصى رفع استحباب[

 269 .......................................................................... ]احلصى التقاط وقت[

 269 ................................................... ]كان مكانٍ  أيّ  من َحصيات سبعني ذأخ جواز[

 270 ...................................................... ]اجلمرة عند من احلصى أْخذِ  كراهية يف[ تنبيه

 270 ............................................................]اجلمرة عند عنه سقطت حبصاة الرمي[

 270 ...................................................... ]املتنجسة واحلصى لصخرات الرمي كراهية[



 فهرس           

 271 ................................................................. النحر يومَ  مىن مناسك ب

 271 ............................................................... النحر يومَ  العقبة مجرة رمي يف فصل

 271 .......................................................................... ]وعرًضا طوًال  مىن حدُّ [

 272 ........................................................................ :العقبة اجلمرة رمي أوقات

 272 .................................................................................. :اجلائز وقتال

 272 ............................................................................... ]املسنون الوقت[

 272 ................................................................................. ]املباح الوقت[

 272 ................................................................................. :هاملكرو  الوقت

 273 ..................................... التلبية وقطع العقبة مجرة من وموقفه الرمي وقوف كيفية يف مطلب

 273 ............................................................................. ]الرمي عند الدعاء[

 274 .......................................... ]واملعتمر  احلج وفائت للُمحَصر التلبية قطع وقت يف[ تتمة

 274 ........................................................................ ]الرمي كيفية يف[ مطلب

 275 ............................................. ]األرض جنس من كان ما بكلِ  الرمي جواز يف[ مطلب

 275 ........................................................................... ]الرمي به جيوز ال ما[

 276 ......................................................................... وأحكامه الذبح يف فصل

 276 ......................................................... ]يُكره وما فيها ُيستحب وما الذبح آداب[

 277 ............................................................................ ]الذبح عند الدعاء[

 277 .................................................................................. احللق يف فصل

 277 .................................................................................. ]احللق آداب[

 278 ............................................................................. ]احللق عند الدعاء[

 278 .................................................................... ]احللق من الفراغ بعد الدعاء[

 279 ..................................................................... ]وتقصريه الرأس حلق مقدار[

 279 ............................................ ]الرأس ربعِ  شعرِ  تقصري يف األمنلة من الزائد قدر وجوب[

 280 .................................................... ]وغريها لَنورة الشعر وإزالةُ  لألقرع احللق حكم[

لعكس التقصري تعني احللق تعذر إذا[ مطلب  280 ................................................... ]و

 280 ............................................................ ]مجيعا سقطَا والتقصري احللق تعذر إذا[

 281 .................................................................. ]ومكانه احللق زمان يف[ مطلب



 فهرس                   

 281 ........................................................................ ]وآخره احللق وقت أول[

 281 ......................................................... ]التحّلل حيث من[ احللق حكم يف مطلب

 281 ..................................... ]احللق قبل التحليل يف هلما أثرَ  ال والذبحَ  الرمي أن بيان يف[ تنبيه

رة طواف ب  283 ........................................................................... الز

رة طواف يف تركه بعد الصدر طواف يف الرمل جواز يف[ تنبيه  283 ..................................... ]الز

رة طواف يف االضطباع[  283 ..................................................................... ]الز

 284 ......................................................... اإلفاضة طواف بعد السعي أفضلية يف تنبيه

 284 ................................................... ]حمد أو جنبا القدوم طواف بعد السعي حكم[

 284 ................................................. ]قبله ال احللق بعد اإلفاضة بطواف احملظوراتُ  ُترفع[

رة طوافَ  ترك َمن حكمُ [  284 .................................................................... ]الز

رة طواف جوازِ  وقت أول[  285 .............................................................]وآخرُه الز

رة طواف بني الرتتيب حكمُ [  285 .................................................... ]واحللق والرمي الز

رة طواف أداء قبل مات َمن حكمُ [  285 .......................................................... ] الز

مَ  به االعتناء له ينبغي وما مىن إىل العود يف فصل ّ  285 ......................................... ا قيامه أ

رة طواف بعد مبىن أو  مبكةَ  الظهر صالة أداء يف الفقهاء أقوال[  285 .................................. ]الز

مَ  مبىن البيتوتة حكم[ ّ  286 .................................................................... ]الرمي أ

 287 .......................................................................... ]مكةَ  إىل الثقل تقدمي[

 287 ....................................................................... ]عشر احلادي يوم خطبة[

 288 ....................................................................]مبىن اجلمعة صالة يف[ مطلب

 290 ............................................................................. اجلمار رمي ب

م يف فصل  290 .............................................................................. الرمي أ

م معىن يف[ تتمة م النحر أ  290 ........................................................... ]التشريق وأ

م يف الرمي أوقات يف فصل  290 ............................................................. األربعة األ

 290 .............................................. ]األول اليوم يف واملكروهُ  واملباحُ  واملسنونُ  اجلائزُ  الوقتُ [

 291 .............................)]احلجة ذي 12( والثالث) احلجة ذي 11( الثاين اليوم يف اجلواز وقت[

 291 .................................. ]فيه حنيفة أيب روايةِ  وحتقيقُ  الثالث اليوم يف الزوال قبل الرمي حكم[

 292 ....................................................... ]الرمي أوقات يف لصواب األخذ يف[ وصيةٌ 



 فهرس           

 292 .................................................... ]والثالث الثاين اليوم يف واملکروه املسنون الوقت[

 292 .................................................. يرمِ  مل أو قّدم أو يومه عن الرمي أّخر إذا فيما تتمة

 292 .......................... )]احلجة ذو 12(والثالث) احلجة ذو 11(الثاين اليوم رمي قضاء وقت آخر[

 293 ........................................................... الثاين اليوم يف اجلمار رمي صفة يف فصل

 293 .................................................................. ]األوىل اجلمرة رمي بعد الدعاء[

 294 ................................................................ ]الوسطى اجلمرة رمي بعد الدعاء[

 294 ........................................................ ]العقبة مجرة رمي بعد للدعاء الوقوف ترك[

 294 .................................................... ]ماشيا أو راكبا الرمي أفضلية يف الفقهاء أقوال[

 295 ................................................... والرابع الثالث اليوم يف اجلمار رمي صفة يف فصل

 295 ................................. ]الفجر طلوع بعدَ  أو الشمس غروب بعدَ  الثالث اليوم يف النفر حكم[

 295 ........................................... )]احلجة ذي 13( الرابع اليوم يف الزوال قبل الرمي حكم[

 296 ..................................................................... ]الرابع اليوم رمي وقت آخر[

 296 ..................................................... ]الرمي من الفراغ بعد قيةٍ  حبصيات يـُْفعل ما[

 296 ............................................................... الثالث اجلمار بني الرتتيب يف فصل

 297 .................... ]بعضها تركِ  أو ترِكها أو الرمي خري أو اجلمرات بني الرتتيب ترك يف متفرقةٌ  مسائلُ [

 298 ........................... ]للرامي خاصة وكيفيةٍ  الرمية وجهةِ  اجلمرات بني املواالة اشرتاط عدم يف[ تتمة

 298 ........................................................................... الرمي شرائط يف فصل

 299 .......................................................................... الرمي حمل بيان يف تنبيه

 300 .......................................................................... ]بعذر الغري عن الرمي[

 300 ........................................................ ]الرمي يف النيابةُ  فيه جتوز الذي املرض حدّ [

 300 ................................................................... ]واملرأة الرجل رمي بني فرقَ  ال[

 301 ..................................... الرمي يف النيابة جواز أعذار من ليَسا والضعف الزحام أنّ  يف تنبيه

 301 ................................................................ ]به جيوز ال وما الرمي به جيوز ما[

 301 .......................................................... ]والنفيسة الثمينة ألحجار الرمي حكم[

 302 .......................................................................... الرمي واجبات يف فصل

 302 ................................................ ]احملّصب يف املسنونُ  والورود[ مىن من النفر يف فصل

 302 ...................................................................... ]وعرًضا طوًال  احملصَّب حدّ [



 فهرس                   

مَ  وليغتنم[ فصل ّ  303 ................................................................... ]مبكةَ  ُمقامه أ

 303 .............................................................................. ]مكةَ  أهلِ  تعظيمُ [

 304 .......................................................................... الصدر طواف ب

 304 .............................................. ]الطوافُ  هذا عليه جيب ال وَمن لصدرا طواف حكمُ [

 304 .................................................................... ]الصدر طواف صحة شرائط[

رة طواف بعد هكون[  304 ........................................................................ ]الز

 305 ................................................................................... ]اجلائز وقُته[

 305 ............................................................................... ]املستحب وقُته[

 305 ...................................................... ]لشغلٍ  مبكة أقام مث للصدر فطا َمن حكمُ [

 306 ......................................................... ]الصدر معىن يف االختالف ذكر يف[ تنبيه

 306 ................................................... ]للصدر أي[ يَُطفْ  ومل مكةَ  ِمن خرج فيمن فصل

 307 ............................................. البيتَ  به يودّع مما يتبعه وما الوداع طواف صفة يف فصل

 307 .............................................................. ]َزْمَزم ماء من والشُّربُ  الركعتني أداءُ [

 307 .............................................................. ]األسود احلجر واستالم امللتزم اتيان[

 308 ............................ ]فيه الراجح والقولُ  الصدر طواف بعد األفعال ترتيب يف األقوال اختالفُ [

 308 .............................................................. ]العتيق البيت من االنصراف كيفية[

 309 ................................................. ]الَعتَـَبة وتقبيل قهقرى، الرجوع ثبوت عدم يف[ تنبيه

 309 .............................................................. ]الوداع عند احلائض انصراف صفة[

 309 ........................................................................ ]مكةَ  من اخلروج مكانُ [

 309 ............................................................]األهل إىل العود قبل املدينة إىل املسري[

 311 ........................................................................... احلج فضائل يف خامتةٌ 

 311 ............................................................. ]احلقوق دونَ  اخلطا به َتسُقط احلجّ [

 311 .................................................... ]املوت قبل احلقوق أداء على يَقِدر مل َمن حكمُ [

 311 ................................................................. ]حلجّ  احلقوق َتساُقط عدم علة[

 312 ................................................................. ]الكبائر تكفري يف كالتوبة احلجّ [

 312 ....................................................................]احلرام ملال احلجّ  أداء حكم[

 313 ............................................ ]حرام مبالٍ  حيجّ  فيمن  الغزايلّ  اإلمامُ  عليه نبَّهَ  ما[
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 313 ............................................................... ]الفقري حجّ  من الغينّ  حجّ  أفضلية[

 313 ........................................................... ]الوالدين طاعة على احلجّ  تقدمي حكم[

 313 .............................. ]فيه الراجحُ  هو وما والصدقة التطوع حجّ  بني األفضلية يف الفقهاء أقوال[

 314 ............................................................. ]غريه على اجلمعة يوم وقوفِ  أفضلية[

 314 ..................................................... ]الوقت ضيق عند الوقوف على الصالة تقدمي[

 316 ........................................................... األصغرَ  احلجَ  وتسّمى العمرة ب

 316 ................................................................................. ]العمرة حكم[ 

 316 ............................................................................... ]؟العمرةُ  هي ما[

ا وشرطها العمرةِ  ركنُ [  316 ................................................................... ]وواجبا

 316 ................................................................................ ]العمرة ميقاتُ [

 317 .................................................................................. ]العمرة سننُ [

 317 ............................................................................ ]العمرةُ  به تَفسدُ  ما[

 317 ................................................................. ]والعمرة احلجّ  بني الفروق بعض[

م[  317 ..................................................................... ]العمرةُ  فيها ُتكره اليت األ

م يف لعمرة أهلّ  َمن حكم[  318 ........................................................... ]التشريق أ

 319 ................................................... ]للحّج؟ حملرم خمتصةٌ  السابقة الكراهيةُ  هل[ تنبيه

 320 ......................................................... أحكامها وبقيةِ  العمرة أداء كيفية يف فصل

 321 ................................................ ]رمضانَ  يف وأفضليُتها العمرة من اإلكثار استحباب[

  ................................................................ 321النيب ُعُمراتِ  عددُ [

ا يف العمرة طوافِ  ألكثر االعتبار[  321 ................................... ]ٓاخرَ  شهرٍ  من أو رمضانَ  من أ

 322 ................................................................. ]مرارًا السَّنة يف اعتمر َمن حكمُ [

 322 ........................................................... ]العمرة إكثار من أفضلُ  الطواف إكثار[

 323 .......................................................... ]العمرة إحرام يف للمكي املواقيت أفضل[

 323 ..................................................... ]بعضه وتركِ  الرأس بعضِ  حلق كراهية يف[ تنبيه

 324 .................................................................................... الِقران ب

 324 ........................................... ]مثالنا؟ أحرى وأيّهما والتمتع الِقران من األفضلُ  هو ما[

 324 ................................................................ ]الِقران إلحرام خمتلفةٍ  ُصَورٍ  حكم[
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 325 ..................................................... ]للِقران  النيبّ  نيةِ  كيفيةِ  يف[ تنبيه

 325 ..................................................................... الِقران صحة شرائط يف فصل

 326 ................................................................. ]للِقران السلبية الشرائط يف[ تتمة

 327 ..................................................................... املسنون الِقران صفة يف فصل

 327 .................................................................................... ]القارن نية[

 327 ........................................................................... ]الغري عن القارن نية[

 327 .......................................... ]والدعاء والتلبية النية يف احلجّ  على العمرة تقدميِ  استحباب[

 328 ............................................................................ ]للقارن العمرة صفة[

 328 .................................................... ]بعده والسعي فيه والرملُ  للقارن القدوم طواف[

 328 ............................................. ]سعيني سعى مث واحلجّ  للعمرة طوافني طاف َمن حكمُ [

 329 ............................................ ]أشواطه بعض أو العمرة طواف الِقران يف ترك َمن حكمُ [

 329 .................................................................... واملتمتع القارن هدي يف فصل

 330 ...................................................................... ]الشكر دم يف به يُْذَبحُ  ما[

 330 .......................................................................... ]الشكر دمِ  حلم حكم[

 330 ................................................... ]الِقران دم من وغريه اللحم بيع يف الفقهاء أقوال[

 331 ............................................................................ ]األقوال بنيَ  التوفيق[

 331 ......................................................... وزمانه ذحبه ومكانِ  وجوبه شرائط يف فصل

 332 ............................................................................ ]وزمانُه ذحبه مكانُ [

 332 .................................................................................. ]الذبح وقتُ [

 332 .............................................................................اهلدي بدل يف فصل

 333 ............................................................................ ]الثالثة الصيام زمنُ [

 333 ................................................................... ]ووقُتها السبعة الصيام موضعُ [

 334 ......................................................... ]وتعييُنها الصيام يف الليل من النية اشرتاط[

 334 .................................................. ]منها الثالثة وموضعُ  الصيام يف التَـَتابُع استحباب[

 334 ................................................................. ]عرفة يوم قبلَ  َيُصم مل َمن حكمُ [

 335 ........................ ]النحر يومِ  قبلَ  َيُصم مل َمن على اجلناية دم وجوبِ  مقدار يف الفقهاء أقوال[ تنبيه

 336 ............................................ ]آخرَ  دمٍ  وجوب يف اهلداية صاحبِ  توجيهِ  ذكر يف[ تنبيه
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مِ  قبلَ  بعَدها أو الصيام خالل يف اهلدي على َقَدرَ  َمن حكمُ [  336 ......................... ]فيها أو النحر أ

 336 ................................................................ ]والصوم اهلدي عن العاجز حكم[

 338 .................................................................................. التمتع ب

 338 ................................................ ]احلنفية عند اإلفراد وصفة اإلفراد من التمتع أفضلية[

 338 .............................................. ]الشافعية عند اإلفراد وصفةُ  التمّتع من اإلفراد أفضليةُ [

 339 ................................................................... وشرائطه التمتع ماهية يف فصل

 339 ........................................................................... ]التمتع صحة شروطُ [

 339 .............................................. ]الِقران أو التمتع يريد احلجّ  أشهر قبل أحرم ملن احليلةُ [

 340 .......................................................................... ]الصحيح اإلملامُ [ تنبيه

 341 ................................................................................ ]الفاسد اإلملامُ [

 341 .............................................................. ]أهله إىل املتمتع عودِ  معىن يف[ تنبيه

 342 ........................ ]امليقات داخلَ  للحجّ  توقف مث احلجّ  أشُهرِ  قبلَ  لعمرة أحرمَ  اّفاقيٍ  متتمعِ  حكمُ [

 342 ...................................................................... ]التمتع إحرام بيان يف[ تتمة

 342 ............................................ ]التمتع يف واحدٍ  شخصٍ  عن النسكني أداء اشرتاط عدم[

 343 ................................................................ املسنون التمتع أداءِ  كيفية يف فصل

 343 .......................................................... ]الُنُسكني بني التمتع يف االعتمار حكمُ [

 343 .............................. ]الرجوع وقتَ  الِقران له وزجي ال املنورة املدينة إىل خرج إذا اآلفاقي املتمتع[

 344 .............................................................. ]التمتع حجّ  رامإلح األماكن أفضلُ [

 344 ................................................................. ]وبعَده احلجّ  إحرام قبلَ  ينبغي ما[

 344 ......................................................... ]أدائه وصفةُ  للمتمتع السعي تقدمي حكمُ [

 345 ............................................................................. ]التمتع دم يف النيةُ [

 345 ................................................. ]املسافر احلاجّ  على األضحية وجوب عدم يف[ تنبيه

 345 ............................................ ]للعيد أضحيتهم ووقتُ  مىن أهل على العيد صالةِ  حكمُ [

 346 ................................................................ ]التمتع يف اهلدي بدل يف مطلبٌ [

 346 ....................................................... ]الدم على القادر غريَ  للصائم اإلحرام حكمُ [

 346 ......................................................................... ]اهلدي َسوق يف[ فصل

 347 ......................................................................... ]وإشعاُرها اهلدي تقليدُ [
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 347 .......................................................... ]عاّمه من حيجَّ  مل إذا املتمتع هدي حكمُ [

 348 .................................................. ]القارن وبنيَ  اهلديَ  ساقَ  الذي املتمتع بني الفرقُ [

 348 .......................................................................................... تتمةٌ 

 348 ......................... ]الُصَور بعض يف إال اجلزاء وجوب يف كالقارن اهلديَ  ساق الذي املتمتعُ [ تنبيه

ا وَمن اخلمسة املواقيت وأهلِ  مكةَ  ألهل ِقرانَ  وال متّتعَ  ال[ فصل  349 .................................. ]دوَ

 349 .......................................................................................... تنبيه

 350 ................................................ ]والبدر والصفرآء اخليف ألهل التمتع جواز يف[ تنبيه

 350 ..................................................................... ]َمتَتَّع: قوهلم معىن يف[ تنبيه

 350 .................................................... ]البعض عند للمكي التمتع تصّور عدم يف[ تنبيه

 351 ..................................................... ]منه تصّوره عدم مع املكي بتمتع الدم وجوبُ [

 352 ......................................................... ]األكثر عند املكي متتع صحة يف مطلب[

 353 ........................................................................... ]القولني بنيَ  التطبيقُ [

 355 ........................................ ]املكي متتع صحة عدم إىل" اهلَُمام ابن" احملّققِ  رجوع يف[ تنبيه

 355 ............ مكيّا صار الذي لآلفاقي كليهما وتصّور متتعه، تصّور وعدم املكي ِقران وجود تصور يف فصل

 355 .......................................................... املكي ِقران وجود تصّور يف األول املطلب

 356 ......................................... ]احلجّ  أشُهرِ  قبلَ  اآلفاق إىل خبروجه مقيد املكي ِقران صحة[

 356 .......................................................................................... تنييه

 357 ............................................................ املكي متتع تصور عدم يف الثاين املطلب

 358 .............. ]التمتع صحة عدم وبني احلج أشهر قبل آالفاق إىل خلروج صحةالِقران بني الفرق يف[ تنبيه

 358 ........................................... مكيا صار الذي لآلفاقي كليهما تصّور يف الثالث املطلب

 359 ......................................................................... اإلملام تفريعات يف فصل

 359 ..................................................................... ]الفاسدِ  اإلملامِ  على التفريع[

 359 .................................................................... ]الصحيحِ  اإلملامِ  على التفريع[

 360 ............................................. ]احللق قبلَ  أو اهلدي َسوق بعد أملََّ  فيمن الفقهاء أقوالُ [

 360 .......................................... ]العمرة أداء بعدَ  وطنه غريِ  إىل خرج إذا اآلفاقي متّتع حکمُ [

 361 ......................................... ]قضاها مث فأفسدها احلجّ  أشُهرِ  يف اعتمر آفاقيٍ  متّتع حكمُ [

 361 ....................................................... ]بلده إىل امليقات من اخلروج بعد قضاها لو[
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 361 ................................................... ]بلده غري إىل امليقات من اخلروج بعد قضاها لو[

 361 ........................................ ]قضاها مث فأفسدها احلجّ  أشُهر قبلَ  اعتمر آفاقيٍ  متتع حكمُ [

 362 ...................................................... ]بلده إىل امليقات من خرج ما بعد قضاها لو[

 362 ................................................. ] بلده غري إىل امليقات من خرج ما بعد قضاها لو[

 362 ...................................................................................... ]األصل[

 بني أو فأكثر حّجَتني بني أو وحّجةٍ  عمرةٍ  بني َجيمع نْ  إضافةً  أو معا أكثر أو النُُّسكني بني اجلمع ب
 363 ............................................................................... فصاعًدا ُعمرتني

 363 ............................................................ وحجةٍ  عمرةٍ  بني املكروه اجلمع يف فصل

 363 ......................................... إضافة أو مًعا إحراما بينهما مبعناه ومن املكي مجع يف مطلب

 363 .................................................................. ]العمرة طواف قبلَ  بيَنهما مجُعه[

 363 .......................................................... ]أربعٍ  من أقلّ  طاف ما بعدَ  بيَنهما مجُعه[

 364 ............................................................ ]األكثر هلا طاف ما بعد بيَنهما مجُعه[

 364 ...................................... ]بعده أو احلج طواف قبل احلجّ  إحرام على العمرة إحرام حکمُ [

 365 ..................................................... ]العمرة أو احلجّ  إحرام رفضِ  ِمن املراد يف[ تنبيه

 365 .............................. أفعاال أو إحرامه إىل إحرامها ضافةِ  إحراما بيَنهما اآلفاقي مجع يف مطلب

 365 ..................................................................]بعرفة الوقوف قبلَ  بيَنهما مجُعه[

 365 ........................................................................ ]الوقوف يف بيَنهما مجُعه[

 366 ...................................................................... ]الوقوف بعدَ  بيَنهما مجُعه[

م يف بشروعها العمرة قضاء لزوم نيب الفرق يف[ تنبيه  366 ....... ]فيها بشروعه الصوم قضاء لزوم وعدم النحر أ

 367 ................................ ]أفعاهلا يف ميضِ  مل إذا احللق بعد العمرة حرام الدم لزوم عدم يف[ تنبيه

 367 ................................. ]احلج سعى قبل العمرة وهي مكة ألهل الوقوع كثرية مسئلة يف[ تنبيه

م يف العمرة إحرام رفض وجه بيان يف[ تتمة  368 ................................................ ]النحر أ

 370 . احللق قبل الرتاخي على أو التعاقب على أو معا ما حيرم ن فصاعدا حجتني إحراَمي بني اجلمع يف فصل

 370 ......................................................... ]احلجتني إحرامي بني اجلامع جناية حكم[

 372 ..........................................................فأكثر عمرتني إحرامي بني اجلمع يف فصل

 373 ....................................................................... الباب هذا ضوابط يف تتمة

ت ب  374 ................................................................................ اجلنا
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 374 ............................................................................. ]شرًعا اجلناية معىن[

 374 ......................................................................... ]اإلحرام بسبب يةاجلنا[

 374 ........................................................................... ]احلرم بسبب اجلناية[

 375 ....................................... اآلتية الفصول يف نفعها لعموم حفظها ينبغي ضوابط يف مقدمة

 375 .................................... ]الصوم وبني بينهما التخيري أو الصدقة أو الدم وجوب يف ضابطةٌ [

 375 ...................................................... ]الدم أو الصدقة بدلَ  القيمة أداء يف ضابطةٌ [

 375 ........................................ ]العذر من املرادُ  هو وما بعذرٍ  الواجبات ترك جزاء يف ضابطة[

 376 ........................................................................ ]القارن جزاء يف ضابطةٌ [

 376 ........................................................... ]إطالقه وقتَ  الدم من املراد يف طةٌ ضاب[

 377 ........................................................ ]شاةٌ  فيه جتب دمٍ  مكانَ  بدنةٍ  ُسبعُ  يكفي[

 377 ....................................................... ]إطالقها وقتَ  الصدقة من املراد يف ضابطةٌ [

 377 ............................................ ]وغريمها الرمي أو الطواف يف الصدقة وجوب يف ضابطة[

 377 ................................................................ ]والُقبضة الُقبصة معىن بني الفرق[

 377 .......................................................................... ]اجلزاء وجوب شروط[

ت تعدد يف ضابطةٌ [  378 ............................................................... ]وجزائها اجلنا

 378 ........................................ ]اإلحرام ترك قصد على املتعددة احملظورات ارتكب َمن حكمُ [

 379 ........................................................ ]التداخل حكم يف اجلنس من املراد هو ما[

 379 ......................................................................... ]الصدقات يف التداخل[

 379 .................................... ]بعذر أو العمد غري وجنايةِ  عذر بال العمد جناية حكم يف الفرق[

 380 ..................................................... ]الفور على ال الرتاخي على الكفارات وجوب[

 380 ......................................................................... الطيب يف األول الفصل

 380 ...................................................................... ]أنواعه وبيان الطيب معىن[

 380 ........................................ ]الثوب أو لبدن الطيب إلصاق هو اجلزاء وجوب يف املعترب[

 381 ......................................................................... البدن تطييب يف مطلب

 381 ............................................................... ]صغري أو كبريٍ  عضوٍ  تطّيبِ  حكمُ [

 382 ........................................................ ]الصغرية األعضاء من الشارب أنّ  يف[ تنبيه

 382 .......................................................... ]البدن؟ يف والكثريُ  القليل الطيبُ  هو ما[
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 383 ......................................................................... ]حلناء اخلضاب حكم[

 383 ...................................................................... ]َعطَّار حانوت يف اجللوسُ [

 383 ......................................................... ]اإلحرام قبلَ  به تطّيب الذي الطيبِ  شمّ [

 384 ........................................................ الفراشُ  فيه ويدخل الثوب تطييب يف مطلب

 384 ....................................................... ]الثوب؟ يف الطيب والكثريُمن القليل هو ما[

 385 .................................................... ]الثوب أو البدن من الطيب إزالة أمهية يف[ تتمة

 385 .................................................................... وشربِه الطيب أكل يف مطلب

 386 ............................................... ]الشراب أو لطعام املخلوط لطيب الدمُ  جيب مىت[

 387 .................................................................................. ]اخللط أنواعُ [

 388 ....................................................................... لطيب التداوي يف مطلب

 388 .............................................................................. االّدهان يف مطلب

 389 ........................................................................املطّيب الكحل يف مطلب

 389 ............................................................. لطيب رأسه أو يده َغسل يف مطلب

 390 .......................................................... لطيب الرأس وتلبيدِ  اخلضاب يف مطلب

 390 .................................................................................. ]التلبيد معىن[

 390 ........................................................................ ]لومسة اخلضاب حكم[

 391 ......................................... ]التطيب يف املتسبب على ال املباشر على اجلزاءَ  أنّ  يف[ تتمة

 391 ..................................................................... املخيط لُبس يف الثاين الفصل

 391 ............................................ ]اللبس؟ يف الكاملةِ  والليلةِ  الكاملِ  اليوم من املراد هو ما[

 392 ................................. ]املخيط لُبس يف ليلةٍ  أو يومٍ  متام قبلَ  نسًكا أكملَ  َمن حكمِ  يف[ تنبيه

ا وما الساعة جزاء بني الفرق يف[ تنبيه  392 ............................................... ]اللبس يف دو

 393 ...................................................... ]ليلة أو يومٍ  ِمن أكثرَ  املخيط لَِبس َمن حكمُ [

لسِ  ال والسبب اليوم بتعدد اللبس يف الدم يتعدد[  393 ............................................... ]ا

 394 ............................................................. ]تتعدد وفيما الكفارةُ  فيها تّتحد فيما[

لعكس واحد لُبس يف ألجلها اجلزاءُ  يتعدد أمورٍ  ذكر يف[ تنبيه  394 ..................................... ]و

 396 ........................................................................... اخلفني لُبس يف مطلب

 396 ............................................................. والوجه الرأس تغطية يف الثالث الفصل
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 397 ....................................................... عادةً  التغطية به يقصد ال مبا التغطية حكمُ 

 398 ............................................................................. املرأة نقاب حكمُ [

 398 ................................................................ الَشعر وإزالة احللق يف الرابع الفصل

 400 ................................................................................ ]احلجامة حكم[

 400 ................................................................... ]حللق مبقصودٍ  ليس ما حكم[

 401 ................................................................................ ]الشارب حلق[

 401 .........................................................]ذلك وغريِ  واإلطالء لقصّ وا النتفِ  حكم[

 402 ..................................................... ]وغريمها واحلَرق ملرض الَشعر سقوط يف[ تنبيه

 402 ............................................................... ]العني يف النابت الَشعر إزالة حكم[

 402 ...................................................... ]احملرم شعرَ  احلالل واحلالق احملرمِ  احلالق حكم[

 403 ..................................................................... ]واحمللوق احلالق يف الضابطة[

 404 .................................................................. األظفار قصّ  يف اخلامس الفصل

 405 ................................................................. ]انكساره بعد الظُفر قطعِ  حكم[

 406 .................................................. ]حمرم أو حاللٍ  أظافريَ  قصّ  احلالل أو احملرم حكم[

 406 ....................................................... بعذر األربعة احملظوراتِ  ارتكب إذا فيما فصل

 406 ................................................................................. ]األعذار بيان[

 407 ............................................................................ ]اهلالك خوف معىن[

 407 .............................................................. ]والصدقة الدم وجوب يف  الضابطة[

ا شرائط يف فصل ِ  409 .................................................................. الثالث كفارا

 409 ...................................................................... الدم جواز شرائط يف مطلب

 410 ................................................................... الصدقة جواز شرائط يف مطلب

 411 ....................................................................... ]واملنّ  املدّ  مقدار يف[ تنبيه

 411 ............................................................................ ]القيمةُ  فيه يُعترب ما[

 412 ...................................................... ]األداء؟ يومَ  أم الوجوب يومَ  القيمة تُعترب هل[

حة التمليك حكم[  413 ........................................................]الكفارات أداء يف واإل

 414 ....................................................................... ]الكفارة يف اإلطعام صفة[
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 414 .................................................................... ]اإلطعام يف الِشبع من بدّ  ال[

 415 ............................................................... ]صورةً  املساكني عددِ  اشرتاط عدم[

 415 .............................................. ]دفعةً  واحدا مسكيًنا مساكني ستةَ  الطعام دفع حكم[

 415 ................................................................... الصيام جواز شرائط يف مطلب

 415 ....................................................................... ]الصوم عن العاجز حكم[

 416 ................................................................ ودواعيه اجلماع يف السادس الفصل

 416 ................................................................................ ]الدواِعي حكم[

نون یّ الصب على والقضاء اجلزاء حكم[  417 ................................... ]الفاسد احلجّ  یف والعبد وا

 417 ............................................................... ]ملال الکفارة يف العبد يف األصل[

 418 ................................................................... ]الفاسد احلجّ  أفسد َمن حكمُ [

 418 .................................................................................. ]ِمرارًا اِجلماع[

رة طواف قبلَ  الوقوف بعدَ  اجلماع يف[ مطلب  419 .................................................. ]الز

 419 .................................................................. ]الطواف قبل احللق بعدَ  اجلماع[

 419 .................................................................. ]الطواف بعد احللق قبلَ  اجلماع[

 419 ........................................................... ]األشواط أكثر وبعدَ  احللق بعدَ  اجلماع[

 420 .......................................................................................... تتمة

 420 ........................................................................... القارن مجاع يف مطلب

 421 ........................................................... ]جلماع البدنة وجوب شرائط يف[ تنبيه

 421 .......... والرمي واحللق والذبح والوقوفني والسعي كالطواف احلجّ  أفعال يف الواجب ترك يف السابع الفصل

رة طواف يف الواجب ترك يف األول املطلب  422 ..................................................... الز

 422 ................................................................... ]جنبا أكثره أو كلَّه طاف إذا[

 422 .................................................................... ]جنًبا أربعٍ  ِمن أقلَّ  طاف إذا[

ً  أكثره أو كلَّه طاف إذا[  422 ................................................................... ]ُحمَد

 423 ........................................................................... ]حمَد أقّله طاف إذا[

 423 ....................................................... ]طاهرًا ويعيده قوله يف الواو معىن يف[ هتنبي

 423 ............................. ]حائًضا أو جنًبا طاف إذا ما قضاء يف والثاين األول الطواف من يُعترب ما[

رة طواف ترك َمن حكمُ [  423 ........................................................ ]أكثره أو كّله الز



 فهرس                   

رة طواف ترك َمن حكمُ [  424 ........................................................ ]أربع من أقلّ  الز

 424 ............................................... ]العورة مكشوفَ  أو حمموًال  أو راكًبا طاف َمن حكمُ [

رة طواف حكم[ م آخر يف طُهرتْ  إذا حلائضة الز  424 .......................................... ]النحر أ

 425 ........................................ ]الطواف لتأخري احلائض على شيء ال قوهلم معىن يف[ تنبيه

رة طواف على تقدر ال وقت يف حاضتْ  إذا املرأة حكم[  425 ........................................ ]الز

م يف عاد مث فطافتْ  دُمها انقطع احلائض[ ا أ  425 ................................................ ]عاد

رة طواف حكم[  426 ........................................ ]الرجوع قبل تطهر مل إذا احليض حالة يف الز

 426 .......................................................................... ]املتحرية طواف حكم[

رة طاف إذا[ ً  أو جنًبا للز  426 ......................................... ]لعكس أو طاهرًا وللصدر حمد

رة طوافِ  أكثرَ  ترك َمن حكمُ [  426 ................................ ]إمتامه قبلَ  للصدر طاف مث أقلَّه أو الز

 427 ..................................................... الصدر طواف يف الواجب ترك يف الثاين املطلب

 428 .................................................... القدوم طواف يف الواجب ترك يف الثالث املطلب

 428 ..................................................... العمرة طواف يف الواجب ترك يف الرابع املطلب

 429 ..................................................................... الطواف يف ضوابط على يهبتن

 430 ......................................................... السعي يف الواجب ترك يف اخلامس املطلب

م عن السعي خري حكم[  431 .............................................................. ]النحر أ

 431 ................................................... بعرفة الوقوف يف الواجب ترك يف السادس املطلب

 432 .......................................................................................... تنبيه

 432 ................................................... مبزدلفة الوقوف يف الواجب ترك يف السابع املطلب

 432 ..................................................... اجلمرات رمي يف الواجب ترك يف الثامن املطلب

 433 .....................................................واحللق الذبح يف الواجب ترك يف التاسع املطلب

 433 ........................ الطوف وبني بينها وكذا واحللق والذبح الرمي بني الرتتيب ترك يف العاشر املطلب

 434 .......................................................................................... تتمة

 434 ........................................................... به يتعلق وما البَـرّ  صيد يف الثامن الفصل

 435 ........................................................................ ]البحر طيورِ  صيدِ  حكم[

 435 ............................................................................ الصيد قتل يف مطلب

 438 ..................................................................... ]آخرَ  حمرمٍ  على احملرِم إكراه[
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 438 ............................................................. ذلك وحنو واإلشارة الداللة يف مطلب

 438 ......................................................... ]واإلشارة الداللة يف اجلزاء وجوب شرائط[

 440 ........................................................................... الصيد جزاء يف مطلب

 443 ........................................................... منه جزء وإتالف الصيد جرح يف مطلب

دة يف مطلب ا أو قيمته ز  444 ........................................................ اجلرح بعد نقصا

 445 .......................................................................... الَبيض كسر يف مطلب

 446 ................................................... واحلرم اإلحرام يف بقتله اجلزاءُ  جيب ال فيما مطلب

 447 ...................................................................... والَقْملِ  اجلَرادِ  قتل يف مطلب

 448 ........................................................................... احملرم ذبيحة يف مطلب

 450 .................................................................... وإرساله الصيد أخذ يف مطلب

 452 .......................................................................................... تتمة

 453 ................................................... فيه التصرفات وسائر وشرائه الصيد بيع يف مطلب

 455 .......................................................... أكثرُ  أو رجالن عليه َجيين صيدٍ  يف مطلب

 458 ..................................................................... احلرم صيد يف التاسع الفصل

 458 ................................................ ]احلرم صيد جزاء يف الطعام أو اهلدي تصدقِ  حكمُ [

 458 ......................................................................... ]الصيد جزاء يف الصوم[

 459 ................................................................... ]احلرم يف البازي رسالِ إ حكم[

 459 ................................................... ]احلرم خارجَ  فولدتْ  احلرم من ظبيةٌ  أُخرجت إذا[

 460 ........................................................................ ]آمًنا الصيدُ  به يصري ما[

 461 ............................................. ]احلرم أو احلل من الصيد قوائم ملكان اجلزاء يف االعتبار[

 461 ............................................................ ]الشجرة أغصان على كان إذا الصيد[

 461 ...................................................................... ]احلرم بئر يف الصيد هالك[

 462 ........................................................... ]للصيد ضامًنا احملرم به يصري فيما[ تتمة

 462 ................................................................ مبعناه وَمن القارن جناية يف مطلب

 462 ....................................... ]واحدٌ  دمٌ  إال إحرام بغري امليقات مبجاوزة القارن على جيب ال[

 462 .......................................... ]إحرام بغري امليقات مبجاوزة القارن على الدمني لزوم صورة[

 463 ................................. ]الواجبات برتك ال اإلحرام جبناية خمتص القارن جناية يف اجلزاء تعدد[
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 463 ..........................................]القارن حكمُ  اجلزاء تعدد يف فحكُمه القارن مبعىن کان َمن[

 464 .............................................................. ونباته احلرم أشجار يف العاشر الفصل

 464 ....................................................... ]احلرم أشجار من به واالنتفاع قطُعه حيلّ  ما[

 464 ...................................................................... ]به واالنتفاع قطُعه حيرم ما[

 464 ........................................................................ ]احلرم شجرة قطع جزاء[

 464 ....................................................... ]الضمان أداء بعد ألشجار االنتفاع حكم[

 465 ........................................................................... ]احلرم حشيشِ  حكم[

 465 ............................................... ]احلرم يف وبعُضها احلل يف بعُضها كانت إذا الشجرة[

 466 ............................................................................ ]احلرم حشيش رعي[

 466 .................................................................... ]احلرم أَراك ِمن السواك اختاذ[

 467 ............................................ فيهما وما احلرام واملسجد احلرم أحكام يف خامتة

 467 ....................................................... ]اخلروج إىل ُيْضطرُّ  احلرم يف اجلاين دخل إذا[

 467 ......................................................................... ]احلرم يف احلريب دخول[

 468 ............................................... ]احلرام املسجد يف الکافر ودخول مبكةَ  السالحِ  محل[

 469 ........................................................... ]وأحجاره احلرم تراب إخراج يف[ مطلب

 469 ..................................................................................... ]الضابطة[

 469 ............................................................................... ]زمزمَ  ماء إخراج[

 470 ....................................................... ]وزيتها ومشعها الكعبة طيب أخذ يف[ مطلب

 470 ....................................................................... ]الكعبة كسوة يف[ مطلب

ا مكة بيوت بيع يف[ مطلب  471 .............................................................. ]وإجارِ

 471 ....................................... ]احلرم لقطة وحكمُ  مكةَ  يف املكروهة األوقات يف النافلة صالة[

 472 ............................................................................. ]املدينة حرم حكم[

 [ .............................. 472 أعضائه به ضمّ  ما إال املدينة من مكةَ  أفضلية يف[ مطلب

 473 .................................................... ]املنورة املدينة أو املكرمة مبكة اورةا يف[ مطلب

اورة حكم[ تنبيه  474 .................................................................... ]زماننا يف ا

 475 ............................................................................... اإلحصار ب

 475 ............................................................................... ]اإلحصار معىن[
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 475 ........................................................................ ]اإلحصار به يتحقق ما[

 476 ............................................................................. ]املشى عن العجز[

 476 ........................................................................ ]مكة طريق عن الضاللة[

 476 .............................................................................. ]عبيده املوىل منع[

 477 .............................................................................. ]زوجته الزوج منع[

 477 ................................................................. ]الطريق يف الزوج أو ماحملر  موت[

 477 ................................................................ ]ابتداءً  الزوج أو احملرم وجود عدم[

 477 ......................................................................... ]الوفاة أو الطالق عدة[

 478 ......................................................................... اإلحصار حكم يف فصل

 478 ............................................................................... ]لعمرة التحلل[

 478 ............................................................................... ]هلدي التحلل[

 478 ................................................. ]اإلحصار دم مكان الصوم أو الصدقة إجزاء عدم[

 478 ......................................................... ]عمرة وال حجة ينو مل إذا فيما اإلحصار[

 479 ........................................... ]مكة إىل يسري أن قبل فُأْحِصر لنسكني أحرم من حكم[

 479 .......................................................... ]وزمانه اهلدي ذبح مكان تعيني وجوب[

 480 ......................................................................... ]للمحصر احللق حكم[

 480 .................................................................... ]الذبح بعد اهلدي حلم حكم[

 480 ................................................................ ]التحلل بظن احملصر جناية حكم[

 481 ................................................................. احملصر منه حل ما قضاء يف فصل

 481 ............................................................ ]التحلل بعد به أحرم ما قضاء وجوب[

 481 .................................................................. ]وحتلل أحصر إذا القارن حكم[

 482 ....................................................................... إحصاره زال لو فيما فصل

 482 ................................................................ ]اهلدي بعث بعد اإلحصار زوال[

 482 ............................................................................... ]لعمرة التحلل[

 482 ......................................................... ]لعمرة احملصر حق يف الفوات يتصور ال[

 483 ........................................................... اهلدي بغري يتحلل الذي احملصر يف فصل

 483 ........................................................................ ]واملوىل العبد يف مسائل[
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نون الصيب إحصار[  484 ........................................................................ ]وا

 484 ........................................................... ]واملوىل الزوج بفعل التحلل من يقع ما[

 485 ........................................................... ]بعرفة الوقوف بعد يتحقق ال اإلحصار[

 485 .................................................................... ]دماء سبعة فيها جتب صورة[

 487 ................................................................................. الفوات ب

 487 ....................................................................... ]اإلفراد حج فوات حكم[

 487 ..................................................................... ]والتمتع الِقران واتف حكم[

 487 ............................................................... ]العمرة فعال حيل احلج أفسد إذا[

 488 ............................................................... ]حبجتني اإلهالل يف الفوات حكم[

 489 .......................................................................... ]الوقوف بعد فواتَ  ال[

 489 .................................................................. ]احلج وفائت احملصر بني الفرق[

 490 .......................................................................... الغري عن احلج ب

 490 ...................................................................... ]العبادات يف النيابة حكم[

 491 ............................................................. الفرض احلج يف النيابة شرائط يف فصل

 491 ............................................................... ]زواله يرجى الذي العذر يف النيابة[

حرم وجود وعدمُ  السجن زوالُه يُرجى ومما[
َ
 492 ...................................................... ]امل

 492 ............................................................. ]زواله يرجى ال الذي العذر يف النيابة[

 492 .......................................... ]مالٌ  وله حلج وأوصى مات وعّمن احلي عن التربّع حكم[

 493 .............................................................. ]طل حلج االستيجار أن يف[ تنبيه

ام ُصَورُ [  498 ............................................................................... ]النية إ

 499 ............................................................... ]أمرمها بغري الوالدين عن احلج أداء[

 500 ................................................ ]املفروض حلج والديه عن الولد تربع فضل يف[ تنبيه

 507 .............................................................. ]الشرائط من سبق ما ُمَلخَّصُ [ تنبيه

 509 ....................................... ]تربعا لنفل ال الفرض حلج تتلعق النيابة شرائط أن يف[ تتمة

 510 .................................................... ]املأمور؟ عن أم اآلمر عن يقع البدل حج[ تنبيه

 510 .......................................................................... ]الغري عن احلج فضل[

 511 ..........................................................احلج يف النيابة شرائط من ليس فيما فصل
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 512 ................................................................ ]الَصُروَرة إحجاج كراهية يف[ تنبيه

 512 ........................................................ ]الفقري الصرورة على احلج وجوب يف[ تنبيه

 513 ............................... ]الفقري الَصرورة وبني بينه والفرق املأمور، الفقري على احلج وجوب عدمُ [

 514 ...............................................................]جائز احلج بعد مبكة املامور توطن[

 514 ........................................................ ]للحج مالية عانة الصرورة أولوية يف[ تتمة

 514 ........................................................................... حلج الوصية يف فصل

 515 ........................................................... ]ماله ثلث من حلج الوصية يف مسائل[

 516 ............................................]الثلث يسعهما ال آخر وبشيء عنه حلج الوصية حکم[

 517 ............................................................................... النفقة يف فصل

 517 ............................................................. ]الغري عن احلج يف ملعروف اإلنفاق[

 519 ........................................................ ]بعده أو احلج قبل اإلقامة ُمّدةِ  نفقة حكم[

 520 ........................................................................ ]الزاد من َفُضل ما حكم[

 520 ................................................................ ]امليت عن احلج يف الدماء حكم[

 522 ............................................. ]الورثة وكّذبته حججت أو ُمِنْعتُ  وقال رجع إذا املامور[

 522 ................................................... ]ُحيرم مل ما  لٓالمر املأمور من املال اسرتداد جواز[

 524 .................................................................. العمرة أو حلج النذر ب

 524 ............................................................................ ]نوعان حلج النذر[

 524 ........................................................................... الصريح النذر يف فصل

 524 ................................................................ ]ومعّلقا مطلقا حلجّ  للنذر ُصَورٌ [

 525 ................. ]اإلسالم حبجة السقوط عتبار امليقات مبجاوزة لزم وما املنذور احلج بني الفرق يف[ تنبيه

 526 ................................................................... ]الناقص ملنسك النذر حكم[

 526 ................................................................. ]أكثر أو حجة مبائة النذر حكم[

 526 ............................................................... ]لنذر اإلجياب أللفاظ شىتّ  صور[

 527 ....................................................................... ]َحيجّ  ال ن اليمني حكم[

 527 ................................................................... ]تعاىل هللا مبشية التعليق كمح[

ت يف فصل  528 .............................................................................. الكنا

 528 ..................................................................... ]املشي بلفظ متفرقةٌ  مسائلُ [
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 529 ............................................................ ]ماشيا العمرة أو حلج النذر مصداق[

 530 ...................................................................]ملشي نذر إذا الركوب حكم[

 530 ........................................................................ ]مبكة ماشيا العمرة نذر[

 530 .......................................................................... ]الِبقاع أفضل يف[ تنبيه

 530 .......................................................... ]مكان وال بزمان ُخيتص ال املطلق النذر[

 532 ................................................................................... اهلدا ب

 532 .................................................................................. ]اهلدي معىن[

 532 ................................................................ ]وداللة صرحيا نوعني على اهلدي[

 533 ........................................... به يتعلق وما تعليقا أو تنجيزا لنذر اهلدي إجياب يف فصل

 533 ..................................................................... ]النذر هدي ذبح َحمَلُّ [ تنبيه

 535 ............................................................. ]احلرم من مبوضع اهلدي تقييد حكم[

 535 ................................................................ ]العبد أو الولد بنحر النذر حكم[

 536 .................................................... ذحبها وأحكام الذبح بعد اهلدا أحكام يف فصل

 536 ............................................................................ ]حكًما اهلدي أنواع[

 536 .......................................................... ]والِقران واملتعة التطوع هدي من األكل[

 537 ........................................................ ]وغريها والنذور الكفارات دماء من األكل[

 537 .......................................................... ]كالزكاة والنذور الكفارات دماء مصرف[

 537 ...................................................... ]الواجبة والصدقات الزكاة مصِرف بني فروقٌ [

 537 ....................................................................... ]املِلك بتبّدل العني تبّدل[

 538 .................................. ]مطلقا منها اجلزّار أجرة وإعطاءِ  اهلدا حلومِ  بيع جواز عدمُ  الراجح[

 539 ......................................................... ]واألضحية واملتعة الِقران هدي ذبح زمان[

 539 ........................................................... ]والغنم البقر يف والذبح اإلبل يف النحر[

 540 .......................................................................... ]للذبح الغري استخدام[

 540 ................................................................... ]ولبنه اهلدي بُصوف االنتفاع[

 540 ........................................................... ]وِقالدته وِجلده اهلدي حبطام التصدق[

 541 ..................................................................... الذبح إجزاء شرائط يف فصل

 542 .......................................................................]بغريها األضحية استبدال[
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 542 ............................................................. ]األحكام أكثر يف كالضحا اهلدا[

 543 ............................................................................. ]معا الشاَتني ذبح[

 543 ............................................................ ]الذبح عند التسمية يف منثورة مسائل[

 545 ............................................................................. ]الغري أضحية ذبح[

 546 ................................................................ ]خطأً  نفسه عن الغري هدي ذبح[

 547 ................................................................. الذبح قبل اهلدا أحكام يف فصل

 547 ...............................................]ومحال ركو واستخداُمه ولبنه اهلدي بُصوف االنتفاع[

 547 .................................................................. ]الذبح قبل اهلدي مولود حكم[

 548 ...................................................... ]حمله إىل الوصول قبل تعيّـُبه أو اهلدي هالك[

 549 ................................................................................. ]التطوع هدي[

 550 ............................................................ ]واإلشعار التقليد من هلدي يُفعل ما[

 550 ................................................................................ ]اإلشعار حكم[

 550 .............................................................. الجيوز وما اهلدا من جيوز فيما فصل

 551 ....................................................................... ]الضأن من اجلذع تعريف[

 551 .............................................................. ]والوحشي األهلي من املولود حكم[

 551 ............................................................... اهلدي يف االشرتاك جواز يف مطلب

 551 ................................................................. ]وبقاء ابتداء اهلدي يف اإلشرتاك[

 552 ............................................................. ]البدنة يف االشرتاك يف متفرقةٌ  مسائلُ [

 552 ................................................................ ]فيه جتز مل وما الشاة فيه جتوز ما[

 554 ....................................................... ]الذبح قبل مات الذي الشريك سهم حكم[

 554 ......................................................... ]اللحم تقسيم وقتَ  الوزن من يُالحظ ما[

 554 ............................................................. ]األضحية من امليت نصيب مصرف[

 555 .................................................................... اهلدا بني التفاضل يف مطلب

 [ ............................................................. 556 النيب تضحية يف[ تتمة

 557 ............................................................. العيوب من السالمة اشرتاط يف مطلب

 558 ...................................................................................... ]األصل[

 558 .............................................................. ]األضحية جواز متنع ال اليت العيوب[



 فهرس                   

 559 ......................................................................... ]اللسان مقطوعة حكم[

 560 ................................................................. ]ألضحية العيوب من يتعلق ما[

 560 ..................................................................... ]الذبح حني العيب حدوث[

رة يف خامتة   ................................................. 561املرسلني سيد قرب ز

رة حكم[  561 ................................................... ]وفضُلها املرسلني سيد ز

رة؟ احلج من يقدم ماذا[  562 .................................................................... ]والز

رة النيةُ  ُجتَرَّدُ  هل[  562 ................................. ]النبوي املسجدَ  معه ينوي أم  قربه لز

 563 ........................................................... ...] إال الرحالُ  ُتشدّ  ال: احلديث معىن[

رة النية جتريد اهلمام ابن عند األوىل[  [ ........................................... 563قربه لز

 564 ............................................................. ]الزائر ا خذ اليت اآلداب يف[ فصل

 564 ................................................................ ]املنورة املدينة دخول عند الدعاء[

 565 ......................................................... ]لداخله ينبغي وما النبوي املسجد دخول[

رة قبل املسجد بتحية البداية[  565 ................................................................ ]الز

 [ ..................................................... 566النيب على للتحية الورود كيفية[

 567 .......................................................................... ]وكلماته السالم صيغ[

 [ ...................................................... 569وعمر بكر أيب على السَّالم كيفيةُ [

رة وقت األبيات من يقال أن ينبغي ما[  570 ....................................................... ]الز

رة يف[ تنبيه  [ ........................................................ 570 فاطمة سيدتنا قرب ز

ت ذكر[  571 .................................................. ]النبوي املسجد يف املخصوصة اُألسطوا

 572 ............................................................ ]املكروهة األعمال بعض عن التجّنبُ [

م وليغتنم[  572 ............................................................... ]املشرفة ملدينة مقامه أ

 573 ......................................................... ]النبوي مسجد يف للصالة املواضع أفضل[

 573 .................................................................... ]القدمي النبوي مسجد حدود[

رة يف فصل  574 .................................................................... البقيع أهل ز

رة عند يقال ما[  574 ................................................................. ]البقيع؟ أهل ز

 [ .................................................................... 574 الصحابة مشاهد[

 575 .......................................................... ]لبقيع  على سيد قرب حتقيق[



 فهرس           

 [ ............................................ 575فاطمة سيدتنا قرب وحتقيق لبقيع ُدِفن من أول[

رة يف فصل  577 ................................................................... أحد شهداء ز

رة يف فصل ر من يـَْقرُبه وما قباء مسجد ز  578 ...................................................... اآل

 578 .................................................................................... ]أريس بئر[

 579 .................................................................................... ]غرس بئر[

رة آداب يف فصل  579 .................................................................. القبور ز

 580 ...................................................................... الرجوع آداب يف فصل

 580 .................................................... ]الدعاء من يستحب وما النبوي املسجد عيتود[

 580 ................................................ ]املربور احلج وعالمة أهله على دخوله وقت الدعاء[

 582 .................................................................................. الفنية الفهارس
 




