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وِر َأْنُفِسنَا َوَسيَِّئاِت َأْعاَملِنَا، إنَّ احلَْمَد هللِ َنْحَمُدُه َوَنْسَتِعينُُه َوَنْسَتْغِفُرُه، َوَنُعوُذ  بِاهلل ِمْن رُشُ

ْن ُيْضلِْل َفاَل َهاِدَي َلُه.َمْن َُيِْدِه اهلُل َفاَل ُمِضلَّ َلُه، َومَ   

ًدا َعْبُدُه َوَرُسوُله. يَك َلُه، َوَأْشَهُد َأنَّ حُمَمَّ  َوَأْشَهُد َأْن ًَل إَِلَه إًِلَّ اهلُل َوْحَدُه ًَل رَشِ

ا  بعُد: أمَّ

هـ ألتقيكم يف تعليق عىل 1438ففي ليلة اليوم التاسع عرش من شهر ذي القعدة لعام 

–للعالمة السعدي «منهج السالكني »كتاب احلج واهلدي واألضحية والعقيقة من كتاب 

 .-رمحه اهلل تعاىل

يكون  –إن شاء اهلل تعاىل –قد تقدم التعليق عىل كتاب الزكاة وكتاب الصيام ، واليوم و

 التعليق عىل كتاب احلج.

والطريقة يف هذه التعليقات : أن تكون خمترصة وأن يكون فيها بيان للراجح مع دليله 

صحابه وإنام أقترص عىل ذكر أًل أذكر أقوال أهل العلم وًل أعزو القول أل:واألصل 

عىل كثري  فإنه متن خمترص مفيد اقترص؛كام تقدم وهذا هو املناسب حلال هذا املتن  الراجح

 من املسائل املهمة.
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 كتاب احلج

]آل ﴿َوهللَِِّ َعىَل النَّاِس ِحجُّ اْلَبْيِت َمِن اْسَتَطاَع إَِلْيـِه َسـبِياًل  واألصل فيه قوله تعاىل:

  [97عمران:

 

 احلُج واجب بدًللة الكتاب والُسنة واإلمجاع، 

]آل ِحجُّ اْلبَيِْت َمِن اْستََطاَع إَِليِْه َسبِياًل  ﴿َوهللَِِّ َعىَل النَّاسِ فقوله تعاىل:  :فأما الكتاب

 [97عمران:

 -صىل اهلل عليه وسلم–أما الُسنة: فام ثبت بالصحيحني من حديث ابن عمر أن النبي 

 (ستطاع إليه سبياًل.: )حج البيت ملن اوذكر منها  «بني اإلسالم عىل مخس  »قال: 

وجـوب احلـج  وغريه من أهل العلم، واإلمجاع عىل ه ابن قدامةأما اإلمجاع: فقد حكا

 املعلوم من الدين بالرضورة. هو من اإلمجاع
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واًلستطاعة أعظم رشوطِه وهي ُملـك الـذات والراحلـة بعـد مـرورات اإلنسـان 

 وحوائجه األصلية.

 

قترص عىل رشط  واحـد؛ ألن املـتن رشوط احلج وإنام ا -ه اهلل تعاىلرمح–مل يذكر املصنف  

رشط اًلسـتطاعة هـو الـزاد كام تقدم متٌن خمترص، وذكـر رشط اًلسـتطاعة، ثـم بـنيَّ أن 

 والراحلة.

﴿َوهللَِِّ َعىَل النَّاِس ِحجُّ اْلَبْيِت َمِن اْسَتَطاَع إَِلْيِه  قوله تعاىل: :والدليل عىل رشط اًلستطاعة 

 [97]آل عمران:َسبِياًل 

 معلقـة العبـادات كـل:-تعـاىل اهلل رمحه–الم ابن تيمية ة: قال شيخ اإلسوجه الدًلل

بذلك، فدّل عىل أن اًلستطاعة يشء زائـد عـىل مطلـق احلج  باًلستطاعة إًل أن اهلل خصَّ 

احلج بذكر اًلسـتطاعة  ولو كان املراد مطلق القدرة لصار احلج كغريه، وملا خصَّ القدرة ، 

 عىل أن اًلستطاعة يشُء زائد عىل مطلق القدرة. هذا فدلَّ 

الـزاد والراحلـة :فإن أكثر التابعني ذهبوا إىل أن اًلستطاعة هي ؛هو الزاد والراحلة و

 وهذا قول أكثِر التابعني، فإن أقوال أهل العلم يف هذه املسألة ثالثة.

 .ذا قيل بهلالقول الذي فيه يشٌء خاٌص باحلج هو الزاد والراحلة و

 : ما يؤخذ وحيتاج إليه يف السفر.الزاد هوو

 .ذا قال الزاد والراحلة: ما يسافر عليه لوالراحلة 

، لـذا يقـول والزمـان وينبغي أن ُيعلم أن الزاد والراحلـة ختتلـف بـاختالف النـاس 

ن األوليني من كان عنده إبٌل أو خيـٌل فإنـه قـد وجـد امفقهاء: زاد وراحلة ملثلِه، ففي زال

 ف زماننا.بخالالراحلة 
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 ثله.ملتصلح د  وراحلة ولكل أحد  زاد وراحلة فإًذا هي زا 

 .: بعد رضوريات اإلنسان وحوائج األصلية قوله

أن يوجد عنـد اإلنسـان مـاٌل زائـٌد عـىل حاجتـِه  هييريد أن الزاد والراحلة الواجبة 

 ونفقته عىل ولدِه وغري ذلك. األصلية يف نفسه
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 يكون للمرأة حمرم إذا احتاج لسفر.ومن اًلستطاعة: أن 

 

 إًل أن العلامء تنازعوا فيه .املحرم للمرأة يف احلج مطلوُب رشًعا، 

املستحب ًل جيوز جممعون عىل أن السفر املباح والعلامء أن  ووه النزاع فيه وأحرر حمل

 للمرأة أن تسافر فيهام إًل بمحرم.

اض وأقره النووي، اإلمجاع البغوي وأقره احلافظ ابن حجر وحكاه القايض عي حكى

 اجب كسفر املرأة للحج الواجب، بني أهل العلم يف السفر الو وإنام حصل خالف

 : عىل قولني

فر الواجـب لـيس واجًبـا وهـذا أهل العلم واهلل أعلم: أن املحرَم يف الس قويلوأصح 

، ثبـت هـذا عـن عائشـة عنـد -صىل اهلل عليه وسلم– ثنني من صحابة رسول اهللفتوى ا

، وهـذا قـول مالـك والشـافعي وأمحـد يف ن حزم يف املحـىلالبيهقي وعن ابن عمر عند اب

 عنده. لتفصي عىل -تعاىل اهلل رمحه–ة رواية وهو اختيار ابن تيمي

  .-صىل اهلل عليه وسلم–ما تقدم من فتاوى صحابة النبي  والدليل عىل هذا:

 -صىل اهلل عليه وسـلم–فإن قيل: قد اخرج الشيخان من حديث ابن عباس أن النبي 

اهلل إن امرأيت خرجت  يا رسولال رجل: حمرم، فق ًل تسافر املرأة إًل مع »قال للصحابة: 

  «نطلق فحج مع امرأتكت يف غزوة كذا وكذا، فقال: اكتتبحاجة وإين ا

 فيقال: اجلواب عىل هذا من أوجه: 

هي احلجة يف السنة التاسعة ملـا كـان بل من أمهها أن هذه احلجة ليست حجًة واجبة، 

فهـذه  -ريض اهلل عنه–عيل  َل ِس رْ أُ  ثم األمر، أول يف للحج قائًدا -عنه اهلل ريض–أبو بكر 
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احلجة كانت يف السنة التاسعة، واحلج يوم ذاك مل يكـن واجًبـا؛ ألسـباب  منهـا: أن كفـار 

 سنتني جيعلون احلج يف شهر.قريش يف كل 

يف صفر ملدة سـنتني وهكـذا، ومل يوافـق  رم ملدة سنتني، ثمبمعنى: جيعلون احلج يف حم

يريـد  -صىل اهلل عليه وسلم–احلج يف زمن ذي احلجة إًل يف حجة الوداع، ومل يكن النبي 

ة الذي بكر أن حيج يف غري هذا حلكم  منها: أن احلج مل يوافق الزمن، لذا قال يف حديث أيب

 . وافق احلج يف ذي احلجة  :أي «استدار الزمان وعاد كهيئته»: أخرجه البخاري 

اَم النَِِّسُء ِزَياَدٌة يِف اْلُكْفِر  وهذا تفسري قوله تعاىل:  [37]التوبة:﴿إِنَّ

 أشهر احلرم. ِسء كانوا يؤخرون الن : التأخريالنِسءو

يف حجـة الـوداع، واحلـج مل يفـرض إًل  فاملقصود: أن احلج مل يكن موافًقا لزمنـه إًل

 هتلميذاسعة أو يف السنة العارشة كام قرره شيخ اإلسالم ابن تيمية ومتأخًرا إما يف السنة الت

 [97]آل عمران:﴿َوهللَِِّ َعىَل النَّاِس ِحجُّ اْلبَيِْت  ابن القيم وذلك أن األمر به يف قوله تعاىل:

 إنام كان يف وفد نصارى نجران.

 وصـحبه وآلـه عليـه اهلل صـىل–ارى نجران مـا جـاءوا إًل يف آخـر عهـده ووفد نص

 .-وسلم

إذا مل يكـن ل حجة الـوداع مل تكـن واجبـة، فـفاملقصود: أن احلَج يف السنة التاسعة قب

 واجب. مع املحرم واجًبا فإن سفر املرأة احلج 

إنام وجيب فيه حمرم باإلمجاع  املباحأو  تقدم أن من حترير النزاع أن السفر املستحبفقد 

 الواجب.اخلالف يف السفر 
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ثم مما يؤكد جواز سفر املرأة يف احلج الواجب بال حمرم مـا ثبـت يف الصـحيحني مـن 

قال: كيف بك يـا عـدي إذا طالـت بـك » -صىل اهلل عليه وسلم–حديث عدي أن النبي 

 «ًل اهلل والذئب عىل غنمهااحلياة أن ترى املرأة تأيت من احلرية وتطوف بالبيت ًل ختشى إ

 ان والرضا.نمتهذا خرب عىل وجه اًل

 احلـج يف املـرأة سـفر جـواز عـىل -تعـاىل اهلل رمحـه–ستدل اإلمام الشـافعي وهبذا ا

 .حمرم بال الواجب
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 أحكام احلج،يشتمل عىل أعظم  -صىل اهلل عليه وسلم-وحديث جابر يف حج النبي 

 

احلـج، وقـد أخرجـه  صفة ذكر يف األحاديث أوسع -عنه اهلل ريض–وحديث جابر 

اإلمام البخـاري، واألحسـن يف ظنـي واهلل أعلـم أن يـؤخر قـراءة  مسلم، وأخرج بعضه

إىل أن ننتهي من البـاب، ثـم نرجـع إليـه؛ ألن هنـاك مسـائل والتعليق عليه حديث جابر 

ويعلـق عليـه يف  ستأيت يف كالم املصنف ُترشح يف موضعها وما مل يـذكره املصـنف يرجـع

 .-إن شاء اهلل تعاىل-حديث جابر 
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 َأْرَكاُن َاحْلَجِّ َوَواِجَباُتهُ 

 َوَلْو اِْقَترَصَ َاحْلَاجُّ َعىَل:

تِي ِهَي:  -أ ْحَراُم، -1َاأْلَْرَكاِن َاأْلَْرَبَعِة َالَّ  -4َوالطَّـَواُف، -3َواْلُوُقوُف بَِعَرَفَة، -2َاإْلِ

ْعُي.  َوالسَّ

 هي أربعة أركان  للحج: هذه

كـل لوإنـام »ا أخرج الشيخان من حـديث عمـر اإلحرام ويدل عليه م الركن األول:

 ما نوى
 
 .«أمريء

املـراد بـاإلحرام وعلم أن هناك فرًقا بني اإلحرام واإلحرام من امليقـات، وينبغي أن ي

 نية الدخول يف النسك. :أي

ويدل لذلك ما روى أخرج أصحاب الُسنن عن عبد  :َواْلُوُقوُف بَِعَرَفةَ والركن الثاين 

ويف بعـض  «احلُج عرفـة»قال:  -صىل اهلل عليه وسلم–أن النبي بن يعمر الديلمي الرمحن 

وابن عبد الـرب وغـريه  قدامةاإلمجاع ابن  وهذا جممع عليه حكى ،«احلج عرفات»لفاظ األ

 من أهل العلم.

الطواف واملراد به طواف اإلفاضة وهو الطواف الذي يكون يف اليـوم  الركن الثالث:

ُفوا بِاْلَبْيِت اْلَعتِيِق  العارش، ويدل عليه قوله تعاىل:  .[29]احلج:﴿َوْلَيطَّوَّ

قال يف قصة صفية ملا حاضت  -اهلل عنه ريض–وأخرج الشيخان يف حديث عائشة 

فقلت: إهنا قد أفاضت يا رسول اهلل « أحابستنا هي»: -صىل اهلل عليه وسلم–النبي 

 «فلتنفر»وطافت بالبيت، فقال النبي صىل اهلل عليه وسلم: 

عىل هذا إمجاع أهل العلم، وحيبس فهو إًذا ركن  ترك طواف اإلفاضة ذا عىل أنفدّل ه

 نذر ومجاعة من أهل العلم.املاإلمجاع ابن عبد الرب ابن  حكى
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ي بني الصفا واملـروة وهـو واجـب ملـا ثبـت يف السعي واملراد به السع الركن الرابع:

أمر بـالطواف،  -وسلم عليه اهلل صىل–الصحيحني من حديث ابن عمر وعائشة أن النبي 

 أمر بالسعي بني الصفا واملروة.

 مل يطـف بـني ما أتم اهلل حج ا»وأخرج الشيخان من حديث عائشة أهنا قالت: 
 
مريء

 «الصفا واملروة

 ركنًا. وما عدا ذلك فليس هذه هي أركان احلج األربعة، 
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تِي ِهَي: -ب  َواْلَواِجَباِت َالَّ

 

 .بدأ املصنف بذكر الواجبات 

: قـال-صـىل اهلل عليـه وسـلم-النبـي ما أخرج مسلم عن جابر أن أن يعلمينبغي أن 

 ًل يفيد الوجوب، وهذا أصل إذا ُفهم، ُفهم أحكام ما سيأيت. «لتأخذوا مناسككم»

كقوله فيام أخرج البخاري من حديث مالك بن  «لتأخذوا مناسككم»وذلك أن قوله: 

 .«صلوا كام رأيتموين أصيل»حويرث: 

تباع: أي اتبعوين يف الصالة فام فعلت عـىل وجـه الوجـوب احلديثني اًل يناملراد هبذو

الوجـوب، ومـا فعلتـه عـىل وجـه اًلسـتحباب فـافعلوه عـىل وجـه فافعلوه عـىل وجـه 

 اًلستحباب.

تبعوين يف احلج فام فعلتـه عـىل وجـه ا «لتأخذوا مناسككم»وكذلك يف حديث جابر: 

الوجوب فافعلوه عىل وجه الوجوب، وما فعلته عىل وجه اًلستحباب فافعلوه عىل وجـه 

 اًلستحباب.

حتاج يدل عىل الوجوب ًل «خذوا مناسككملتأ»أنه لو كان حديث جابر  ويدل ذلك:

هـذا ليست واجبة، ويقول: إًل هذا و أن يبنّي األفعال التي  -صىل اهلل عليه وسلم–النبي 

 .-صىل اهلل عليه وسلم–فإنه ليس واجًبا ومل يقل ذلك النبي 

؛ يفيـد الوجـوب «صلوا كام رأيتموين أصـيل»ومثل ذلك يف الصالة: لو كان حديث 

ليس واجًبا، فلام مل يقل  ههذا فإن أن يقول: إًل هذا و -صىل اهلل عليه وسلم– حتاج النبيًل

 ذلك دّل عىل أنه ًل يفيد الوجوب.

 .« هتذيب الُسنن» كتابه، يف -تعاىل اهلل رمحه–وقد أفاد هذه الفائدة اإلمام ابن القيم 
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ْحَراُم ِمْن َامْلِيَقاِت، -1  َاإْلِ

 

 هذا هو الواجب األول .

واجب، ويدل عليه: حـديث فهو تقدم أن اإلحرام ركن أما اإلحرام من امليقات هذا 

هّن هلّن وملن أتى عليهن من غري »: -صىل اهلل عليه وسلم–ابن عباس يف الصحيحني قال: 

 . وعىل هذا املذاهب األربعة «أهلهن ممن أراد احلج والعمرة
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 َاْلُغُروِب،َواْلُوُقوُف بَِعَرَفَة إىَِل  -2

 

 ة إىل الغروب: أي إىل غروب الشمس.املراد به الوقوف بعرفوهذا الواجب الثاين 

الوقوف بعرفة ملن أتى قبل فالبد أن يقيد هبذا، ى قبل ذلك، فإًذا الوقوف بعرفة ملن أت 

احلنفية واملالكيـة  ذلك إىل غروب الشمس، وهذا واجب عند مجاهري أهل العلم وهو قول

 قول عند الشافعية.واحلنابلة و

مل يرخص للضـعفاء  -صىل اهلل عليه وسلم–والدليل عىل هذا الواجب: هو أن النبي 

م يدل عىل أنه واجـب وذلـك أن يدفعوا من عرفة قبل غروب الشمس، فعدم ترخيصه هل

صـىل اهلل عليـه – النبيإىل ما بعد نصف الليل واجًبا رخص اإلقامة بمزدلفة  مل يكن أنه ملا

 للضعفاء.-وسلم

وف بـه قبـل لو كان الوقـ و ،يف الوقوف بعرفة -هلل عليه وسلمصىل ا–وهذا مل يفعله 

يف الدفع  كان الرتخيص يف دفع الضعفاء أوىل من الرتخيصغروب الشمس ليس واجًبا ل

 من مزدلفة وذلك ألمور:

 أوًًل: أن الوقوف بعرفة يكون يف الشمس. 

أن الذين يدفعون مـن عرفـة إنـام يتجهـون إىل مكـان  واحـد، بخـالف الـذين  :ثانًيا

 إىل عدة أماكن فالزحام تكون أقل.يدفعون من مزدلفة فيتجهون 

 غـروب قبـل أتى ملن عرفة من الدفع يف -وسلم عليه اهلل صىل–لام مل يرخص النبي ف

روب الشـمس ه بعرفة إىل غن من أتى قبل غروب الشمس فإن بقاءدّل عىل أ الشمس

 واجب.
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 بعد غـروب الشـمس إًلإىل عرفة  من مل يأتقد ترك املتن مسائل ًلختصاره منها : و

 ، وليس عليه دم ولو تعمد التأخر.أيًضا هفإنه جيزئ

طني قدار ال حهصحوالذي أخرجه اخلمسة عروة بن املرضس ويدل لذلك حديث 

 غروب بعد إًل جاء وما تأخر، -عنه اهلل ريض– املرضسوغريه، وفيه أن عروة بن 

 .الشمس

حتـى نـدفع -أي : بمزدلفـة- من وقف معنـا»: -صىل اهلل عليه وسلم–وقال النبي 

 «وشهد صالتنا وقد وقف بعرفة قبل ذلك لياًل أو هناًرا فقد تم حجه وقىض تفثهُ 

بعذر  مل يستفرس من عروة، هل تأخرت  -صىل اهلل عليه وسلم–وجه الدًللة أن النبي 

ل منزلة العموم ينز رتك اًلستفصال، وترك اًلستفصال يف موضع اإلمجالفر؟ أو بغري عذ

 .-تعاىل اهلل رمحه–هذا الشافعي  يف املقال كام قرر

فعىل هذا: من تعمد املجيء إىل عرفة لياًل فإنه جيزئه، وليس عليه دم ومن باب أوىل مـن مل 

يتعمد وإنام تأخر ألجل العذر، لكن من جاء من النهار، ثم خـرج قبـل غـروب الشـمس 

فيجب عليه أن يرجع؛ حتى يقف بالليل جيمع بني الليل والنهار، فمن جـاء قبـل غـروب 

 بني الليل والنهار.الشمس فيجب عليه أن جيمع 
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 َوامْلَبِيُت َلْيَلَة َالنَّْحِر بُِمْزَدلَِفَة، -3

 

 لثالث املبيت ليلة النحر بمزدلفة.هذا هو الواجب ا

 .هذا الواجب حيتاج إىل تصور وفهم  

ابن جريـر،  امة بمزدلفة واجب ولو قلياًل، حكى اإلمجاعأمجع العلامء عىل أن اإلق فقد

 وابن عبد الرب فلو أن رجاًل أراد أن يمر مروًرا بال وقوف  فإن عليه دًما باإلمجاع.

، واختلفـوا يف مقـدار -ولـو قلـياًل -إًذا العلامء أمجعوا عىل أنه جيب اإلقامة بمزدلفـة 

 اإلقامة.

 مة واجبة إىل ما بعد منتصف الليل.أن اإلقا -واهلل أعلم-وأصح القولني 

كام يف حديث عائشة رخص للضعفاء  -صىل اهلل عليه وسلم–ذلك: أن النبي لويدل  

 يدل عىل أن وقت الواجب انتهى. هترخيصوابن عباس يف الصحيحني و

وًل يقال: إن وقت الوجوب انتهى عىل الضعفاء دون األقوياء، بـل يقـال: إن وقـت 

ن رأيـت أهنـم الوجوب انتهى عىل كليهام، وذلك أن قـول السـلف وقـول األولـني الـذي

 يقولون: بأنه واجب عىل اجلميع وًل يفرقون بني الضعفة وغريهم.

فهم السلف وفهم املاضـيني وأًل نحـدث بونحن مأمورون أن نفهم الكتاب والُسنة 

 أقواًًل جديدة.

 ينتهي الوجوب يف حق الضعفة واألقوياء. يل فإًذا بعد نصف الل

ابن عباس أن النبـي ومن حديث عائشة  والدليل عىل أنه يصح هلم أن يدفعوا ما تقدم

 رخص للضعفاء. -صىل اهلل عليه وسلم–

 والدليل عىل أنه عام لألقوياء والضعفاء فهم أهل العلم. 
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وذلك أن من رأى املبيت إىل ما بعد منتصف الليل ًل يفرق بني الضعفة واألقوياء كام 

ملبيـت ينتهـي بعـد أن وقـت ا -واهلل أعلـم-هو قول الشافعي وأمحـد، وأصـح القـولني 

منتصف الليل فقد ذهب بالنظر إىل الغالب، وإذا انتهى ل وذلك أن األحكام منتصف اللي

 أكثر الليل.
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يِق بِِمنًى. -4 اِم َالتَّرْشِ  َوَليَايِل َأيَّ

 

 وهذا هو الواجب الرابع .

 .أيام الترشيق بمنى  املبيت ليايل: أي 

 وهذا واجب عىل أصح القولني.

ريض –عن عمـر  يف املوطأ ثبتفقد  ،-عنه اهلل ريض–ويدل لذلك أن هذا قول عمر  

 أيام الترشيق. أنه كان يأمر الناس أن يبيتوا بمنى ليايل -اهلل عنه

 .تباع اخللفاء الراشدينمر خليفة الراشد، ونحن مأمورون باوع

، أن النبـي -عنـه اهلل ريض–الصحيحني من حديث ابن عمر ويؤكد ذلك ما ثبت يف  

أجل سـقاية احلـاج،  ى منمن لعباس أن يبيت بمكة ليايلرخص ل -صىل اهلل عليه وسلم–

 عىل أنه واجب عىل غريه، . ه للعباس دلفرتخيص
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اَمِر. -5  َوَرْمُي اجَْلِ

 

ل مجـع بـني واجبـني كـام هـو قـو -تعاىل اهلل رمحه–هذا الواجب اخلامس، واملصنف 

 .العلم، وجعل رمي مجرة العقبة ورمي بقية اجلامر واجًبا واحًداطائفة من أهل 

قبة واجٌب بإمجاع أهل أهنام واجبان، وأن رمي مجرة الع -واهلل أعلم-وأصح القولني  

 ابن مجاعة. حكى اإلمجاعكام العلم 

عمر وعائشة وغريهم علقوا التحلل برمـي مجـرة العقبـة، كويؤيد ذلك: أن الصحابة 

 واجب.فدّل عىل أنه 

هذا واجٌب آخر مستقل، لذا ترتتـب عـىل هـذا أحكـام : فأما رمي اجلمرات الثالث 

 خمتلفة. امويرتتب عىل هذا أحكام، فأحكامه

أن املبيت يف منى أيام الترشيق رُشع ألجل ي اجلمرات الثالث واجب بدليل: ورم

:فإذا كان : «رشح العمدة: قسم احلج»يف رمي اجلامر كام يقول شيخ اإلسالم ابن تيمية 

 . وهو رمي اجلمرات يف أيام الترشيقمن باب أوىل  فاملقصود واجب ااملراد لغريه واجبً 
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 َواحْلَْلُق َأْو َالتَّْقِصرُي، ألَْجَزَأُه َذلَِك. -6

 

وهو احللق أو  -باعتبار أن اجلمرات جعلت واجبني،  -وهذا الواجب السابع

التقصري وهذا واجب باإلمجاع كام يستفاد من كالم ابن املنذر لقول اهلل عز وجل: 

يَن  ِ فدّل  [27]الفتح:﴿َلتَْدُخُلنَّ املَْْسِجَد احْلََراَم إِْن َشاَء اهللَُّ آِمننَِي حُمَلِِّقنَي ُرُءوَسُكْم َوُمَقرصِّ

 عىل أنه واجب. ههذا عىل أن

ن من حديث به املصنف وهو طواف الوداع، أخرج الشيخا ومل يأت الواجب الثامن: 

 ائض بالبيت إًل أنه خفف عن احلر الناس أن يكون آخر عهد  ابن عباس أنه قال: أمُ 
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، وترك الواجب:أن تارك الركن ًل يصح حجه حتى يفعله  ْكِن يِف احَْلَجِّ َواْلَفْرُق َبنْيَ َتْرِك َالرُّ

 الرشعية، وتارك الواجب، حجة صحيح، وعليه إثم، ودم لرتكه.عىل صفته 

 

يل وعىل تفص يالرشع همن ترك ركنًا مل يصح حجه ًلبد أن يأيت به عىل وجهتارك الركن : 

 يذكره العلامء يف باب الفوات.

بن عباس أنه عن عبد اهلل  فإن عليه دًما ملا ثبت عند مالك يف املوطأ:أما تارك الواجب 

 . «نِس فليهرق دًما أومن ترك نسًكا »قال: 

علـامء وهـذا املشـهور عنـد أهـل العلـم مـن ليه دًمـا، فإًذا كل من ترك واجًبا فإن ع

خالف إًل ما يستفاد  أحًدا من األولني العلم، ومل أراملذاهب األربعة هو املشهور عند أهل 

 من كالم ابن حزم ومن تأثر به من الظاهرية.

يه دًما؛ حتى قال ابن عبد الـرب: ن علرد عىل أن من ترك واجًبا فإأما كالم العلامء مضط

 .شتهروقول ابن عباس قول قد ا

ة ومعلوم أن قول الصحابة الذي أشتهر لـه مزيـة ومل خيـالف يف حجيتـه إًل الرشـذم 

 «إعالم الواقعني»املتأخرين، كام قال ابن القيم يف كتابه القليلة من الفقهاء املتكلمني 

أن يثبـت سـلًفا  قطًعا وًل جيوز له أن خيالف إًل أن املخالف يف ذلك خمطئفاملقصود: 

 ني، أما الظاهرية فال يصح أن يكونوا سلًفا، وقد تقدم بيان هذا كثرًيا.معترًبا من األول

وسـيأيت الكـالم عـن -فإًذا تارك الواجب عليه دم بال ختيـري، أمـا فاعـل املحظـور، 

لذلك لو سئلت عن رجل  جتاوز امليقات ومل  ؛بني ثالث فإنه خمري -إن شاء اهلل املحظورات

 ؟حيرم إًل بعد ذلك 

 .تقول: إن عىل هذا دًما؛ ألنه ترك واجًبا
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 ؟أحرم من امليقات لكن لبس ثوًبا : ولو سئلت عن رجل   

 .ثالث هذا فعل حمظوًرا فهو خمري بنيتقول: إن 
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 َأْنَساُك احَْلَجِّ 

ُ َمْن   ْحَراِم َبنْيَ َالتََّمتُِّع َوخُيَريَّ ْفَراِد. -َوُهَو َأْفَضُل -ُيِريُد اإَْلِ  َواْلِقَراِن َواإْلِ

 

 .الثالث هو التمتع أن من أفضل املناسك -محه اهلل تعاىلر–يقرر املصنف  

أمر املفرد والقـارن  أمر الصحابة بالتمتع، -صىل اهلل عليه وسلم–أن النبي  :ويدل لذلك 

املفـردين  ةث جابر وغريه، بـل إن الصـحاباهلدي أمرهم بالتمتع كام يف حدي الذي مل يسق

تقـدياًم فلـام  سـعي احلـج ، وسعواالطواف األول عىل أنه طواف القدوم  واطاف والقارنني

أن يقلبوا نسكهم، وأن جيعلوا طوافهم للعمرة  -صىل اهلل عليه وسلم–انتهوا أمرهم النبي 

 احلج وأن يتحللوا. للعمرة بدلوا سعيهم بدل احلج، وأن جيعل

لـو  »: قـال أنـه -عنـه اهلل ريض–فدّل هذا عىل أن التمتع أفضل، وثبـت عـن عمـر 

  «اعتمرت ثم اعتمرت ثم حججت فتمتعت 

–محـد فإًذا من حيث اجلملة أفضل األنساك الثالثة: التمتع وهذا الذي قرره اإلمـام أ

و خري الرجـل ل -تعاىل اهلل رمحه–بن تيمية تفصياًل كالتايل: قال ًل أن إًل ،-تعاىل اهلل رمحه

ن يسوق اهلدي فيكون قارًنا، أو أًل يسوق اهلدي ويكون متمتًعا قـال: يف ابتداء أمره بني أ

صـىل –؛ ألن هذا هو النسك الذي حج به النبي ااألفضل أن يسوق اهلدي وأن يكون قارن

 .-تعاىل اهلل رمحه–بن تيمية وابن القيم وهو قول اإلمام أمحد ذا اه ، ذكر-اهلل عليه وسلم

لو خري الرجل بـني أن يسـافر سـفرًة وفإذا مل يسق اهلدي فاألفضل أن يكون متمتًعا، 

ويكون متمتًعا، أو يسـافر سـفرتني يف أشـهر احلـج سـفرة للعمـرة واحدة يف أشهر احلج 

 -سفرة للعمرة وسفرة احلج-فرتني للحج ويكون مفرًدا لكان القول بأن يسافر س وسفرة

 أفضل.
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 أن وهو احلج إمتام هو وهذا -عنهام اهلل ريض– وعمر بكر أبووهذا الذي كان يأمر به 

 سفرتني.ام يف هذا أفضل؛ ألنه أتى هبومن دويرة أهله، به  يأيت

وأيًضا لو سافر سفرتني سفرًة للعمرة يف أشهر احلج وقـال: السـفرة األخـرى أيًضـا 

 .أجعلها متمتعا لكان أفضل من أن جيعلها مفرًدا؛ ألن نسك التمتع أفضل 

 .-تعاىل اهلل رمحه–ذ ابن القيم هذا ملخص ما قرره شيخ اإلسالم وتلمي

الصحيحني وعـىل هـذا إمجـاع فالتخيري بني األنساك الثالثة ثبت يف حديث عائشة يف 

وابـن عبـد الـرب وابـن  م الشافعي وابن املنذر وابـن قدامـةاإلما حكى اإلمجاعأهل العلم 

مجع كبري من أهل العلم، ومن ظن أن ابـن العبـاس يوجـب التمتـع دون بل حكاه حجر 

 غريه فقد أخطأ.

–ة ابـن تيميـوكذلك من ظن أن أبا بكر وعمر يمنعان التمتع فقد أخطأ، كام بنّي هذا 

ون عـىل أيب قـال: وأيب ًل ئـ: إنكم ختطكام رواه البيهقي  ابن عمر قال وقد -تعاىل اهلل رمحه

عمـرة يف شـهر ُيجر الناس البيت وأن يأتوا لـه ب ثم بنّي ابن عمر أنه ًل يريد أن يريد هذا،

 شوال وشهر ذي القعدة.
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، َوَيْفُرُغ ِمنَْها، ُثمَّ حُيِْرُم بِاحْلَجِّ ِمْن َعاِمِه، َوَعَلْيِه  َفالتََّمتُُّع ُهَو: أَْن حُيِْرَم بِاْلُعْمَرِة يِف  َأْشُهِر احْلَجُّ

ي َاملَْْسِجِد احَْلََراِم.  َدٌم إِْن مَلْ َيُكْن ِمْن َحارِضِ

 

 فصـل بيـنهام قـال تعـاىل:أي :إًذا التمتع أن يأيت بالعمرة، ثم يتحلل، ثم يأيت بـاحلج، 

يفصل بينهم هذا هو املتمتع، واملتمتـع :أي  [196]البقرة:ُعْمَرِة إىَِل احْلَجِّ ﴿َفَمْن مَتَتََّع بِالْ 

فيجب عليه دم وهذا  [196]البقرة:﴿َفاَم اْسَتْيرَسَ ِمَن اهْلَْدِي  جيب عليه دم كام قال تعاىل:

 وغريه. قدامةاإلمجاع ابن حكى و باإلمجاع،

، ثم يأيت ليتحلعروفة، ثم امل بصفتهاأن يأيت بالعمرة أوًًل  افإًذا هذا التمتع هو أفضله 

 بعد ذلك باحلج.

ي َامْلَْسِجِد َاحْلََرامِ  ﴿ :قوله  هذا الرشط للتمتع، قـال سـبحان . إِْن مَلْ َيُكْن ِمْن َحارِضِ

ي امْلَْسِجِد احْلََراِم ذلك:  يقابـل احلـارض والذي  [196]البقرة:﴿ملَِْن مَلْ َيُكْن َأْهُلُه َحارِضِ

 يفإنه يتمتـع؛ ألنـه لـيس مـن حـارض ك من كان بينه وبني مكة مسافة قرص؛ لذلاملسافر

 املسجد احلرام.

دم التمتع وًل يصح منـه التمتـع؛ وإن كـان  فإنه ًل جيب عليه؛أما من كان دون ذلك 

 .وااملسجد احلرام أن يتمتع يظاهر الكالم املصنف أنه يصح حلارض

 أن يعتمر ثم أن حيج. ة التمتعوذلك أن صور؛ولكن هذا فيه نظر 

إن سمي متتًعا باملعنى العام لكن ليس متتًعا باملعنى  ومثل فعل حارضي املسجد احلرام

هل يصـح عـىل أهـل  الذي فيه البحث لذا ًل جيب عليه الدم فلو قال قائل:هو اخلاص، و

 ؟امتعوتيمكة أن 
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ثـم  ، أمـا أن يـأتوا بعمـرةاملعـروفالتمتـع الرشـعي ًل يصح هلم أن يتمتعـوا يقال: 

ًل يسمى متتًعا؛ ألن التمتـع مرشـوط بـأن ًل  هذا يصح هلم، لكنفبحج   يتحللوا، ثم يأتوا

ي امْلَْسِجِد  يكون أهله من حارضي املسجد احلرام كام قال تعاىل: ﴿ملَِْن مَلْ َيُكْن َأْهُلُه َحارِضِ

 .[ 196]البقرة:احْلََراِم 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

 

 )منهج السالكين(من األضحية الهدي وشرح كتاب الحج و
26 

ْفَراُد ُهَو: َأْن حُيِْرَم بِاحْلَجِّ ُمْفِرًدا.  َواإْلِ

 َواْلِقَراُن:

 َأْن حُيِْرَم هِباَِم َمًعا. -أ

 

 يأيت باحلج وحده . اإلفراد أن

 َأْن حُيِْرَم هِباَِم َمًعا. -أَ  َواْلِقَراُن:

 .امليقات يلبي هبام أن يأيت باحلِج والعمرِة سواء فمنذ أن يلبي منأي : 
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وِع يِف َطَوافَِها. -ِب  ُ  َأْو حَيُْرُم بِاْلُعْمَرِة، ُثمَّ ُيْدِخُل احَْلَجَّ َعَلْيَها َقبَْل َالرشُّ

 

 َوُيْضَطرُّ َاملُْتََمتِِّع إىَِل هذه الصفة.

 إذا خاف فوات الوقوف بعرفة إذا اشتغل بعمرته. -أ

 وقت الوقوف بعرفة.وإذا حاضت املرأة أو نفست، وعرفت أهنا ًل تطهر قبل  -ب

 

وِع يِف َطَوافَِها. -ِب  ُ  َأْو حَيُْرُم بِاْلُعْمَرِة، ُثمَّ ُيْدِخُل احَْلَجَّ َعَلْيَها َقبَْل َالرشُّ

 ابن وفعله الصحيحني يف بذلك عائشة أمر -وسلم عليه اهلل صىل–هذا جائز؛ ألن النبي 

 أهل من وغريه الرب عبد ابن اإلمجاع حكى ذلك عىل العلامء وأمجع البخاري، يف كام عمر

 .العلم

 إذا خاف فوات الوقوف بعرفة إذا اشتغل بعمرته. -قوله : أ

، الوقوف بعرفة وخيشى أن يـذهب عليـه وقـت الوقـوفوقت  عليه تأخر فدخل إذا

رشط حتويـل النسـك مـن ل حجه عىل عمرته ويكون قارًنا، واعلـم أنـه لـيس مـن يدخف

أن يقلـب نسـكه مـن  لذلك، بل يصح لـه حتـى اختيـاًراا التمتع للقران أن يكون مضطرً 

 .وًل دليل عىل جعله خاًصا بحال اًلضطرار التمتع إىل القران

وِع يِف َطَوافَِها.:  -تعاىل اهلل رمحه–قال املصنف  ُ  َقْبَل َالرشُّ

 .الطوافالرشوع يف قبل  اشرتط لصحة إدخال احلج عىل العمرة أن يكون 

أريد أن أمتتع فلبى بـالعمرة، لكنـه تـأخر يف الطـواف ألي أن رجاًل قال: لو بمعنى: 

 كان.سبب  
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فلو بـدأ يف الطواف  قبل أن يبدأ، عىل عمرته أن يدخل حجه يقول: املصنف يصح له 

 ال يصح له أن يدخل احلج عىل العمرة.ف

ابن  رة قبل الطواف جائز باإلمجاع، حكاهالقول بصحة إدخال احلج عىل العمعلاًم أن 

 بعد الطواف ؟  يف صحتهاختلف العلامء قد عبد الرب وغريه، و

؛ ألنـه ًل قدامـةصح القولني هو أن يصح كام هو قول بعض املالكية واختيـار ابـن وأ

 دليل عىل املنع.

 .وغاية الذي حصل من عائشة أنه حصل وفاًقا

صـىل اهلل عليـه –لم يقل النبـي فما حصل وفاًقا مل يكن حًدا، أن والقاعدة األصولية  

صـىل اهلل عليـه –ًل يدخلن أحدكم حجُه عىل عمرتِه بعـد الطـواف، ومل يشـرتط -وسلم

ادثتـان اللتـان عدم الرشوع يف الطواف، وإنام أجازه لعائشة وفعله ابن عمـر واحل -وسلم

 حصلتا حصلت وفاًقا،وما كان وفاًقا مل يكن حًدا.

متمتًعا لكننـي نسـيت أن أقرصـ رأ  ويف نيتي أن أكون  اعتمرتقائل: فإًذا لو قال  

 فلبيت باحلج، فام حكمي؟

 .تع إىل القران؛ ألنك أدخلت احلج عىل العمرةيقال: انتقلت من التمف

 قوله: وإذا حاضت املرأة أو نفست، وعرفت أهنا ًل تطهر قبل وقت الوقوف بعرفة.

 يصح هلا هنا أن تقلب نسكها من متتع إىل قران.

أن تتمتع، فلام أتت إىل امليقات، أو قبل أن تأيت إىل امليقات أو بعد لو أن امرأًة أرادت 

أن أتت إىل مليقات أي بعد أن جتاوزت امليقات حمرمة حاضت، ومعلوم أن احلائض حترم 

 كغريها.
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فلبت بعمرهتا، وتأخر طهرها إىل اليوم التاسع، هي اآلن إن استمرت ومل تلب باحلج 

 ة، فامذا تفعل؟ فات عليها احلج، خلروج يوم عرف

 يقال: تقلب ُنسكها من متتع  إىل قران.

عىل الصـغري  -وهو احلج-بأن تلبي باحلج فتدخله عىل العمرة فتكون أدخلت الكبري 

 فتكون قارنًة بعد أن كانت متمتعًة. -وهو العمرة-
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 واملُْْفِرد والقارن فعلهام واحد، وعىل القارن هدي دون املُْْفِرد.

 

يف  ذكـرتصور صورة احلج باإلفراد والقران والتمتع تصـوًرا عاًمـا قبـل أن من املهم 

 بعض املسائل:

امليقـات ثـم يطـوف ثـم  فيحرم مـنالذي يريد احلج متمتًعا يأيت بالعمرة املعروفة إن 

 يسعى ثم يقرص.

 والذي يريد أن يكون مفرًدا يأيت باحلج وحدُه، حيرم من امليقات، ثم ينتظر حتـى يـأيت

زدلفـة، ثـم إذا جـاء اليـوم ثم يذهب إىل عرفة، ثـم يبيـت يف ماليوم الثامن فيبيت بمنى، 

ًل يفعل شيًئا حتى واحلج!  ويسعى سعي -طواف اإلفاضة-العارش يطوف طواف احلج، 

 يأيت اليوم الثامن.

إذا قدمه سقط عنـه فأن يقدم سعي احلج أول ما يأيت  -مستحب وهو-لكن يصح له 

 لعارش؛ وألن السعي ًل يصح يف الرشيعة إًل وأن يكون قبله طواف.اليوم ا السعي

 .يطوف قبله طواًفا وهو طواف القدوم فإنه

حكـى وقد أمجع العلامء عـىل أن السـعي ًل يصـح إًل وأن يكـون مسـبوًقا بطـواف  

 .-تعاىل اهلل رمحه–ه النووي وردي وأقراملا اإلمجاع

حيـرم مـن امليقـات، ثـم يطـوف طـواف القـدوم وهـذا  املفـرد فعىل هذا أول ما يأيت

مستحب، ثم يسعى سعي احلج، ثم ينتظر حتى يأيت اليوم الثامن فيبيت ليلة اليـوم الثـامن 

بقيـة األحكـام مـن ، ثم يبيت بمزدلفة، ثم يفعل يذهب إىل عرفة م التاسع اليو ويفبمنى، 

ثـم بعـد  فعله فال يعيـده، قدفسعي احلج أما ثم يطوف طواف احلج، ورمي مجرة العقبة، 
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ذلك يبيت ليايل الترشيق ويرمي اجلمرات يف النهـار، وإذا أراد أن يسـافر يطـوف طـواف 

 الوداع.

 ومثل املفرد متاًما القارن إًل أن الفرق بينهام يف شيئني:

كل عمل يعمله حًجا وعمرًة، لذا أخرج مسلم ب ريديف النية القارن ي اليشء األول: •

ت وسـعيك بـني طوافك بالبيـ»قال:  -صىل اهلل عليه وسلم–النبي  من حديث عائشة أن

 .«وحجك عمرتكل الصفا واملروة يكفيِك 

 ليوم العارش كاملتمتع.األمر الثاين: أن عليه دًما يذبحه يف ا •

 وعىل القارن هدي دون امْلُْفِرد. قوله :

والقارن عليه هدي بإمجاع الصحابة، فقد أفتى هبذا ابن عباس ابن عمر أخرجـه ابـن 

مل و -تعـاىل اهلل رمحـه– قدامـةابـن  حكى اإلمجـاعحزم عنهام، وقد أمجع العلامء عىل ذلك 

 .الظاهري وخالف الظاهرية ًل يعتد داود يف ذلك إًلخيالف 
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 إِْحَراِمِه: حمظورات اإلحرامَوجَيْتَنُِب َاملُْْحِرُم َوْقَت 

ْعِر. -1  َحْلَق َالشَّ

 َوَتْقلِيَم َاأْلَْظَفاِر، -2

 َوُلبَْس َاملِْْخيَِط، )إِْن َكاَن َرُجالً(. -3

 

 للمحرم، .ات اإلحرام: أي األمور املمنوعة حمظور بذكرسيبدأ املصنف 

ْعِر.  قوله: َحْلَق َالشَّ

لُِقوا ُرُءوَسـُكْم َحتَّـى َيْبُلـَا اهْلَـْدُي  حلق الشعر، قال تعاىل: :هذا املحظور األول ﴿َوًل حَتْ

لَُّه  ﴿َفَمْن َكاَن ِمنُْكْم َمِريًضا َأْو بِِه َأًذى ِمْن َرْأِسِه َفِفْدَيـٌة  وقال سبحانه: [196]البقرة:حَمِ

 الشعر حمظور من حمظوراتدّل هذا عىل أن  [196]البقرة:ِمْن ِصَيام  َأْو َصَدَقة  َأْو ُنُسك  

 اإلحرام، واملراد به مجيع الشعر.

 ابن املنذر، . كام حكاهأمجع العلامء عىل حرمة حلق الرأس قد و

 قوله : َوَتْقلِيَم َاأْلَْظَفاِر. 

حمظور من حمظورات اإلحرام بفتاوى الصحابة، وهو  .تقليم األظافر :هذا املحظور الثاين

﴿ُثـمَّ ْلَيْقُضـوا ابـن جريـر يف تفسـري قولـه تعـاىل:  أخـرجهاموجماهد ثبت عن ابن عباس 

 [29]احلج:َتَفَثُهْم 

 .ابن املنذر حكى اإلمجاعأمجع العلامء عىل ذلك و

 َوُلبَْس َاملِْْخيَِط، )إِْن َكاَن َرُجالً(. 



  

 

 

 33 لفضيلة الشيخ/ عبد العزيز الريس

حمظـور مـن حمظـورات اإلحـرام وهـو لبس املخـيط وهذا هو املحظور الثالث وهو 

مجاعة من أهل العلم كابن عبد الـرب  حكى اإلمجاعللرجال، وهو حمظور بإمجاع أهل العلم 

 وغريهم من أهل العلم. قدامةابن 

ص يوالقمالرساويل خيط، فعىل هذا واملراد باملخيط أي املفصل عىل العضو ًل ما فيه 

 .داخل يف املخيط وهذا خطأزام يظن أن اخليط الذي يف احلوبعضهم  حمظور،

 املراد باملخيط ما فصل عىل العضو. ليس املراد باملخيط ما كان فيه خيط، وإنامف

 عليه اهلل صىل–أن النبي  ): -عنه اهلل ريض–ويدل هلذا املحظور حديث ابن عمر 

؟ قال: ًل يلبس القميص وًل العامئم وًل الرساويالت وًل املحرم يلبس ما ُسئل -وسلم

  اخلفاف(بالربانس وًل

 .القميص خميطول: ًل يلبس القميص قا 

بقـول: ذكـًرا بـدل رجـاًل؛ ليشـمل  -واهلل أعلم-واألحسن أن يعرب يف هذا املحظور 

 الصغري والكبري، وهذا هو املشهور عند أهل العلم
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 َرُجالً.َوَتْغطَِيَة َرْأِسِه إِْن َكاَن  -4

 

 .الرأس إن كان رجاًل تغطية : وهو وهذا هو املحظور الرابع

 واألحسن يعرب بلفظ الذكر كام تقدم

 :قوله :  َوَتْغطَِيَة َرْأِسِه 

غـري ذلـك بفعىل هذا لو غطى رأسه بخيمـة  أو  ،بمبارش بأن يكون تغطية الرأس يقيد

اخليمـة اسـتظالل املحـرم بن أوذلـك ا وهذا باإلمجاع فإنه ليس حمظوًرا؛ ألنه ليس مبارًش 

 .كام ذكره ابن قدامة والنووي وابن تيمية حمظوًرا بإمجاع أهل العلمونحوها ليس 

 ؟وإنام اختلف أهل العلم يف الراكب أن يستظل

 وأصح القولني أنه ليس حمظوًرا.

 ):النبي صىل اهلل عليه وسلم  قال بدًللة حديث ابن عمر قال: وتغطية الرأس حمظور

غطي الرأس، والربانس أيًضـا العامئم ت العامئمقال: وًل ،  (ًل يلبس القميص وًل الربانس

 الرأس. غطيوتثوب عىل البدن، 

إحرام املرأة يف وجهها وإحرام الرجـل )قطني عن ابن عمر أنه قال: وثبت عند الدار 

 (.يف رأسه

 اهذا يدل عىل أن تغطية الرأس للرجل حمظور خالًفا للمـرأة فلـيس حمظـوًرا عليهـو 

 وغريه. ابن املنذر اإلمجاع حكىبإمجاع أهل العلم، كام 

أن وجه الرجل ليس حمظوًرا فيصح للرجل أن يغطي وجهه كـام :لكن ينبغي أن تعلم 

إحـرام الرجـل يف  )تقدم قـال:امل، وقول ابن عمر هذا عن عثامن عند مالك يف املوطأ ثبت

 (الرأس وإحرام املرأة يف وجهها.
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فيـه زيـادة عنـد و انشـيخوما جاء يف رواية مسلم من حديث ابن عبـاس أخرجـه ال

 ، فـإن هـذا ًل يصـحه وًل ختمروا وجهـهدابته قال: وًل تغطوا وجه هتوقصمسلم فالذي 

 . -تعاىل اهلل رمحه–ذلك البيهقي ام بني ك ، فاللفظ شاذ

 ه للرجل ليس حمظوًرا.فإًذا تغطية الوج

اإلحـرام، وهـذا يغفـل عنـه أما املرأة فإن تغطية الوجه هلـا حمظـور مـن حمظـورات  

 الكثريون، 

 .قدامةويدل عليه: أثر ابن عمر واإلمجاع الذي حكاه ابن عبد الرب وحكاه ابن 

و لـوفإنه ًل جيوز هلـا أن تغطـي وجههـا، ؛لو أن امرأًة يف مكان ًل يوجد فيه أجانب ف

  حمظور.فعل  غطت وجهها فإن عليها فدية

بعـض النسـاء من حيصل  وهذاز هلا أن تغطي وجهها، فإذا مل يكن عندها أجانب مل جي

هـذا حمظـور مـن ويف السيارة مع زوجها وليس هناك أجانب فتغطي وجهها  حمرمةتكون 

هذا حمظـور وحمظورات اإلحرام، أو تكون يف البيت وليس عندها أجانب فتغطي وجهها 

 .من حمظورات اإلحرام

أن املـرأة إذا أرادت أن تغطـي وجههـا  اإلمجاع عـىل قدامةابن عبد الرب وابن حكى و

ثـم تدخلـه يف  عىل الوجـهتسدله سدًًل وًل تشده، والشائع عند نسائنا اليوم أهنن يشددن 

 حكى اإلمجاعكام  حمظور، وإنام تسدله سدًًل بال شد  اجلنب اجلانبني األيمن واأليرس وهذا 

ل يف مسـائ -عنه اهلل يضر–، وثبت هذا عن ابن عباس قدامةعىل ذلك ابن عبد الرب وابن 

 .إلمام أمحد.ود لأيب دا

ا خيطئ فيه بعض النساء أهنا تضع شيًئا عىل رأسها من عصـابة  أو غريهـا حتـى ًل ممو

ما ذكره بعض احلنابلـة كـأيب يعـىل  إناميمس اخلامر أنفها، لكن هذا خطأ وًل دليل عليه، و
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 رمحه–أصحاب أمحد كام قال ابن تيمية من  القدامى وًل -تعاىل اهلل رمحه–ومل  يذكره أمحد 

 . -تعاىل اهلل

 أوًل : وجه املرأة حمظور.فإًذا 

 ثانًيا طريقة تغطية الوجه إذا كان عندها أجانب تسدله سدًلً وًل تشده. 

ابـن  حكى اإلمجاعثالًثا: جيوز للمرأة أن تغطي وجهها عند وجود األجانب باإلمجاع 

كانـت  اأهنـ): عند مالك يف املوطأ  -ريض اهلل عنها- عبد الرب وغريه، ثبت هذا عن أسامء

وجاء عن عائشـة عنـد الرتمـذي لكـن ًل يصـح  ت باألجانب تسدل عىل وجهها(إذا مر

 إسناده، .
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 َوالطِّيَب َرُجالً َواِْمَرَأٌة. -5

َعاَنُة َعىَل َوَكَذا حَيُْرُم َعىَل َاملُْْحِرِم: َقتُْل َصيِْد َاْلرَبِّ َاْلَوْحيِشِّ  -6 ًَلَلُة َعَلْيِه، َواإْلِ َاملَْْأُكوِل، َوالدَّ

 َقتْلِِه.

 

 قوله : َوالطِّيَب َرُجالً َواِْمَرَأٌة.

)وًل يلبس لذكر واألنثى، لذلك قال: حمظور عىل اوالطيب هذا هو املحظور اخلامس 

، دّل هذا عىل أن الطيب حمظور من حمظورات (من الثياب مسه الروث وًل الزعفران شيئا

 ابن حجر وغريهم من أهل العلم، . حكى اإلمجاعاإلحرام وهذا بإمجاع أهل العلم 

ًَلَلُة َعَليِْه، َواإْلِ  َعاَنُة َعىَل قوله: َوَكَذا حَيُْرُم َعىَل امَلُْْحِرِم: َقتُْل َصيِْد َاْلرَبِّ َاْلَوْحيِشِّ َاملَْْأُكوِل، َوالدَّ

 تْلِِه.قَ 

ِذيَن  من حمظورات اإلحرام، قال اهلل عز وجل:السادس حظور هو امل وهذا  َا الَّ ﴿َيا َأُيُّ

يَْد َوَأْنتُْم ُحُرٌم  فدّل هذا عىل أن هذا حمظور من حمظورات   [95]املائدة:آَمنُوا ًل َتْقتُُلوا الصَّ

 اإلحرام.

من حيوانات الرب دون البحـر، ما يؤكل حلمه مما  الذي حيرم قتلهالصيد  وهواملحظور 

فإًذا مما يؤكل حلمه من حيوانات الرب دون البحر، وممـا هـو متـوحش ًل ممـا هـو مـألوف 

﴿ُأِحـلَّ َلُكـْم َصـْيُد اْلَبْحـِر َوَطَعاُمـُه َمَتاًعـا َلُكـْم  بهيمة األنعـام ، قـال اهلل عـز وجـل:ك

يَّاَرِة   ، وكل هذا أمجع عليه أهل العلم[ 96]املائدة:َولِلسَّ

 باعتبار املتن خمترًصا،  هذا  وهناك حمظورات أخرى، لكن اقترص املصنف عىل
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ِريُمُه ، مفسد للنسك، موجب لفدية  -7 اَمُع؛ أِلَنَُّه ُمَغلٌَّظ حَتْ ْحَراِم: َاجْلِ َوَأْعَظُم حَمُْظوَراِت اإَْلِ

 بدنة.

 

يف الفرج، فـإن ، واملراد اجلامع الوطء وهو أشد املحظورات وهذا هو املحظور السابع

﴿ َفال َرَفَث َوًل ُفُسوَق  الوطء يف الفرج حمظور من حمظورات اإلحرام، قال اهلل عز وجل:

 [197]البقرة:َوًل ِجَداَل يِف احْلَجِّ 

 لرفث اجلامع، وهو حمرم باإلمجاع.قال ابن عباس: ا

 أموًرا:أن من جامع فإن عليه عند البيهقي  العبادلة الثالثةك وقد أمجع الصحابة

 األمر األول: عليه اإلثم.

 األمر الثاين: فسد حجه.

 األمر الثالث: جيب عليه اإلمتام

 . األمر الرابع: احلج من قابل

 ع مفسد للحج قبل الوقوف بعرفة.فاملقصود: أن اجلامع مفسد للحج، وهو باإلمجا

ختلف أهل العلم بعد الوقوف بعرفة قبل التحلل، وقد أمجـع الصـحابة عـىل أنـه وا 

– قدامـةإمجاع الصحابة ابـن  حكى اإلمجاعمفسد وإن كان حصل بني أهل العلم خالف 

 .-تعاىل اهلل رمحه

كـام أفتـى بـذلك عبـد اهلل ابـن عبـاس عنـد  الذي جيب عليه بدنةاًلمر اخلامس : و 

 .-تعاىل اهلل رمحه–لبيهقي ا

 وهبذا يعلم أن عىل املجامع أموًرا مخسة وأخرها بدنة.
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 الوطء يف الفرج وبـني املبـارشةهو لكن ينبغي أن يعلم أن هناك فرًقا بني اجلامع الذي 

املبارشة بشهوة حمظور من حمظورات اإلحرام فال جيوز للمحـرم ف،  بشهوة فيام دون الفرج

ولو قبلها أو مسها بشهوة أو نظر إليها وأدمن أن يقبل زوجته سواء يف العمرة أو يف احلج، 

بـل حكـى ات كام أفتى بذلك التابعون نزل وإنام أمذى، فإن هذه حمظورومل يمذى النظر فأ

 .إمجاع التابعني عىل ذلكن تيمية اب
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ا فِْدَيُة اأَْلََذى:  َوَأمَّ

َاملَْْرَأُة َوْجَهَها، َأْو لبست القفازين، أو استعامل  إَِذا َغطَّى َرْأَسُه، َأْو َلبَِس َاملَِْخيَط، َأْو َغطَّْت 

: ُ َبنْيَ  َالطِّيَب، َفيَُخريَّ

1- . ام   ِصيَاِم َثاَلَثِة َأيَّ

 َأْو إِْطَعاِم ِستَِّة َمَساكنَِي. -2

 َأْو َذْبِح َشاة . -3

بـنّي أنـه تقـدم  و ملراد بفدية األذى: أي الفدية ألجل فعل حمظور، فسـيذكر حمظـوراتوا

 ت وسيكررها ويزيد عليها قلياًل.بعض املحظورا

 َأْو َغطَّْت َامْلَْرَأُة َوْجَهَها. قوله :

 .وقد تقدم بيان هذا حمظور من حمظورات اإلحرام أن وجه املرأة ملصنف يقرر ا إًذا

 َأْو لبست القفازين. قوله:

تنتقـب املحرمـة ًل »قـال:  -صىل اهلل عليه وسلم–ابن عمر أن النبي أخرج البخاري عن 

 المها حمظور من حمظورات اإلحرام.كف «وًل تلبس القفازين

ُ َبنْيَ   ...قوله: َفيَُخريَّ

حكـى من وقع يف هذا املحظور فيخري بني ثالث، والتخيري بني الـثالث جممـع عليـه كـام 

َأْو َصَدَقة  َأْو ﴿َفِفْدَيٌة ِمْن ِصَيام   :تعاىل قوله عىل ويدل -تعاىل اهلل رمحه– قدامةابن  اإلمجاع

 [196]البقرة:ُنُسك  

 خـري كعًبـا -ىل اهلل عليه وسلمص–بن عجرة أن النبي وأخرج الشيخان من حديث كعب 

 أو أن يطعم ستة مساكني لكل مسكنيبني ثالث، بني أن يذبح شاة أو أن يصوم ثالثة أيام 

، وهذا الذي سيذكره املصنف   . ،-تعاىل اهلل رمحه–نصف صاع 
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. -1 قوله : ام   َأْو َذْبِح َشاة . -3َأْو إِْطَعاِم ِستَِّة َمَساكنَِي. -2ِصَياِم َثاَلَثِة َأيَّ

هذا باتفاق املذاهب األربعـة،  فديةفإن عليه ، أما من وقع يف حمظور  عليهإًذا التخيري جممع 

خمـري بـني هبا باإلمجاع ، ثم هذه الكفارة عند القائلني خيالف إًل الظاهرية ومن تأثر هبمومل 

 الثالثة.

 

 

 

 

 

 

 



  

 

 

 )منهج السالكين(من األضحية الهدي وشرح كتاب الحج و
42 

  : َ َبنْيَ ْيَد ُخريِّ  َوإَِذا َقتََل َالصَّ

 َذْبِح ِمثْلِِه، إِْن َكاَن َلُه مثٌل ِمَن َالنََّعِم. -1

2- ،  ُمدُّ ُبر 
ي بِِه َطَعاًما َفيُْطِعَمُه، لُِكلِّ ِمْسكنِي  ْتاَلِف، َفيَْشرَتِ َأْو  َوَبنْيَ َتْقِويِم َاملِْثِْل بَِمَحلِّ اإَْلِ

ِه،  نِْصُف صاع  ِمْن َغرْيِ

 َأْو َيُصوُم َعْن إِْطَعاِم ُكلِّ ِمْسكنِي  َيْوًما. -3

 

تقدم أن الصـيد حمظـور مـن حمظـورات اإلحـرام كـام قـال و، الصيدقتل نتقل املصنف لا

ْيَد َوَأْنُتْم ُحُرٌم َوَمْن َقتَ سبحانه:  ِذيَن آَمنُوا ًل َتْقُتُلوا الصَّ َا الَّ ًدا َفَجـَزاٌء ﴿َيا َأُيُّ َلُه ِمنُْكْم ُمَتَعمِّ

اَرٌة َطَعاُم َمَساكنَِي َأْو  نََّعمِ ِمثُْل َما َقَتَل ِمَن ال ُكُم بِِه َذَوا َعْدل  ِمنُْكْم َهْدًيا َبالَِا اْلَكْعَبِة َأْو َكفَّ حَيْ

 اهلل رمحـه–ه املصنف ثالث وهذا الذي سيذكر خريه بني [95]املائدة:َعْدُل َذلَِك ِصَياًما 

 .-تعاىل

َ َبنْيَ  قوله : يَْد ُخريِّ  َذْبِح ِمْثلِِه، إِْن َكاَن َلُه مثٌل ِمَن َالنََّعِم. -1َوإَِذا َقتََل َالصَّ

عدل منكم، وأصح أقـوال أهـل العلـم أنـه إذا حكـم الصـحابة يقـدم  أوًًل حيكم به ذوا

حكم الصحابة أن يجتهد فيه بعد ذلك، وقد أما ما مل يوجد فيه حكم للصحابة فحكمهم، 

حكام الصحابة ة عند ابن عباس وهكذا، فتجمع أيف ذبح احلاممة شاة كام ثبت عند أيب شيب

 يه الصحابة فيجتهد فيه بعد ذلك.وما وقع مما مل حيكم ف

ي بِِه َطَعاًما َفُيْطِعَمُه،  -2قوله :  ْتاَلِف، َفَيْشرَتِ لُِكلِّ ِمْسكنِي  ُمدُّ َوَبنْيَ َتْقِويِم َامْلِْثِل بَِمَحلِّ َاإْلِ

ِه. ، َأْو نِْصُف صاع  ِمْن َغرْيِ  ُبر 

 لو ذبح محامة فاملثل شاة يذبح شاًة.، فأن يذبح مثلهاخليار األول: إًذا 

 أن يقّوم قيمة الشاة يف مكان ذبح احلاممة. اخليار الثاين :



  

 

 

 43 لفضيلة الشيخ/ عبد العزيز الريس

ْتاَلِف. -2فقال :   َوَبنْيَ َتْقِويِم َامْلِْثِل بَِمَحلِّ َاإْلِ

، بعد ذلك قال:  فرتض أن قيمة الشاةلن ي بِِه َطَعاًما َفُيْطِعَمُه، ألف ريال  يشرتي أي : َفيَْشرَتِ

،  فقال :طعاًما ثم يفرقه ويقسمه عىل فقراء احلرم،   ُمدُّ ُبر 
أي: لكـل مسـكني لُِكلِّ ِمْسكنِي 

 .شيبة أيب عند -عنه اهلل ريض–أفتى بذلك عبد اهلل ابن عباس قدُر نصف صاع ،

 َأْو َيُصوُم َعْن إِْطَعاِم ُكلِّ ِمْسكنِي  َيْوًما. -3اخليار الثالث قال: 

يعني يعرف أن هذا األلف ريال إذا اشرتى هبا متًرا أو بًرا فقسمه عىل نصف صاع نفـرض 

 .أن املجموع سيكون ثالثني نصف صاع فإًذا عليه أن يصوم ثالثني يوًما 

 إًذا هو خمري بني ثالث:

 ل أن يذبح املثل ،اخليار األو 

ًما فيقسمه عىل املساكني نصـف اخليار الثاين: أن يقدر القيمة بمحل التلف ثم يشرتي طعا

 صاع.

اخليار الثالث: أنه يقدر القيمة ثم يقدر لو اشرتى هبا طعاًما كم تعادل من صـاع فيصـوم  

اهلل  ريض-عن كل نصف صاع يوًما، كل هذا ثابت عن عبد اهلل بن عباس عنـد أيب شـيبة 

 هذا إذا كان له مثل. -عنه

لنفرض أنه قتل صيًدا ومل يستطع أن يوجـد ، أما إذا مل يكن له مثل فال يبقى له إًل خياران 

 :هو خمري بني أمرينثم له مثياًل فيقدر ما قيمة الصيد، 

 .أن يشرتي طعام فيعطي كل مسكني نصف صاع-1

 أو يصوم عن كل نصف صاع يوًما.-2

 فإنه جيعل القليل يف حكم نصـف عىل أنه إذا كان املقدار نصف صاع وقلياًل مجع العلامء وأ

 .الصاع فيصوم عنه يوًما
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 .-رمحه اهلل تعاىل-حكى اإلمجاع ابن قدامة  

ِه. ، َأْو نِْصُف صاع  ِمْن َغرْيِ  ُمدُّ ُبر 
ي بِِه َطَعاًما َفيُْطِعَمُه، لُِكلِّ ِمْسكنِي   قوله: َفيَْشرَتِ

مـن ذهـب إىل فاملسألة فرع عن اخلالف يف مقدار ما خُيرج يف زكاة الفطر، اخلالف يف هذه 

أنه خُيرج يف زكاة الفطر الصاع مطلًقا جعل احلكم واحًدا ومن فرق بني الرب وغريه فرق يف 

 هذه املسألة، 

 والصواب أنه واحد ويؤيد ذلك فتوى ابن عباس يف هذه املسألة.
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ا َدُم   َاملُْْتَعِة َواْلِقَراِن، َفيَِجُب فيهام ما جيزئ يف األضحية.َوَأمَّ

يِق عنها، وسبع اَم َالتَّرْشِ ، َوجَيُوُز َأْن َيُصوَم َأيَّ ، َثاَلَثًة يِف َاحْلَجِّ ام  َة َأيَّ ة إذا َفإِْن مَلْ جَيِْد َصاَم َعرَشَ

 رجع.

 

انـت شـاة أن تبلـا سـتة سيأيت البحث يف األضحية يعني مثاًل ُيشرتط يف األضـحية إذا ك

نًيا أي يتم هلا سنة فمثـل هـذا يقـال يف دم التمتـع وإذا كانت معًزا ًل بد أن تكون ث أشهر،

 ودم القران، 

 َفإِْن مَلْ جَيِْد ...قوله: 

 البدل.إىل تبع لدم التمتع فإنه ينتقل ألنه دم القران ، ومثله إذا مل جيد دم التمتع

، ام  َة َأيَّ يِق عنها، وسبعة إذا رجع. قوله: َصاَم َعرَشَ اَم َالتَّرْشِ ، َوجَيُوُز َأْن َيُصوَم َأيَّ  َثاَلَثًة يِف َاحْلَجِّ

ام  يِف احْلَجِّ َوَسـْبَعة  إَِذا َرَجْعـُتْم يف آية البقرة  -عز وجل-هذا كام قال اهلل  ﴿َفِصَياُم َثالَثِة َأيَّ

ٌة َكاِمَلةٌ  ثة أيام يف احلج واألفضل يف هذه األيـام [، فإًذا يصوم ثال196]البقرة: تِْلَك َعرَشَ

أن ُيصام اليوم التاسع والثامن والسابع هذا هو األفضـل  أي: أن ُتصام يوم عرفة وما قبله

ذا قول أمحـد وه ،وهو الذي أفتت به عائشة عند مالك يف املوطأ وابن عمر عند ابن جرير 

 ومجاعة من أهل العلم.

إذا أراد أن يصوم اليوم السابع فال فإًل وقد أحرم  وأيًضا عىل الصحيح ًل يصح أن يصوم 

يصبح اليوم السابع إًل وهو حمرم كام أفتى بذلك عائشة وابن عمـر وهـو قـول الشـافعي 

ًل يصوم وومجاعة من أهل العلم، فإن مل يصم يف هذه األيام فإن له أن يصوم أيام الترشيق 

يوم العيد حمرم وإنام يصوم احلادي عرش والثاين عرش والثالث عرشـ صوم يوم العيد؛ ألن 
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مل يرخص يف أيـام »أهنام قاًل:  -ريض اهلل عنهام-أخرج البخاري عن عائشة وابن عمر كام 

 .«إًل ملن جيد اهلدي نمالترشيق أن يص

 أمجع العلامء عىل أنـه ًل يصـح أن يصـوم السـبعة إًل بعـد أن ينتهـي مـنقد ف :أما السبعة

 املناسك كلها حكى اإلمجاع الكاساين، ثم ذهب أكثر السلف إىل أهنا ًل تصام إًل إذا رجع

هذا الـذي   «وسبعة أيام إذا رجع إىل أهله»حديث ابن عمر ملا قال:  هو ظاهركام  إىل أهله

 وعزاه إىل أكثر السلف. -رمحه اهلل تعاىل-قرره شيخ اإلسالم 
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 وكذلك حكم:

 َتَرَك َواِجبًا،َمْن  -أَ 

ة . -ِب   َأْو َوَجبَْت َعَليِْه َاْلِفْدَيُة ملُِبَارَشَ

288- . : َفلَِمَساكنِِي احَْلََرِم ِمْن مقيم  َوُأُفِقي   َوُكلُّ َهْدي  َأْو إِْطَعام  َيتََعلَُّق بَِحَرم  َأْو إِْحَرام 

 

من ترك واجًبا فإن عليه دًما كام تقدم وحكم هذا الدم كدم التمتع من جهـة أن يبلـا : أي 

، لذا أحكـام اهلـدي كأحكـام األضـحية إًل بـدليل، ...إلخيف العمر ما يبلا يف دم التمتع 

يعني حكم الدم عىل من ترك واجًبا كحكم  )وكذلك(ألنه قال: ؛فعىل هذا جُتتنب العيوب 

 فيـه األضـحية مـن جهـة السـن واجتنـاب اشرتط فيه مـا ُيشـرتط دم التمتع ودم التمتع

 ...إلخ.العيوب 

ة . -قوله: ِب   َأْو َوَجَبْت َعَلْيِه َاْلِفْدَيُة ملَُِبارَشَ

حكـم كبني ثالثة منها الدم، وهذا الدم حكمه  إن من فعل حمظوًرا خمريلفعل حمظور ف :أي

دم التمتع من جهة العمر واجتناب العيـوب ودم التمتـع حكمـه حكـم األضـاحي؛ ألن 

 إًل بدليل. ةأهنا واحد واألضاحياهلدي حكم األصل يف 

. قوله : : َفلَِمَساكنِِي احَْلََرِم ِمْن مقيم  َوُأُفِقي   َوُكلُّ َهْدي  َأْو إِْطَعام  َيتََعلَُّق بَِحَرم  َأْو إِْحَرام 

كل ما كان ملساكني احلرم فإنه ًل يراد بـه  -تأصياًل –حيث اجلملة صحيح إًل أنه  هذا من 

لنفـرتض أن فأهل احلرم الذي هم ساكنون فيه بل يدخل يف ذلك اآلفاقي ممن كان فقرًيا، 

 وا:يصح أن ُيعطى منها فإذا قـالفجيلس أسبوعني يريد أن حج وقرًيا جاء لعمرة أو رجاًل ف

 فيه وإنام يريدون حتى من أتى إليـه مـن يريدون به أهل احلرم الساكننيال فمساكني احلرم 

 .اآلفاقي
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 ثم هذه الدماء فيها تفصيل:

فإنـه ًل يصـح إًل يف احلـرم باإلمجـاع حكـى ؛ع والقران تمتالذي هو دم ال:أما دم اهلدي  

احلـرم م يدخل فيهم أهـل اإلمجاع ابن بطال وابن عبد الرب وهو لفقراء احلرم، وفقراء احلر

 واآلفاقي.

 املذاهب األربعة اتفاًقـا كـام عـزاه فهو لفقراء احلرم وعىل هذا :وكذلك الدم لرتك واجب

 .إليهم ابن مفلح  يف كتابه الفروع 

[ قال 95]املائدة:﴿َهْدًيا َبالَِا اْلَكْعَبِة  فإنه لفقراء احلرم قال سبحانه:وكذلك دم الصيد: 

 حلرم فهو لفقراء احلرم.بالكعبة هنا أي ا املرادابن حزم: أمجع العلامء عىل أن 

فهو خمري بني ثالث ومنها الدم، فعىل أصـح أقـوال أهـل العلـم ًل : أما الدم لفعل حمظور 

 ولو يف بيته كام قول جماهد وقـول هذبحي ألنه ًل دليل عىل ذلك فيصح أن؛خيصص باحلرم 

 .-رمحه اهلل تعاىل-اإلمام مالك 

رم وهـذا من حـل أو حـه عىل أصح قول أهل العلم ُيذبح يف مكانه فإن: أما دم اإلحصار 

 قول الشافعي وأمحد.
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. ْوُم بُِكلِّ َمَكان   َوجُيِْزُئ َالصَّ

ُق   َوَدُم النسك كاملتعة والقران واهلدي املستحب َيْأُكُل ِمنُْه َوُُيِْدي َوَيتََصدَّ

 

.قوله :  ْوُم بُِكلِّ َمَكان  ِزُئ َالصَّ  َوجُيْ

 الصوم.بالصوم واحللق يصح يف كل مكان؛ ألنه ًل دليل عىل ختصيص مكان دون مكان 

وأيًضا من أراد أن حيلق رأسه ألجل نسك وهذه فائدة تبًعا هلـا مـن انتهـى مـن عمـرة ًل 

النووي أن األفضـل ذكر وصح أن يفعله يف أي مكان ُيشرتط أن حيلق رأسه يف احلرم بل ي

هذا يصح قـدياًم، و؛ ألنه كان أول األمر إذا انتهوا من املروة حلقوا بعد اًلنتهاء عىل املروة 

 .احللق يف مثل هذه األماكن فيه رضرأما اآلن ف

ُق.  قوله: َوَدُم النسك كاملتعة والقران واهلدي املستحب َيْأُكُل ِمنُْه َوُُيِْدي َوَيتََصدَّ

صدق واإلهـداء، ثبـت بني األكل والت يستحب لصاحبها أن يقسمها صاحبهاهذه الدماء 

، إًل -رمحـه اهلل تعـاىل-عند أيب شيبة وهو قول أمحد -ريض اهلل عنه–هذا عن ابن مسعود 

الـذي يريـد يـذبح شـاة واحـدة يف ك مباح وًل يقال مسـتحب اهلدي الواجب األكل من

مستحب وهذا الـذي فعلـه  ما من ذبح هديني فأكثر فاألكل من اهلديالتمتع أو القران ، أ

حقه شـاة وهـو يف الواجب ففإنه ذبح ما زاد عىل الواجب،  -صىل اهلل عليه وسلم-النبي 

مائة من اإلبل يعني إن صح التعبري والتقريب كأنه ذبح سـبعامئة ذبح صىل اهلل عليه وسلم 

 هـو مـن -صىل اهلل عليـه وسـلم-شاة والواجب عليه شاة واحدة، فالذي أكل منه النبي 

والقران  أن األكل من دم التمتع ا ذهب بعض أهل العلم كالشافعي إىلاملستحب لذ الذبح

أنه أجـاز  -هريض اهلل عن-حمرم لكن قوله مرجوح وخمالف ملا ثبت عن ابن عمر  الواجب
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ذلك البخاري وساقه بسند صحيح ابـن جريـر الطـربي واحـتج بـه األكل منها كام علق 

 أمحد.

لنبي صىل اهلل عليه وسلم أكلن مـن البقـر والنبـي صـىل اهلل عليـه وأيًضا ثبت أن أزواج ا

وسلم أهدى عنهن بالبقر وأيًضا البقرة الواحدة عن سبع فكـأن كـل واحـدة مـن أزواج 

ذبحت سبًعا والواجب هو واحد، فإًذا أثر ابـن عمـر يـدل  -صىل اهلل عليه وسلم-النبي 

سـبق رمـة مل ي: وقـول الشـافعي باحل-عاىله اهلل ترمح-عىل أنه يأكل منه لذا قال ابن بطال 

 .إليه
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ُم َاْلَواِجُب لِِفْعِل َاملَْْحُظوِر، َأْو َتْرِك َاْلَواِجِب    ان-َوالدَّ ى َدَم ُجرْبَ ًَل يأكل ِمنُْه َشيْئًا،  -َوُيَسمَّ

ُق بَِجِميِعِه؛ ألنه جيري جمرى الكفارات.  َبْل َيتََصدَّ

 

 .لفعل حمظور أو ترك الواجب أن الدم الواجب  -محه اهلل تعاىلر-يقرر السعدي 

الـذي تقـدم  -ريض اهلل عنه-نظر وهو خالف فتوى ابن عمر  ذاه ويف ًل جيوز األكل منه

بسـند صـحيح  «تفسريه»يف كام علقه البخاري وأخرجه ابن جرير  ابن عمر  فإن ذكره عنه

أجاز األكل  «اق بن منصور الكوسجمسائل إسح»ه يف إسحاق بن رهويو واحتج به أمحد 

نذر أن يذبح شاة فال جيـوز فلو أن رجال من الدماء كلها إًل دم قتل الصيد والدم املنذور، 

، التـي هـي مثلهـا الشـاة قتل محامة فال جيوز أن يأكل منمن أن يأكل منها أو قتل صيًدا ك

وإىل هذا القـول  وما عدا ذلك فيجوز أن يأكل ولكن اجلواز يشء واًلستحباب يشء آخر

 يف رواية. -رمحه اهلل تعاىل-ذهب احلسن واإلمام أمحد 
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 رشوط الطواف وأحكامه:

وُط َالطََّواِف ُمْطَلًقا:  َورُشُ

 َالنِّيَُّة، -1

 َواًِلْبتَِداُء بِِه ِمْن احْلََجر، -2

 َوُيَسنُّ َأْن َيْسَتلَِمُه َوُيَقبَِّلُه، َفإِْن مَلْ يستطع أشار إليه،

، َاللَُّهمَّ إِياَمًنا بَِك، َوَتْصِديًقا بِكَِتابَِك، َوَوَفا ًء بَِعْهِدَك، َوَيُقوُل ِعنَْد َذلَِك: )بِْسِم َاهللَِّ( ، َاهللَُّ َأْكرَبُ

د  صىل اهلل عليه وسلم.  َواتِّبَاًعا لُِسنَِّة َنبِيَِّك حُمَمَّ

 َوأَْن جَيَْعَل َاْلبَيَْت َعْن َيَساِرِه. -3

ْبَعَة.ويكمِّ  -4  ل اأَْلَْشَواَط اَلسَّ

َر ِمْن احَْلََدِث َواخْلَبَِث. -5  َوَأْن َيتََطهَّ

 

رشوط الطواف الرشط األول: النية، واملراد بالنية أن يطـوف متقرًبـا هلل بدأ املصنف بذكر 

وإنـام » :يف حديث عمر بـن اخلطـاب قوله صىل اهلل عليه وسلم هبذا الطواف ويدل لذلك

 .«وىلكل امرئ ما ن

وتنازع العلامء يف مسألة وهي هل يشرتط تعيني النية يف الطواف بمعنى لو طـاف للـوداع  

 وهو مل يطف لإلفاضة هل يقال طواف الوداع جيزئ عن طواف اإلفاضة؟

ألنه يشرتط تعيني النيـة ؛ًل جيزئ  أنه يف املسألة قوًلن: وأصح القولني ما ذهب إليه أمحد 

 .-وسلم صىل اهلل عليه-لقول النبي 

 َواًِلْبتَِداُء بِِه ِمْن احْلََجر. -2قوله: 
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األسود مستحب باإلمجاع كام حكاه ابن عبد الرب ويـدل عليـه فعـل بتداء به من احلجر اًل

مجهـور أهـل العلـم هـو مـذهب رسول اهلل كام يف حديث جابر ، أمـا القـول بالرشـطية ف

ه املصنف أن اًلبتداء من احلجر رشط، وذهب مجاعـة مـن روخالف بعضهم، والذي يقر

مجـاهري  لكـن ذهـبلو ابتدأ من الباب وطاف سبًعا وأهل العلم أن املهم أن يطوف سبًعا 

قـرره املصـنف وخـالف بعـض املالكيـة  امرشط كـ أن اًلبتداء من البـابإىل أهل العلم 

 وبعض احلنفية وقالوا: ليس اًلبتداء من احلجر األسود رشًطا.

 قوله : َوُيَسنُّ َأْن َيْستَلَِمُه َوُيَقبَِّلُه، َفإِْن مَلْ يستطع أشار إليه.

 الذي يستحب فعله عند احلجر األسود كالتايل:

يسـجد فع جبهتـه عـىل احلجـر، أن يسجد عليه ومعنى أن يسجد عليه أن يضيستحب له 

 .عليه ويقبله ثالث مرات، ثبت هذا عن عبد اهلل بن عباس عند عبد الرزاق 

: -ملا أراد أن يقبـل احلجـر -: فإن مل يفعل ذلك قبله ثبت يف الصحيحني عن عمر أنه قال

 -عليه وسلمصىل اهلل -أعلم أنك حجر ًل ترض وًل تنفع ولوًل  أين رأيت النبي )واهلل إين 

 يقبلك ما قبلتك(.

عـن  عمـرابـن ديث ا ثبت يف صحيح مسلم من حـمل بيده ويقبل يده يستلمهوييل هذا أن 

 . رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم

 .وييل هذا أن يستلمه بيشء بعصا أو بمحجن ويقبل املحجن

صـىل اهلل عليـه -رأيـت النبـي )الفضـل قـال:  كام ثبت يف صحيح مسلم من حـديث أيب

وييل هـذا أن يشـري إليـه كـام ثبـت يف  (احلجر بمحجن معه وقبل املحجن استلم -وسلم

له أن يستقبله ببدنه، هذا  س، وإذا أراد أن يشري إليه فيستحبالبخاري عن عبد اهلل بن عبا
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قول املذاهب األربعة وثبت عن أنس عند أيب شيبة وثبت عن مجع من التـابعني فيسـتقبل 

 احلجر األسود ببدنه ثم يشري إليه.

 ،  قوله : َوَيُقوُل ِعنَْد َذلَِك: )بِْسِم َاهللَِّ( ، َاهللَُّ َأْكرَبُ

عند اًلبتداء يقول: بسم اهلل اهلل أكرب ثبت هذا يف مسند أمحد عن عبد اهلل بن عمـر أمـا مـا 

عنـد أمحـد، وأيًضـا يف  -ريض اهلل عنـه-عدا ذلك فيقول: اهلل أكرب وهذا يف أثر ابن عمـر 

 -صىل اهلل عليه وسـلم-احلجر كلام حاذى أي:  «كلام حاذاه كرب» حديث ابن عباس قال:

 كرب.

 إًذا يف اًلبتداء يقول: بسم اهلل واهلل أكرب وما عدا ذلك يقول: اهلل أكرب.

بَاًعا لُِسنَِّة َنبِيَِّك  د  صىل اهلل قوله: َاللَُّهمَّ إِياَمًنا بَِك، َوَتْصِديًقا بِكِتَابَِك، َوَوَفاًء بَِعْهِدَك، َواتِّ حُمَمَّ

 عليه وسلم.

بني ذلك احلافظ بن حجـر يف كتابـه  -صىل اهلل عليه وسلم-هذا الذكر مل يصح عن النبي 

 يذكره املالكية من املستحبات. ملو أن يقال فلذا ًل يستحب« التلخيص احلبري»

 َوَأْن جَيَْعَل َاْلبَيَْت َعْن َيَساِرِه. -3قوله : 

 ل البيت عن يساره.هذا الرشط الثالث أن جيع

ْبَعَة. -4قوله:  ل اأَْلَْشَواَط َالسَّ  ويكمِّ

 هذا الرشط الرابع.

أن العلامء جممعون عىل أن من جعل البيت عن يمينه  :الرشط الثالث والرابع والدليل عىل 

ا وخـالف مل جيعله عن شامله وكان يف مكة جيب عليه أن يرجع ولو مل يرجع فإن عليـه دًمـ

 ج عن مكة.احلنفية إذا خر

 .مع بقية أهل العلم حجة عليهم فيام خالفوا فيه وانفردوا  عليه إًذا يقال ما أمجعوا
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ومثل ذلك يقال يف تكملة األشواط قال احلنفية: إذا طاف أربعة أشواط ثـم كـان يف مكـة 

فإن عليه دًمـا وإذا خـرج فإنـه ًل يشء عليـه يقـال: مـا  رجعجيب عليه أن يرجع وإن مل ي

 مع بقية أهل العلم حجة عليهم فيام انفردوا به.عليه أمجعوا 

َر ِمْن احَْلََدِث َواخْلَبَِث. -5قوله :   َوأَْن َيتََطهَّ

 هذا حيتاج إىل تفصيل:

اإلمجـاع بينبغي أن ُيعلم أن التطهر مـن احلـدث األكـرب واجـب : أما التطهر من احلدث  

 .حكى اإلمجاع ابن تيمية وغريه 

 رشطيتهالعلامء يف واختلف 

كـام هـو قـول أمحـد يف  اواجب وليس رشطً  ولني أن التطهر من احلدث األكربأصح القو 

 .رواية واختيار ابن تيمية

طافـت  -ريض اهلل عنهـا-أن عائشـة : ) منصـورل لذلك ما ثبت يف سنن سعيد بـن ويد 

 (. ومعها امرأة فحاضت املرأة فأمرهتا عائشة أن تكمل طوافها

 عائشة أن تكمل طوافها. املا أمرهت لو كان رشًطاوفدل هذا عىل أنه ليس رشًطا 

خـرج س رشًطـا، والـدليل عـىل الوجـوب مـا أإًذا التطهر من احلدث األكرب واجب ولي 

افعـيل مـا يفعـل »لعائشة:  -صىل اهلل عليه وسلم-الشيخان من حديث عائشة قال النبي 

فيدل  «حتى تغتسيل»يف رواية مسلم  بالتشديد «رياحلاج غري أًل تطويف بالبيت حتى تطه

 .عىل أنه واجب

 بالرشطية؟ يقال ملقيل فإن  
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فيقال: يرده أن امرأة طافت مع عائشة وحاضت وأمرهتا عائشـة أن تكمـل طوافهـا فـإًذا  

من تـرك »ألن ؛التطهر من احلدث األكرب فعليها دم واجبا وهو : أكملت طوافها وتركت 

 .«فليهرق دًما هواجًبا أو نسي

 من احلدث األكرب واجب وليس رشًطا.إًذا التطهر 

عىل أصح قويل أهل العلم وهو مذهب مجاعـة ليس واجًبا أما التطهر من احلدث األصغر  

أيب حنيفة وأمحد يف رواية واختيار شيخ اإلسالم ابن تيمية وهذا الصواب ملـا تقـدم مـن ك

 أة أن تكمل طوافها.أمرت املر أهنا-نهاريض اهلل ع-أثر عائشة 

 ؟باح فيه الكالمأفإن قيل قال ابن عباس: الطواف بالبيت صالة إًل أن اهلل  

-ره أن الطهارة رشط كام هي رشط يف الصالة، لكن يـرد ذلـك فعـل عائشـة يقال: ظاه 

حيمل كالم ابن عباس عىل تعظيم أمر الطـواف واًلجتهـاد إًذا مع املرأة ف -ريض اهلل عنها

 جمع بني أقوال الصحابة.فيه، وذلك لل

 قوله : َواخْلََبِث.

 هذا ًل دليل عىل رشطيته.اجتناب النجاسة لكن  -واهلل أعلم-يريد 

ترك املصنف رمحه اهلل تعاىل رشًطا وهـو سـرت العـورة فقـد ثبـت يف الصـحيحني يف  

فسـرت  «وأًل يطوف بالبيت عريـان»: -صىل اهلل عليه وسلم-حديث أيب هريرة قال النبي 

، واختلـف العلـامء يف -رمحـه اهلل تعـاىل-اإلمجاع حكى اإلمجاع ابن تيمية بالعورة واجب 

 أنه رشط حلديث أيب هريرة وليس هناك ما يدل عىل أنه ليس رشًطا. :الرشطية والصواب
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 ُسنٌَّة غري واجبة. -َغرْيَ َالطََّواِف -َوالطَِّهاَرُة يِف َسائِِر اأَْلَْنَساِك   

 ."َالطََّواُف بِاْلبَيِْت َصاَلٌة، إًِلَّ أَنَّ َاهللََّ َأَباَح فِيِه َاْلَكاَلمَ "َوَرَد يِف احَْلَِديِث: َوَقْد 

  :  َوُسنَّ

أن َيْضَطبِع يف طواف القدوم، بأن جيعل وسط ردائه حتت عاتقه األيمن، وطرفه عىل  -1

 عاتقه األيرس،

 َوَيْميِشَ يِف َاْلبَاقِي. وأن يرمل يف الثالثة أشواط األَُول ِمنُْه، -2

 

َهاَرُة يِف َساِئِر َاأْلَْنَساِك  َواِف -قوله : َوالطِّ  ُسنٌَّة غري واجبة. -َغرْيَ َالطَّ

 .ألن ذكر اهلل يستحب أن يكون عىل طهارة؛هذا صحيح 

قـال:  -صـىل اهلل عليـه وسـلم-هاجر بـن قنفـذ أن النبـي املمن حديث  أخرج أبو داود 

فدل هذا عىل أن التطهر مستحب يف مجيـع العبـادات  «اهلل عىل غري طهركرهت أن أذكر »

 من الذكر وغريه.

 ."َالطََّواُف بِاْلبَيِْت َصاَلٌة، إًِلَّ َأنَّ اهلَلََّ َأَباَح فِيِه َاْلَكاَلمَ "قوله : َوَقْد َوَرَد يِف احَْلَِديِث: 

وتقـدم  موقوًفـا بن عباس عن عبد اهللوإنام يصح هذا احلديث جاء مرفوًعا لكن ًل يصح 

  توجيهه.

: قوله :  َوُسنَّ

أن َيْضَطبِع يف طواف القدوم، بأن جيعل وسط ردائه حتت عاتقه األيمن، وطرفه عىل  -1

 عاتقه األيرس.

صىل اهلل عليه -رأيت النبي »النسائي عن حديث يعىل بن أمية قال: إًل ملا ثبت عن اخلمسة 

لكـن مسـتحب  اًلضطباعفدل هذا عىل أن  «أخرضيطوف بالبيت مضطبًعا بربد  -وسلم
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 دون غريهـا، أن يكـون يف األشـواط الـثالث األول عىل أصح قويل أهل العلم يسـتحب

 ذا قول مجهور القائلني باًلضطباع.وه

 وأن يرمل يف الثالثة أشواط األَُول ِمنُْه، َوَيْميِشَ يِف َاْلبَاقِي. -2قوله: 

 .كام قاله ابن قدامة وًل قفزة من غري وثب مقاربة اخلطى مع الرسع:الرمل هو 

مستحب باإلمجاع، حكى اإلمجاع مجاعة من أهل العلم كـابن عبـد الـرب وغـريه، :والرمل 

بن عباس يف الصحيحني وغريه مـن اويدل عليه حديث ابن عمر يف الصحيحني وحديث 

 .أحاديث

ا باإلمجـاع حكـى يف األشواط الثالث األول دون غريه وهـذا أيًضـ والرمل إنام يستحب 

اإلمجاع ابن عبد الرب وغريه، والرمل إنام يستحب يف طواف القدوم يف أول طـواف يفعلـه 

صـىل -رأيت النبي »املعتمر ويدل عىل هذا حديث ابن عمر يف الصحيحني قال:  وأاحلاج 

فـدل عـىل هـذا أن  «أربًعا مشىإذا طاف يف الطواف األول خب ثالًثا و -اهلل عليه وسلم

ن أو طـواف الرمل إنام يكون يف الطواف األول وهو طواف القدوم يف مثل املفـرد والقـار

 العمرة يف مثل املتمتع.

 .فإًذا اًلضطباع يكون يف األشواط الثالث األول كالرمل  

 فإن قيل: مل ًل يكون يف الطواف كله؟

صىل اهلل عليه -يقال: السبب أن اًلضطباع رُشع تبًعا للرمل والرمل رُشع حلكمة، والنبي  

إنام فعل الرمل يف األشواط الثالث األول فام كان تابًعا له وهـو اًلضـطباع فإنـه  -وسلم

  يأخذ حكمه.
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 ِسَوى َهَذا ًَل ُيَسنُّ فِيِه َرَمٌل َوًَل اضطباع.  
 َوُكلُّ َطَواف 

ْعِي:   وُط َالسَّ  َورُشُ

 َالنِّيَُّة، -1

ْبَعِة، -2  َوَتْكِميُل َالسَّ

َفا. -3  َواًِلْبتَِداُء ِمْن َالصَّ

ْنَساُن يِف َطَوافِِه َوَسْعيِِه َومَجِيِع َمنَاِسكِِه ِمْن ِذْكِر اهلَلَِّ َوُدَعائِِه؛  وُع، َأْن ُيْكثَِر اإَْلِ لَِقْولِِه َواملرَْْشُ

َقاَمِة "م: صىل اهلل عليه وسل اَمِر إِلِ َفا َوَاملَْْرَوِة، َوَرْمُي اجَْلِ إِنَّاَم ُجِعَل َالطََّواُف بِاْلبَيِْت، َوبِالصَّ

 ."ِذْكِر َاهللَِّ 

 

 ِسَوى َهَذا ًَل ُيَسنُّ فِيِه َرَمٌل َوًَل اضطباع.
 قوله : َوُكلُّ َطَواف 

 إلمجاع من أهل العلم.هذا ملا تقدم ذكره من السنة و

ْعِي:قوله :  وُط َالسَّ  َورُشُ

 َالنِّيَُّة، -1

 النية تقدم الكالم فيها.-2

ْبَعِة، -2قوله :  َوَتْكِميُل َالسَّ

 تقدم أيًضا الكالم فيه كالكالم يف الطواف.

َفا.-3قوله :   َواًِلْبتَِداُء ِمْن َالصَّ

وظـاهرة كـالم ابـن عبـد الـرب أنـه  املـذاهب األربعـةوهذا قـول اًلبتداء من الصفا 

 .باإلمجاع
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ْنَساُن يِف َطَوافِِه َوَسْعِيِه َومَجِيِع َمنَاِسكِِه ِمْن ِذْكِر َاهللَِّ َوُدَعاِئـِه؛ قوله :  وُع، َأْن ُيْكثَِر َاإْلِ َواملرَْْشُ

ـاَمرِ "لَِقْولِِه صىل اهلل عليه وسلم:  َفا َوَامْلَْرَوِة، َوَرْمـُي َاجْلِ َواُف بِاْلَبْيِت، َوبِالصَّ اَم ُجِعَل َالطَّ  إِنَّ

َقاَمِة ِذْكِر َاهللَِّ  ."إِلِ

 ًل يصح مرفوًعا وإنام يصح من قول عائشـة موقوًفـا أخرجـه -واهلل أعلم-هذا احلديث 

 عبد الرزاق.

 يسـعىومما يستحب يف السعي أنه يف بطن الوادي بني العلمني األخرضين يستحب له أن 

وارحـم وأنـت رب اغفـر »ويقـول:  -ريض اهلل عنه-يف ذلك كام سيأيت يف حديث جابر 

 .-ريض اهلل عنه-بن أيب شيبة عن ابن مسعود اثبت عند  «األعز األكرم
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َقاَل: مَلَّا َفتََح َاهللَُّ َعىَل َرُسولِِه مكة قام يِف َالنَّاِس، َفَحِمَد َاهللََّ،  -ريض اهلل عنه-َوَعْن َأيِب ُهَرْيَرَة 

َا مَلْ  إِنَّ َاهللََّ":َوَأْثنَى َعَلْيِه، ُثمَّ َقاَل  َة َاْلِفيَل، َوَسلََّط َعَلْيَها َرُسوَلُه َوامْلُْؤِمننَِي، َوإهِنَّ َحَبَس َعْن َمكَّ

اَم َلْن حَتِلَّ أِلََحد  َبْعِدي: ، َوإِنَّ  حَتِلَّ ألحد كان قبيل، وإنام ُأِحلَّْت يِل َساَعًة ِمْن هَنَار 

ُر َصْيُدَها .َوًَل ، َوًَل خيتىل شوكها،  َفاَل ُينَفَّ  حَتِلُّ َساِقَطُتَها إًِلَّ ملُِنِْشد 

 ."َوَمْن ُقتَِل َلُه َقتِيٌل َفُهَو بَِخرْيِ َالنََّظَرْينِ 

ْذِخَر َيا َرُسوَل اهلَلَِّ، َفإِنَّا َنْجَعُلُه يِف ُقبُوِرَنا َوُبيُوتِنَا، َفَقاَل:  ْذِخرَ "َفَقاَل َاْلَعبَّاُس: إًِلَّ اإَْلِ  "إًِلَّ اإَْلِ

 يه.ُمتََّفٌق عل

 

ُر َصْيُدَها.  قوله : َفاَل ُينَفَّ

ـْيَد فعىل هذا ًل يقتل صيدها باإلمجاع هذا املحرم   ِذيَن آَمنُوا ًل َتْقُتُلـوا الصَّ َا الَّ ﴿َيا َأُيُّ

 .تقدم الكالم عليهاو[، 95]املائدة: َوَأْنُتْم ُحُرمٌ 

بـن اأما من كان يف احلرم فال يقتل الصيد ولو كان حـالًًل باإلمجـاع حكـى اإلمجـاع  

 .، ويدل لذلك أن تنفري الصيد حمرم فالقتل من باب أوىل -رمحه اهلل تعاىل-نذر امل

ُر َصْيُدَها( عليه حديث  ةالدًلليف وهذا قول مجهور أهل العلم  ويكفي  قال:  )َفاَل ُينَفَّ

 .أيب هريرة هذا

( وله:ق  .)َوًَل خيتىل شوكها، َوًَل حَتِلُّ َساِقَطُتَها إًِلَّ ملُِنِْشد 

وًل خيـتىل  "قوله صىل اهلل عليـه وسـلم :وهذا باإلمجاع حكاه ابن املنذر، ويدل عليه  

 ."شوكها 

 :واستثنى العلامء من ذلك أموًرا منها 
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حكـاه ابـن  باإلمجـاع ايقطعهـما أنبته اإلنسان بنفسه فإن هـذا جيـوز أن األمر األول :       

 .املنذر

 .ومن ذلك الكمأة والفقه، فيجوز أخذها باإلمجاع حكى اإلمجاع ابن مفلح  األمر الثاين :

فهذا جيوز باإلمجاع حكى اإلمجـاع  اومن ذلك ما رعته هبيمة األنعام بنفسهاألمر الثالث : 

 .ابن املنذر

 .حكاه ابن قدامة عتساقط بنفسه فإنه جيوز باإلمجاما  :األمر الرابع

 .اإلذخر لدًللة النص واإلمجاع الذي حكاه ابن املنذر :واألمر اخلامس

 هذه مخسة أمور مستثناة بدًللة اإلمجاع. 

 ."قوله : َوَمْن ُقتَِل َلُه َقتِيٌل َفُهَو بَِخرْيِ َالنََّظَرْينِ 

 .إما القود أو الدية
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 َرَواُه ُمْسلٌِم. "إىَِل َثْور  املدينة حرام َما َبنْيَ َعرْي  "وقال: 

 

كحرمة حرم مكة إًل أنه أخف لذلك -مهاحرُ أي: –واملدينة حرام  ،ومها جبالن يف املدينة

يف املدينة حيرم قتل الصيد وحيرم قطع الشجر ملا ثبت يف حـديث مسـلم أليب سـعيد قـال: 

لذلك ُسهل يف املدينة ما كان فيـه مصـلحة مـن علـف أو  «وًل يقطع شجرها إًل لعلف»

 .وسائل ففي حديث أيب سعيد أجاز هذا 

 وأرضاه،  -نهريض اهلل ع-حديث سعد بن أيب وقاص يف مسلم من  توحرمة الصيد ثبت

ها وقطع شجرها إًل حلاجة كام تقدم بيانه وعىل أصح قويل أهل العلم وهـو ديإًذا حيرم ص

قول مجاهري أهل العلم: ليس يف صيدها فدية بحيث إنه إذا قتل صـيًدا فإنـه يفديـه باملثـل 

 إىل غريه كام يف احلرم، فلذلك ُسهل يف املدينة ما مل يسهل يف احلرم....

لـيس وعفة يف احلرم املكي يف احلرم كله وألجل هذا عىل أصح قويل أهل العلم املضا 

 خاًصا باملسجد، 

 دليالن:أدلة منها  ويدل لذلك

أن ابن حزم حكى إمجاع أهل العلم عىل أن املسجد احلـرام لـو اتسـع  الدليل األول: 

حتى جتاوز حدود احلرم فإن األجر ًل يضـاعف فيـه، دل هـذا عـىل أن املضـاعفة معلقـة 

 باألرض باحلرم.

نـزل  -صـىل اهلل عليـه وسـلم-أنه ثبت يف البخاري وغريه أن النبـي  اين:والدليل الث

ات أو يشء باألبطح يف اليوم الرابع إىل اليوم الثامن واألبطح قريب ليس بعيًدا أربع كيلـو

وًل  -صىل اهلل عليه وسـلم-هذا عن احلرم أما اآلن فأقل، ومع ذلك مل يثبت أن النبي من 
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ون يف احلرم الفروض كلها ولو كانـت املضـاعفة خاصـة أن صحابته كانوا يذهبون ويصل

 باملسجد مل يثبت أهنم يذهبون إىل املسجد ويصلون فيه الصلوات.

ة يف املسجد دون بقية احلرم لذهبوا فهم أحرص عىل اخلري ولو كانت املضاعفة خاص 

 .فلام مل يفعلوا دل عىل أن كل احلرم فيه املضاعفة كاملسجد نفسه

 فإن قيل: قد سامه اهلل مسجًدا؟ 

عـىل أي : فيقال: إطالق املسجد إطالق مشرتك ُيطلق عىل مسجد الكعبـة املعـروف 

احلـرم كلـه  لفظ الكعبة قد تطلق الكعبة ويراد املسجد احلرام ويطلق عىل احلرم كله كمثل

امء عىل أن املراد به العل أمجع: [ قال ابن حزم 95]املائدة:﴿َهْدًيا َبالَِا اْلَكْعَبِة كقوله تعاىل: 

 احلرم كله.

فإًذا إطالق لفظ الكعبة أو املسجد احلرام ًل يدل عىل أنه خاص باملسجد نفسه وهـذا 

لـذا مل أر أحـًدا مـن  خاص باملسجد وهذا فهم أهل العلـم؛ كله بخالف احلرم املدين فإنه

ارد عـىل أن املضـاعفة يف كالم متوالكله وإنام  املدين املضاعفة يف احلرم إن:أهل العلم قال 

هذا يـدل عـىل أنـه ُسـهل يف و -صىل اهلل عليه وسلم-املسجد وحده أي يف مسجد النبي 

 احلرم املدين أكثر من احلرم املكي.
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مخس من الدواب كلهن فاسق، يقتلن يف احلل واحلرم: الغراب، واحلدأة، "وقال:  

 متفق عليه. "والعقرب، والفأرة، والكلب العقور

 

وهذا احلديث يدل عىل أن هذه اخلمسـة مسـتثناة  من حديث عائشة أخرجه الشيخان

؛ ألهنا ممـا ًل يؤكـل حلمهـا لكنـه من قتل الصيد يف احلرم وهذه يف أصلها ًل تسمى صيًدا

دل عىل جواز قتل هذه اخلمس، وذلك أن القاعدة كل ما كان مؤذًيا وضـاًرا فإنـه جيـوز ي

 .قتله

 لة إىل استحباب قتله.واحلناب ةافعيوذهب الش 

 .وازاجلقالوا بفأما املالكية 

والصواب هو اًلستحباب وليس خاًصا هبذه اخلمس؛ ألنه ثبـت يف صـحيح مسـلم 

مر أن بقتـل زنبـوًرا يقتل حية وثبت عند أيب شيبة عن ع عن ابن مسعود أنه أمر املحرم أن

 .خاًصا هبذه اخلمسوهذه األوامر تدل عىل أن القتل مستحب وليس واجًبا وأيًضا ليس 
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 يشتمل عىل أعظم -صىل اهلل عليه وسلم-َوَحِديُث َجابِر  يِف َحجِّ َالنَّبِيِّ  

، َوُهَو َما َرَواُه ُمْسلٌِم َعْن َجابِِر ْبِن َعبِْد َاهللَِّ َريِضَ َاهللَُّ َعنُْهاَم،  َأْحَكاِم احَْلَجِّ

، ُثمَّ َأذََّن يِف َالنَّاِس يِف  -صىل اهلل عليه وسلم-َأنَّ َالنَّبِيَّ  -1 َمَكَث يِف َاملَِْدينَِة تِْسَع ِسننَِي مَلْ حَيُجَّ

، َفَقِدَم َاملَِْدينََة َبرَشٌ َكثرٌِي )ُكلُُّهْم يلتمس أن يأتم الناس بَِرُسوِل  ِة، َأنَّ َرُسوَل َاهللَِّ َحاجٌّ َاْلَعارِشَ

 ( .َوَيْعَمُل مثله -صىل اهلل عليه وسلم-َاهللَِّ 

َد ْبَن َأيِب َبْكر   -2 ، َفَخَرْجنَا َمَعُه َحتَّى إَِذا َأَتيْنَا: َذا احْلَُليَْفِة، َفَوَلَدْت َأْساَمُء بِنُْت ُعَميْس  حُمَمَّ

اِْغتَِسيِل، َواْسَتْثِفِري "َفأَْرَسَلْت إىَِل َرُسوِل َاهللَِّ صىل اهلل عليه وسلم: َكيَْف أَْصنَُع؟ َقاَل: 

 ."بثوب، وأحرمي

يِف َاملَْْسِجِد( ، ُثمَّ َركَِب َاْلَقْصَواَء َحتَّى إَِذا  -صىل اهلل عليه وسلم-)فصىل رسول اهلل  -3

 أَهلَّ بِالتَّْوِحيِد: 
ِ
يَك َلَك َلبَّيَْك، "اِْستََوْت بِِه َناَقُتُه َعىَل َاْلبَيَْداء َلبَّيَْك َاللَُّهمَّ َلبَّيَْك، َلبَّيَْك ًَل رَشِ

يَك َلَك إِنَّ احَْلَ   ."ْمَد َوالنِّْعَمَة َلَك َواملُْْلَك، ًَل رَشِ

َعَلْيِهْم  -صىل اهلل عليه وسلم-َالنَّاُس هِبََذا َالَِّذي ُُيِلُّوَن بِِه، َفَلْم َيُردَّ َرُسوُل َاهللَِّ  5وأهلَّ  -4

 َشيْئًا ِمنُْه،

 َتْلبَِيتَُه. -صىل اهلل عليه وسلم-َوَلِزَم َرُسوُل َاهللَِّ  -5

، َلْسنَا َنْعِرُف َاْلُعْمَرَة. -6  َقاَل َجابٌِر: َلْسنَا َننِْوي إًِلَّ احَْلَجَّ

 َحتَّى إَِذا َأَتْينَا َاْلبَيَْت َمَعُه اِْسَتَلَم الركن، -7

 فطاف سبًعا -8

 فرمل ثالًثا، ومشى أربًعا، -9

ُِذوا ِمْن َمَقاِم إِْبَراِهيَم ُمَصىّل }إىَِل َمَقاِم إِْبَراِهيَم َفَقَرَأ:  َنَفذُثمَّ  -10  [ 125]َاْلَبَقَرِة:  {َواختَّ

، َفَجَعَل َاملََْقاَم َبيْنَُه َوَبنْيَ َاْلبَيِْت. -11  َفَصىلَّ َرْكَعتنَْيِ
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12-  : ْكَعتنَْيِ : َأنَُّه َقَرأَ يِف َالرَّ
َا اْلَكافُِرونَ } {هللَُّ َأَحدٌ ُقْل ُهَو ا}َويِف ِرَواَية   . {ُقْل َيا َأُيُّ

ْكِن َواْسَتَلَمُه، -13  ُثمَّ َرَجَع إىَِل َالرُّ

َفا، -14  ُثمَّ َخَرَج ِمْن َاْلبَاِب إىَِل َالصَّ

َفا َقَرَأ:  -15 َفا َواملَْْرَوَة ِمْن َشَعائِِر اهللَِّ }َفَلامَّ َدَنا ِمْن َالصَّ  [ .158ِة: ]َاْلَبَقرَ  {إِنَّ الصَّ

 َفَرَقى َعَلْيِه َحتَّى َرأَى َاْلبَيَْت، -16

 َفاْستَْقبََل َاْلِقْبَلَة، -17

َد اهلل وكربه، قال:  -18 يَك َلُه، َلُه َاملُْْلُك َوَلُه احَْلَْمُد، َوُهَو "َفَوحَّ ًَل إَِلَه إًِلَّ َاهللَُّ َوْحَدُه ًَل رَشِ

 َقِديٌر، ًَل إَِلَه 
 
ء إًِلَّ َاهللَُّ َوْحَدُه، َأْنَجَز َوْعَدُه، َونرََصَ َعْبَدُه، َوَهَزَم اأَْلَْحَزاَب َعىَل ُكلِّ يَشْ

 . ُثمَّ َدَعا َبنْيَ َذلَِك، َقاَل ِمثَْل هذا ثالث مرات."َوْحَدهُ 

 ثم نزل وميش إىل املروة، -19

 حتى إذا انصبت قدماه يف بطن الوادي سعى، -20

 حتى إذا صعدتا مشى، -21

َفا،َحتَّ  -22  ى َأَتى َاملَْْرَوَة، َفَفَعَل َعىَل َاملَْْرَوِة َكاَم َفَعَل َعىَل َالصَّ

َلْو َأينِّ اِْستَْقبَْلُت ِمْن َأْمِري َما اِْسَتْدَبْرُت مَلْ "َحتَّى إَِذا َكاَن آِخُر َطَوافِِه َعىَل َاملَْْرَوِة، َفَقاَل:  -23

 ."َفَمْن َكاَن ِمنُْكْم َليَْس َمَعُه هدي فليحل وليجعلها عمرةَأُسْق َاهْلَْدَي، َوَجَعْلُتَها ُعْمَرًة، 

؟ َفَشبََّك  -24
، َفَقاَل: َيا َرُسوَل َاهللَِّ، َألَِعاِمنَا َهَذا، َأْم أِلََبد  اَقُة ْبُن َمالِِك ْبِن ُجْعُشم  َفَقاَم ُُسَ

َدَخَلْت َاْلُعْمَرُة يِف "ْخَرى، َوَقاَل: أََصابَِعُه َواِحَدًة يِف اأَْلُ  -صىل اهلل عليه وسلم-َرُسوُل َاهللَِّ 

َتنْيِ -َاحْلَجِّ   ."ًَل، َبْل أِلََبِد َأَبد   -َمرَّ

، وليست  -25 َّْن َحلَّ َوَقِدَم َعيِلٌّ ِمْن َاْليََمِن بُِبْدِن َالنَّبِيِّ صىل اهلل عليه وسلم )َفَوَجَد َفاطَِمَة مِم

 ثياًبا صبيًغا واكتحلت،
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فقالت: إن أيب أمرين هبذا، قال: فكان عيل يقول بالعراق: فذهبت إىَِل فأنكر ذلك عليها، 

-حمرًشا عىل فاطمة للذي صنعت، مستفتيًا لرسول اهلل  -صىل اهلل عليه وسلم-َرُسوِل َاهللَِّ 

َصَدَقْت، "فيام ذكرت عنه، فأخربته أين أنكرت عليها، فقال:  -صىل اهلل عليه وسلم

؟ َصَدَقْت( ، َماَذا ُقْلَت  َقاَل: ُقْلُت: َاللَُّهمَّ إيِنِّ أهلُّ باَِم أََهلَّ بِِه َرُسوُلَك.  "ِحنَي َفَرْضَت احَْلَجَّ

.  َقاَل: َفإِنَّ َمِعَي َاهْلَْدَي َفاَل حَتِلُّ

صىل اهلل -لنَّبِيُّ َقاَل: َفَكاَن مَجَاَعُة َاهْلَْدِي َالَِّذي َقِدَم بِِه َعيِلٌّ ِمْن َاْليََمِن، َوَالَِّذي َأَتى بِِه اَ  -26

 ِماَئًة. -عليه وسلم

وا، إًِلَّ َالنَّبِيَّ  -27 ُ َوَمْن َكاَن َمَعُه  -صىل اهلل عليه وسلم-َقاَل: َفَحلَّ َالنَّاُس ُكلُُّهْم، َوَقرصَّ

 َهْدٌي.

ُهوا إىَِل ِمنًى، -28 ِوَيِة َتَوجَّ ْ  َفَلامَّ َكاَن َيْوُم َالرتَّ

29- .  َفَأَهلُّوا بِاحْلَجِّ

، َواملَْْغِرَب َواْلِعَشاَء  -صىل اهلل عليه وسلم-َوَركَِب َالنَّبِيُّ  -30 َفَصىلَّ هِبَا َالظُّْهَر َواْلَعرْصَ

 َواْلَفْجَر،

ْمُس، -31  ُثمَّ َمَكَث َقلِياًل َحتَّى َطَلَعْت َالشَّ

ُب َلُه بِنَِمَرةَ  -32 َوًَل  -صىل اهلل عليه وسلم-اهلَلَِّ ، َفَساَر َرُسوُل 1َوَأَمَر بُِقبَّة  َمْن َشَعر  ُترْضَ

 2، َفَأَجازَ َتُشكَّ ُقَرْيٌش إًِلَّ َأنَُّه َواقٌِف ِعنَْد َاملَْْشَعِر َاحْلََراِم، َكاَم َكاَنْت ُقَرْيٌش َتْصنَُع يِف َاجْلَاِهلِيَّةِ 

َبْت َلُه بِنَِمَرَة، َفنََزَل َحتَّى َأَتى َعَرَفَة، َفَوَجَد َاْلُقبََّة  -صىل اهلل عليه وسلم-َرُسوُل َاهللَِّ  َقْد رُضِ

 هِبَا،

 َحتَّى إَِذا زاغت الشمس أمر بالقصواء فرحلت له، -33
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إِنَّ ِدَماَءُكْم َوَأْمَواَلُكْم َحَراٌم َعَلْيُكْم، "َفَأَتى َبْطَن َاْلَوادِي َفَخَطَب َالنَّاَس: َوَقاَل:  -34

 ِمْن أَْمِر اجَْلَاِهلِيَِّة حَتَْت َكُحْرَمِة َيْوِمُكْم َهَذا، يِف َشْهِرُكْم 
 
ء َهَذا، يِف َبَلِدُكْم َهَذا، أًََل ُكلُّ يَشْ

َل َدم  أََضُع ِمْن ِدَمائِنَا: َدُم اِْبِن َربِيعَ  َة ْبِن َقَدَميَّ َمْوُضوٌع، َوِدَماُء اجَْلَاِهلِيَِّة َمْوُضوَعٌة، َوإِنَّ َأوَّ

ِضًعا يِف بَ -َاحْلَاِرِث  ُل ِرًبا أََضُع  -نِي َسْعد  َفَقتََلْتُه ُهَذْيٌل َكاَن ُمْسرَتْ َوِرَبا اجَْلَاِهلِيَِّة َمْوُضوٌع، َوَأوَّ

، َفإِ 
ِ
نَُّكْم ِمْن ِرَباَنا ِرَبا َعبَّاِس ْبَن َعْبِد َاملُْطَّلِِب، َفإِنَُّه َمْوُضوٌع ُكلُُّه، َفاتَُّقوا َاهللََّ يِف َالنَِّساء

َاهللَِّ، َواْستَْحَلْلتُْم ُفُروَجُهنَّ بَِكلَِمِة اهلل، ولكم عليهم أًل يوطئن فرشكم َأَخْذمُتُوُهنَّ بَِأَماَنِة 

، َوهَلُنَّ َعَليُْكْم ِرْزُقُهنَّ  ًبا َغرْيَ ُمرَبِّح  ُبوُهنَّ رَضْ َأَحًدا َتْكَرُهوَنُه، َفإِْن َفَعْلَن َذلَِك َفارْضِ

يُكْم َما َلْن َتِضلُّوا َبْعَدُه إِْن اِْعتََصْمتُْم بِِه، كِتَاُب اهلَلَِّ. َوَأْنتُْم َوكِْسَوهُتُنَّ بِاملَْْعُروِف. َوَقْد َتَرْكُت فِ 

ْيَت، َوَنَصْحَت، َفَقاَل  "ُتْسأَُلوَن َعنِّي، َفاَم َأْنتُْم َقائُِلوَن؟  َقاُلوا: َنْشَهُد َأنََّك َقْد َبلَّْغَت، َوَأدَّ

بَّاَبِة َيْرَفُعَها إىَِل   َوَينُْكبَُها إىَِل َالنَّاِس: بِإِْصُبِعِه َالسَّ
ِ
اَمء ، ثالث "َاللَُّهمَّ اشهد، اللهم اشهد" َالسَّ

 مرات،

35- ، َن باَِلٌل، ُثمَّ أََقاَم َفَصىلَّ َالظُّْهَر، ُثمَّ َأَقاَم َفَصىلَّ َاْلَعرْصَ  ُثمَّ َأذَّ

 َومَلْ يصلِّ َبْينَُهاَم َشيْئًا. -36

 ملَْْوقَِف،ُثمَّ َركَِب َحتَّى َأَتى اَ  -37

َخَراِت، َوَجَعَل َحبَْل املشاة بني يديه، واستقبل  -38  إىَِل الصَّ
ِ
َفَجَعَل َبْطَن َناَقتِِه َاْلَقْصَواء

 القبلة،

 فلم يزل واقًفا حتى غربت الشمس، وذهبت الصفرة قلياًل حتى غاب القرص، -39

َوَقْد َشنََق  -لمصىل اهلل عليه وس-وأردف أسامة بن زيد خلفه، ودفع رسول اهلل  -40

َمامَ   َالزِّ
ِ
 ، َحتَّى إِنَّ َرْأَسَها يصيب َمْوِرَك َرْحلِِه،1لِْلَقْصَواء
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كِينَةَ "َوَيُقوُل بِيَِدِه َاْليُْمنَى:  -41 كِينََة، َالسَّ َا َالنَّاُس، َالسَّ بَاِل  3، ُكلَّاَم أََتى َحباًْل "َأُيُّ ِمْن احَْلِ

 َعَد،َأْرَخى هَلَا َقلِياًل َحتَّى َتْص 

 َحتَّى َأَتى َاملُْْزَدلَِفَة، -42

43- ،  َفَصىلَّ هِبَا َاملَْْغِرَب َواْلِعَشاَء، بَِأَذان  َواِحد  َوإَِقاَمتنَْيِ

 َومَلْ ُيَسبِّْح َبيْنَُهاَم َشيًْئا، -44

 ُثمَّ اِْضَطَجَع حتى طلع الفجر، -45

 وصىل الفجر حني تبني له الصبح بأذان وإقامة، -46

 ب القصواء حتى أتى املشعر احلرام،ثم رك -47

 فاستقبل القبلة، -48

ه، وَهلََّلُه، ووحده، -49  فدعاه، وكربَّ

ا، -50  فلم يزل واقًفا حتى أسفر جدًّ

 فدفع قبل أن تطلع الشمس، -51

َك َقلِياًل،1َوَأْرَدَف َاْلَفْضَل ْبَن َاْلَعبَّاِس، َحتَّى َأَتى َبْطَن حُمرَسِّ  -52  ، َفَحرَّ

تِي خَتُْرُج َعىَل اجَْلَْمَرِة َاْلُكرْبَى،ثُ  -53  مَّ َسَلَك َالطَِّريَق اَْلُوْسَطى َالَّ

54- ، َجَرِة، َفَرَماَها بَِسبِْع َحَصيَات  تِي ِعنَْد َالشَّ  َحتَّى َأَتى اجَْلَْمَرَة اَلَّ

 يكرب مع كل حصاة منها، -55

 اخْلَْذف.مثل حىص  -56

 .رمى من بطن الوادي -57

 املنحر.ثم انرصف إىل  -58

 بيده.فنحر ثالًثا وستني  -59
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 هديه.ثم أعطى عليًّا فنحر ما غرب، وأرشكه يف  -60

ثم أمر من كل ُبدنة بِبَْضعة، فجعلت يف قدر، وطبخت، فأكال من حلمها، ورشبا من  -61

 مرقها.

 .َفَأَفاَض إىَِل َاْلبَيِْت  -صىل اهلل عليه وسلم-ثم ركب رسول اهلل  -62

َة َالظُّْهَر، -63  َفَصىلَّ بَِمكَّ

اِْنِزُعوا َبنِي َعبِْد َاملُْطَّلِِب، َفَلْوًَل َأْن "َفَأَتى َبنِي َعبِْد َاملُْطَّلِِب، َيْسُقوَن َعىَل َزْمَزَم، َفَقاَل:  -64

 .َرَواُه ُمْسلِمٌ  "َب ِمنْهُ َيْغلَِبُكْم َالنَّاُس َعىَل ِسَقاَيتُِكْم َلنََزْعُت َمَعُكْم، َفنَاَوُلوُه َدْلًوا َفرَشِ 

  "ُخُذوا عني مناسككم"َوَكاَن صىل اهلل عليه وسلم َيْفَعُل َاملَْنَاِسَك، َوَيُقوُل لِلنَّاِس:  -273

: اًَِلْقتَِداُء بِالنَّبِيِّ  فِيِه َوأَْصَحابِِه، َريِضَ اهلل  -صىل اهلل عليه وسلم-َفَأْكَمُل َما َيُكوُن ِمْن احَْلَجِّ

 عنهم.

 

تعلـق يمـا  ة نرجع إىل حديث جابر ثم نكملبباب اهلدي واألضحية والعقيق قبل األبتداء

 بباب األضحية واهلدي والعقيقة.

بعضـها  فيعلـق عـىل مسائل مل يعلق عليها أيتوسيسبق التعليق عليها املسائل  سرتد بعض

  .-إن شاء اهلل تعاىل-عىل عجالة

، َفَأْرَسَلْت إىَِل َرُسوِل َاهللَِّ صىل اهلل عليه  قوله:  َد ْبَن َأيِب َبْكر  َفَوَلَدْت َأْساَمُء بِنُْت ُعَمْيس  حُمَمَّ

 ."اِْغَتِسيِل، َواْسَتْثِفِري بثوب، وأحرمي"وسلم: َكْيَف َأْصنَُع؟ َقاَل: 

 .أهل العلم  وهذا بإمجاعرم كغريها فيه أن النفساء واحلائض حُت 



  

 

 

 )منهج السالكين(من األضحية الهدي وشرح كتاب الحج و
72 

استحباب اًلغتسال فإنه أمرها باًلغتسال مع أهنا ًل تنتفع باًلغتسال فدل عـىل وفيه 

أن اًلغتســال ألجــل اإلحــرام وأن احلكمــة مــن اًلغتســال التنظيــف ًل رفــع احلــدث، 

 .فاًلغتسال لإلحرام كاًلغتسال يوم اجلمعة احلكمة منه التنظيف 

مستحب وليس التيمم بدًًل عنـه بخـالف  أن اًلغتسال للتنظيف :والقاعدة الرشعية

 .اًلغتسال لرفع احلدث كاغتسال اجلنابة، فإن التيمم بدل عنه

 فإن قيل: من مل جيد املاء أو مل يستطع استعامل املاء هل يستحب له التيمم؟ 

يقال يستحب له التيمم ًل لألمر باًلغتسال وإنام لدليل آخر ثبت عند أيب شـيبة عـن  

كون التيمم بدًًل عـن هـذا قال: ربام اغتسل وربام توضأ، فإًذا ي -ريض اهلل عنه-ابن عمر 

 الوضوء.

 أَهلَّ بِالتَّْوِحيِد.ُثمَّ َركَِب َاْلَقْصَواَء َحتَّى إَِذا اِْسَتَوْت بِِه َناَقُتُه َعىَل َاْلَبْيَدا قوله:
ِ
 ء

انبعثت به دابته كام ويستحب اإلهالل بالتلبية إذا استوى عىل الدابة ثم أراد أن ينطلق 

 . -ريض اهلل عنهام-يف حديث أنس وابن عمر  عند البخاري ثبت

: لبيـك ونيقولـأهنم د كثري شاع عن افيقول: لبيك اللهم عمرة، أما م وإذا كان متمتًعا

جهة وًل دليل عليـه  فهذا غري مشهور عند أهل العلم من .حلجا هبا إىل اتمتعً اللهم عمرة م

 من جهة أخرى.

يقول: لبيك اللهم عمـرة يف  وإذا كان قارًناًجا، يقول: لبيك  اللهم ح وإذا كان مفرًدا

 .«وقل عمرة يف حجة»عند البخاري  -ريض اهلل عنه-حجة كام يف حديث ابن عمر 

يَك َلَك لَ أَهلَّ بِالتَّ قوله :   بَّْيَك، إِنَّ َاحْلَْمَد َوالنعمة ْوِحيد: َلبَّيَْك َاللَُّهمَّ َلبَّيَْك، َلبَّيَْك ًَل رَشِ

يَك َلَك.  َلَك َوامْلُْلَك، ًَل رَشِ
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رمحـه اهلل -مستحب بإمجاع أهل العلم كام حكى اإلمجـاع بـن عبـد الـرب  وهذا الذكر

 .-تعاىل

لة السـنة وأثـار الصـحابة اإلحرام مستحبة بدًل ومما ينبغي أن يعلم أن صالة ركعتي 

 واإلمجاع.

أتاين »: -صىل اهلل عليه وسلم-قال: النبي فام ثبت يف حديث عمر أنه قال :  أما السنة 

والصالة ليست ألجـل بركـة املكـان  «آت الليلة من ريب وقال: صل يف هذا الواد املبارك

صل يف هـذا »وإنام ألجل اإلحرام لذا قال:  يف الوادي قد صىل فروًضا قبل ذلكأنه بدليل 

 .«الوادي املبارك وقل: عمرة يف حجة

 .كام يف البخاري -ريض اهلل عنه-ن عمر فثبت عن اب :أما آثار الصحابة 

أن يصـىل  لنووي والقايض عياض وغريهم فيستحبفقد حكاه مجاعة كا :أما اإلمجاع

 صالة. له فريضة اكتفي بالفريضة وإًل أنشأ له فإن وافق

ِذي ُُيِلُّوَن بِِه، َفَلْم َيُردَّ َرُسوُل َاهللَِّ قوله:  َذا َالَّ  -صىل اهلل عليه وسـلم-وأهلَّ َالنَّاُس هِبَ

 َتْلبَِيَتُه. -صىل اهلل عليه وسلم-َعَلْيِهْم َشْيًئا ِمنُْه، َوَلِزَم َرُسوُل َاهللَِّ 

اللفـظ  أعلم أن اإلهالل بغـريأهل الناس بألفاظ أخرى ومل ينكر شيًئا واألظهر واهلل 

غـايروا فوا بألفاظ أخـرى للتنشـيط ليس مستحًبا وإنام الصحابة لبَّ  الوارد يف حديث جابر

جـاءت يف حـديث  التـيألجل التنشيط وإًل من حيث األصل املسـتحب هـذه األلفـاظ 

 جابر.

، َلْسنَا َنْعِرُف اَ قوله:   ْلُعْمَرَة.َقاَل َجابٌِر: َلْسنَا َننِْوي إًِلَّ َاحْلَجَّ

يف أول األمر ًل يعرفون إًل احلج مفردين فال يعرفونه مع العمرة سواء الصحابة  كان

متتًعا أو قراًنا حتى علمهم رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم هذا األمر فقـول جـابر حممـول 
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عىل ما كانوا يعرفونه قبل أن يعلمهم األنساك الثالثة كام يف حديث عائشة يف الصـحيحني 

 من مل يتمتع من املفردين والقارنني الذين مل يسوقوا اهلـديومع ذلك سيأيت أنه أمر ريه وغ

مـام يتوسـع يف أمـر النيـة يف احلـج كـام قـال اإل هفائدة عظيمة وهو أنـ نافيفيدأن يتمتعوا 

 .-رمحه اهلل-الشافعي 

العبـد يف  وأعتقلذا لو أن عبًدا مملوًكا أو صبًيا مل يبلا لبوا باحلج فبلا الصبي يف عرفة 

عن حجة اإلسالم؛ ألنه يسهل يف النية يف احلج ما ًل يسـهل بـه غـريه، ًل  عرفة فإنه جيزئه

 سيام وقد أفتى بذلك التابعون وقال أمحد: ليس هلم خمالف.

ْكِن َواْسَتَلَمُه. قوله:   ُثمَّ َرَجَع إىَِل َالرُّ

فإن مل يتيرسـ لـه سـقط مستحب باإلمجاع حكى اإلمجاع ابن قدامة  الرجوع ًلستالمه

 عنه وًل يستحب له اإلشارة وإنام اإلشارة جاءت يف الطواف.

َفا َقَرَأ:  قوله: و َفا َواملَْْرَوَة ِمْن َشَعائِِر اهللَِّ}َفَلامَّ َدَنا ِمْن َالصَّ [ َفَرَقى 158]َاْلبََقَرِة:  {إِنَّ الصَّ

 َعَلْيِه َحتَّى َرَأى َاْلَبْيَت.

ليست ُنسًكا وإنـام مـن بـاب التعلـيم لـذا ًل يسـتحب  -واهلل أعلم-قراءة هذه اآلية 

للتعلـيم  النبي صىل اهلل عليـه وسـلم قرأها تى عىل الصفا قرأ هذه اآلية التيللرجل كلام أ

قول: أبدأ ما بـدأ اهلل بـه، كـذلك للتعلـيم ومثلها ت من األنساك واألذكار املستحبة فليس

 ليست نسًكا مستحًبا.   و

 َفاْسَتْقَبَل َاْلِقْبَلَة.قوله: 

اإلمجاع حكاه ابن عبد بأما الصعود عىل الصفا مستحب وكذلك رؤية البيت مستحبة 

أن كـل ذكـر وعبـادة  :والقاعـدة الرشـعيةالرب واستقبال القبلة مستحب باتفاق األربعـة 

 يستحب استقبال القبلة فيه.
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َد اهلل وكربه، قال: قوله:  يَك َلُه، َلُه َامْلُْلُك َوَلُه َاحْلَْمُد، ًَل إَِلَه إًِلَّ "َفَوحَّ َاهللَُّ َوْحَدُه ًَل رَشِ

 َقِديٌر، ًَل إَِلَه إًِلَّ َاهللَُّ َوْحَدُه، َأْنَجَز َوْعَدُه، َوَنرَصَ َعْبَدُه، َوَهَزَم َاأْلَ 
 
ء ْحـَزاَب َوُهَو َعىَل ُكلِّ يَشْ

 ذا ثالث مرات.. ُثمَّ َدَعا َبنْيَ َذلَِك، َقاَل ِمْثَل ه"َوْحَدهُ 

مستحب اإلمجاع حكى اإلمجاع ابن عبد الرب والدعاء يستحب أن يكون مـرتني هذا الذكر 

يأيت بالـذكر ثـم فهذا أصح أقوال أهل العلم والذكر ثالًثا كام يف حديث جابر، أن يكون و

حكـى  اإلمجـاعبورفـع اليـدين مسـتحب  ،يدعو ثم يأيت بالذكر ثم يدعو ثم يأيت بالـذكر

 . -رمحه اهلل تعاىل-اإلمجاع الطحاوي 

ابن خزيمة رمحه اهلل تعاىل وتبعه بعض املعارصين عىل رفع اليدين بأن النبي  وأما استدًلل

 فـال يصـحملا دخل مكة عام الفتح صعد عىل الصفا ورفـع يديـه  -صىل اهلل عليه وسلم-

الصـفا لـيس ألنـه وده عىل وصع حالًًل  دخل صىل اهلل عليه وسلمبل ألنه مل يكن معتمًرا 

وليس هذا مرتبًطا بالعمرة، فلم يكن معتمًرا ملا دخـل مكـة عـام الفـتح لـذا هـذا شعرية 

 اًلستدًلل فيه نظر وإنام العمدة عىل اإلمجاع الذي حكاه الطحاوي.

َفا.قوله:   َفَفَعَل َعىَل َامْلَْرَوِة َكاَم َفَعَل َعىَل َالصَّ

فعل عىل املروة ما فعل عىل الصفا وهذا مستحب أن يفعل عىل املروة كام فعل عىل الصـفا 

 .-رمحه اهلل تعاىل-والصعود عليهام مستحب باإلمجاع كام حكاه النووي 

يَك َلُه، َلُه َامْلُْلُك َوَلُه َاحْلَْمُد، َوُهـَو َعـىَل "وهذا الذكر   ًَل إَِلَه إًِلَّ َاهللَُّ َوْحَدُه ًَل رَشِ
 
ء  ُكـلِّ يَشْ

  ."َقِديٌر، ًَل إَِلَه إًِلَّ َاهللَُّ َوْحَدُه، َأْنَجَز َوْعَدُه، َوَنرَصَ َعْبَدُه، َوَهَزَم َاأْلَْحَزاَب َوْحَدهُ 

عىل املروة فـاملرة األخـرية يصـعد عـىل املـروة  اعىل الصفا وأربعً  ايفعل أربع مرات، أربعً 

 -واهلل أعلـم-وهوهذا أصح قويل أهل العلم وويقول هذا الذكر كام هو ظاهر هذا النص 

 قول مجاهري أهل العلم.
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َلـْو َأينِّ اِْسـَتْقَبْلُت ِمـْن َأْمـِري َمـا "َحتَّى إَِذا َكاَن آِخُر َطَوافِِه َعىَل َامْلَْرَوِة، َفَقاَل: قوله: 

ُكْم َليَْس َمَعُه هدي فليحل وليجعلها اِْستَْدَبْرُت مَلْ َأُسْق َاهْلَْدَي، َوَجَعْلُتَها ُعْمَرًة، َفَمْن َكاَن ِمنْ 

  "."عمرة

عىل أن الصحابة طافوا  وهذا يدل،انتهى من السعي  اهذا ملالنبي صىل اهلل عليه وسلم  قال

إىل عمرة فيتوسع يف النيـة يف احلـج  وسعوا سعي احلج وأمرهم أن يقلبوهاطواف القدوم 

 ا.يتوسع يف غريمهلعمرة ما ًل وا

أن يقلـب نسـكه إىل التمتـع باإلمجـاع حكـى له ساق اهلدي مل جيز القارن إذا ويف هذا أن  

 اإلمجاع ابن قدامة.

؟ َفَشبََّك قوله: 
، َفَقاَل: َيا َرُسوَل َاهللَِّ، َألَِعاِمنَا َهَذا، َأْم أِلََبد  اَقُة ْبُن َمالِِك ْبِن ُجْعُشم  َفَقاَم ُُسَ

َدَخَلْت َاْلُعْمَرُة يِف "َأَصابَِعُه َواِحَدًة يِف َاأْلُْخَرى، َوَقاَل:  -صىل اهلل عليه وسلم-َرُسوُل َاهللَِّ 

َتنْيِ -َاحْلَجِّ   ."ًَل، َبْل أِلََبِد َأَبد   -َمرَّ

 بل حتى ملن بعدكم. أُيا الصحابة ليس خاًصا بكم يعني أن هذا التحويل

، وليست َوَقِدَم َعيِلٌّ ِمْن َاْليََمِن بُِبْدِن َالنَّبِيِّ صىل قوله:  اهلل عليه وسلم )َفَوَجَد َفاطَِمَة مِمَّْن َحلَّ

ثياًبا صبيًغا واكتحلت، فأنكر ذلك عليها، فقالت: إن أيب أمرين هبذا، قال: فكان عيل يقول 

حمرًشا عىل فاطمة للذي صنعت،  -صىل اهلل عليه وسلم-بالعراق: فذهبت إىَِل َرُسوِل َاهللَِّ 

فيام ذكرت عنه، فأخربته أين أنكرت عليهـا،  - عليه وسلمصىل اهلل-مستفتًيا لرسول اهلل 

؟ "فقال:  َقاَل: ُقْلُت: َاللَُّهمَّ إيِنِّ أهلُّ باَِم  "َصَدَقْت، َصَدَقْت(، َماَذا ُقْلَت ِحنَي َفَرْضَت َاحْلَجَّ

.  َأَهلَّ بِِه َرُسوُلَك. َقاَل: َفإِنَّ َمِعَي َاهْلَْدَي َفاَل حَتِلُّ

فهو قارن قـد  -صىل اهلل عليه وسلم-ساق اهلدي مع النبي  -اهلل عنهريض -فكذلك عيل 

 بقى عىل نسكه.ساق اهلدي ف
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وا)قوله:  ُ ُهْم، َوَقرصَّ  .( َفَحلَّ َالنَّاُس ُكلُّ

حلجـه  فرييـد أن يبقـي شـعر هيف هذا أن املتمتع يقرص رأسه وًل حيلق؛ ألنه سيحلق حلجـ

 :فلذلك يستحب للمتمتع أن يقرص رأسه وًل حيلقه وهذا ينفع يف مسألة أخرى وهي

  

العمـرة يف اتفقت املذاهب األربعة عىل اسـتحباب تكـرار  تكرار العمرة يف سفرة واحدة،

 -ريض اهلل عنهـا-أحًدا من األولني أنكر هذا بل ثبت عن عائشـة  أر سفرة واحدة، بل مل

أهنا اعتمرت من التنعيم أي اعتمرت  -صىل اهلل عليه وسلم-اة النبي عند أيب شيبة بعد وف

 .يف سفرة واحدة 

فيام روى الشافعي قال: جيعل بينهام مقدار مـا خيـرج شـعره،  -ريض اهلل عنه-وقال أنس 

رمحـه اهلل -ألنه من بعض أوًلد أنس لكن احتج به أمحـد ؛وهذا األثر وإن كان فيه جمهول 

ف بـأبيهم أو جـدهم ألهنـم قـد يكونـون ألهنـم أعـر؛أوًلد أنس  وكأنه سهل يف -تعاىل

 .أحفاده

عـىل صـحة تكـرار العمـرة يف أيًضا فاملقصود أثر أنس هذا الذي احتج به أمحد يدل  

 فرة واحدة ومل أر أحًدا أنكر ذلك.س

رأيت بعض أهل العلم كشيخ اإلسالم ابن تيميـة أنكـر ذلـك، وذكـر اآلثـار التـي و

 :السلف تنازعوا يف العمرة بعد احلجوذكرها السلف يف العمرة بعد احلج 

تكـرار نقلهـا ابـن تيميـة يف  التي  اآلثار هذهومنهم من أنكرها ومنهم من مل ينكرها  

ابن عبد الرب ذكروا هذه  كالم ابن بطال وا نظر، وبالرجوع إىلفيه العمرة يف سفرة واحدة 

اآلثار يف العمرة بعد احلج ًل يف تكرار العمرة يف سفرة واحدة، وعلـامء املـذاهب األربعـة 

ما خيـرج مقدار يرون تكرارها يف سفرة واحدة لكن أظهر األقوال واهلل أعلم يكون بينهام 
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ريض اهلل -د واستدل بأثر أنـس محيشء من هذا كام ذكر هذا اإلمام أ شعره كعرشة أيام أو

، ويؤيد ذلك أنه أمر املتمتعني أن يقرصوا فدل هذا عىل أن وجود الشعر معترب حتـى -عنه

 حيلق. 

، َوَركَِب َالنَّبِـيُّ قوله:  ُهوا إىَِل ِمنًى، َفَأَهلُّوا بِاحْلَجِّ ِوَيِة َتَوجَّ ْ صـىل اهلل -َفَلامَّ َكاَن َيْوُم َالرتَّ

. -عليه وسلم ْهَر َواْلَعرْصَ ا َالظُّ  َفَصىلَّ هِبَ

اليوم الثامن توجهوا إىل منى ويف هذا استحباب التوجه إىل منى وهو يوم الرتوية ففي 

ابـن باإلمجاع كام حكـاه  اواستحباب املبيت هبا واملبيت هبا مستحب باإلمجاع وليس واجبً 

 .املنذر

(قوله: ام كان من احلل أو احلرم ه يف مكانه أينحجيف هذا أن احلاج ُيل ب )َفَأَهلُّوا بِاحْلَجِّ

اختاره ابن تيميـة وابـن القـيم بخـالف واحلنابلة بحجه، وهذا قول بعض الشافعية وُيل 

عبد الـرمحن  -صىل اهلل عليه وسلم-أمر النبي لذا املعتمر فإنه ًل ُيل بعمرته إًل يف احلل، 

أن يعمرها من التنعيم، وعىل هذا اإلمجاع حكـاه -عتمر ملا أرادت عائشة أن ت-أخا عائشة 

حب الطربي وابن قدامة ويدل عليه أثر ابن عباس عند أيب شيبة فال يصح للمعتمـر أن ملا

 ُيل من احلرم وإنام من احلل.

، ُثمَّ َمَكَث  -صىل اهلل عليه وسلم-َوَركَِب َالنَّبِيُّ قوله:  ْهَر َواْلَعرْصَ ا َالظُّ َقلِياًل َحتَّى  َفَصىلَّ هِبَ

ْمُس.  َطَلَعْت َالشَّ

 .مستحب عند األربعة يف فجر اليوم التاسع املكوث حتى طلوع الشمس

ُب َلُه بِنَِمَرَة، َفَساَر َرُسوُل َاهللَِّ قوله :   -صىل اهلل عليه وسلم-َوَأَمَر بُِقبَّة  َمْن َشَعر  ُترْضَ

ُه َواِقٌف عِ  يَّـِة، َوًَل َتُشكَّ ُقَرْيٌش إًِلَّ َأنَّ
نَْد َامْلَْشَعِر َاحْلََراِم، َكاَم َكاَنْت ُقـَرْيٌش َتْصـنَُع يِف َاجْلَاِهلِ
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َبْت َلُه بِنَِمَرَة،  -صىل اهلل عليه وسلم-َفَأَجاَز َرُسوُل َاهللَِّ  َحتَّى َأَتى َعَرَفَة، َفَوَجَد َاْلُقبََّة َقْد رُضِ

ا.  َفنََزَل هِبَ

ونمرة خارج عرفة ويف هذا استحباب عدم دخول عرفة إًل بعد الزوال لذا قـول احلنابلـة 

فيه نظـر، بـل حكـى غـري واحـد الوقوف الركن  الوقوف بعرفة قبل الزوال جمزئ عنأن 

ذلك حكاه ابن عبد الرب ومجاعة منهم الشوكاين حتى قال الشـوكاين:  خالف اإلمجاع عىل

 .إن أمحد حمجوج باإلمجاع قبله

َحتَّى إَِذا زاغت الشمس أمر بالقصواء فرحلت له، َفَأَتى َبْطَن َاْلَواِدي َفَخَطـَب قوله: 

إِنَّ ِدَماَءُكْم َوَأْمَواَلُكْم َحَراٌم َعَلْيُكْم، َكُحْرَمِة َيْوِمُكْم َهَذا، يِف َشْهِرُكْم َهَذا، "َالنَّاَس: َوَقاَل: 

 
 
ء يَّـِة  يِف َبَلِدُكْم َهَذا، َأًَل ُكلُّ يَشْ

ـَت َقـَدَميَّ َمْوُضـوٌع، َوِدَمـاُء َاجْلَاِهلِ يَّـِة حَتْ
ِمـْن َأْمـِر َاجْلَاِهلِ

َل َدم  َأَضُع ِمْن ِدَماِئنَا: َدُم اِْبِن َربِيَعَة ْبِن َاحْلَاِرِث  ِضًعا يِف َبنِي -َمْوُضوَعٌة، َوإِنَّ َأوَّ َكاَن ُمْسرَتْ

ُل ِرًبا َأَضُع ِمْن ِرَباَنا ِرَبا َعبَّاِس ْبـَن َعْبـِد َوِرَبا َاجْلَ  -َسْعد  َفَقَتَلْتُه ُهَذْيٌل  يَِّة َمْوُضوٌع، َوَأوَّ
اِهلِ

ُكْم َأَخْذمُتُوُهنَّ بَِأَماَنِة َاهللَِّ ، َفإِنَّ
ِ
ُقوا َاهللََّ يِف َالنَِّساء ُه، َفاتَّ ُه َمْوُضوٌع ُكلُّ ، َواْسَتْحَلْلُتْم َامْلُطَّلِِب، َفإِنَّ

َمِة اهلل، ولكم عليهم أًل يوطئن فرشكم َأَحًدا َتْكَرُهوَنـُه، َفـإِْن َفَعْلـَن َذلِـَك ُفُروَجُهنَّ بَِكلِ 

، َوهَلُنَّ َعَليُْكْم ِرْزُقُهنَّ َوكِْسَوهُتُنَّ بِاملَْْعُروِف. َوَقْد َتَرْكُت فِ  ًبا َغرْيَ ُمرَبِّح  ُبوُهنَّ رَضْ يُكْم َما َفارْضِ

َقاُلوا:  "ْمُتْم بِِه، كَِتاُب َاهللَِّ. َوَأْنُتْم ُتْسَأُلوَن َعنِّي، َفاَم َأْنُتْم َقاِئُلوَن؟ َلْن َتِضلُّوا َبْعَدُه إِْن اِْعَتَص 

 وَ 
ِ
اَمء بَّاَبِة َيْرَفُعَها إىَِل َالسَّ ْيَت، َوَنَصْحَت، َفَقاَل بِإِْصُبِعِه َالسَّ َينُْكُبَها َنْشَهُد َأنََّك َقْد َبلَّْغَت، َوَأدَّ

 ، ثالث مرات."َاللَُّهمَّ اشهد، اللهم اشهد"إىَِل َالنَّاِس: 

واًلغتسال يوم عرفة مستحب عند األربعة وثبت هذا عن مجاعة من الصحابة ومنهم عيل 

  احلجـاجة وأن يعجل هبا كام أمـر سـاملويستحب أن تكون اخلطبة قصري -ريض اهلل عنه-

 صدق.فقال : ابن عمر بذلك وقال : من السنة فسأل 
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، َومَلْ يصلِّ َبْينَُهاَم َشْيًئا.ُثمَّ قوله:  ْهَر، ُثمَّ َأَقاَم َفَصىلَّ َاْلَعرْصَ َن باَِلٌل، ُثمَّ َأَقاَم َفَصىلَّ َالظُّ  َأذَّ

يستحب يف يـوم عرفـة اجلمـع بـني الصـالتني فويستحب باإلمجاع  هذا األذان نسك

لـم ويـدل عـىل بإمجاع أهل العلم حكى اإلمجاع  ابن حزم وابن قدامة ومجاعة من أهل الع

وهذا بإمجـاع أهـل العلـم حكـاه  ذان واحدحديث جابر، ويستحب أن يؤذن هلا أ اإلمجاع

  رشح معاين اآلثار، إًذا هذا األذان نسك.الطحاوي يف

ن أراد أن جيمع يف السفر، فـإذا ستدل هبذا األذان ملًل يصح أن ي أنه يرتتب عىل هذاو 

صـىل اهلل -كام أذن هلا النبي  شاء قال: يؤذن هلا  املغرب والعمجع بني الظهر والعرص أو بني

 .بعرفة -عليه وسلم

 .ذان ألجل النسكأذان جممع عىل استحبابه وهو األ أن هذا كوذل 

 هـوولنسك وهذا مذهب مجاهري أهـل العلـم  الصالة يف عرفة لعلة السفر ًل اوقرص 

واختاره ابن تيمية وابن القيم، لذلك من مل يكـن مسـافًرا  وأمحد أيب حنيفة والشافعيقول 

 ًل يصح له أن يقرص فالقرص ألجل السفر.

َخَراِت، َوَجَعـَل قوله:   إىَِل الصَّ
ِ
ُثمَّ َركَِب َحتَّى َأَتى َامْلَْوِقَف، َفَجَعَل َبْطَن َناَقتِِه َاْلَقْصَواء

واقًفا حتى غربت الشمس، وذهبت الصفرة فلم يزل  َحبَْل املشاة بني يديه، واستقبل القبلة،

صىل اهلل عليـه -قلياًل حتى غاب القرص، وأردف أسامة بن زيد خلفه، ودفع رسول اهلل 

َماَم، َحتَّى إِنَّ َرْأَسَها يصيب َمْوِرَك َرْحلِِه. -وسلم  َالزِّ
ِ
 َوَقْد َشنََق لِْلَقْصَواء

كان فيه رضر عىل أحـد وعـىل هـذا يستحب يف الدفع من عرفة إىل مزدلفة العجلة إًل إذا 

كـان  ويـدل عليـه حـديث جـابر ؛ ألنـه -هلل تعاىلرمحه ا-أهل العلم كام يقول ابن جرير 

 يمسك ألجل األذية وإًل األصل استحباب العجلة.
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كِينَةَ "َوَيُقوُل بَِيِدِه َاْلُيْمنَى: قوله :  ينََة، َالسَّ
كِ َا َالنَّاُس، َالسَّ اَم َأَتى ، "َأُيُّ َبـاِل ُكلَّ َحْباًل ِمـْن َاحْلِ

ا َامْلَْغِرَب َواْلِعَشاَء، بِـَأَذان  وَ  ياًل َحتَّى َتْصَعَد، َحتَّى َأَتى َامْلُْزَدلَِفَة، َفَصىلَّ هِبَ
اِحـد  َأْرَخى هَلَا َقلِ

، َومَلْ ُيَسبِّْح َبْينَُهاَم َشْيًئا.  َوإَِقاَمَتنْيِ

 اجلبل.كان املرتفع من الرمل دون امل واحلبل هو:  

لـذا ذهـب  -رمحه اهلل تعاىل-ذان يف حديث جابر خطأ ذكر هذا اإلمام أمحد ذكر األو

قامة لكل واحدة فقـد اإلمام أمحد إىل أنه يف الصالة املجموعة ًل يؤذن هلا وإنام يكتفي باإل

ذان يف حديث جابر خطأ، وهذا قول ان ثم رجع عن ذلك وبني أن ذكر األذباأل كان يقول

ابـن  ذكر ألذان خطـأ أن أن ويؤيدصالة املجموعة وأمحد يف رواية أنه ًل يؤذن للي الشافع

-للنبـي  اعمر، وأسامة بن زيد ذكرا اإلقامة ومل يذكرا األذان وأسامة بن زيـد كـان رديًفـ

 . -صىل اهلل عليه وسلم

 قوله: َومَلْ ُيَسبِّْح َبْينَُهاَم َشْيًئا،ُثمَّ اِْضَطَجَع حتى طلع الفجر.

مل يـنم تلـك  امل يوتر تلك الليلة، فـإن جـابرً  -صىل اهلل عليه وسلم-دل عىل أنه هذا ي

جع حتى طلع الفجر، ولـو طضقال: ا، -صىل اهلل عليه وسلم-الليلة، ألجل مراقبة النبي 

هلـذا األمـر،  اجزمه دليل عىل أنه كان متابعً فجزم هبذا،  اكان قد نام تلك الليلة ومل يتابعه مل

أن ينـام مبكـرًا ولـو تـرك  له شغل يف اليوم العارش بأعامل احلج فيستحبلذا من كان سين

د أن ينشغل بجميع أعامل احلج يف اليـوم يالوتر حتى يتنشط، أما من مل يرد أن ينام أو ًل ير

عـىل  هذا األصل فاستحبابه واستحباب قيـام الليـل بـاق  والعارش، فإنه يستحب له الوتر 

أسامء كانت تصـيل الليـل وتقـول: يـا هنتـاه هـل غـاب أن  لذا ثبت يف الصحيحنيأصله 

فاستمرت تقوم الليـل عـىل  -ريض اهلل عنها-القمر؟ يا هنتاه هل غاب القمر؟ ملا عميت 

 األصل فال يرتك هذا األصل إًل ملصلحة أرجح.
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، ُثمَّ قوله: و
ْبُح، بَِأَذان  َوإَِقاَمة  َ َلُه الصُّ َركَِب اْلَقْصَواَء، َحتَّى َأَتى َصىلَّ اْلَفْجَر، ِحنَي َتَبنيَّ

 امْلَْشَعَر احْلََراَم.

يف  وإتيان املشعر احلرام مسـتحب عنـد األربعـة، ويـدل عليـه هـذا احلـديث وثبـت

    -ريض اهلل عنه-عن ابن عمر  الصحيحني

َلُه، ووحده،  َفَلْم َيَزْل َواِقًفا، َح قوله:  ُه، َوَهلَّ َ تَّى َأْسـَفَر فاستقبل القبلة فدعا اهلل، َوَكربَّ

ْمُس، ا، ُثمَّ َدَفَع َقْبَل َأْن َتْطُلَع الشَّ  ِجدًّ

او أمحد أي: هذا مذهب أيب حنيفة والشافعي و هذا املستحب أن يقف حتى يسفر جدًّ

 قبل أن تطلع الشمس بقليل كام يف حديث جابر.

ـقوله:  ً ا، فدفع قبل أن تطلع الشمس .  وأردف الفضل بن العباس، َحتَّـى َأَتـى حُمرَسِّ

تِي خُتِْرُجَك إىَِل اجْلَْمَرِة اْلُكرْبَى، َحتَّى َأَتى اجْلَْمرَ  َك َقلِياًل، ُثمَّ َسَلَك الطَِّريَق اْلُوْسَطى، الَّ َة َحرَّ

َجَرِة، َفَرَماهاالَّ  ُ َمَع ُكلِّ َحَصاة  ِمنَْها، ِمْثِل َحىَص اخْلَْذِف. تِي ِعنَْد الشَّ ، ُيَكربِّ
 بَِسْبِع َحَصَيات 

مستحب اتفاق األربعة ويدل عليه حديث جابر ويستحب عند لتكبري مع كل حصاة ا

مسـعود عنـد ابـن العقبة أن جيعل مكة عن يساره ومنى عـن يمينـه كـام يف حـديث  يهرم

كام ثبـت عـن  يستمر يف التلبية، إىل أن يرمي آخر حصاة البخاري وغريه، ويستحب له أن

خـر يف روايـة، أنـه يلبـي إىل أن يرمـي آوأمحد  قول إسحاقنذر وهو املابن عباس عند بن 

 يرمي احلصاة السابعة. يات حتىحصاة، سبع حص

 بن عباس.ا ي عنوأما املعتمر فيلبي حتى يبدأ بالطواف، كام ثبت عند الدار قطن

 .اهذا قول األربعة إًل مالكً  : )ِمْثِل َحىَص اخْلَْذِف(قوله
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َف إىَِل امْلَنَْحِر، َفنََحَر َثاَلًثا َوِستِّنَي َبَدَنـًة بَِيـِدِه، َوَرَمى ِمْن َبْطِن اْلَواِدي، ُثمَّ قوله :   اْنرَصَ

َكُه يِف َهْدِيِه، ُثمَّ َأَمَر ِمْن ُكلِّ َبَدَنة  بَِبْض  ، َوأرَْشَ ، َوَأْعَطى َعلِيًّا، َفنََحَر َما َغرَبَ ، َفُجِعَلْت يِف ِقْدر  َعة 

َم  -ثم ركب رسول اهلل َبا ِمْن َمَرِقَها، ُثمَّ ُطبَِخْت، َفَأَكاَل ِمْن حَلِْمَها َورَشِ و َصىلَّ اهلُل َعَلْيِه َوَسلَّ

ْهَر.فَأَفاَض - َة الظُّ  إىَِل اْلَبْيِت، َفَصىلَّ بَِمكَّ

وقـال صـىل  ابـن عمـر يف الصـحيحنيصىل بمكة الظهر وخالفـه ه أنإىل  رذهب جاب

جحات منها أن الـذي روى ابن عمر وهو الصواب ملرالظهر بمنى ورجح ابن القيم قول 

إسـامعيل عنـده أخطـاء أمـا بـن إسـامعيل، وحـاتم بن حاتم ا صىل بمكة الظهر جابرً أن 

 وقد أخرجه الشيخان. ابن عمر فهو أقوى إسناًداحديث 

اِْنِزُعوا َبنِي َعبِْد َاملُْطَّلِِب، َفَلْوًَل "قوله: َفَأَتى َبنِي َعبِْد َاملُْطَّلِِب، َيْسُقوَن َعىَل َزْمَزَم، َفَقاَل: 

َب ِمنْهُ   َرَواُه ُمْسلٌِم.  "َأْن َيْغلَِبُكْم َالنَّاُس َعىَل ِسَقاَيتُِكْم َلنََزْعُت َمَعُكْم، َفنَاَوُلوُه َدْلًوا َفرَشِ

 ."ُخُذوا عني مناسككم"َكاَن صىل اهلل عليه وسلم َيْفَعُل َاملَْنَاِسَك، َوَيُقوُل لِلنَّاِس: ،وَ 

لوجـوب مـن حيـث ، وتقدم أن هذا ًل يدل عىل ا(لتأخذوا مناسككم: )لفظ مسلم 

 . واًلقتداءتباع األصل وإنام عىل اًل

 

: اًَِلْقتَِداءُ  فِيِه َوأَْصَحابِِه،  -صىل اهلل عليه وسلم-بِالنَّبِيِّ  قوله :َفَأْكَمُل َما َيُكوُن ِمْن احَْلَجِّ

 َريِضَ اهلل عنهم.

وواجبـات  ا، هذا هو األكمل يف احلج إًل أن يف احلـج أركاًنـ-تعاىلرمحه اهلل -صدق 

عه من احلج املربور وإن كان ينقص أجر ومستحبات فمن ترك املستحبات متعمدًا فال يمن

 -صىل اهلل عليـه وسـلم-، أخرج البخاري ومسلم يف حديث أيب هريرة أن الرسول حجه

وُر َلْيَس َلُه َجَزاٌء إًِلَّ اجْلَنَّةَ «قال:    »احْلَجُّ امْلَرْبُ
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 ثالثة: مجع أمورواملراد باحلج املربور ما 

 أن يكون املال حالًلً .:األمر األول 

 أًل يكون فيه معصية.:األمر الثاين 

 أن ًل يكون فيه رياء وًل سمعه.:لثالث األمر ا

إىل تـرك  فإنه حج مربور، وليس يف هذا دعوة جتمع يف احلج هذه األمور الثالثةفإذا ا

 .السنن وإنام تنبيه إىل أن احلج عىل درجات كام تقدم ذكره 

ومستحبات فإنه وينبغي أًل يقال للعامة هذه السنن اتركوها أو يسهل بذكر أهنا سنن 

تركها، وقد ذكـر بـن رجـب أن  ومستحّب سنة كثري من العامة إذا سمع أن هذه عتاد قد ا

حتـى ًل تسـهل فعلهـا يف واجب  غريه يكرهون أن يقسموا العبادات إىل مستحبأمحد و

 قلوب الناس.

 نتهي الكالم عن احلج وننتقل للكالم عن اهلدي واألضحية والعقيقة.هبذا ي 
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 واألُْضِحَيِة والَعِقيَقةِ َباُب اهْلَْدي 

َم َما جَيُِب ِمَن َاهْلَْدِي، َوَما ِسَواُه ُسنٌَّة، َوَكَذلَِك َاأْلُْضِحيَُّة وَاْلَعِقيَقُة.  َتَقدَّ

 

 امقبل الكالم عىل ذلك ينبغي أن تعلموا أن األصل يف اهلـدي واألضـحية أن حكمهـ

النازلـة  قنـوتووتر الـدعاء يف الـمثـل ،واحد إًل بدليل ويدل عىل هذا صنيع أهل العلم 

 األصل أن حكمها واحد إًل بدليل والدليل عىل هذا صنيع أهل العلم.

َم َما جَيُِب ِمَن َاهْلَْدِي. َوَما ِسَواُه ُسنٌَّة.  قوله: َتَقدَّ

 دي، هدي التمتع، وهدي القران، بأن يذبح شاة وما زاد فهو سنة.الذي جيب من اهل 

من غـري حـج وًل  اأو بقرً  باًل  أو إالسنن أن يرسل الرجل غناًم من أن وينبغي أن يعلم  

يف  -صىل اهلل عليـه وسـلم-عمرة ُيدُيا إىل فقراء احلرم، فمثل هذا مستحب وفعله النبي 

يكـون مـن وا أو أشعرها فهذا أفضـل واإلشـعار الشـق حديث عائشة وغريه، ولو قلده

يعـرف أن هـذه هـدي   أو شـيًئاًًل ويعلق عليهـا نعـا هاالصحيح ويقلد اجلهة اليمنى عىل

 فتعظم.   

أِْن، : اجَْلََذُع ِمْن َالضَّ  قوله : َوًَل جُيِْزُئ فِيَها إًِلَّ

فقـد ثبـت عـدم يـدل عليـه فتـاوى الصـحابة ووهـذا الصـحيح  ةاألضحية مستحب

بني الصـحابة خـالف بن حزم وليس االبيهقي وقال األضحية عن أيب بكر وعمر أخرجه 

كـام قـول مالـك  إىل أهنـا مسـتحبةذهـب اجلمهـور فقـد ومثل هذا العقيقـة  أهنا مستحبة

عـن التـابعني أهنـم  لليث بن سعد، ويدل عىل استحباهبا ما ثبت والشافعي وأمحد خالًف 

ابن سريين عند أيب شيبة، وهشـام بـن ن العقيقة تدخل يف األضحية، أفتى كانوا يقولون إ

أراد رجل  : أن العقيقة تدخل يف األضحية، فلواقوقتادة عند عبد الرز عند أيب شيبة عروة
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ة، فدل هذا عىل أن هذا قول أمحد يف روايوأن يضحي وعنده عقيقة يصح أن ينوُيا عقيقة، 

 ألهنا لو كانت واجبة ملا صح أن تداخل مع غريها. العقيقة مستحبة؛
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:  َوًَل جُيِْزُئ فِيَها إًِلَّ

أِْن، َوُهَو َما َتمَّ َلُه نِْصُف ُسنٌَّة.اجَْلََذُع ِمْن  -1  َالضَّ

2- :  َوالثَّنِيُّ

بِِل: َما َلُه مَخُْس ِسننَِي.  ِمْن اإَْلِ

 َوِمْن َاْلَبَقِر: َما َلُه َسنَتَاِن.

 َوِمْن َاملَْْعِز: ما له سنة

 

القاعدة أنه ًل جيزئ ذبح اجلذع من هبيمة األنعـام إًل الضـأن مـن الشـاة، ملـا أخـرج 

ي فأكثر أي تم هلا سـنة فـأكثر، ن، أي ث«ًل َتْذَبُحوا إًِل ُمِسنَّةً »قال:  جابر من حديثمسلم 

ـ َعَلـوا إًِل ُمِسـنًَّة إًِل َأْن تًل َتـْذَبحُ »ني من البقر والغنم، فقـال: خيتلف عمر الثو ْيُكْم ْعرُسَ

ْأنِ  بـن وابن عبـد الـرب ا حكى اإلمجاعوقد أمجع العلامء عىل هذا  «َفَتْذَبُحوا َجَذَعًة ِمْن الضَّ

ال يشـرتطون هـذا األمـر فـ، ًل يشرتطون أن تعرس إًل أهنممن أهل العلم  اوغريمه قدامة

غريها، أو أن يذبح الثني من أن يذبح اجلذع من الضأن بني خمري بل هو بإمجاع أهل العلم، 

 أو الثني من الضأن.

أِْن، َوُهَو َما َتمَّ َلُه نِْصُف ُسنٌَّة.  قوله: اجَْلََذُع ِمْن َالضَّ

ا سنة أن علامء اللغة خمتلفون يف عمر اجلذع فـإذً ليل عىل أن اجلذع ما تم له نصف الدو

سـتة أشـهر أهنـا ى من الضأن فمـن يـر بذبح جذعة -صىل اهلل عليه وسلم-ي ملا أمر النب

صـىل اهلل -النبـي  ومل يقـل هلـم فسيذبحثامنية أشهر أو سبعة أشهر أهنا ذبح، ومن يرى في

شهور عنـد أهـل اللغـة قل ما ذكر هو ستة أشهر، وهم املاجعلوها سنة، وأ  -عليه وسلم

 ا حيمل عىل هذا املعنى.فإذً 
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بِِل: َما َلُه مَخُْس ِسننَِي.َوِمْن َاْلبََقرِ  -2 : ِمْن اإَْلِ  : َما َلُه َسنَتَاِن.َوِمْن َاملَْْعِز: ما له سنةَوالثَّنِيُّ

 من البقر فقـد ربعة، وما له سنتاناألذاهب املهذا ما عليه  من اإلبل مخس سنني لهما  

 له سنة من املاعز ذكره أهل اللغة.بن حزم، وما ا اللغة كام حكاهأهل أمجع عليه 

اًلنتقال لـذكر العيـوب اذكـر  لعمر وانتقل إىل ذكر العيوب وقبلإذًا انتهى من ذكر ا 

 بعض األمور املتعلقة بأحكام األضحية.

بن عبد الرب، وعىل اأوًل: ًل يصح أن تذبح األضحية قبل صالة العيد باإلمجاع حكاه 

سـفيان  أصح أقوال أهل العلم يبتدئ وقت الذبح بعد الصالة، كام يف حديث جندب بـن

التـي ًل تقـام فيهـا  الة العيد، أمـا يف املـدنام فيها صالتي تق يف الصحيحني، هذا يف املدن

 أصح أقوال أهل العلم.وهذا عىل يقدرون قدرها فإهنم صالة العيد 

ثانيًا: وقت الذبح يوم العيد ويومان بعده، كام ثبت هذا عن  الصحابة، ثبت هذا عـن 

أنس وابن عباس ومجاعة من الصحابة وقال الطحـاوي لـيس بـني الصـحابة خـالف يف 

أخرجه مسلم ففرق  أكل ورشب وذكر هلل عز وجل( يق أيامأيام الترش)حديث  ذلك، أما

 وبني الذبح.بني األكل 

ألكـل أمـا هـذا يف ا (هلل عـز وجـلورشب وذكر فحديث أم نبيشة اهلذيل: ) أيام أكل 

بعده كام أفتى بـذلك الصـحابة بـال خـالف بيـنهم كـام حكـاه  الذبح فيوم العيد ويومان

 الطحاوي.

-يستحب عند الذبح أن يسمي ويدل ذلك حديث أنس الصحيحني أن النبـي ثالثا: 

ى النَّبِيُّ »ضحى بكبشني أملحني قال:  -صىل اهلل عليه وسلم  -صىل اهلل عليه وسلم- َضحَّ

َ َوَوَضَع ِرْجَلُه َعـىَل  َأْمَلَحنْيِ  بَِكْبَشنْيِ   ى َوَكربَّ  َذَبَحُهاَم بَِيِدِه َوَسمَّ
 هففيـ  «ِصـَفاِحِهاَم   َأْقَرَننْيِ

 .قدامةباإلمجاع حكاه ابن إثبات التسمية وهذا مستحب 
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 ،قدامةبن ايستحب التكبري حلديث انس وهو باإلمجاع كام حكاه رابعا: 

 هو قول املذاهب األربعة.يستحب استقبال القبلة كام  خامسا:

حني مـن الصـحي كام ثبـت يف(اللهم تقبل من فالن وفالن :) ويستحب أن يقول سادسا:

 وهذا أصح قويل أهل العلم. -ريض اهلل عنها-حديث عائشة 

صـح ت عن ابن عباس عند البيهقي وهذا أك كام ثبليستحب قويل : اللهم منك وسابعا: 

 قويل أهل العلم

تعـاىل، بـل  -رمحـه اهلل-ويستحب أن تكون سمينة وهذا باإلمجاع حكـاه النـووي ثامنا:  

من، كام علق البخاري عـن أيب أنه يستحب أن تشرتى وأن تسذهب مجاعة من أهل العلم 

وكان املسلمون يفعلون ذلك، واحـتج بـه  اويسمنوهن ابن سهل، أهنم كانوا يشرتوهن أمامة

 .اإلمام أمحد

-ذلك أن النبـي لـويستحب أن تكون بيضاء كام هو أصح قويل أهل العلم ويدل  تاسعا:

ويف نـس أقـرنني أملحـني هـذا يف حـديث أبشـني ، أوًلً ضحى بك-صىل اهلل عليه وسلم

حديث عائشة أمر بكبش أبيض قال ينظر يف سواد ويربك يف سواد، فـدل الصحيحني من 

 أكثره بياض.ون مقصود واألملح الذي كله بياض أو عىل أن الل

 مجاعًا. إ ذكره النووي عىل اجلنب األيرس  يستحب أن جتعل الشاةعارشا: 
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ُ َعَوُرَها، َواملَِْريَضُة "وسلم: قال صىل اهلل عليه  أربع ًل جتوز يف األضاحي:َاْلَعْوَراُء اْلبنَيِّ

تِي ًَل ُتنِْقي ُ َمَرُضَها، َواْلَعْرَجاُء البني ضلعها، َواْلَكبرَِية َالَّ  َصِحيٌح َرَواُه اخَْلَْمَسُة. "َاْلبنَيِّ

 

متنع األضـحية سـتة هذا احلديث ذكر أربعة عيوب متنع األضحية، والعيوب التي يف 

 واثنتان سيأيت الكالم عليهام.أربعة وذكر يف احلديث 

 انخفست عينها.عورها ظاهر بأن أي: الذي عوراء البني عورها،  :العيب األول 

 ا ظاهر وواضح.مرضه :املريضة البني مرضها أي :الثاين العيب 

 الصحيحة تأخرت.:التي إذا مشت مع جاء البني ضلعها أي العر :الثالثالعيب و 

 ًل تنقي أي التي ًل مخ هلا من كرب سنها وهزاهلا. الكبرية التي والعيب الرابع: 

مسـة اخلالذي أخرجه  -ريض اهلل عنه-فهذه أربعة عيوب مذكورة يف حديث الرباء  

 .-صىل اهلل عليه وسلم-عن النبيصحيح ثابت وهو حديث 

مجـاع هبا ًل جتزيء باإلمجاع، حكى اإلحية ضكالعمياء فإن األكان أوىل فهو أوىل  وما 

 كذا ما كان أوىل.هوالنووي وغريه 

بن املسيب عند أمحد  فهي ما قطع نصف أذهنا كام ثبت عن سعيد :أما العيب اخلمس 

إىل ذهب اإلمام أمحد، ومن و -ريض اهلل عنه ورمحه-من كبار التابعني وهذا تابعي بل هو 

 باب أوىل التي ًل أذن هلا.

ذهب إىل هذا األمام ليتها، قياسًا عىل نصف األذن وما قطع نصف أ :السادسالعيب  

 .له من باب أوىل أمحد وما ًل ألية
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َفاِت، َوُكلَّاَم   َوَينَْبِغي َأْن َتُكوَن َكِريَمًة، كاملَة َالصِّ

 كانت أكمل فهي أحب إىل اهلل، وأعظم ألجر صاحبها.

عام احلديبية البدنة عن سبعة، والبقرة  -ه وسلمصىل اهلل علي-وقال جابر: نحرنا مع النبي 

 عن سبعة. َرَواُه ُمْسلٌِم.

 

نه كان يتقـي كـل مـا كـان فيهـا نقـص يف يف املوطأ أثبت عن بن عمر عند مالك لذا 

هـذه نقـص ولكنهـا  مـا عـداأما العيـوب التـي  فالعيوب التي تقدمت ًل جتزئخلقتها، 

 جتزيء.

عام احلديبية البدنة عن سبعة،  -صىل اهلل عليه وسلم- قوله: وقال جابر: نحرنا مع النبي

 والبقرة عن سبعة. َرَواُه ُمْسلٌِم.

 هذا يف اهلدي، ومع ذلك يستدل به حتى يف األضحية.

 يعلم أن اًلشرتاك يف اهلدي نوعان:وينبغي أن 

اشـرتاك يف األمـوال ذكـر هـذا القـايض : اشرتاك يف الثواب، النوع الثـاين: النوع األول  

 الوهاب ومجاعة من أهل العلم.عياض والقايض عبد 

، اويشـرتون هـديً  هو أن اثنني فأكثر ويشرتكون يف األمـوال: ومعنى اًلشرتاك يف األموال

ن ًل يصح أن جيتمع اثنـان وأن كأن يشرتك سبعة باألموال، لبهذا يصح يف البقر واإلبل و

 .ألن الشاة عن واحد باملال؛ يف الغنم ايشرتك

رشاء شـاة،  فيشرتكون يف ثمـن يف بيت واحد إخوة ه يكونبعض الناس أن هطئ فيومما خي 

دة عـن سـبعة، هذا ًل يصح وإنام اًلشرتاك يف األموال يكون يف البدنة ويف البقر، الواحـو

 أما الشاة فهي واحدة.
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بح عـن نفسـه وعـن زوجـه الثواب فيصـح الرجـل أن يـذيف شرتاك اًل :أما النوع الثاين 

 يرشك اجلميع يف الثواب الذين هم حتت نفقته.ف اليكهوأوًلده ومم

 هم مجيًعا يف الثواب.رشكيوقدياًم كان املامليك موجودين فإنه 

رجـل ال ه قـال : كـان ويدل ذلك ما ثبت عند الرتمذي عن أيب أيوب األنصـاري أنـ

 -صىل اهلل عليـه وسـلم-حتت نفقته، والنبي  هم منع :يذبح الشاة عنه وعن أهل بيته أي

العربة  عة بيوت، فليس العربة بالبيت وإنامحدامها عنه وأزواجه، وأزواجه تسذبح شاتني إ

 بأهنم حتت نفقته.

يسـتحب أن يضـحي فويستحب أن يكثر يف األضحية وعىل هذا املـذاهب األربعـة، 

ذلك أن لـاملـذاهب األربعـة ويـدل  هذازاد العدد كان أفضل وعىل  امكلوالرجل بشاتني 

ضـحى بكبشـني أقـرنني  -صـىل اهلل عليـه وسـلم-أن النبـي  ذكـرأنس يف البخـاري ملـا 

نه : وأنا أضحي بكبشني وما ذكر بعض علامء املعارصين أأنس قال...( احلديث ، أملحني

 .-ريض اهلل عنه-هذا فيه نظر وهذا خالف فعل أنس ًل يصح أن يضحى بأكثر من شاة ف

 

عنـه وعـن أهـل بيتـه حتـى  ي: كان الرجل يذبح بالشـاةأما قول أيب أيوب األنصار

 س كثرهـا؛ألن أنـري األضـحيةتباهي الناس صاروا كام تـرى، هـذا ذم للتبـاهي ًل لتكثـ

 -.ريض اهلل عنه-بشاتني  وضحى

وأصح أقوال أهل العلم، أن األضحية لألحيـاء ًل لألمـوات، فـال تـذبح األضـحية 

ألنه ًل دليل عـىل ذلـك وجـاء عنـد  العلم؛ أقوال أهل عىل أصحهلم لألموات وًل ترشع 

يضحي عنه شاة أن  اعليًّ  أوىص -صىل اهلل عليه وسلم-نبي الرتمذي من حديث عيل أن ال

ًل يصح إسناده، ومل يصح حديث يف األضحية عـىل األمـوات لـذا عـىل  هبعد موته ولكن
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ألنه ؛: ًل يضحى عن األموات ًل استقالًلً وًل تبعًا -واهلل أعلم-أقوال أهل العلم أصح 

هذا يراد هبم ف، -صىل اهلل عليه وسلم-شاة عنه وعن أمه حممد  :ًل دليل عىل هذا، أما قوله

وعن األحياء دون األموات، ولو قدر أنه أريد هبم األموات فإن أضحية الرجل عن نفسه 

يقـول أضـحي شـاة وأن يأيت أحـد  خاص به، ًل يصح -صىل اهلل عليه وسلم-حممد  أمة

 ألن الصحابة مل يفعلوا ذلك.وذلك ؛ -صىل اهلل عليه وسلم-عني وعن أمة حممد 

ة مل يفعلوا ذلك بغـريه، ألن الصحاب؛خاص به -صىل اهلل عليه وسلم–تربك بالنبي كال

اهلل صـىل -أهل العلم فهـو خـاص بـالنبي هذا الطحاوي والبيهقي ومجاعة من  وقد ذكر

، اوًل تبًعـ ايصح حديث يف األضحية عن األموات ًل إفرادً  ، فاملقصود أنه مل-لمعليه وس

 .ًل يضحي عنهم لذا

أو جدك أن تضحي عنه من مالـه فـإن لو أوصاك أبوك فأوىص،  الكن لو قدر أن ميتً  

أن خيتـار القـول الـذي يـدين اهلل بـه  له فيها اخلالف وهو ؛ ألن املسألة يسوغوصيته تنفذ

فال يصح أن تفعلـه، ألنـك  وهذا إذا كان من ماله بخالف إذا مل يكن من ماله  عمل به ،يف

 .تتعبد اهلل بعدم صحة هذا األمر
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 َوُتَسنُّ َاْلَعِقيَقُة يِف َحقِّ اأَْلَِب.

 َعْن َاْلُغاَلِم َشاَتاِن، َوَعْن َاجْلَاِرَيِة َشاٌة.

ُمْرهَتٌَن بعقيقته، تذبح عنه َيْوِم َسابِِعِه، َوحُيَْلُق، ُكلِّ ُغاَلم  "َقاَل صىل اهلل عليه وسلم: 

ى  َصِحيٌح، َرَواُه َاخْلَْمَسُة. "َوُيَسمَّ

 

 َوُتَسنُّ َاْلَعِقيَقُة يِف َحقِّ اأَْلَِب،قوله: 

سن عن سمرة، قال النبي احلاخلمسة من حديث  هما أخرج ة يف أحكام العقيقةالعمد

َلـُق، "  -صىل اهلل عليه وسلم- ُكلِّ ُغاَلم  ُمـْرهَتٌَن بعقيقتـه، تـذبح عنـه َيـْوِم َسـابِِعِه، َوحُيْ

ى  . "َوُيَسمَّ

حتى يعق عنه، واختار هذا عطاء اخلرساين أي شفاعة الولد حمبوسة  :مرهتن قال هقول

حتج بقول عطاء فدل هذا عىل أن العقيقة يف مال األب ًل الولـد، فلـو كـرب الولـد أمحد وا

عىل مـن جتـب عليـه النفقـة  سه وإنام العقيقة يف مال األب فالعقيقةق عن نفليس له أن يع

 وهذا قول أمحد.

 قوله: َعْن َاْلُغاَلِم َشاَتاِن، َوَعْن اجَْلَاِرَيِة َشاٌة.

جده قال: عن أبيه عن شعيب عن  من حديث عمرو بنخرج بعض أصحاب السنن 

عند عبد الرزاق -ريض اهلل عنها- عائشة هذا عن وثبت  الغالم شاتان وعن اجلارية شاة،

عن الغالم شاتان وعن اجلارية شاة، وهذا قول مالـك والشـافعية وأمحـد وتقـدم أنـه  : )

خـالف األفضـل ه أراد أن يعق شاة واحدة عن الغـالم صـح لكنـ مستحب فلو أن رجاًل 

 وهو أفضل من أًل يعق.
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ومـن السـن إىل غـري ويشرتط يف العقيقة ما يشرتط يف األضحية من اجتناب العيوب 

 ذلك.

ُكلِّ ُغاَلم  ُمْرهَتٌَن بعقيقته، تذبح عنه َيْوِم َسابِِعِه، َوحُيَْلُق، "َقاَل صىل اهلل عليه وسلم:  

ى  َصِحيٌح، َرَواُه َاخْلَْمَسُة. "َوُيَسمَّ

  تذبح عنه َيْوِم َسابِِعهِ قوله: 

يعد اليـوم الـذي ولـد طريقة عد اليوم السابع يوم السابع، ويف ال، األفضل أن تكون 

اليوم الذي فيعد يعق يف اليوم السابع،  م السبت اليوم األول من الشهر إًذاولد يوفلو فيه، 

قالـه  اعـاً لكن لو ولد ليلة السبت، يعد السبت إمج،  ولد فيه وهذا اصح أقوال أهل العلم

هور أهـل ، أما لو ولد يف النهار نازع بعضهم كاملك لكن الصواب ما ذهب إليه مجالنووي

اليوم ولـد ا العـربة بـإذً  إمجاًعـا النهار ىل هذا أنه لو ولد يف الليلة حسبتالعلم، والدليل ع

 فيه.

ويستحب أن حيلق يف اليوم السابع كام هو الظاهر النص، وأيضـًا يسـتحب أن يكـون 

ألن األصـل يف أحكـام  ؛للجاريـة هذهـب اجلمهـور ًلسـتحبابواحللق للغالم واجلارية، 

 ائد الطبية التي ذكروها يف احللق.ألحكام الغالم ويؤكد ذلك الفو هنا تبعرية أاجلا

ك تسـتحب التسـمية يف وكـذل «حتفة املـودود»ابن القيم يف كتابه منها  وقد ذكر شيئا

: ولد مسلم ذلك مجاهري أهل العلم أما حديث أنس الذي أخرجه إىلوذهب  اليوم السابع

يقـدم هذا فعل وإذا تعارض الفعـل مـع القـول فغالم فسميته باسم أيب إبراهيم  الليلة يل

 القول، وغاية ما يف األمر اًلستحباب ًل الوجوب.
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 ويأكل من املذكورات، وُيدي، ويتصدق. 

 َوًَل ُيْعطِي اجَْلَاِزَر ُأْجَرَتُه ِمنَْها، َبْل ُيْعطِيِه هديًة أو صدقًة. 

 

الواجـب عـىل وجـه اجلـواز  كلويؤالواجب، املستحب ولبحث يف الفرق بني تقدم ا

 إلهـداءاوجـه اًلسـتحباب والعمـدة يف التقسـيم بـني األكـل و كـل عـىلواملستحب يؤ

   اثر بن مسعود عند ابن أيب شيبة. والصدقة

 قوله: َوًَل ُيْعطِي اجَْلَاِزَر ُأْجَرَتُه ِمنَْها، َبْل ُيْعطِيِه هديًة أو صدقًة.

حيرم أن يعطي اجلزار منها كام ثبت يف حديث عيل ريض  هاألربعة أناملذاهب  عىل هذا 

 اهلل عنه.

أن يعطيه من أجرهتا  -ليه وسلمصىل اهلل ع-ألن النهي جاء يف حديث عيل هنى النبي 

 شيئا أما الصدقة واهلدية فتبقى عىل األصل.

 الذي ًل إلـه هذه مجلة املسائل املتعلقة باحلج وباهلدي وباألضحية والعقيقة أسأل اهلل 

 إًل هو أن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بام علمنا وأن جيعل جملسنا جملس مقبوًلً متقـباًل وأن

 الرمحن الرحيم وجزاكم اهلل خريًا    اهلل عنا إنه هو ريضل يكون سبًبا 

 

 

 


