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 مجعه

 الفقري إىل عفو ربه
  العيد بن عبد الرمحنسلطان

  واملسلمنيالديهلوغفر اهللا له و
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 ٥ 

 
 

فقد اطلعت عىل هذا : داحلمد هللا وحده، وبع
َّوقرأه عيل مؤلفه ) (املنسك اللطيف 

ُفضيلة الشيخ سلطان بن عبد الرمحن العيد، فأعجبت 
 لسهولة عباراته واعتنائه بذكر الدليل، واهتاممه ؛به

ًبمهامت املسائل، ومجعه كثريا مما تفرق يف غريه، 
حه بمختارات من فتاوى شيخ اإلسالم ابن َّووش

مية واإلمام الطربي وغريمها، وكذلك فتاوى تي
مشاخينا الشيخ ابن باز والشيخ ابن عثيمني، وعزوه 
األقوال إىل قائلها وتنبيهه عىل بعض املخالفات التي 
ًتصدر من بعض احلجاج واملعتمرين، فجزاه اهللا خريا، 
ًونفع اهللا به، وجعل عملنا وعمله خالصا لوجهه 

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


 ٦ 
عبد اهللا بن عبد العزيز / هللالكريم، وكتبه الفقري إىل ا

ً، حامدا هللا مصليا مسلام عىل عبده ورسوله بن عقيل ً ً
 .نبينا حممد وآله وصحبه أمجعني

 هــ١٠/١٠/١٤٢٧
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 ٧ 

 
 

احلمد هللا، والصالة والسالم عىل رسـول اهللا وعـىل 
 :آله وصحبه أما بعد

عبد الـرمحن العيـد َّفقد أرسل إيل الشيخ سلطان بن 
كتابه الذي مجعه من فتاوى العلامء األعالم؛ وهـم كـام 

 :َّسامهم
.  ابـن تيميـة-٣.  املحب الطـربي-٢.  النووي-١
 اللجنـة -٧.  ابن عثيمني-٦.  األلباين-٥.  ابن باز-٤

الدائمة؛ من تصحيحات، وترجيحات، وفوائـد، وقـد 
ِّقرأت كثريا منه فرأيته قـد وفـق يف مجـع هـذا امل نـسك ً

ًاملفيــد، ووفــق غالبــا يف اختيــار القــول الــراجح مــن  ِّ
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 ٨ 
ًاألقوال؛ لذلك فإين أراه منـسكا مفيـدا جتـدر قرائتـه،  ً

 .واالستفادة منه، وباهللا التوفيق
 

 كتب هذا التقريظ
 أمحد بن حييى النجمي

 هـ١٧/١٠/١٤٢٧
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 ٩ 

 
  

 اهللا حممد بن أمحد اهللا، وأصيل وأسلم عىل رسول
:عبد اهللا وعىل آله وصحبه وكل من اتبع هداه، أما بعد

سلطان / فقد طلب مني صاحب الفضيلة الشيخ
بن عبد الرمحن العيد، أن أنظر يف املنسك الذي كتبه، 
فلبيت طلبه من باب التعاون عىل الرب والتقوى ونرش 
ما ينفع الناس يف عباداهتم التي جيب أن يتوفر فيها 

 يل اإلطالع عىل َّ واإلخالص، وقد تمالصواب
ًاملنسك بقدر اإلمكان، فألفيته منسكا مباركا ومفيدا إن  ً ً

لع عليه وأقبل عىل مباحثه التي بلغت َّشاء اهللا ملن اط
ًمخسة وثالثني مبحثا، ابتدأها املؤلف بمدخل إليها 
ودخل يف رشح املباحث التي ابتدأها ببيان فضل احلج 

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


 ١٠ 

يان ما يرشع ملن زار املسجد  وختمها بب،والعمرة
َّالنبوي يف طيبة الطيبة، كام ذيل الكتاب بنبذة تتعلق 
بالعقيدة الصحيحة التي جيب العلم هبا والعمل 
ًبمقتضاها، فجاء املنسك جامعا لكثري من أحكام احلج 
َّوالعمرة، فجزاه اهللا خري اجلزاء عىل ما مجع وقدم من 

املعتمرين، بيان إلخوانه طالب العلم واحلجاج و
 .وصىل اهللا عىل نبينا حممد وعىل آله وصحبه أمجعني

 
 كتب ذلك راجي رمحة ربه

زيد بن حممد بن هادي املدخيل
 هـ٣/١٠/١٤٢٧يف 
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 ١١ 

 
  

احلمد هللا وحده والصالة والسالم عىل من ال نبي 
 : وعىل آله وصحبه، أما بعد،بعده

َّعت عىل املنسك الذي مجعه وألفه صاحبفقد اطل
، سلطان بن عبد الرمحن العيد/ األخالفضيلة الشيخ

ًفألفيته كتابا جامعا مفيدا يف ) (وأسامه  ً ً
ُفه يف عمله جهدا كبريا يشكر عليه، ِّبابه، بذل مؤل ً ً

فأجاد وأفاد، أسأل اهللا لنا وله وجلميع املسملني السداد، 
حاجة إىل مثل هذا الكتاب املشتمل عىل فاملسلمون يف 

ِّجل أحكام احلج، بني االختصار واإلسهاب، فأويص  ُ
قاله .  وخاصة احلجاجاجلميع بقراءته واالعتناء به

، عبد املحسن بن نارص العبيكانالفقري إىل مواله 
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 ١٢ 

 .وصىل اهللا عىل نبينا حممد وآله وصحبه وسلم

 هـ١٨/٩/١٤٢٧
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 ١٣ 

 

 والسالم عىل رسول اهللا، أما د هللا والصالةاحلم
 :بعد

(ـ ـية لـانـعة الثـد هللا ـ الطبـذه ـ بحمـفه
( مفيد «، مشتملة عىل زيادات نافعة، من

 . للعالمة ابن جارس وغريه »األنام
 العالمة هذا املنسك عىل شيخناءة قرا اهللاَّقد يرسو

، عزيز بن عقيلعبد اهللا بن عبد ال/الفقيه املدقق 
 .وأخذت بتصويباته وتصحيحاته

م للكتاب، فجزاه َّل ـ رفع اهللا قدره ـ وقدَّثم تفض
 . لوالديه لهًاهللا خريا، وغفر

للمشايخ الكرام، الذين تفضلواكام أقدم الشكر 
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 ١٤ 

 :بقراءة الكتاب والتقديم له، وهم
 . أمحد بن حييى النجمينافضيلة شيخ

 .رصالعبيكان عبد املحسن بن ناناشيخفضيلة 
 . زيد بن حممد املدخيلنا شيخفضيلة 

ًواحلمد هللا أوال وآخرا وظاهرا وباطنا، وصىل اهللا  ً ً ً
 .وسلم وبارك عىل نبينا حممد

 
 املؤلف

 هـ١٤٢٧/شوال
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الة والسالم عىل من ال نبي احلمد هللا وحده والص
 :بعدأما  بعده،

ق يف َّ، مجعت فيه ما تفرَّيرسُفهذا منسك خمترص م
النووي، املحب الطربي،  ( األعالمالعلامءك مناس

                                                             
،»اإليضاح« للعالمة النووي اخترصه من »اإلجياز«: وهي) ١(

ُالقرى لقاصد أم القرى«و  ملحب الدين الطربي، »ِ
»التحقيق واإليضاح«ومنسك شيخ اإلسالم ابن تيمية، و

، ١٧، ١٦(لسامحة الشيخ عبد العزيز بن باز مع األجزاء 
 يف >ريج حديث جابر خت«من جمموع فتاويه، و) ١٨

 للعالمة »مناسك احلج والعمرة« و»ملسو هيلع هللا ىلصحجة النبي 
املنهج ملريد العمرة «الشيخ حممد نارص الدين األلباين، و

 وكتاب احلج من »مناسك احلج والعمرة« و»واحلج
 للشيخ »>رشح حديث جابر « و»الرشح املمتع«

= 

١٥ 
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 ١٦ 

)  ابن باز، األلباين، ابن عثيمني ابن جارس،ابن تيمية،
 فيه ُنتَّمن تصحيحات وترجيحات وفوائد، وبي

ح عندهم بدليله، َّاألحكام، واقترصت عىل ما ترج
ًفإن اختلفوا نبهت عىل ذلك غالبا، مع ذكر مسائل 

واملعتمر، ونبهت معارصة ال يستغني عنها احلاج 
ات ـفـالـل واملخـائـنن والفضـن السـري مـىل كثـع

، وقد أكرر واملبتدعات يف احلج والعمرة والزيارة
 .املسألة ملناسبة

ًوإين ألرجو اهللا أن يكون هذا املنسك مغنيا للحاج

                                                              
، ٢٢ ،٢١(لعالمة حممد بن صالح العثيمني مع األجزاء ا

عالمة الشيخ  لل»مفيد األنام« و جمموع فتاويه،من) ٢٣
 وفتاوى اللجنة  بن جارس،عبد اهللا بن عبد الرمحن
 .الدائمة املجلد احلادي عرش
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 ١٧ 

 .والقادر عليهواملعتمر، وأن ينفع به، إنه ويل ذلك 
لكرام الذين  لإلخوة اوال يفوتني أن أقدم الشكر

ثامر القاسم : ( هذا املنسك وهمطباعةأعانوا عىل 
عبد اإلله دود، و ، وسليامن اليعيشوبندر املطريي

م وبارك عىل َّ اهللا وسلَّوصىل ،)وأخي الكريم خالد
 .نبينا حممد وعىل آله وصحبه أمجعني

 وكتبه
 سلطان بن عبد الرمحن العيد

  من شهر ذي القعدةيف الثامن
 وعرشين وأربعامئة وألفمن عام ستة 

 السالمصالة والمن اهلجرة النبوية عىل صاحبها أفضل 
 ) الرياض١١٤٤٨ رمز بريدي ٣٣٠٥٧ /ص ب( 

aleed١@hotmail.com  
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 ١٩ 


«: ملسو هيلع هللا ىلص قال رسول اهللا

«. 
ًعمرته متقبلة وحجه مربورا فليحرصوحتى تكون 

 :قبل اخلروج إليهام عىل ما يأيت
§  أن يتخلص من الرشك والبدع؛ ألن 

&T: â ÷ûÈõs9 |Mø.uéõ°rالرشك حمبط للعمل، كام قال 
£ s̀Üt6ósuãs9 y7è=uHxå £ t̀Rqä3tGs9ur z̀ ÏB z̀ ÉÎéÅ£»sÉø:$# á]٦٥:الزمر[. 

ًا من زن الغيورين عىل الدين أن فئامُومما حي
احلجاج واملعتمرين قد تلبسوا بيشء من البدع

كدعاء غري اهللا، واالستغاثة باألموات : والرشكيات
 ).١٣٤٩(، ومسلم )١٧٧٣(رواه البخاري ) ١(                                                             

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


 ٢٠ 

يف النوازل وامللامت، وطلب املدد منهم وكشف 
الكربات، ويعتقدون أن هؤالء األولياء والصاحلني 
الذين غلوا فيهم يقربوهنم إىل اهللا زلفى ويرفعون 

 فرتاهم يعكفون عىل َّحاجاهتم إىل عالم الغيوب،
قبورهم، ويقدمون إىل أرضحتهم ومزاراهتم القرابني 
 والنذور، وهذا هو اعتقاد املرشكني الذين قاتلهم

T: â öcrßâç7÷ètÉur Ï̀B، كام قال ربنا ملسو هيلع هللا ىلصرسول اهللا 
Âcrßä «!$# $tB üw öNèdïéÛØoÑ üwur óOßgãèxÿZtÉ öcqä9qà)tÉur
ÏäIwàs̄»yd $tRàs̄»yèxÿä© á]١٨:يونس[. 

وبعضهم خيرج إىل احلج والعمرة وقد وقع يف 
السحر والكهانة والعرافة والتنجيم، وتعليق التامئم 

ِّ وسب الدين والرب عند  والنذر لغري،،واحلروز ّ
 أو بعضها بالتأويل Tاخلصومة، أو ينفي صفات اهللا 

 أو يطعن يف ًوالتحريف الذي مل ينزل اهللا به سلطانا،
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 ٢١ 

 أو أزواجه ملسو هيلع هللا ىلصأحد من أصحاب رسول اهللا 
الطاهرات أمهات املؤمنني، أو حيلف بالنبي والويل 
والكعبة واألمانة واجلاه والرشف ونحو ذلك، 

«: ملسو هيلع هللا ىلصواحللف بغري اهللا رشك؛ لقول النبي 
«، أخرجه اإلمام أمحد 

 .وأبو داود والرتمذي، بإسناد صحيح
ن موانع قبول وهذه البدع والرشكيات والعظائم م

 . ِّاحلج والعمرة، والواجب التوبة من ذلك كله
§  أن يتوب إىل اهللا من الذنوب واملعايص؛ 

#$!â $yJ̄RÎ) ã@¬7s)tGtÉ ª :ليقبل حجه وعمرته؛ فإن اهللا يقول
z̀ ÏB tûüÉ)FßJø9$# á]ملسو هيلع هللا ىلص، وقال رسول اهللا ]٢٧:املائدة :»


                                                             

 .٨٣ ص»التحقيق واإليضاح«) ١(
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 ٢٢ 
«. 

ُّرد املظامل إىل أهلها أو : ومن التوبة النصوح
التحلل منهم قبل أن خيرج للحج أو العمرة، فلعله ال 

.يرجع من سفره هذا 

§   أن يتزود لسفره بالتقوى والعمل
الناس حتى  الصالح، ثم بام يكفيه ويغنيه عن سؤال

ليمن كان أهل ا" :{يرجع ألهله؛ قال ابن عباس 
نحن املتوكلون، فإذا : حيجون وال يتزودن، ويقولون

â (#rßä̈rtìs?ur  cÎ*sù قدموا مكة سألوا الناس، فأنزل اهللا
                                                             

قال سامحة ). ١٣٥٠(، مسلم )١٥٢١(رواه البخاري ) ١(
وال ": ٨١ ص»ق واإليضاحالتحقي«الشيخ ابن باز يف 
 احلج وغفران الذنوب إال باحلذر من ُِّرحيصل للحجاج ب

 ."هذه املعايص
 .١١-١٠ ص»التحقيق واإليضاح«، و٣ للنووي ص»اإلجياز«) ٢(
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 ٢٣ 

uéöçyz Ïä#̈ì9$# 3ìuqø)G9$# 4 á ]١٩٨:البقرة[" . 
§   أن يتزود بامل حالل، ويتخلص من

«: ملسو هيلع هللا ىلصاملال احلرام ليقبل دعاؤه؛ لقوله   
      

 â $pköâr'̄»tÉ ã@ßôîç9$#
(#qè=ä. z̀ ÏB ÏM»t6Íhã©Ü9$# (#qè=uHùå$#ur $·sÎ=»|¹ ( íÎoTÎ) $yJÎ/ tbqè=yJ÷ès? ×LìÎ=tæ á ،

â $ygïÉr'̄»tÉ öúïÏ%©!$# (#qãZtB#uä (#qè=à2 Ï̀B ÏM»t6ÍhäsÛ $tB
öNä3»oYø%yóuë á

        
     

«. 
§  أن خيلص نيته هللا T فال يقصد ،

                                                             
 ).١٥٢٣(رواه البخاري ) ١(
 .٤ للنووي ص»اإلجياز«: ، وانظر)١٠١٥(رواه مسلم ) ٢(
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 ٢٤ 

احلاج" :، أو ليقال عنهةبحجه أو عمرته رياء وال سمع
«: ديث القديس؛ ففي احل!"فالن  
   

     
«. ر مل يؤثر يف صحة حجهَّولو اجت. 
§  أن يتفقه ويتعلم أحكام احلج والعمرة 

َّوالسفر من اجلمع والقرص ونحو ذلك؛ ويسأل عام 
«: ملسو هيلع هللا ىلصوقد قال أشكل عليه من املناسك، 

       
«. 

ًويستحب أن يصطحب كتابا يف املناسك واضحا،  ً
 .١٢بن باز صمنسك الشيخ ا: ، وانظر)٢٩٨٥(رواه مسلم ) ١(                                                             

 .٤ ص»اإلجياز«قاله النووي يف ) ٢(
منسك الشيخ ابن باز : ، وانظر٨٢ ص>حديث جابر ) ٣(

 .١٣ص
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 ٢٥ 
 .ويديم مطالعته

§   أن حيرص يف سفره عىل مصاحبة
الصاحلني، املتمسكني بالسنة، وليحذر مصاحبة 

 .املفرطني وأهل األهواء والبدع
§ املؤمنني وجمادلتهم بالباطل؛  عدم إيذاء 

â ỳJsù uÚtçsù  ÆÎgäÏù ¢kptø:$# üxsù y]sùuë üwur :لقوله تعاىل
öXqÝ¡èù üwur tA#yâÅ_ íÎû Ædkysø9$# á]١٩٧:البقرة[. 

                                                             
 .٤ ص»اإلجياز«قاله النووي يف ) ١(
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 ٢٦ 


    من احلجاج واملقيمني 

 أن ملسو هيلع هللا ىلصيف بلد اهللا األمني، ومدينة رسوله الكريم 
ذروهم مما حرم ُموا الناس ما رشع اهللا هلم، وحيِّليع

اهللا عليهم من أنواع الرشك واملعايص، وأن يبسطوا 
ًذلك بأدلته، ويبينوه بيانا شافيا؛ ليخرجوا الناس  ً

 بذلك ما ابذلك من الظلامت إىل النور، وليؤدو
أوجب اهللا عليهم من البالغ والبيان، فحقيق بأهل 

وا جهودهم يف الدعوة العلم واإليامن أن يضاعف
، وال سيام يف هذا العرص الذي غلبت فيه Iإىل اهللا 

األهواء، وانترشت فيه املبادئ اهلدامة، والشعارات
ُاملضللة، وقل فيه دعاة اهلدى، وكثر فيه دعاة  َّ
اإلحلاد واإلباحية، فاهللا املستعان، وال حول وال 
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 ٢٧ 

. العظيمّ العيلقوة إال باهللا 

                                                             
 .٨٦-٨٤ ص»التحقيق واإليضاح«) ١(
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 ٢٨ 


أي : ملسو هيلع هللا ىلصئل النبي ُس:  قال>عن أيب هريرة  •

ثم : ، قيل»« :أفضل؟ قالاألعامل 
:ثم ماذا؟ قال: ، قيل»« :ماذا؟ قال

»«. 
: يقولملسو هيلع هللا ىلصسمعت رسول اهللا : قال>وعنه  •

»        
«. 

يا :  أهنا قالت<وعن أم املؤمنني عائشة  •
:رسول اهللا نرى اجلهاد أفضل العمل، أفال نجاهد؟ قال

                                                             
 ).٨٣(، ومسلم )١٥١٩(رواه البخاري ) ١(
 ).١٣٥٠(، ومسلم )١٥٢١(رواه البخاري ) ٢(

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


 ٢٩ 

»«. 
: قالملسو هيلع هللا ىلص، أن رسول اهللا >وعن أيب هريرة  •

»
«. 

ملسو هيلع هللا ىلصقال رسول اهللا :  قال{اس وعن ابن عب •
: المرأة من األنصار ما منعك أن حتجي معنا؟ قالت

ًترك ناضحالنا ناضح فركبه أبو فالن وابنه، وكان 
« :قال ننضح عليه

«. 

                                                             
 ).١٥٢٠(البخاري ) ١(
 ).١٣٤٩ (، ومسلم)١٧٧٣(رواه البخاري ) ٢(
 ).١٧٨٢(البخاري ) ٣(
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 ٣٠ 


•   فإن اهللا T يف عباده أوجبه عىل 
؛  ومبانيه العظام، وجعله أحد أركان اإلسالمكتابه

â ¬!ur í :قال تعاىل n? tã Ä¨$̈Z9$# êk Ïm ÏMøè t7 ø9$# Ç t̀B
tí$ sÜ tG óô$# Ïmøã s9 Î) Wxã Î6yô 4 t̀B ur tç xÿx. ¨b Î*sù ©! $# ;ÓÍ_ xî Ç` tã
tûüÏJn=»yè ø9 $# á]٩٧:آل عمران[ . 

«: ملسو هيلع هللا ىلصوقال رسول اهللا   
«احلج:  منهاَّ وعد.  

لقد ":  أنه قال>وثبت عن عمر بن اخلطاب 
ًمهمت أن أبعث رجاال إىل هذه األمصار فينظروا كل 

 ومل حيج، فيرضبوا عليهم اجلزية، ة َدِمن كان له ج
                                                             

 .سعة من املال: أي) ١(

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


 

 ."ما هم بمسلمني، ما هم بمسلمني
 .وأمجع املسلمون عىل أنه أحد أركان اإلسالم

؛املستطيع حق وأداء احلج واجب عىل الفور يف •
«: ملسو هيلع هللا ىلص لقوله هفال جيوز تأخري

«. 
                                                             

ًرواه سعيد بن منصور يف سننه، وصححه ـ موقوفا ـ ) ١(
وقال فيه ). ٢/٢٢٣(احلافظ ابن حجر يف تلخيص احلبري 

ًليمت هيوديا أو نرصانيا": ً أيضا>عمر  ، وقوله هذا "ً
يكفر به، أو أن فعله أشبه فعل حممول عىل املستحل لذلك ف

القرى «اليهودي والنرصاين، قاله املحب الطربي يف 
 .٦٨ ص»لقاصد أم القرى

،)١٧٣٢(واللفظ له، وأبو داود ) ١/٣١٤(رواه اإلمام أمحد ) ٢(
، وحسنه )١/٤٤٨(وصححه احلاكم ) ٢٨٨٣(وابن ماجة 

وانظر فتاوى ). ٤/١٦٨ (»اإلرواء«العالمة األلباين يف 
، وفتاوى اللجنة الدائمة )١٦/١٢١(مة ابن باز العال

،)٢١/١٣(تاوى العالمة ابن عثيمني ، وف)٦٨، ١١/١٧(
= 

٣١ 
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 ٣٢ 

رض سنة تسع، وأن فرضهُوالصحيح أن احلج ف •
â ¬!ur ín?tã: كان يف آخرها، وأن آية فرضه قوله تعاىل

Ä¨$̈Z9$# êkÏm ÏMøèt7ø9$# Ç t̀B tí$sÜtGóô$# Ïmøãs9Î) WxãÎ6yô 4 t̀Bur tçxÿx. ¨bÎ*sù
©!$# ;ÓÍ_xî Ç t̀ã tûüÏJn=»yèø9$# á]وهي نزلت عام ]٩٧:آل عمران ،

 مل يؤخر احلج بعد فرضه ملسو هيلع هللا ىلصالوفود آخر سنة تسع، وأنه 
ًعاما واحدا، وهذا هو الالئق هبديه وحاله   .ملسو هيلع هللا ىلصً

َّ فقد دل عىل وجوهبا أحاديث وأما العمرة •
:اإلسالم ملا سأله عن u  جلربائيلملسو هيلع هللا ىلصقوله  :منها
»

                                                              
 أن االمتحانات عذر للطالب يف تأخري :)٢١/٦٤(وذكر 

 .احلج إذا كان ذهابه يؤثر عليه
»مفيد األنام«قاله العالمة ابن جارس يف منسكه الكبري ) ١(

أنه فرض سنة ) ١١/١٠: (بت اللجنة الدائمةَّوصو. ٧ص
 . عرشتسع أو
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 ٣٣ 


« احلديث . 
«: وقال عليه الصالة والسالم يف النساء

   « ،تإذا وجبو
 . أوىلعىل النساء فالرجال

ة يف العمر إال مرة وال جيب احلج والعمر •
«:  يف احلديث الصحيحملسو هيلع هللا ىلصواحدة؛ لقوله 

                                                             
هذا إسناد ثابت : وقال) ٢/٢٨٣(أخرجه الدارقطني ) ١(

ُواختلف يف املكي هل جتب عليه العمرة؟ . اهـ . صحيح
والراجح ): ٢١/١٣(قال الشيخ ابن عثيمني يف فتاويه 

اهـ ؛ وذلك لعموم .عندي أهنا واجبة عىل املكي وغريه
باز يف فتاويه النصوص، واختاره سامحة الشيخ ابن 

)١٧/٨٥.( 
، وقال )٢٩٠١(، وابن ماجه )٦/١٦٥(رواه اإلمام أمحد ) ٢(

إسناده صحيح، : ٩العالمة ابن باز يف التحقيق ص
).٢/١٥١(وصححه العالمة األلباين يف صحيح ابن ماجه 
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 ٣٤ 

«. 
ًسن اإلكثار من احلج والعمرة تطوعا؛ لقوله ُوي •

«: عليه الصالة والسالم
«. 

 يت ّمن اإلثم، قد وف الذي ال خيالطه يشء
 .املتقبل: أحكامه، فوقع عىل الوجه األكمل، وقيل

ومن حج من مال حرام صح حجه وسقط  •
عنه الفرض؛ ألن أعامل احلج كلها بدنية، لكن حجه 

 .ناقص وعليه التوبة من الكسب احلرام
                                                             

، والنسائي )١٧٢١(، وأبو داود )١/٢٥٥(أخرجه أمحد ) ١(
 ).٢٨٨٦(، وابن ماجه )٥/١١١(

 ).١٣٤٩(، ومسلم )١٧٧٣( البخاري أخرجه) ٢(
 ).٣/٥٣٠( للشيخ ابن قاسم »الروض املربع«حاشية ) ٣(
، وفتاوى اللجنة )١٢٢-١٦/١٢١(جمموع فتاوى ابن باز ) ٤(

 ).١١/٤٣(الدائمة 
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 ٣٥ 


 

§ فال جيب عىل الكافر، اإلسالم ،
ًنأمره باإلسالم أوال و بل ال جيوز له دخول حرم مكة،

ثم بعد ذلك نأمره بفرائض اإلسالم؛ ألن الرشائع ال 
?â $tBur óOßgyèuZtB br& ü@t6ø)è :قال تعاىلتقبل إال باإلسالم؛ 

öNåk÷]ÏB óOßgçG»s)xÿtR HwÎ) óOßḡRr& (#rãçxÿü2 «!$$Î/ ¾Ï&Î!qßôtçÎ/ur á
، لكن حياسب الكافر عىل ترك احلج وغريه ]٥٤:توبةال[

 .من فروع اإلسالم
§ العقل، فال جيب عىل املجنون 

                                                             
 .للعالمة ابن عثيمني) ١٦-١٣(مناسك احلج والعمرة : انظر) ١(
 ).٢١/١٤(جمموع فتاوى ابن عثيمني ) ٢(
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 ٣٦ 

؛ ـإال أن يكون جنونه حدث بعد أن وجب عليه احلجـ 
« :ملسو هيلع هللا ىلصلقوله 


«. 
§  البلوغ، فال جيب عىل من دون 

«: البلوغ؛ للحديث املتقدم   «.
 أن :> واألجر له؛ حلديث جابر لكن يصح حجه

أهلذا : ، فقالتملسو هيلع هللا ىلصًامرأة رفعت صبيا هلا إىل رسول اهللا 
  .««: حج؟ قال

«: ملسو هيلع هللا ىلصله وال جيزئه عن حجة اإلسالم؛ لقو
   

                                                             
واللفظ له، ) ٤٤٠١(، وأبو داود )١/١٤٠ (أخرجه أمحد) ١(

 ).٤/٤ (»اإلرواء«، وصححه يف )١٤٢٣(والرتمذي 
 .٩٤-٩٣ختريج حديث جابر ص) ٢(
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 ٣٧ 

«. 
بإنزال املني عن شهوة، أو إنبات : ويتحقق البلوغ

بل، أو إكامل مخس عرشة سنة، ُالشعر اخلشن حول الق
 .وباحليض يف حق األنثى

ب الصبي حمظورات اإلحرام، إال أن عمده نَُّوجي •
 من املحظورات فال فدية عليه ً فعل شيئاٌخطأ، فإذا
 .هـّوال عىل ولي
§  احلرية، فال جيب عىل مملوك؛ 

 .لعدم استطاعته
                                                             

، وصححه )١/٤٨١(، واحلاكم )٤/٣٢٥(أخرجه البيهقي ) ١(
، وقال الشيخ ابن باز يف )٤/٧١ (»الفتح«احلافظ يف 

 .سنده حسن: ٣٠ ص»التحقيق«
، ١٥ ص»مناسك احلج والعمرة« يف قاله الشيخ ابن عثيمني) ٢(

 .١٥-١٤ ص»مفيد األنام«: وانظر
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 ٣٨ 

§  االستطاعة باملال والبدن؛ 
â ¬!ur ín?tã Ä¨$̈Z9$# êkÏm ÏMøèt7ø9$# Ç :قوله تعاىلل t̀B tí$sÜtGóô$#

Ïmøãs9Î) WxãÎ6yô á]قيل : >ديث أنس  وحل،]٩٧:آل عمران
.««: يا رسول اهللا، ما السبيل؟ قال

ًعىل أن يكون ذلك زائدا عن نفقات من تلزمه نفقته حتى 
  .ري املستطيع أجزأهغلو حج  و.يرجع من حجه

ومما ورد يف فضل النفقة يف احلج والعمرة،  •
                                                             

وقد وردت أحاديث هبذا املعنى، وقال الشيخ ابن باز يف ) ١(
كلها ": عن هذه األحاديث) ١٦/٣٨٦(جمموع فتاويه 

ضعيفة، لكن يشهد بعضها لبعض، فهي من باب احلسن 
لة إن وال يعترب ملك راح. "غريه، وأمجع العلامء عىل املعنىل

كان دون مسافة قرص عن مكة كأهل لزيمة ووادي فاطمة؛ 
 .٢٣ ص»مفيد األنام«. ًلقدرهتم عىل امليش غالبا

، ومال إليه ابن جارس يف )١١/٣٠(لجنة الدائمة فتاوى ال) ٢(
 .٢٥-٢٤ ص»مفيد األنام«
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 ٣٩ 

«: < لعائشة ملسو هيلع هللا ىلصقوله 
«. 

وجيب احلج عىل من كان عليه دين ويستطيع  •
 .احلج وقضاء الدين

 .ًوال يكون مستطيعا ببذل غريه له •
وقضاء الدين مقدم عىل احلج إن كان ماله ال  •

 بمكة ٍ كرجلٍ ال حيتاج ملاليكفي هلام، إال إذا كان حجه
                                                             

) ٢/١٣ (»صحيح الرتغيب والرتهيب«: انظر. رواه احلاكم) ١(
)١١١٦.( 

 ).١١/٤٥(، وفتاوى اللجنة )١٦/٣٩١(ز فتاوى ابن با) ٢(
ورجح أنه يلزمه ) ١٠٣، ٢١/٩٤(فتاوى ابن عثيمني ) ٣(

احلج إن كان الباذل أباه أو أخاه الشقيق أو ابنه إال أن 
الراجح أن الزكاة ال "): ٢١/١٣٥(وقال . خيشى املنة

ترصف حلج الفقري الفريضة والنافلة، وذلك ألن الفقري مل 
 ."جيب عليه احلج
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 ٤٠ 

 .حيج عىل قدميه دون بذل مال، فيجب عليه احلج
ًانا، كمن تربع له رفيقه من هتيأ له أن حيج جمو

 .بالنفقة فال بأس، إذا كان الدين ال يترضر
 الدين باخلروج مل جيب عليه ُّ له ربنِأذولو  •

 .َّاحلج؛ ألن إبراء الذمة مقدم
ومن مات ومل حيج وهو مستطيع احلج، وجب  •

احلج عنه من الرتكة، أوىص أو مل يوص؛ حلديث 
ءت إىل النبية جاجهنيمن  امرأة  أن:{ابن عباس 

 أن حتج ، فلم حتج حتى نذرت إن أمي:  فقالتملسو هيلع هللا ىلص
« :حج عنها؟ قالأ، أفماتت

                                                             
 ).٨٤-٢١/٨٣(فتاوى ابن عثيمني ) ١(
 ).٢١/١٣١،١٠٠،٨٩(فتاوى ابن عثيمني ) ٢(
، ولو خرج جاز، كام يف )٢١/٩٠(فتاوى ابن عثيمني ) ٣(

 ).٤٨، ١١/٤٦(فتاوى اللجنة الدائمة 
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« . يف ": الطربيقال املحب

 عن امليت وإن  دليل عىل جواز احلجُّهذه األحاديث أدل
 ."شبيهه بالدينمل يوص؛ إلحلاقه وت

 العقاريل لصندوق التنميةَّومن عليه دين مؤج •
ّأو غريه، وكان يعلم من نفسه الوفاء إذا حل األجل، 

 إن كان ، إالب عليه احلج وال يمنعه هذا الدينجفي
                                                             

 ).١٨٥٢(أخرجه البخاري ) ١(
، واختاره سامحة الشيخ ابن باز يف فتاويه ٨٠ ص»القرى«) ٢(

) ١١/٨٧(اللجنة الدائمة ، وعليه فتوى )١٦/١٢٢(
أخرج عنه من مجيع ماله ما حيج به عنه ": وقالت
-٢١/٢٧(، وذهب الشيخ ابن عثيمني يف فتاويه "ويعتمر

إىل أنه ال حيج عنه بعد موته إذا كان أخر احلج لغري ) ٢٩
 .عذر حتى مات

، فتاوى ابن عثيمني )١١/٤٥(فتاوى اللجنة الدائمة ) ٣(
= 

٤١ 
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 .ها، فليبدأ هباِّة مل يؤدّعليه أقساط حال
 زوجته،ِّ حجبذل نفقةوال جيب عىل الزوج  •

إذا تربع بذلك و إن استطاعت،وإنام ذلك عليها 
والواجب عليه من ذلك نفقة احلرض، . فهو مأجور

ًإال إذا كان مرشوطا عليه يف عقد النكاح فيجب 
 .عليه الوفاء

ون للمرأة حمرم بالغ  أن يكاالستطاعةومن  •
ْب احلج عىل من ال حمرم هلاعاقل، فال جي َ ؛ المتناع

                                                              
توثيقه برهن أو ضامن كام يف ، لكنه اشرتط )٩٢-٢١/٩٠(
)١٢٧، ٢١/٩٥.( 

، وفتاوى ابن عثيمني )١٦/٣٩٤(جمموع فتاوى ابن باز ) ١(
 ).٩٤، ١١/٣٥(، وفتاوى اللجنة الدائمة )٢١/٨٧،٢٠٨(

َفاملحرم رشط للوجوب كام يف فتاوى اللجنة الدائمة ) ٢( َ
، وسئل سامحة)٧/٤٣(، والرشح املمتع )٩٢ ،١١/٩٠(

= 

٤٢ 
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«: ه قال أنملسو هيلع هللا ىلصًالسفر عليها رشعا، فقد ثبت عنه 
   

«يا رسول : ، فقام رجل فقال
اهللا، إن امرأيت خرجت حاجة، وإين اكتتبت يف غزوة 

 .««: ملسو هيلع هللا ىلصفقال . كذا وكذا
                                                              

عن املحرم ) ١٦/٣٧٩( يف جمموع فتاويه الشيخ ابن باز كام
هو ": هل هو رشط للوجوب أو األداء؟ فقال: للمرأة

َّرخص بعض "): ١٦/٣٨٠(وقال . "رشط للوجوب
العلامء يف ذلك ـ سفرها للحج ـ إذا كانت مع مجاعة من 
النساء بصحبة رجال مأمونني، لكن ليس عليه دليل، 

تاوى اللجنة ف: ًوانظر أيضا. "والصواب خالفه للحديث
 .٢٧ ص»مفيد األنام«، و)١١/٩٢(الدائمة 

قال . واللفظ له) ١٣٤١(ومسلم ) ٣٠٠٦(رواه البخاري ) ١(
ًوال أعلم أحدا قال ": ٧٣ ص»القرى«املحب الطربي يف 

بوجوب السفر عليه معها، وإن كان ظاهر احلديث يدل 
 ."عليه، فيحمل عىل الندب
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 زوج املرأة، وكل من حترم عليه :مَواملحر •
ًحتريام مؤبدا بقرابة أ  .و رضاع أو مصاهرةً

ولو حجت بال حمرم صح حجها مع اإلثم؛  •
 .ألنه ال جيوز هلا السفر بال حمرم

ِوإذا كانت حم • ة لوفاة زوجها فإهنا تبقى يف َّدُ
ري ـها غـًرما؛ ألنـدت حمـو وجـج ولـت وال حتـالبي

 .ًمستطيعة رشعا
هي يف حكم الزوجة أمرها إىل املطلقة الرجعية  •

قها وله منعها صيانة ِّطلُستأذن متملبانة فزوجها، وأما ا
 .لعدةل

                                                             
 ).١١/٩٧(فتاوى اللجنة الدائمة ) ١(
، وفتاوى ابن عثيمني )١١/٩٤(فتاوى اللجنة الدائمة ) ٢(

)٧٠-٢١/٦٨.( 
 ).١١/٩٤(، وفتاوى اللجنة )٧٠-٢١/٦٨(فتاوى ابن عثيمني ) ٣(
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وال يشرتط إذن الوالدين حلج الفرض، ولو  •
منعاه من أدائه مل يطعهام؛ ألنه ال طاعة ملخلوق يف 

 .معصية اخلالق
والزوج إذا منع زوجته احلج الذي متت  •

رشوطه أثم، وحتج ولو مل يأذن، إال أن ختاف أن يطلقها
 .ورة؛ ألن طالقها رضر عليهافتكون حينئذ معذ

وال جيب عىل الزوج أن خيرج بزوجته للحج  •
 إليه، هلا، لكن اإلحسان مندوبًليكون حمرما 

 .فيستحب أن حيج هبا
ومما ورد يف فضل حج النساء، حديث عائشة  •

                                                             
 .٢١ ص»ومفيد األنام«، و)٢١/٦٧(فتاوى ابن عثيمني ) ١(
، وفتاوى ابن عثيمني )٢٠-١١/١٩(فتاوى اللجنة ) ٢(

 .٢٠ ص»مفيد األنام«، وانظر )٢١/١١٥(
 ).٧/٤٨ (»الرشح املمتع«، و٣ للنووي ص»اإلجياز«) ٣(

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


 ٤٦ 

رسول اهللا، نرى اجلهاد أفضل  يا: ، أهنا قالت<
« :ملسو هيلع هللا ىلص العمل، أفال نجاهد؟ قال  

«. 

                                                             
 ).١٥٠٢(رواه البخاري ) ١(
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 .ً مل يكن مستطيعا بامله فال حج عليهمن •
ًوإن كان مستطيعا بامله عاجزا ببدنه؛ نظرنا • ً :

فإن كان عجزه يرجى زواله كمرض يرجى زواله، 
 . بنفسه ويعتمرانتظر حتى يزول ثم حيج

 يرجى وإن كان ال يرجى زواله، ككرب ومرض ال
 ولو من بلد برؤه، فإنه ينيب من حيج عنه ويعتمر

أن : {؛ حلديث ابن عباس أقرب إىل مكة من بلده
رسول اهللا، إن أيب أدركته  يا: امرأة من خثعم قالت

ًفريضة اهللا يف احلج شيخا كبريا ال يستطيع أن يستوي  ً
                                                             

»الرشح املمتع«، و)١١/١٣٥(فتاوى اللجنة الدائمة ) ١(
)٤٠-٧/٣٩.( 
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 .««:  قال.؟حج عنهأ، أفلةاحعىل الر
 عليه احلج قبل أن يؤديه، فإن تويف من وجب •

 أوىص أو مل ،ُأخرج من تركته ما حيج به عنه ويعتمر
 .يوص
 .ولك أن حتج عن ميت بدون استشارة ورثته •
ًوالعمى ليس عذرا يف اإلنابة يف احلج فرضا  • ً

                                                             
 فتاوى :، وانظر)١٣٣٥(ومسلم ) ١٨٥٤(رواه البخاري ) ١(

، ١١/٧٧(، وفتاوى اللجنة الدائمة )١٦/٤١٣(ابن باز 
٨١، ٨٠.( 

 ).١٦/١٢٢(ز فتاوى ابن با) ٢(
ح أنك َّ، بل رج)١٦/٤١٤(كذا يف جمموع فتاوى ابن باز ) ٣(

. حتج عن الوالدة كبرية السن أو ال يرجى برؤها بدون إذهنا
جيوز ": )٢١/١٤٩(وقال الشيخ ابن عثيمني يف فتاويه 

لإلنسان أن ينوب عن غريه يف أداء النسك، وإن مل يستأذن 
 ."منه، لكن األفضل أن يستأذنه
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 ٤٩ 

ًكان أو نفال، فعىل األعمى أن حيج بنفسه إن كان 
 .ًمستطيعا

دق عنه؛ ج عنه، وال يتصُوتارك الصالة ال حي •
: ملسو هيلع هللا ىلصألن ترك الصالة كفر يف أصح قويل العلامء؛ لقوله 

»     
«وكذا من يذبح أو ينذر لقبور األولياء ،

 والعيدروسواجليالينكاحلسني والبدوي ـ والصاحلني 
ج ُ ال حي:أو يدعوهم ويطلب منهم املددوغريهم ـ 

 .Tعنه؛ ألن هذا رشك باهللا 
 عن غريه إال بعد أن  املستطيعوال حيج النائب •

                                                             
 ).١٦/١٢٣(موع فتاوى ابن باز جم) ١(
 ).٨٢(رواه مسلم ) ٢(
، وفتاوى ابن عثيمني )٤٢٧-١٦/٤٢٤(فتاوى ابن باز ) ٣(

)٢١/٤٥.( 
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 ٥٠ 

؛ ، فلو فعل انرصفت احلجة لنفسهحيج عن نفسه
 سمع ملسو هيلع هللا ىلصأن رسول اهللا : {حلديث ابن عباس 

:ملسو هيلع هللا ىلصفقال رسول اهللا . ةَمُربُلبيك عن ش: ًرجال يقول
» «،قال. أخ يل أو قريب يل:  قال :
»  «قال. ال: ، قال  

«. 
وال يلزم النائب عند اإلحرام ذكر اسم  •

املحجوج عنه بل تكفي النية عنه، وإن تلفظ باسمه 
 .فحسن

                                                             
، )٢٩٠٣(واللفظ له، وابن ماجه ) ١٨١١(رواه أبو داود ) ١(

إسناده صحيح، ليس ": )٣/١٥٥(وقال البيهقي يف سننه 
داود  األلباين يف صحيح أيب ، وصححه"يف الباب أصح منه

 فتاوى ابن :وانظر ).٣١٢٨(وصحيح اجلامع ) ١/٣٤١(
 ).٢٥٤، ٢١/١٤٤(عثيمني 

.٢٩ ص»ومفيد األنام«، و)١١/٨٢(فتاوى اللجنة الدائمة ) ٢(

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


 ٥١ 

ِّوجيب عىل النائب أن يتمتع؛ ألن من وكل يف  •
يشء فالواجب عليه فعل األصلح واألفضل، والتمتع 

 .أفضل األنساك، إال أن خيتار موكله غريه
خذ هذه الدراهم فحج : إذا قيل لهوالنائب  •

حج هبا، فالباقي : منها، فإنه يعيد ما بقي، وإن قيل له
 .له

جيوز احلج واالعتامر والطواف عن امليتو •
: اإلمام أمحدوكذلك مجيع األعامل الصاحلة، ومذهب

كل قربة فعلها وجعل ثواهبا حلي أو ميت مسلم نفعه
لثواب له؛ أفضل من إهداء االدعاء للميت و. ذلك

« :حلديث   «األفضلَرَ، فذك َ
                                                             

 ).٢١/١٤٩(فتاوى ابن عثيمني ) ١(
، وفتاوى اللجنة )١٧٣-٢١/١٧٢(فتاوى ابن عثيمني ) ٢(

)١١/٧٠.( 
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 .وهو الدعاء له
 

                                                             
ديث رواه ، واحل)٢٥٦-٢١/٢٥٥(فتاوى ابن عثيمني ) ١(

 ). ١٦٣١(مسلم 
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ملسو هيلع هللا ىلصسمعت رسول اهللا :  قال{عن ابن عمر 

«: يقول
         

«. 
كان هو عبادة، كسفر احلج : إذا أنشئ السفر لعبادة

 .والعمرة
ماالبيت احلروإذا عزم املسلم عىل السفر إىل  •

 : يرشع له يف سفره هذا آداب كثرية، منهافإنه 
                                                             

: انظر.  وابن حبان يف صحيحه»الشعب«رواه البيهقي يف ) ١(
 ).١١٠٦) (٢/٢٤٥ (»صحيح الرتغيب«

»التحقيق واإليضاح«، و٧-٣ للنووي ص»اإلجياز«: انظر) ٢(
لعالمة ابن عثيمني ا، ومنسك ١٤-١٠َّللعالمة ابن باز ص

= 

٥٣ 
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 ٥٤ 

، فال يقصد بحجه وعمرتهTاإلخالص هللا  -١
.Tًغرضا من أغراض الدنيا، بل ينوي التقرب إىل اهللا 

،I هللاحابه بتقوى اأن يويص أهله وأص -٢
 .ويرتك ألهله مؤنتهم مدة ذهابه ورجوعه

وينبغي له أن يكتب ماله وما عليه من الدين،  -٣
 .ُويشهد عىل ذلك

وجيب عليه املبادرة إىل التوبة النصوح من  -٤
امل من نفس أو مجيع الذنوب، وإن كان عنده للناس مظ

 .ها إليهم، أو حتللهم منها قبل سفرهَّمال أو عرض رد
خب حلجه وعمرته نفقة طيبة من مال وينت -٥

 .ً «« :ملسو هيلع هللا ىلصحالل؛ لقوله 
                                                              

 .١٢-٦ص
 ).١٠١٥(رواه مسلم ) ١(
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 عام يف أيدي الناس، ءاالستغناوينبغي له  -٦
 .والتعفف عن سؤاهلم

ًوينبغي له أيضا أن يصحب يف سفره األخيار  -٧
من أهل التقوى والفقه يف الدين واحلرص عىل السنة، 

َّالفساق وأهل األهواء  السفهاء ومصاحبةوليحذر من 
 .والبدع
وينبغي له أن يتعلم أحكام املناسك، ويسأل  -٨

عام أشكل عليه، ويتفقه يف أحكام السفر كالقرص 
 .واجلمع وغريمها

وحيرص عىل القيام بام أوجب اهللا عليه من  -٩
الطاعات كالصالة يف مجاعة، واجتناب ما حرم اهللا 

 .لغشعليه كسامع املعازف ورشب الدخان والغيبة وا
 أن يكثر من النفقة وحاجات السفر؛وينبغي -١٠

 .ألنه ربام تعرض احلاجة، وختتلف األمور
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ًوليكن طلق الوجه لينا، سمحا، كريام،  -١١ ً ً
ًباذال ملاله وعلمه، معينا لرفقائه ً. 

ستودعكمأ«: ع أهله وأصحابه فيقولِّويود -١٢
نستودع «: ويقولون له. »اهللا الذي ال تضيع ودائعه

 .»مانتك وخواتيم أعاملكاهللا دينك وأ
ويستحب أن خيرج لسفره يوم اخلميس من  -١٣

 .ملسو هيلع هللا ىلصأول النهار؛ لفعله 
وإذا ركب دابته أو سيارته أو طائرته أو  -١٤

اهللا سمي حب له أن يُ است،غريها من املركوبات
                                                             

، )٢٨٢٥ (هاجـن مـ، واب)٢/٤٠٣(د ـم أمحاـرواه اإلم) ١(
 ).٢/١٣٣ (»هصحيح ابن ماج«: وانظر

، وأمحد )٣٤٤٣(، والرتمذي )٢٦٠٠(رواه أبو داود ) ٢(
 ).٢/٤٩٣ (»صحيح أيب داود«، وهو يف )٢/٧(

 ).٢٩٥٠(البخاري كام يف صحيح ) ٣(
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â z̀ :ًوحيمده، ثم يكرب ثالثا، ويقول »ysö6ßô ìÏ%©!$# tç¤Çyô
$oYs9 #xã»yd $tBur $̈Zà2 ¼çms9 tûüÏRÌçø)ãB ÇÊÌÈ !$̄RÎ)ur 4ín<Î) $uZÎn/uë

tbqç7Î=s)ZßJs9 á]اللهم إنا نسألك يف ]١٤-١٣:الزخرف ،
هم ـسفرنا هذا الرب والتقوى ومن العمل ما ترىض، الل

ه، اللهم أنت َعدُا بـّ عنِطورنا هذا واـنا سفـّون عليـه
الصاحب يف السفر واخلليفة يف األهل، اللهم إين أعوذ 

 املنقلب يف  السفر، وكآبة املنظر، وسوءن وعثاءبك م
: وإذا رجع من سفره قاهلن، وزاد فيهن. املال واألهل

 .آيبون، تائبون، عابدون، لربنا حامدون
 . هنى عن ذلكملسو هيلع هللا ىلصوال يسافر وحده؛ ألنه  -١٥

                                                             
 للشيخ ابن باز »التحقيق«: وانظر). ١٣٤٢(رواه مسلم ) ١(

 .١٤-١٣ص
  .{، من حديث ابن عمر )٢٩٩٨(خرجه البخاري أ) ٢(
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«: وقال عليه الصالة والسالم -١٦ 
«. 

عوذ بكلامت اهللا أ": ًوإذا نزل منزال قال -١٧
، فإنه ال يرضه يشء حتى "التامات من رش ما خلق

 .يرحتل من منزله ذلك
ً كلام صعد مكانا علوا، ويسبح إذا ِّويكرب -١٨ ً

ًهبط مكانا منخفضا ً. 
: ، فيقول إذا رآهاقرية عند دخوله ويدعو -١٩

»     
    

                                                             
صحيح «، وحسنة األلباين يف )٢٦٠٨(أخرجه أبو داود ) ١(

 ).٤٩٥-٢/٤٩٤ (»أيب داود
 ).٢٧٠٨(مسلم ) ٢(
 ).٢٩٩٣(البخاري ) ٣(
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«. 

ويستحب للقادم من السفر أن يبدأ باملسجد  -٢٠
 . يفعلملسو هيلع هللا ىلصويصيل فيه ركعتني، كام كان النبي 

                                                             
، وابن السني )١/٦١٥(، واحلاكم )٤/١٥٠(رواه ابن خزيمة ) ١(

 يف  وقال الشيخ ابن باز، وحسنه احلافظ ابن حجر،)٥٢٤(
 .رواه النسائي بإسناد حسن: ٣٧ ص»حتفة األخيار«

 ).٧١٦(، ومسلم )٣٠٨٨(البخاري ) ٢(
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 ٦٠ 


 . زمانية ومكانية:وهي نوعان
 امليقات الزماين للحج، وهو املذكور :النوع األول
â êkptø:$# Öçßgô©r& ×M»tBqè=÷è̈B 4 ỳJsù uÚtçsù :يف قوله تعاىل

 ÆÎgäÏù ¢kptø:$# üxsù y]sùuë üwur öXqÝ¡èù üwur tA#yâÅ_ íÎû
Ædkysø9$# á]شوال، وذو القعدة، والعرش :وهي. ]١٩٧:البقرة 
 .ل من ذي احلجةاألو

ه، فله أن ّلُ العام ك:لزماين فهو ا ميقات العمرةوأما
                                                             

، وشيخ اإلسالم يف ٧ ص»اإلجياز«هذا اختيار النووي يف ) ١(
،٦٧ والعالمة ابن جارس يف منسكه ص،٤منسكه ص

، واختار ٢٧ ص»التحقيق«وسامحة الشيخ ابن باز يف 
أهنا شوال وذو : ٢٠الشيخ ابن عثيمني يف منسكه ص

 .القعدة و ذو احلجة كله
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 ٦١ 

 .رم هبا متى شاءُحي
ٍّعلم أقل حد بني العمرة والعمرة، لكن ُوال ي •

 االشتغال بالطواف والصالة وسائر  ألهل مكةاألفضل
وج إىل احلل ألداء العمرة إن كانوا القربات وعدم اخلر

قال باستحباب خروجهم عمرة اإلسالم، وقد يقد أدوا 
 .للحل ألداء العمرة يف األوقات الفاضلة كرمضان

وأجر العمرة يف رمضان حيصل ملن أحرم هبا  •
اها أثناء الشهر، فلو أحرم هبا يف آخر ساعة من َّوأد

 مل اهاَّشعبان ثم غربت الشمس ودخل رمضان فأد
حيصل له أجر عمرة يف رمضان؛ ألنه أحرم هبا قبل 

 .دخوله
                                                             

 ).٣٦٣، ١٦/١٢٣(فتاوى ابن باز ) ١(
اويه ـي فتـني فـن عثيمـالمة ابـألة العـذه املسـر هـذك) ٢(

)٣٥٣-٢١/٣٥٢.( 
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 ٦٢ 

تها ّ املواقيت املكانية، وهي مخسة، وق:لنوع الثاينا
ت رسول َّوق": { كام قال ابن عباس ملسو هيلع هللا ىلصرسول اهللا 

 ألهل املدينة ذا احلليفة، وألهل الشام اجلحفة، ملسو هيلع هللا ىلصاهللا 
َّوألهل نجد قرن املنازل، وألهل اليمن يلملم، فهن

 وملن أتى عليهن من غري أهلهن ملن كان يريد احلج َّهلن
ن كان دوهنن فمهله من أهله، وكذاك والعمرة، فم

>ويف حديث جابر . "حتى أهل مكة هيلون منها

 ." أهل العراق من ذات عرقُّومهل": ًمرفوعا
وأعيان هذه املواقيت ال تشرتط، بل له أن  •

                                                             
 ).١١٨١(واللفظ له، ومسلم ) ١٥٢٦(البخاري ) ١(
قال املحب . ٤٨-٤٦ لأللباين ص»ختريج حديث جابر«) ٢(

واألصح عندي ما تضمنه ": ١٠١ ص»القرى«الطربي يف 
ت هلم ذات عرق، فهو َّ وقملسو هيلع هللا ىلصاحلديث الصحيح، أن النبي 
 ."منصوص عليه، ال جمتهد فيه
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 ٦٣ 

 .حيرم منها ومما حياذهيا
َّوالواجب عىل من مر عىل هذه املواقيت •

رم منها، سواء كان ُأن حي ـ ًمريدا احلج أو العمرةـ 
يرشع له أن و ،ّمروره عن طريق األرض أو اجلو

كوب الطائرة، وله يتأهب بالغسل ونحوه قبل ر
ه قبل ركوهبا، أو قبل الدنو من لبس إزاره وردائ

امليقات، ولكن ال ينوي الدخول يف النسك إال إذا 
ً خوفا من جماوزته بغري حاذى امليقات أو دنا منه

ز له تأخري اإلحرام إىل اهلبوط يف ، وال جيوإحرام
                                                             

 .٩ للنووي ص»اإلجياز«) ١(
، ٢٢-٢١ ص»التحقيق«، و)١٧/٢٤(فتاوى ابن باز ) ٢(

، وفتاوى ابن عثيمني ٤٩ لأللباين ص»ملسو هيلع هللا ىلصحجة النبي «و
، )١١/١٣١( وفتاوى اللجنة الدائمة ،)٢١/٣٠٨(
 .٥٦ ص»مفيد األنام«و
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 ٦٤ 

ًجدة، إال إذا مل حياذ ميقاتا مثل أهل سواكن يف 
السودان ومن يمر يف طريقهم فإهنم حيرمون من 

 .جدة
ًوجدة ليست ميقاتا للوافدين إليها ولو  •

ًأقاموا هبا مدة، بل حيرمون إذا حاذوا امليقات برا 
ًوبحرا وجوا، نعم هي ميقات ألهلها وملن وف د إليها ً

غري مريد للحج أو العمرة، ثم أنشأ احلج والعمرة 
 .منها

ومن مل يكن يف طريقه ميقات فإنه حيرم إذا  •
                                                             

/ ٢١(، وفتاواه ٤٨-٤٦منسك الشيخ ابن عثيمني ص) ١(
مفيد «، و)٣٥، ١٧/٢٤(، وفتاوى ابن باز )٢٨٢
 .٥٩ ص»األنام

/٢١(، وفتاوى ابن عثيمني )١٧/٣٤(فتاوى ابن باز ) ٢(
 ).١٣٠، ١١/١٢٦(، وفتاوى اللجنة )٣٨٤، ٢٧٦
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 ٦٥ 

 ميقات منها، فإن مل متكن املحاذاة أحرم إذا َلَّحاذى أو
كان بينه وبني مكة مرحلتان ومها يوم وليلة، ومقدار 

ًذلك ثامنون كيال تقريبا ً. 
ًت وهو ال يريد حجا وال َّومن مر هبذه املواقي •

؛ فإنه حيرم حيج أو يعتمرعمرة ثم بدا له بعد ذلك أن 
ديث ابن من املكان الذي عزم فيه عىل ذلك، حل

« : املتقدم، وفيه{اس عب   
«، لكن إن كان باحلرم ونوى العمرة 

 ملا أرادت < ألن عائشة خرج إىل احلل ليحرم منه؛
 قال املحب ،ملسو هيلع هللا ىلص إىل التنعيم بأمره العمرة خرجت

ًال أعلم أحدا جعل مكة ميقاتا للعمرة": الطربي ً" ،
« :ملسو هيلع هللا ىلص قوله": وقال    «

 ).١٧/٤١(، وفتاوى ابن باز ٩منسك النووي ص) ١(                                                             
 ).١٧٨٧(أخرجه البخاري ) ٢(
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 ٦٦ 

ُمن أراد أن حيرم به: أي ."هذا يف احلج باإلمجاع
 .ه من احلرمفمن مكان

ً من بلده قاصدا املدينة أوالَمِدَومن ق • كام  ـ ً
، ونزل يف جدة ثم سافر   ـجاج اآلنيفعله كثري من احل

ًمن جدة إىل املدينة، ثم رجع من املدينة حمرما من 
؛ ألنه نوى فال بأس) ذي احلليفة(ميقات أهل املدينة 
 .العمرة من املدينة

جدة، ومن كان مسكنه دون املواقيت، كسكان •
وأم السلم، وبحره، والرشائع، وأشباهها؛ فمسكنه هو 

                                                             
، وإن أحرم من مكة أو ٩٩ ص»القرى لقاصد أم القرى«) ١(

ًاحلرم قارنا فال دم عليه؛ ألجل إحرامه بالعمرة من احلرم؛ 
. ًتغليبا للحج عىل العمرة الندراجها فيه وسقوط أفعاهلا

 .٥٨ ص»مفيد األنام«
 ).٣٣٧، ٢١/٣١٣(فتاوى ابن عثيمني ) ٢(
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 . بام أراد من حج أو عمرةميقاته، فيحرم منه
َّومن مر هبذه املواقيت وهو ال يريد احلج وال  •

العمرة فإنه ال جيب عليه اإلحرام، إذا كان قد أدى 
«: ملسو هيلع هللا ىلص، ملفهوم قوله الفريضة  
« أما من مل يؤد الفريضة فالواجب عليه أن ،

 .يؤدهيا إذا قدر عليها وال يؤخر
                                                             

 بأن بالده كلها منزله، »الغاية«شيخ مرعي يف وجزم ال) ١(
ومن منزله دوهنا فميقاته منه، : وقال حممد اخللويت

 .٥٧ ص»مفيد األنام«. انتهى. واملراد من بلده
»مفيد األنام«، و٩٨ للمحب الطربي ص»القرى«) ٢(

»التحقيق«، و)١٤، ١١/ ١٧(، وفتاوى ابن باز ٦٢ص
كر يف ، وذ٢٢، ومنسك ابن عثيمني ص٢٣-٢٢ص

ًأن من كان يعمل بعيدا وأهله بجدة ): ٢١/٣٠٣(فتاويه 
ثم سافر جلدة فإن كان أصل سفره ألهله فإنه يذهب إليهم 
بدون إحرام من امليقات، ومتى عزم عىل العمرة أحرم من 
= 

٦٧ 
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 ٦٨ 

 العمرة فتجاوز امليقات ومل ومن قصد احلج أو •
،  الذي مر عليهحيرم منه؛ فإنه يرجع وحيرم من امليقات

فإن مل يرجع وأحرم من دونه فعليه دم جيزئ يف 
من نيس من نسكه ": {األضحية؛ لقول ابن عباس 

ًشيئا أو تركه فليهرق دما ً". 
وأهل الطائف ونحوهم ال حرج عليهم يف  •

رام والتطيب يف منازهلم، مالبس اإلحاالغتسال وارتداء
 .ثم خيرجون بسياراهتم وحيرمون من امليقات

                                                              
جدة، وأما إن كان سفره للعمرة ويريد معها زيارة أهله 

 .فإنه حيرم من امليقات
، )٢/٢٤٤(، والدارقطني )١/٤١٩(رواه اإلمام مالك ) ١(

): ٤/٢٩٩ (»اإلرواء«، وقال يف )٥/١٥٢(والبيهقي 
 ً.ثبت موقوفا

 ).١٧/٥٢(فتاوى ابن باز ) ٢(

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


 ٦٩ 

املدينة النبوية أحرموا بوأهل الشام إذا اجتازوا  •
من ميقات أهل املدينة، فإن هذا هو املستحب هلم 

 .باالتفاق

                                                             
 ورجح العالمة ،)٢٦/١٠٠( يف منسكه قاله شيخ اإلسالم) ١(

، وجوب إحرامهم من )٢١/٣٨١(ابن عثيمني يف فتاويه 
فة ميقاهتم ذي احلليفة فال حيل هلم تأخري اإلحرام إىل اجلح

«األصيل؛ حلديث 
«. 
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 :منهاع له أمور ُإذا وصل إىل امليقات، رش
د إلهالله َّجتر: ملسو هيلع هللا ىلصستحب له أن يغتسل ألنه ُي -١

دت بذي ميس ملا ولُ أسامء بنت عملسو هيلع هللا ىلص، وأمر واغتسل
من":{ ، وقال ابن عمررمُاحلليفة أن تغتسل ثم حت

                                                             
، )٤/١٦١(واللفظ له، وابن خزيمة ) ٨٣٠(رواه الرتمذي ) ١(

صحيح «، وصححه األلباين يف )١/٤٤٧(واحلاكم 
 ).١/٢٥٠ (»الرتمذي

له كام يف حديث جابر املشهور، انظر ختريج العالمة األلباين ) ٢(
دليل عىل صحة إحرام احلائض والنفساء، : ، وفيه٥١ص

فتفعل ما يفعله احلاج غري أهنا ال تطوف بالبيت حتى تطهر، 
، وال حرج أن تقرأ القرآن ٦٩ ص>كام يف حديث جابر 

هي والنفساء بدون مس للمصحف عىل الصحيح لعدم 
= 

٧٠ 
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 ٧١ 

 ."السنة أن يغتسل الرجل إذا أحرم
 الطيب يف رأسه بسن له أن يتطيب بأطيُوي -٢

«: ملسو هيلع هللا ىلص؛ لقوله وحليته ال يف ثياب اإلحرام
«. 
الطيب بعد اإلحرام؛ لقول عائشة   وال يرض بقاء

ملسو هيلع هللا ىلص« :عنهاريض اهللا تعاىل 
      

                                                              
النص الصحيح الرصيح باملنع، قاله العالمة ابن باز يف 

 ).١٧/٦٦(فتاويه 
: »جممع الزوائد«، وقال اهليثمي يف )١٠٨٤(أخرجه البزار ) ١(

اإلجياز يف «قال النووي يف . رجال البزار كلهم ثقات
صح إحرامه وفاته ...فإن ترك الغسل ":٩ ص»املناسك

 ."الفضيلة، بل لو أحرم اجلنب صح إحرامه
وانظر فتاوى ). ١١٧٧(، ومسلم )١٥٤٢(رواه البخاري ) ٢(

 ).٢٢/٩( ابن عثيمني
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«. 
 وال لون له، وطيب النساء وطيب الذكر له رائحة

 .له لون وال رائحة له
ًإن مل يكن مريدا التضحية ودخل  ـ ويأخذ -٣

ه وأظفاره وعانته وإبطيه ما من شارب ـ شهر ذي احلجة
 وليس هذا من خصائص  احلاجة إىل أخذهتدعو

 لئال حيتاج إىل أخذ ذلك بعد اإلحرام اإلحرام لكن
وأما اللحية فيحرم حلقها أو أخذ . َّوهو حمرم عليه

 .يشء منها يف مجيع األوقات
                                                             

. واللفظ له) ١١٨٩(، ومسلم )١٥٣٩(رواه البخاري ) ١(
 ).٢٦/١٠٧(وانظر منسك شيخ اإلسالم 

 .١٢ لأللباين ص»مناسك احلج والعمرة«) ٢(
/٢٦(، ومنسك شيخ اإلسالم ٩ للنووي ص»اإلجياز«) ٣(

التحقيق «، و٢٩٠، ٧١-٧٠ ص»مفيد األنام«، و)١٠٩
= 

٧٢ 
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 ٧٣ 

ًيلبس الذكر إزارا ورداء، ويستحب أن ثم  -٤ ً
 ويستحب  وجيوز غري األبيض،يكونا أبيضني نظيفني،

«: ملسو هيلع هللا ىلصأن حيرم يف نعلني؛ لقوله 
«. 

وأما املرأة فيجوز هلا أن حترم فيام شاءت من
 .، دون تربج أو تشبه بالرجال يف لباسهمالثياب 
قع والنقاب والقفاز حال ليس هلا لبس الربو

إحرامها، لكن جيب أن تغطي وجهها وكفيها عند 
                                                              

 .١٧-١٦ للعالمة ابن باز ص»اإليضاحو
»تلخيص احلبري«، وعزاه يف )٢/٣٤(أخرجه اإلمام أمحد ) ١(

 وقال يف أليب عوانة بسند عىل رشط الصحيح،) ٢/٢٣٧(
وتباح النعل كيف كانت؛ إلطالق "):٥/٤٢٦ (»الفروع«

، )٢٦/١٠٩(منسك شيخ اإلسالم : وانظر ".إباحتها
 .١١ لأللباين ص»مناسك احلج والعمرة«و

 ).٦٠-١٧/٥٩(فتاوى ابن باز ) ٢(
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 ٧٤ 

القفازين؛ ألنه ر الرجال األجانب بغري النقاب ومرو
، وال يشء عليها إن هام هنى املحرمة عن لبسملسو هيلع هللا ىلص

مس اخلامر وجهها عند احلاجة له، وال يرشع هلا وضع 
 .عصابة عىل رأسها

أو ألسود وختصيص إحرام املرأة باألخرض أو ا
 .ال أصل لهغريمها 

 ثياب اإلحرام بثياب إحرام ريوجيوز تغي
 .أخرى
وليس لإلحرام صالة ختصه، لكن إن أدركته  -٥

 إحرامه؛ صىل ثم أحرم بعدها قبلالصالة املفروضة 
                                                             

 ).١٨٣٨(رواه البخاري ) ١(
، ومنسك الشيخ ابن ١٨،٣٦منسك الشيخ ابن باز ص) ٢(

 .٤١،٤٢عثيمني ص
 .٤١ له ص»املنهج«، و٤٢منسك الشيخ ابن عثيمني ص) ٣(
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فإن مل يكن وقت .  أحرم بعد صالة الظهرملسو هيلع هللا ىلصألنه 
وأما . فريضة صىل ركعتني ينوي هبام سنة الوضوء

 .يانِّتصل ائض والنفساء فإهنام الاحل
نية :  واإلحرامرم،ُوبعد فراغه من الصالة حي -٦

النسك قلبه الدخول يف ب فينوي الدخول يف النسك،
 .الذي يريده من حج أو عمرة

رشع له التلفظ بام نوى، فإن كانت نيته العمرة ُوي
لبيك : ، وإن كانت نيته احلج قاللبيك عمرة: قال

                                                             
، وفتاوى ابن عثيمني ١٥كذا يف منسك الشيخ األلباين ص) ١(

/ ٢٦(، ورجحه شيخ اإلسالم يف منسكه )٢٢/١٣(
هل العلم منهم النووي يف واختار مجع من أ). ١٠٩

 .أن لإلحرام صالة مسنونة ركعتني: ١٠ ص»اإلجياز«
، وجمموع فتاويه ١٩-١٨ للشيخ ابن عثيمني ص»املنهج«) ٢(

)٢٢/١٤.( 
 :)١٠٥-٢٦/١٠٤(وقال شيخ اإلسالم يف منسكه ) ٣(

= 

٧٥ 
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 ٧٦ 

َّا لبى عوإن نوامها مجي، ً لبيك حجااللهم: ، أوًحجا ً
؛ ودليل ذلك أن ًاللهم لبيك عمرة وحجا: بذلك فقال

 تلفظ باحلج وتلفظ بالعمرة، وهكذا ملسو هيلع هللا ىلصالنبي 
خرجنا ": >الصحابة تلفظوا بذلك، قال أبو سعيد 

، ولو مل "ملسو هيلع هللا ىلصمع رسول اهللا
 .يتلفظ كفت النية

نوى إال يف اإلحرام رشع له التلفظ بام ُوال ي
 .ملسو هيلع هللا ىلصن النبي عخاصة؛ لوروده 

                                                              
، ثم "ًلبيك عمرة متمتعا هبا إىل احلج: ًإن كان متمتعا قال"

هام قال من ذلك أجزأه باتفاق م": قال بعد ذكر صيغ أخرى
 ."األئمة، ليس يف ذلك عبارة خمصوصة

 ).١٢٤٧(رواه مسلم ) ١(
/٢٦(، ومنسك شيخ اإلسالم ١١ للنوي ص»اإلجياز« )٢(

 ).١٧/٧١( وفتاوى ابن باز ،)١٠٥
 .١٩-١٨ ص»التحقيق واإليضاح«) ٣(
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 ٧٧ 

اللهم " :ًوال يقول شيئا بني يدي التلبية مثل قوهلم
؛"إين أريد احلج أو العمرة، فيرسه يل، وتقبله مني

 .ملسو هيلع هللا ىلصلعدم وروده عن النبي 
واألفضل أن يكون التلفظ بذلك بعد  -٧

استوائه عىل مركوبه من دابة أو سيارة أو غريمها؛ ألن 
َّ إنام أهل بعدما استوى عىل راحلته، ملسو هيلع هللا ىلصبي الن

وانبعثت به من امليقات للسري، هذا هو األصح من 
؛ ألن ً، ويكون مستقبال القبلة أقوال أهل العلم 

 كان يركب راحلته فإذا استوت به {ابن عمر 
                                                             

 ابن عثيمني  الشيخ، وفتاوى١٣منسك الشيخ األلباين ص) ١(
)١٩-١٨ /٢٢.( 

 الشيخ ابن عثيمني ه، ورجح١٩ ص»التحقيق واإليضاح«) ٢(
 ).٢٢/٩٩(يف فتاويه 

 .١٦أللباين صمنسك ا، و١١منسك النووي ص) ٣(

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


 ٧٨ 

ملسو هيلع هللا ىلصًاستقبل القبلة قائام ثم يلبي، وخيرب أن رسول اهللا 
ه حجة ال رياء فيها اللهم هذ":  ويقول،فعل ذلك

  ."معةُوال س
 قرن مع تلبيته االشرتاط عىل ربه َّوإن أحب -٨

؛ ًتعاىل؛ خوفا من العارض، من مرض أو خوف
«: فيقول عند إحرامه   

                                                             
 ).١٢٥٩(، ومسلم )١٥٥٣(رواه البخاري ) ١(
»مناسك احلج والعمرة«. [رواه الضياء بسند صحيح) ٢(

 ].١٦لأللباين ص
) ابن تيمية(نا واستحب شيخ"):٦/٣٢٩ (»الفروع« قال يف )٣(

قال العالمة و ".ًاالشرتاط للخائف خاصة؛ مجعا بني األدلة
ًعن االشرتاط خوفا من ) ٢٢/٢٩(ابن عثيمني يف فتاويه 

األفضل أن ال تشرتط، وإن اشرتطت ": حوادث السيارات
، ومال إليه سامحة الشيخ ابن باز يف رشحه لبلوغ "فال بأس

 ).، تسجيالت الربدين٤ش(املرام 
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 ٧٩ 

« باعة ُ ضملسو هيلع هللا ىلص؛ كام جاء يف تعليم النبي
 .بنت الزبري، وكانت شاكية

ُمنع من إمتام نسكه حتلل  وفائدة االشرتاط أنه إذا 
 .ليس عليه فدية وال قضاء: ًجمانا، أي
وإذا أحرمت املرأة بالعمرة فلها أن تشرتط  -٩

خشية احليض ألنه حيبسها عن إمتام عمرهتا وال 
تستطيع معه التخلف عن رفقتها، أما احلج فوقته 

 .واسع فاحليض ال يكون فيه إحصار
 لعادة وال حرج أن تأخذ املرأة ما يمنع ا

الشهرية يف أيام احلج والعمرة، حتى تطوف وال حتبس 
                                                             

 ).١٢٠٧(، ومسلم )٥٠٨٩(لبخاري ا) ١(
 ).٢٢/٢٨(فتاوى ابن عثيمني ) ٢(
/٢٢(، وفتاوى ابن عثيمني )٦٥-١٧/٦٤(فتاوى ابن باز ) ٣(

٣٢، ٣٠.( 
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 ٨٠ 

 .عن يشء من أعامل احلج
  ومن رفض إحرامه مل يفسد إحرامه بذلك؛

ألن اإلحرام عبادة ال خيرج منها بالفساد فلم خيرج 
منها برفضها، ومل يلزمه دم لذلك الرفض ألنه جمرد 

 حيصل إال بأحد ثالثة والتحلل من احلج ال. نية
 بإكامل أفعاله، أو التحلل منه عند احلرص، إما: ورأم

أن حميل حيث : أو بالعذر إذا رشط يف ابتداء إحرامه
 .حبستني

                                                             
/٢٢(، وفتاوى ابن عثيمني )١٧/٦١(فتاوى ابن باز ) ١(

، وروى ذلك سعيد بن منصور عن ابن عمر، )٣٩٤، ٣٩٢
 .٤٦٥ للمحب الطربي ص»القرى«كام يف 

 .١٨٩-١٨٨ ص»مفيد األنام«) ٢(
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يصح حج الصبي واجلارية الصغرية؛ لقول جابر 

: ، فقالتملسو هيلع هللا ىلصً صبيا هلا إىل رسول اهللا ٌ امرأةْفعتَر: >
 .««: قاليا رسول اهللا أهلذا حج؟ 

: ملسو هيلع هللا ىلصلكن ال جيزئهام عن حجة اإلسالم، لقوله 
»«. 

 :ويتعلق بإحرام الصغري مسائل •
نوى اإلحرام  يزي دون التمإن كان الصبي -١

                                                             
 .٩٤-٩٣ ص> حديث جابر )١(
، )١/٤١٨( واحلاكم ،)٤/٣٢٥(أخرجه البيهقي ) ٢(

، وقال الشيخ ابن باز )٤/٧١ (»الفتح«وصححه احلافظ يف 
 .سنده حسن: ٣٠ ص»التحقيق«يف 

وى ، وفتا)٥/٢١٥ (»الفروع« يف دون سن السابعة كام: أي) ٣(
= 

٨١ 
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 ٨٢ 

 به ويقوم بمصاحله وهو الذي يتوىل احلج،عنه وليـّه
ي ِّده من املخيط ويلبِّ فيجر،من أب أو أم أو غريمها

ً ويصري الصبي حمرما "لبيك لفالن":  فيقولعنه،
 .بذلك، فيمنع مما يمنع منه املحرم الكبري

ُوأما إن كان الصبي مميزا فإنه حي  . رم بإذن وليهً
، كالرمي ونحوه، هعجزيويفعل الويل عنه ما  -٢

ويلزمه فعل ما سوى ذلك من املناسك، كالوقوف 
 .ومزدلفة، والطواف والسعي، واملبيت بمنى بعرفة
َِوإذا عجز عن الطواف والسعي ط -٣  به يف

 أن ينوي الطواف  واألفضل حلاملهً. به حمموالَعيُسو
ً، ويطوف لنفسه طوافا مستقال،للصغريوالسعي  ً

                                                              
 .اريةاجل: ومثل الصبي). ١٧/٧٢(ابن باز 

 ).١٧/٧٢(جمموع فتاوى ابن باز ) ١(
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 ٨٣ 

ُويسعى لنفسه سعيا مستقال، فإن نوى احلامل ًًَ  الطواف
ل أجزأه  عنه وعن املحموَ والسعي،عنه وعن املحمول

 مل يأمر ملسو هيلع هللا ىلص؛ ألن النبي  قويل العلامءِّ أصحذلك يف
التي سألته عن حج الصبي أن تطوف له وحده، ولو 

 .ملسو هيلع هللا ىلصًكان ذلك واجبا لبينه النبي 
ِّبي واجبا عىل وليوليس اإلحرام عن الص -٤ ه، ً

ري، وإن إن فعله فله أجر اإلعانة عىل اخل، ٌبل هو نفل
 .ّلويلال لأجر احلج للصبي تركه فال حرج عليه، و

وذكر املوفق يف ":قال العالمة ابن جارس -٥
أن الصبي ال جيب عليه القضاء إذا أفسد : ًاملغني وجها

                                                             
» واإليضاحقالتحقي«كذا قال العالمة ابن باز كام يف ) ١(

»املنهج«ال جيزئ، واختاره يف : ، والقول الثاين٣٢ص
 .٣٩ص

 .١٨ ص»مفيد األنام«يف ) ٢(

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


 ٨٤ 

حجه؛ لئال جتب عبادة بدنية عىل من ليس من أهل 
 ".التكليف، وهذا الوجه وجيه
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 ٨٥ 


، وهي إجابة دعوة «« التلبية

م إىل حج بيته، عىل لسان خليلهاهللا خللقه حني دعاه
ي هو املستسلم املنقاد لغريه،ِّ، وامللبu إبراهيم
 حلكمك، ٌ أنا جميبك لدعوتك، مستسلم:واملعنى

                                                             
)٨٣٠ (»الصحيحة«ّهو جزء من حديث صحيح خمرج يف ) ١(

«: بلفظ
«] .»١٨ لأللباين ص»مناسك احلج والعمرة.[

: ، وقيلملسو هيلع هللا ىلصحممد : هو اهللا تعاىل، وقيل: الداعي قيل) ٢(
»يح الفروعحتص«، قال املرداوي يف uإبراهيم 

، وقد قطع uأكثر العلامء عىل أنه إبراهيم " ):٥/٣٨٨(
وقال شيخ ". به البغوي وغريه من أهل التفسري

هيم اهي إجابة دعوة اهللا عىل لسان خليله إبر: الماإلس
u .»١١٧ص» مفيد األنام. 
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 ٨٦ 

.، وال أزال عىل ذلكٍ بعد مرةً، مرة ألمركٌمطيع
 . مؤكدةٌوهي سنة

: > هللا تعاىل، وهلذا قال جابر ٌويف التلبية توحيد
» ملسو هيلع هللا ىلص  

       
     «وقوله ، :"

"قوله إشارة إىل  :""وأهل ،َّ :
 .رفع صوته بالتلبية: أي

 :ومن آداب التلبية  
« :ملسو هيلع هللا ىلصتلبية النبي بأن يلبي  -١

        
                                                             

ختريج حديث «، و١٢منسك شيخ اإلسالم ص: انظر) ١(
 ).١٧/٧٦(، وفتاوى ابن باز ٥٥ص: »>جابر 

 .١٤٣ ص»القرى«قاله املحب الطربي يف ) ٢(
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 ٨٧ 

   « . وقد قال جابر< :»
  ملسو هيلع هللا ىلص« . ملسو هيلع هللا ىلصوكان من تلبيته:

»«. 
 وقف ملسو هيلع هللا ىلص أن رسول اهللا {وعن ابن عباس 

«: بعرفات، فلام قال    
«. 

                                                             
اإلجياز يف «: وانظر. ٥٦-٥٥ ص»ختريج حديث جابر«) ١(

 .١٣ ص للنووي»املناسك
/ ٥(، رواه النسائي >َّصح ذلك من حديث أيب هريرة ) ٢(

 ].٥٥ ص»ختريج حديث جابر«). [١٦١
/ ١(، واحلاكم )١/١١٥/٢(رواه الطرباين يف األوسط ) ٣(

من طرق أخرى، وسنده حسن، قاله العالمة األلباين ) ٤٦٥
اإلجياز يف «وقال النووي يف . ٧٤ ص»ملسو هيلع هللا ىلصحجة النبي «يف 

لبيك إن : ًذا رأى شيئا فأعجبه قالوإ": ١٤ ص»املناسك
 ."العيش عيش اآلخرة
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ل، وإن كانت  أفضملسو هيلع هللا ىلص  تلبيتهقتصار عىلواال -٢
والناس  ":>الزيادة عليها جائزة؛ لقول جابر 

َّردَلبيك ذا املعارج، لبيك ذا الفواضل، فلم ي: يزيدون
 ."ً عليهم شيئا منهملسو هيلع هللا ىلصرسول اهللا 

":  يزيد فيها{وكان ابن عمر 
". 

«: ملسو هيلع هللا ىلصوالسنة رفع الصوت بالتلبية؛ لقوله  -٣


« . ملسو هيلع هللا ىلصوقوله: »
                                                             

، ومنسك النووي ٥٥ ص»>ختريج حديث جابر «) ١(
 .١٤٣ للطربي ص»القرى«، و١٣ص

، )١٥٩٠(»صحيح أيب داود«: وانظر). ١١٨٤(رواه مسلم ) ٢(
 .١٦ لأللباين ص»مناسك احلج والعمرة«و

سائي ، والن)٨٢٩(، والرتمذي )١٨١٤(أخرجه أبو داود ) ٣(
= 

٨٨ 
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 ٨٩ 

« . يرصخون هبا ملسو هيلع هللا ىلصوهلذا كان أصحاب النبي 
 إذا ملسو هيلع هللا ىلصكان أصحاب النبي ": ًرصاخا، وقال أبو حازم

 ."وحاء حتى تبح أصواهتمُأحرموا مل يبلغوا الر
ولـيل؛ لقـية والتهلـبالتلبها ـ خيلطه أنـول -٤

، فام ملسو هيلع هللا ىلصخرجت مع رسول اهللا ": >ابن مسعود 
                                                              

وصححه األلباين يف ). ٢٩٢٢(، وابن ماجه )٥/١٦٢(
 ).٢/٢٣(صحيح الرتغيب 

وهو . حديث حسن: ١٧قال العالمة األلباين يف منسكه، ص) ١(
). ١٥٠٠ (»الصحيحة«، و)١١٠١ (»صحيح اجلامع« يف

سيالن دماء اهلدي : والثج. رفع الصوت بالتلبية: والعج
 .واألضاحي

بسند جيد، ) ٧/٩٤ (»املحىل« يف رواه سعيد بن منصور كام) ٢(
ورواه ابن أيب شيبة بإسناد صحيح عن املطلب بن عبد اهللا، 

منسك األلباين، . [، وهو مرسل)٣/٣٢٤ (»الفتح«كام يف 
 ].١٧:ص
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 ٩٠ 

 إال أن خيلطها ،ترك التلبية حتى رمى مجرة العقبة
 ."بتلبية أو هتليل

خاصة  للمحرم أن يكثر من التلبية، رشعُوي -٥
عند تغري األحوال، وإقبال الليل أو النهار، وإذا عال 

ًرشفا أو هبط واديا؛ لقوله  : uموسى  يف ملسو هيلع هللا ىلصً
»«. 

                                                             
بسند جيد، وصححه احلاكم ) ١/٤١٧(رواه اإلمام أمحد ) ١(

 للشيخ »مناسك احلج والعمرة«. [والذهبي) ١/٤٦٢(
 ].١٨األلباين، ص

ويف احلديث أن ": قال احلافظ). ١٥٥٥(رواه البخاري ) ٢(
التلبية يف بطون األودية من سنن املرسلني، وأهنا تتأكد عند 

 للعالمة»املنهج«: وانظر. "اهلبوط، كام تتأكد عند الصعود
، ١٤وقد ذكر النووي يف منسكه ص. ١٨ابن عثيمني، ص

أنه يستحب اإلكثار من : ١٢وشيخ اإلسالم يف منسكه ص
 .التلبية عند تغري األحوال
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 ٩١ 

والنساء يف التلبية كالرجال؛ لعموم النصوص، -٦
فريفعن أصواهتن مامل ختش الفتنة، وقد قال القاسم بن 

 ليلة النفر، فسمع صوت >خرج معاوية ": حممد
عائشة أم املؤمنني، : من هذا؟ قيل: تلبية، فقال

 ."اعتمرت من التنعيم
إذا بلغ احلرم املكي، ورأى بيوت مكة ف -٧
ريهاـبغ غالـرغ لالشتـ؛ ليتفبية ـن التلـع كـأمس

                                                             
، وسنده )٩٥-٧/٩٤ (»املحىل«رواه ابن أيب شيبة كام يف  )١(

، وقال شيخ اإلسالم ]١٨منسك األلباين، ص. [صحيح
واملرأة ترفع صوهتا بحيث "): ٢٦/١١٥(يف منسكه 

أن : السنة"):٥/٣٩٤ (»الفروع«، ويف "تسمع رفيقتها
  ".ًال ترفع صوهتا، حكاه ابن عبد الرب إمجاعا

عن ابن عمر، والبيهقي، ) ١٥٧٣(رواه البخاري  )٢(
منسك األلباين ). [٢٥٥، ٣/٢٣٩ (»املجمع«: وانظر
 ].١٩ص
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 ٩٢ 

 .مما يأيت
والتلبية مرشوعة يف العمرة من اإلحرام إىل أن  -٨

يبدأ الطواف، ويف احلج من اإلحرام إىل أن يبدأ برمي 
 .مجرة العقبة يوم العيـد

تبعه بأن يلبي أحدهم وي ـ والتلبية اجلامعية -٩
 وال ملسو هيلع هللا ىلصال جتوز؛ لعدم ورودها عن النبي  ـ اآلخرون

 . بل هي بدعة}عن خلفائه الراشدين 

                                                             
 .١٩ منسك الشيخ األلباين، ص)١(
، وفتاوى ابن عثيمني ٦٣، ٤٠ ص»التحقيق«كام يف ) ٢(

: ٣٣، واختار العالمة األلباين يف منسكه ص)٢٢/٩٨(
 .قطع التلبية مع آخر حصاة

، وفتاوى ابن عثيمني )١١/٣٥٨(تاوى اللجنة الدائمة ف) ٣(
)٢٢/٢٨٣.( 
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شوال،: وهيـ  من وصل إىل امليقات يف أشهر احلج

وهو  ـ دة، والعرش األول من ذي احلجةعقوذو ال
 :ساكثالثة أن بني َُّريُقاصد احلج من عامه، فإنه خي

                                                             
َّ ملا وصل إىل امليقات يف حجة الوداع، خريملسو هيلع هللا ىلصألن النبي ) ١( 

قاله العالمة ابن باز يف . أصحابه بني هذه األنساك الثالثة
: )١٧/٨٥(، وذكر يف فتاويه ٢٧ ص»التحقيق واإليضاح«

 للصحابة أن ملسو هيلع هللا ىلصلنبي أن القول بنسخ القران واإلفراد بأمر ا
قد أمجع : قالوقول باطل ال أساس له من الصحة، : يتمتعوا

. اإلفراد والقران والتمتع: العلامء عىل أن األنساك ثالثة
) ٦٢-٢٢/٦١(واختاره العالمة ابن عثيمني يف فتاويه 

من منع اإلفراد فقوله ضعيف خمالف هلدي اخللفاء ": وقال
، وال} الراشدين الراشدين، وليس أفقه من اخللفاء

والصواب ما ذهب ... {عباس أفقه من أيب بكر وعمر ابن 
= 

٩٣ 
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.....................................................

                                                              
ابة الذينـأن التمتع واجب عىل الصح: ~إليه شيخ اإلسالم 

 يف ذلك اليوم حتى تثبت هذهملسو هيلع هللا ىلصكلمهم رسول اهللا 
الشعرية وهي جواز العمرة يف أشهر احلج ملن أراد احلج، 

... ل االستحبابوأما من بعدهم فاألمر يف حقهم عىل سبي
: )١٢٢٤( يف صحيح مسلم >الدليل حديث أيب ذر 

ًالوجوب كان خاصا هبم؛ ال أن : أي. "كانت لنا خاصة
التمتع خاص هبم أو بذلك العام بل هو مرشوع لغريهم 

!يا رسول اهللا:  قال>ًاستحبابا؛ ألن رساقة بن مالك 
: ملسو هيلع هللا ىلصأرأيت متعتنا هذه ألعامنا هذا أم ألبد األبد؟، فقال 

»«
 عىل التخيري بني األنساكَّ، ونص]٦٢-٦١حديث جابر ص[

ومن أهل ). ٢٦/١٠٠(الثالثة شيخ اإلسالم يف منسكه 
ِّ وال جيوز غريه كالعالمة األلباين، العلم من يوجب التمتع

»الفروع«، قال يف ١٨ ص»ملسو هيلع هللا ىلصحجة النبي «: كام يف
".قاله ابن عباس ومن وافقه من أهل احلديث"):٥/٣٣٠(

= 

٩٤ 
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 ٩٥ 

رم يف أشهر احلج ُ، وهو أن حيالتمتع: األول §
بالعمرة وحدها، ثم يفرغ منها بطواف وسعي وحلق 

رم باحلج يف وقته ُ من إحرامه، ثم حيَّأو تقصري، وحيل
 .من ذلك العام

واحلج وهو أن حيرم بالعمرة ران، ِالق: الثاين §
                                                              

َّلو ادعى : صار وعيون املسائلتن ويف اال"):٥/٣٧٣(وقال 
ّمد ّع وجوب الفسخ مل يبعد، واختار ابن حزم وجوبه، 

وإنام  ".هو قول ابن عباس وعطاء وجماهد وإسحاق: وقال
ّنقلته لئال يظن  أنه من مفردات العالمة األلباين، وإن كان ُ

َّخيري "):٥/٣٣٠ (»الفروع«ر ما تقدم، وكام قال يف الظاه ُ
 ".ًبني التمتع واإلفراد والقران، وذكره مجاعة إمجاعا

 أن يأيت :)٢٢/٦٩(واشرتط العالمة ابن عثيمني يف فتاويه ) ١(
ٍبالعمرة وهو ناو احلج، فلو أتى بعمرة ومل ينو احلج ثم بدا 

أيت بعمرة له أن حيج فليس بمتمتع بل هو مفرد، إال أن ي
 .أخرى للتمتع
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 ٩٦ 

ًمجيعا، أو حيرم بالعمرة أوال ثم يدخل  احلج عليها قبل ً
 فإذا وصل إىل مكة طاف للقدوم، الرشوع يف طوافها،

ًثم سعى بني الصفا واملروة للعمرة واحلج سعيا واحدا،  ً
. إحرامه إال يوم العيدنوال حيلق وال يقرص، وال حيل م

 .َّوإن أخر السعي إىل ما بعد طواف احلج فال بأس
ران جائز ولو مل يسق اهلدي؛ ألن بعض ِوالق

:  بمكةملسو هيلع هللا ىلصالصحابة أحرموا قارنني، فقال رسول اهللا 
»

«. 
، وهو أن حيرم باحلج وحده فإذا اإلفراد: الثالث §

وصل مكة طاف للقدوم، ثم سعى للحج، وال حيلق
وم العيد، وجيوز وال يقرص، وال حيل من إحرامه إال ي

                                                             
 .٦١حديث جابر ص) ١(
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 .أن يؤخر السعي إىل ما بعد طواف احلج كالقارن
وهبذا يتبني أن أعامل املفرد والقارن سواء، إال  •

 .أن القارن عليه اهلدي حلصول النسكني له دون املفرد
 إذا كان مل يسق  التمتع:وأفضل هذه األنواع •
 وحثهم  به أمر أصحابهملسو هيلع هللا ىلص؛ ألن النبي اهلدي

                                                             
وال يأيت بعمرة بعد حج اإلفراد ألنه ال أصل لذلك، إال ) ١(

 ملا حاضت <املرأة إذا حصل هلا مثل ما حصل لعائشة 
فاعتمرت بعد طهرها من التنعيم، وكذلك من يصعب عليه 

، فليخرج إىل التنعيم ُالرجوع ملكة ومل يؤد فرض العمرة بعد
منسك شيخ . [ه من احلل وحيرم هبا قضاء للواجبأو غري

، ٢٢/٣٧(، وفتاوى ابن عثيمني )٢٦/١٠٣(اإلسالم 
السلسلة «، و٢٠ لأللباين ص»ملسو هيلع هللا ىلصحجة النبي «و) ٥٨

): ١٩٨٤(حديث ها يف ختريج َّ، وسام)٢٢٢٦ (»الصحيحة
 ].ًبيانا حلقيقتها) عمرة احلائض(بـ

/٢٢( ، وفتاوى ابن عثيمني)١١/١٦٠(فتاوى اللجنة ) ٢(
= 

٩٧ 
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 ٩٨ 

 أن يفسخوا نية احلج إىل العمرة من عليه، بل أمرهم
ً أحرم قارنا أو مفردا وال وعليه فمنأجل التمتع،  ً

 فوات احلج فإنه يتأكد عليه أن يقلب إحرامه ىخيش
؛ لقول ًعا، ولو بعد الطواف والسعيتليصري متم

:  آخر طوافه عىل املروة، قالحتى إذا كان: >جابر 
»        

     
      

« . ويف رواية»   
     


                                                              
 ).٢٦/١٠١( شيخ اإلسالم يف منسكه ، واختاره)٦٤-٦٣

أنه يقلب : )٢٢/٣٨(وذكر الشيخ ابن عثيمني يف فتاويه ) ١(
 .ًإحرامه ولو بعد أربعة أيام، ويصري متمتعا
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 ٩٩ 

«. 
 أن القارن إذا ساق اهلدي يبقى عىل هُوعلم من •

ّإحرامه حتى حيل يوم النحر، وكذا املفرد إن ساق 
لكن السنة يف حق من ساق اهلدي أن حيرم . ًهديا

 قد فعل ذلك، ملسو هيلع هللا ىلصًا؛ ألن النبي يعباحلج والعمرة مج
وكان قد ساق اهلدي، وأمر من ساق اهلدي من 

.تهّأصحابه وقد أهل بالعمرة أن يلبي بحج مع عمر
                                                             

 .٦١-٦٠ ص»>ختريج حديث جابر «) ١(
ًوكذا املتمتع إن ساق هديا، كام قال ابن جارس يف منسكه ) ٢(

ته وسعى، ثبت عىل إحرامه إذا طاف لعمر":٨٩ص
لسوقه اهلدي، ولزمه إدخال احلج عىل العمرة؛ لسوقه 
ًاهلدي، ويثبت عىل إحرامه حتى حيل منهام مجيعا يوم  ّ

ًالنحر، وهذه احلالة يكون فيها متمتعا ال قارنا  وذكر ".ً
 .أنه ال حيلق وال يقرص بعد العمرة: ٢٧٦ص

 .٢٨ ص» واإليضاحقالتحقي«) ٣(
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ًوإذا أحرم بالعمرة متمتعا هبا إىل احلج، ثم مل  •
لعائق منعه  ـ يتمكن من إمتامها قبل الوقوف بعرفة

من دخول مكة، أو حيض حبس املتمتعة عن أداء 
ُ يدخل احلج عىل العمرة ةففي هذه احلال ـ عمرهتا

 .ًويصري قارنا
 هدي شكران ال جربان؛ عوجيب عىل املتمت •

 :برشوط أربعة
لو سافر لغري بلده كاملدينة أن ال يرجع لبلده، ف -١
قوله  لعموم األدلة ك؛  مل ينقطع متتعه والطائفوجدة

                                                             
مناسك احلج «، و١٤-١٣البن عثيمني ص »املنهج«) ١(

مفيد «، و)٥/٣٧٦ (»الفروع«، و٢٥ له ص»والعمرة
 .١٠٨ ص»األنام

 ).٩٤-١٧/٩٣(، وفتاوى ابن باز ١٣اإلجياز للنووي ص) ٢(
، ١٧/٩٥(و) ١٦/١٣٠(َّورجحه سامحة الشيخ ابن باز ) ٣(

= 

١٠٠
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 ١٠١

â ỳJsù yìGyJs? Íotç÷Kãèø9$$Î/ ín<Î) Ædkptø:$# $yJsù uéy£øätGóô$# z̀: تعاىل ÏB
Äìôâolù;$# á]عن عمر وابنه ذلك ، وروي ]١٩٦:البقرة}. 
، فلو أحرم هبا جأن حيرم بالعمرة يف أشهر احل -٢

يف رمضان وأقام بمكة ثم حج من عامه فال يلزمه 
 .اهلدي، إال أن يأيت بعمرة بعد رمضان

 .أن حيج من عامه -٣
 . املسجد احلرامّأن ال يكون من حارضي -٤

                                                              
~ وقال). ٢١/٣٠٢(، وابن عثيمني يف فتاويه )١٠٢

إن ": خ اإلسالم يف منسكهعن قول شي )٦٤-٢٢/٦٣(
:فهذا... كان يسافر سفرة للعمرة وللحج سفرة أخرى

... ~هكذا قال . "اإلفراد له أفضل باتفاق األئمة األربعة
ًالتمتع أفضل مطلقا؛ : لكن يف النفس من هذا يشء، فيقال

 عليه، ومل يقل إنه خاص بمن مل ّ أمر به وحثملسو هيلع هللا ىلصألن النبي 
 اهـ.يأت من قبل
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 ١٠٢

 هم أهل احلرم ومن : املسجد احلراموحارضو •
كانوا قريبني منه بحيث ال يكون بينهم وبني احلرم 

ًمسافة تعد سفرا ُّ ُ، فيصح  كأهل الرشائع ونحوهم
:قوله تعاىل هدي عليهم لوالالتمتع والقران منهم

â y7Ï9ºså ỳJÏ9 öN©9 ô ä̀3tÉ ¼ã&é#÷dr& ìÎéÅÑ$ym ÏâÉfó¡yJø9$# ÏQ#tçptø:$# á. 
ًوأما من بينهم وبني احلرم مسافة تعد سفرا كأهل  ُّ ُ

 .جدة فإنه يلزمهم اهلدي
لده ومن سكن مكة لطلب العلم ويرجع لب •

 متتع ألن إقامته بمكة ليست إذاإذا فرغ، فعليه اهلدي 
                                                             

، والعالمة ١٥ ص»املنهج« العالمة ابن عثيمني يف كذا قال) ١(
ء ألن حارض اليش: ، وقال٩٦ ص»مفيد األنام«ابن جارس يف 

ُمن حل فيه، أوقرب منه، أو جاوره، بدليل رخص السفر ُ َّ ْ.  
 ).١٧/٨٤(فتاوى ابن باز ) ٢(
 ).٢٢/٧١(فتاوى ابن عثيمني ) ٣(
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 ١٠٣

 .إقامة استيطان
شاة :  والقارنعالواجب عىل املتمتواهلدي  •

جتزئ يف األضحية، أو سبع بدنة، أو سبع بقرة، فإن مل 
 .جيد فصيام ثالثة أيام يف احلج وسبعة إذا رجع إىل أهله

وجيوز ، وز صوم الثالثة يف أيام الترشيقوجي
ة؛ لقولهمن حني إحرامه بالعمرصومها قبل ذلك 

 .«« :ملسو هيلع هللا ىلص
ملسو هيلع هللا ىلصال يصومها يوم العيد وال يوم عرفة؛ لنهيه و

                                                             
 ).٢٢/٧٢(فتاوى ابن عثيمني ) ١(
َّن هدي شكران ال جربان؛ ألنه ترفه جيب عىل القار) ٢(

بسقوط أحد السفرين كاملتمتع، بل القارن أوىل؛ ألن 
  .١٧١، ٩٦ ص»مفيد األنام«. أفعال املتمتع أكثر

 ).١٩٩٨(، رواه البخاري }حلديث عائشة وابن عمر ) ٣(
 .٢٨-٢٧منسك ابن عثيمني ص: وانظر). ١٢٤١(رواه مسلم ) ٤(
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 ١٠٤

 .عن ذلك
ال يؤخرها عن ووجيوز صومها متوالية ومتفرقة، 

أيام الترشيق، وأما السبعة الباقية فيصومها إذا رجع 
 .إىل أهله

 .ما املفرد فال هدي عليهوأ •
ومن وصل إىل امليقات يف غري أشهر احلج، أو  •

فيها وهو ال يريد احلج، وإنام يريد العمرة؛ فال يعترب 
 . معتمر هوًمتمتعا بل

ومن مل يصل إىل مكة إال يوم الرتوية بعد خروج •
ألن الناس إىل منى، فإنه ال يتمتع بالعمرة إىل احلج؛ 

                                                             
 .٧٧ ص»التحقيق واإليضاح«) ١(
، ٢٨-٢٧ للشيخ ابن عثيمني ص»مناسك احلج والعمرة«) ٢(

 .٧٧-٧٦ ص» واإليضاحقالتحقي«و
 .٢٧-٢٦ ص»التحقيق واإليضاح«) ٣(
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 ١٠٥

«: ملسو هيلع هللا ىلص  دخل وقد قالوقت احلج
«ال تعاىلق، و: â ỳJsù yìGyJs? Íotç÷Kãèø9$$Î/

ín<Î) Ædkptø:$# á]وهذا يدل عىل أن بني العمرة ]١٩٦:البقرة ،
ًواحلج زمنا للتمتع، وقد دخل اآلن وقت احلج 
ًفاشتغاله به أوىل من اشتغاله بالعمرة، فهذا ينوي إفرادا 

 يوم ملسو هيلع هللا ىلص لرسول اهللا <وقالت عائشة ؛ ًأو قرانا
، فكيف "والناس يذهبون إىل احلج اآلن": الرتوية

 .يذهب هذا إىل العمرة
 أن ينوي العمرة :والقارنأ وجيوز للمتمتع •

 .لشخص واحلج لشخص آخر
                                                             

 .٦١حديث جابر ص) ١(
 ).٥٦-٢٢/٥١(جمموع فتاوى ابن عثيمني ) ٢(
 .٦٨حديث جابر ص) ٣(
 ).٢٢/٦٨(فتاوى ابن عثيمني ) ٤(
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 ١٠٦

ولو أحرم وأطلق بأن قصد النسك ومل يعني  •
ًمتتعا وال إفرادا وال قرانا، صح إحرامه ورصفه ملا شاء  ً ً

وكذا يصح لو أحرم بمثل ما . من األنساك الثالثة
اللهم ": > عيل م به فالن، وينعقد بمثله؛ لقولرحأ

 ."ملسو هيلع هللا ىلصإين أهل بام أهل به رسول اهللا 

                                                             
، ١٢وي ص للنو»اإلجياز«: وانظر. ٦٧حديث جابر ص) ١(

»الروض املربع«، و)٢٦/١٠٦(ومنسك شيخ اإلسالم 
 ).٥٦٧-٣/٥٦٦(وحاشيته البن قاسم 
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منع منه املحرم بحج أو عمرة بسبب ُ ما ي:وهي
 .اإلحرام

 :وهيوحمظورات اإلحرام تسعة، 
ه بحلق أو غريه بال ِّن البدن كل مإزالة الشعر -١
â üwur (#qà)Î=øtrB óOä3yôrâäâë 4Ó®Lym x÷è=ö7tÉ :قوله تعاىل؛ لعذر

ßìôâolù;$# ¼ã&©#ÏtxC á]َّكُحـَوجيوز للمحرم أن ي. ]١٩٦:البقرة
ط يشء منه بال  فإن سق وأن يغسله،رأسه بيده برفق،

 عن <ئلت عائشة ُسقد  و؛تعمد فال يشء عليه
                                                             

، ونقل يف ٣٢ ص»املنهج«، و١٩ للنووي ص»اإلجياز«) ١(
جيوز ": عن ابن القيم قوله) ٤/٦ (»الروض املربع«حاشية 

للمحرم أن يمشط رأسه، وال دليل من كتاب وال سنة وال 
= 

١٠٧
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  ١٠٨

ه وليشدد، ّنعم فليحك":  جسده؟ فقالتّحيكأ: املحرم
 ."بطت يدي ومل أجد إال رجيل حلككتُولو ر
 اليدين أو الرجلني، لكن إن تقليم أظافر -٢

انكرس ظفره وتأذى به فال بأس أن يقص املؤذي منه 
: يف املحرم{فقط، وال يشء عليه؛ قال ابن عباس 

ى،أميطوا عنكم األذ"ـ:وقال ."إذا انكرس ظفره طرحه"
                                                              

، واختار الشيخ "وال عىل حتريمهإمجاع عىل منعه من ذلك 
ه إن قطع ميرحت: )١١٣-١٧/١١١(ابن باز يف فتاويه 

وذكر الشيخ ابن عثيمني يف فتاويه . الشعر بذلك،
أنه ال ينبغي أن يمشط شعره؛ ألن الذي : )٢٢/١٢٠(

ينبغي للمحرم أن يكون أشعث أغرب، وألنه عرضة لتساقط 
 ).١١/١٩٤(وانظر فتاوى اللجنة الدائمة . الشعر

. ، وسنده حسن يف الشواهد)١/٣٥٨/٩٢(رواه مالك ) ١(
: وانظر. ٢٧ ص»ملسو هيلع هللا ىلصحجة النبي «قاله الشيخ األلباين يف 

 .٢٤٢-٢٤١ ص»القرى لقاصد أم القرى«
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 ١٠٩

 .ً"فإن اهللا ال يصنع بأذاكم شيئا
 بمالصق كالطاقية والغرتة الذكر تغطية رأس -٣

 يف ملسو هيلع هللا ىلصوالعاممة ونحوها، وهكذا وجه الذكر؛ لقوله 
«: ًالذي مات حمرما


«. 

يمة واملظلة والشمسية  كاخلوأما غري املالصق
                                                             

حجة النبي . [بسند صحيح) ٦٣-٥/٦٢(رواه البيهقي ) ١(
/١٦(وذكر الشيخ ابن باز يف فتاويه ]. ٢٩ لأللباين صملسو هيلع هللا ىلص
 .ًخذ من برشته أيضان املحرم ال يأأ: )١٣١

واختاره الشيخ ). ١٢٠٦(، ومسلم )١٨٣٩(رواه البخاري ) ٢(
، ورأى الشيخ األلباين جواز ٣٧ ص»التحقيق«ابن باز يف 

كان ": >تغطية املحرم وجهه للحاجة؛ حلديث عثامن 
ِّخيمر وجهه وهو حمرم ، )٢٨٩٩ (»الصحيحة« وأورده يف ."ُ

 . أعلمًومحل النهي عىل من مات حمرما، فاهللا
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 إنام هنى عن ملسو هيلع هللا ىلص  ألنهوسقف السيارة فال بأس به؛
 نزل يف نمرة ملسو هيلع هللا ىلصألنه و تغطية الرأس ال عن تظليله،

، وظلل عليه يوم العيد عند بقبة وذلك يوم عرفة 
 .مجرة العقبة قبل أن حيل

وللمحرم محل متاعه عىل رأسه إذا مل يقصد  •
 .سرته
طي رأسه للربد إال أن وال جيوز للمحرم أن يغ •

 .خياف الرضر فيغطيه ويدفع فدية األذى
                                                             

 .٧٠، انظر خترجيه لأللباين ص>كام يف حديث جابر ) ١(
منسك : وانظر). ٥/٦٩(، والبيهقي )١٢٩٨(رواه مسلم ) ٢(

، )٢٢/١٠٨(، وفتاوى ابن عثيمني ١٠شيخ اإلسالم ص
 .٢٩ ص»ملسو هيلع هللا ىلصحجة النبي «و

، )٢٢/١٠٨(، وفتاوى ابن عثيمني )١٧/١١٥( فتاوى ابن باز )٣(
 .١٢٧ ص»مفيد األنام«و

، وفتاوى اللجنة الدائمة )٢٢/١٢٨(اوى ابن عثيمني فت) ٤(
= 

١١٠
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 ١١١

«: ملسو هيلع هللا ىلصوأما املرأة فقد قال فيها رسول اهللا  •
    « . وقالت

املحرمة تلبس من الثياب ما شاءت، إال ": <عائشة 
ًثوبا مسه ورس أو زعفران، وال تتربقع، وال تتلثم، 

 ."ىل وجهها إن شاءتوتسدل الثوب ع
املرشوع للمرأة حال اإلحرام أن تكشف وجهها،و

 يف املسجد  كانت بحرضة الرجال األجانبلكن إذا
                                                              

)١٨١-١١/١٨٠.( 
، وكذلك الرجل حيرم عليه لبس )١٨٣٨(رواه البخاري ) ١(

»مفيد األنام«القفازين ألهنام لباس كاخلفني، كام يف 
وذكر ). ١١٤، ٢٢/١٠٨(، وفتاوى ابن عثيمني ١٦٣ص

أن النقاب حيرم ولو كان فوقه غطاء ) ٢٢/١٩٢ (~
 .ألن هذا الغطاء ال ينفي لبسها النقاب) غطوة(

»املنيحة«: انظر.وسنده صحيح) ٥/٤٧(رواه البيهقي ) ٢(
 .٣٢ص
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  ١١٢

 ولو  وجب عليها تغطية وجهها وكفيهااحلرام وغريه
؛ ألهنا عورة؛ بمالصق للبرشة غري النقاب ونحوه

كنا نغطي وجوهنا ": <قالت أسامء بنت أيب بكر 
 ."ا نمتشط قبل ذلك يف اإلحراممن الرجال، وكن

ومل ينقل أحد من ": قال شيخ اإلسالم ابن تيمية
إحرام املرأة يف :  أنه قالملسو هيلع هللا ىلصأهل العلم عن النبي 

 ."وجهها
أن يلبس ما يلبس : ، وهولبس الذكر للمخيط -٤

                                                             
هذا حديث صحيح عىل : وقال) ١/٤٥٤(رواه احلاكم ) ١(

) ٢٦٩٠(رشط الشيخني ومل خيرجاه، وصححه ابن خزيمة 
 البن »التحقيق«: وانظر). ٤/٢١٢ (»اإلرواء«واأللباين يف 

 .٤٢-٤١ البن عثيمني ص»ملنهجا«، و٣٦باز ص
/ ١١(فتاوى اللجنة : ، وانظر١١منسك شيخ اإلسالم ص) ٢(

ى ابن عثيمني ، وفتاو)١٦/١٣٢(، وفتاوى ابن باز )١٨٩
 .١٦٢ ص»مفيد األنام«، و)١٨٥، ١٨٠، ٢٢/١٠٨(

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


 

الرساويل  كالقمص وعادة عىل اهليئة املعتادة 
ا م:  سئلملسو هيلع هللا ىلصا؛ ألنه واخلفاف واجلوارب ونحوه
«: يلبس املحرم من الثياب؟ فقال


«.  

ًوإذا مل جيد إزارا جاز له لبس الرساويل، وإذا  •
مل جيد نعلني جاز له لبس اخلفني من غري قطع، وال 

 .يشء عليه
                                                             

نه َّوبي. ٣٣ له ص»املنهج«، و٢٠منسك ابن عثيمني ص) ١(
بوس املعمول عىل املل": ، بقوله١٥ ص»اإلجياز« يف النووي

قدر البدن أو عضو منه بحيث حييط به إما بخياطة أو 
 ."غريها

 ).١١٧٧(، ومسلم )١٨٤٢(رواه البخاري ) ٢(
»التحقيق« كام يف ،وأما حديث األمر بقطع اخلفني فمنسوخ) ٣(

، )١٢١-١٧/١٢٠(، وجمموع فتاويه ٣٤البن باز ص
= 

١١٣
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  ١١٤

خيط ونحوه،  وربطه بوجيوز له عقد اإلزار •
ره بمشبك؛ لعدم الدليل املقتيض ازإوله عقد ردائه و

 .للمنع
وله لبس اخلاتم وساعة اليد ونظارة العني  •

زة واحلزام ولو كان فيه و والنعل املخروسامعة األذن
ئلت عن اهلميان ُ أهنا س<؛ فعن عائشة خياطة

 ."وما بأس؟ ليستوثق من نفقته": للمحرم؟ فقالت
                                                              

 ).١١٠-٢٦/١٠٩(واختاره شيخ اإلسالم يف منسكه 
، ٣٤-٣٣ ص»املنهج«، ١٠ منسك شيخ اإلسالم ص)١(

وقال الشيخ ابن عثيمني يف ). ١٧/١٢٥(ابن باز وفتاوى 
بعض الناس يزره بمشابك ": )١٣٦-١٣٥ /٢٢(فتاويه 

من الرقبة إىل الرسة حتى يكون كأنه قميص، فأنا أشك يف 
 ."جواز هذا؛ ألنه حينذاك يشبه القميص

 .سنده صحيح: ٣٠ ص»ملسو هيلع هللا ىلصحجة النبي «قال األلباين يف ) ٢(

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


 

 .خيط لربد أو مرض ويفديوله لبس امل •
ًوأما املحرمة فيحرم عليها أن تلبس خميطا  •

لوجهها كالربقع والنقاب، أو ليدهيا كالقفازين، ويباح 
 .هلا ما سوى ذلك من املخيط

 يف ثوبه أو بدنه أو غريمها مما استعامل الطيب -٥
«: ً يف الذي مات حمرماملسو هيلع هللا ىلصيتصل به؛ لقوله 

« .الطيب عمدا، ورشُّملحرم شمفيحرم عىل ا ُ ب ً
طعمه  قهوة فيها زعفران ألنه طيب، إال إذا كان قد ذهب

 .به  يبق إال جمرد اللون فال بأسورحيه بالطبخ ومل
                                                             

 ).١٨٣-١١/١٨٠(فتاوى اللجنة الدائمة ) ١(
ال تلبس ": )٢٢/١٨١(قال العالمة ابن عثيمني يف فتاويه ) ٢(

ًاملرأة يف حال اإلحرام ثوبا أبيض؛ ألن ذلك يلفت النظر 
 ."ويرغب يف النظر إليها

، ٢٠٣ للطربي ص»القرى«، و١٧ للنووي ص»اإلجياز« )٣(
= 

١١٥
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  ١١٦

املحرم ": {لقول ابن عباس  الرحيان؛ ُّوله شم •
 ."ع رضسه، ويشم الرحياننزيدخل احلامم، وي

 ـ الركن اليامينأوـ  احلجر األسود ولو مسح •
وعليه طيب وهو ال يعلم فعلق بيده، فإنه يمسح يده 
بكسوة الكعبة ليتخلص منه، وال يمسحها بجسده 

 .وثيابه
                                                              

). ١٧/١٢٨(، وفتاوى ابن باز ٣٥ ابن عثيمني صومنسك
عىل ) ١٥٦-٢٢/١٥٥( الشيخ ابن عثيمني يف فتاويه َّونص

مفيد « ويف .حتريم رشب املحرم ملاء فيه ماء ورد رائحته باقية
ُحيرم عليه لبس ما غمس يف ماء ورد أو : ١٣٦ ص»األنام

ِّبخر بعود ونحوه ُ. 
ملسو هيلع هللا ىلصحجة النبي . [بسند صحيح) ٦٣-٥/٦٢(رواه البيهقي ) ١(

 ].٢٩أللباين صل
/٢٢(، فتاوى ابن عثيمني ٢٠٢ للطربي ص»القرى«) ٢(

 ).١١/١٨٦(، فتاوى اللجنة الدائمة )١٥٥
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 ١١٧

 أو تسبب أو إعانة عىل ة بمبارشقتل الصيد -٦
 . إرشاد أو مناولة سالح ونحو ذلكقتله بداللة أو

ٍ حاللٍّريَكل حيوان ب: والذي حيرم اصطياده
:اىلـه تعـقولب؛ لـواألرانباء ـًعا كالظـ طبٍشـتوحُم
â tPÌhçãmur öNä3øãn=tæ ßâøã|¹ Îhéy9ø9$# $tB óOçFøBßä $YBãçãm á]٩٦: املائدة[. 

ملسو هيلع هللا ىلصوأما أكله مما صاده احلالل فقد بني النبي 
«: حكمه بقوله

  «.ال حيرم ":  قال املحب الطربي
يد إال ما اصطاده، أو كان له عندنا عىل املحرم من الص

                                                             
، وابن خزيمة)١٨٥١(، وأبو داود )٣/٣٦٢(رواه اإلمام أمحد ) ١(

احتج أمحد "):٥/٤٧٨ (»الفروع«، وقال يف )٢٦٤١(
 وقال ،"إليه أذهب: هبذا اخلرب يف رواية مهنا، وقال

: انظر. "هذا أحسن يشء روي يف هذا الباب": يالشافع
 .٢٢٣ ص»القرى«
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  ١١٨

وأما صيد البحر  . "أثر يف صيده، أو صيد ألجله
 .فيحل له

وإذا افرتش اجلراد يف طريقه ومل يكن طريق  •
ًغريها فوطئ شيئا منها من غري قصد فال يشء عليه؛ 

 .ألنه مل يقصد قتله وال يمكنه التحرز منه
 صيد احلرم ُوحيرم عىل املحرم واحلالل قتل •

لقطته إال حترم إلعانة عليه وتنفريه من مكانه، وكذا وا
 .فهاِّملن يعر
وحيرم قطع شجره وحشيشه األخرضين، وال  •

 .فدية يف قطعهام لعدم الدليل، بل عليه التوبة
                                                             

 .٢٢٢ ص »القرى«) ١(
، وروي )٢٢/٢٣٥(، وفتاوى ابن عثيمني ٣٣ ص»املنهج«) ٢(

 .٢٣٢ذلك عن عطاء، أخرجه الشافعي، كام يف القرى ص 
 ).١٧/٢٠١(اختاره الشيخ ابن باز يف فتاويه ) ٣(
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؛  فال حيرم قطعه يف احلرموأما ما غرسه اآلدمي
 ال  وكذلك رعي الدواب فيهألنه لآلدمي ال للحرم،

 .حيرم
 مكة واملدينة خصوصية سوى أنه وليس حلامم •
 .ر ما دام يف احلرمَّنفُصاد وال يُال ي

ِوإذا أمسك صيدا يف احل • دخله إىلُ فله أن يّلً
َأن يذبحه فيه، أو يبيعه؛ ألنه ملكه حرم مكة واملدينة، و َ

 وبيده كذلك لو أحرمخارج احلرم وهو حالل، و
 . فله ذبحه وبيعهُبلَه من قَكَصيد مل

                                                             
 ).١٧/٢٠٢(فتاوى ابن باز ) ١(
 ).١١/١٩٩(، وفتاوى اللجنة )١٧/٢٠٢( ابن باز فتاوى) ٢(
،)٢٣٩، ٢٢/٢٢٨(وصححه الشيخ ابن عثيمني يف فتاويه ) ٣(

، واستدلوا )١١/١٩٧(وهو اختيار اللجنة الدائمة 
«بحديث      « أخرجه البخاري 

= 

١١٩
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  ١٢٠

م مكة فيه اجلزاء، وصيد حرم وصيد حر •
وأما املسجد األقىص فليس ، املدينة ليس فيه جزاء

 .ًبحرم أصال
 .ّومنى ومزدلفة من احلرم، وأما عرفة فمن احلل •
 الرشعية تدل عىل أن احلسنات النصوصو •

ًتضاعف كيفية وعددا يف الزمان الفاضل كرمضان 
وعرش ذي احلجة، واملكان الفاضل كاحلرمني، 

 من جهة الكيفية اعفـها تضـئات لكنـ السيكـوكذل
                                                              

، وكان ذلك يف حرم املدينة )٢١٥٠(، ومسلم )٦١٢٩(
 ).٦/٢٣ (»الفروع«: ظر وان.ومل يأمره بإطالقه

، )٢٣٩، ٢٢/٢٢٨(اختاره العالمة ابن عثيمني يف فتاويه ) ١(
إن رأى احلاكم أن ": ، وقال)٧/٢٥٦ (»الرشح املمتع«و

يعزر من تعدى عىل صيد يف املدينة بأخذ سلبه أو تضمينه 
 ."ًماال فال بأس
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 ١٢١

â t̀Bur ÷äÌçãÉ ÏmäÏù :قوله تعاىلواإلثم ال من جهة العدد؛ ل
¥ä$ysø9Î*Î/ 5Où=ÝàÎ/ çmø%ÉãúR ô Ï̀B A>#xãtã 5OäÏ9r& á]٢٥:احلج[. 
«: ملسو هيلع هللا ىلص؛ لقوله عقد النكاح -٧ 

« . فيحرم عليه أن يتزوج أو
 .ًوليته أو يكون وكيال يف ذلك أو خيطبيزوج م
â ỳJsù :قوله تعاىلاملوجب للغسل؛ لالوطء  -٨
uÚtçsù  ÆÎgäÏù ¢kptø:$# üxsù y]sùuë üwur öXqÝ¡èù üwur tA#yâÅ_

íÎû Ædkysø9$# á]اجلامع ومقدماته: ، والرفث]١٩٧:البقرة ،
 ووجب ،فسد النسك: فإن كان قبل التحلل األول

                                                             
»مفيد األنام«، و)٢٠٠-١٧/١٩٧(فتاوى ابن باز ) ١(

 .٤١٦، ٢١٢ص
 ).١٤٠٩(واه مسلم ر) ٢(
»املنهج«، و)٤/٣٣( البن قاسم »الروض املربع«حاشية ) ٣(

 .٣٦ص
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  ١٢٢

، والفديةٍ تطوعَّجَ ولو كان حن قابل م، والقضاءإمتامه
 وهي بدنة أو بقرة جتزئ يف  ـوالزوجةىل الزوج  عـ

وباقي املحظورات ال .  وعليهام التوبة،األضحية
 .تفسد النسك

بعد : وإن كان اجلامع بعد التحلل األول، أي •
طواف اإلفاضة فاحلج  ي مجرة العقبة واحللق وقبلرم

وزع عىل الفقراء، وال  وعليه دم يذبح بمكة ويصحيح
 .يلزمه الذهاب إىل احلل ليحرم من جديد

                                                             
، منسك شيخ ٢١٥-٢١٣ للمحب الطربي ص»القرى«) ١(

/١٧(و) ١٦/١٣٢(، وفتاوى ابن باز ٨ صاإلسالم
 ).٢٢/١٠٥(، وفتاوى ابن عثيمني )١٢٩

، )١٧/١٣٣(اختاره سامحة الشيخ ابن باز يف فتاويه ) ٢(
خيرج إىل احلل فيحرم من جديد : ام أمحدومذهب اإلم

لطواف اإلفاضة، واختاره العالمة ابن عثيمني يف فتاويه 
)٢٢/٢١٧.( 
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 ١٢٣

وإذا جامع يف العمرة قبل السعي فسدت  •
وعليه قضاؤها من امليقات الذي أحرم منه باألوىل 
ًوعليه دم أيضا، أما إن كان اجلامع بعد الطواف 

؛ ألنه كالوطء والسعي وقبل احللق فالعمرة صحيحة
 . وعليه فدية أذى،يف احلج بعد التحلل األول

ونحوه؛  ٍّ، بتقبيل أو ملس أو ضماملبارشة لشهوة -٩
 مقدمات :، ويدخل يف الرفثâ üxsù y]sùuë á :قوله تعاىلل

 .اجلامع كالتقبيل لشهوة ونحوه

                                                             
»القرى«: ، وانظر)١١/١٨٧(فتاوى اللجنة الدائمة ) ١(

 ١٥٧. ص»مفيد األنام«، و٢١٦-٢١٥ص
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  ١٢٤


 : له ثالث حاالتفاعل هذه املحظورات

ًأن يفعل املحظور عمدا بال عذر : احلالة األوىل §
 .عليه الفديةوال حاجة، فهذا آثم و

ً أن يفعله عمدا لكن حلاجة؛ :احلالة الثانية §
â üwur (#qà)Î=øtrB :قوله تعاىلفعليه الفدية وال إثم؛ ل

óOä3yôrâäâë 4Ó®Lym x÷è=ö7tÉ ßìôâolù;$# ¼ã&©#ÏtxC 4 ùKsù tb%x. Nä3ZÏB
$³ÒÉÍê£D ÷rr& ÿ¾ÏmÎ/ ì]år& Ï̀iB ¾ÏmÅôù&§ë ×ptÉôâÏÿsù Ï̀iB BQ$uäÏ¹ ÷rr&
>ps%yâ|¹ ÷rr& 77Ý¡èS á]١٩٦:البقرة[ . 
ً أن يفعله ناسيا أو جاهال أو :ةاحلالة الثالث § ً

ًمكرها أو نائام، فال يشء عليه، ال إثم وال فدية وال  ً
ً أيـا كان املحظور حتى ولو كان اجلامعفساد نسك ؛َّ
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â $oY/uë üw !$tRõãÏ{#xsè? bÎ) !$uZäÅ¡®S ÷rr& $tRù'sÜ÷zr& á :قوله تعاىلل
«: قال تعاىل. ]٢٨٦:ةالبقر[ «قال تعاىل، و:

?â $pköâr'̄»tÉ tûïÏ%©!$# (#qãYtB#uä üw (#qè=çGø)sيف خصوص قتل الصيد 
yâøä¢Á9$# öNçFRr&ur ×Pãçãm 4 t̀Bur ¼ã&s#tFs% Nä3ZÏB #YâÏdJyètGïB Öä!#tìyfsù

ã@÷WÏiB $tB ü@tFs% z̀ ÏB ÉOyè̈Z9$# á]د وجوب َّفقي. ]٩٥:املائدة
ُكون القاتل متعمدا، وعب اجلزاء لم منه أن غري املتعمد ً

 .ال جزاء عليه وال كفارة
                                                             

 ).١٢٦(رواه اإلمام مسلم ) ١(
 البن عثيمني »املنهج«، و٢١٩ للطربي ص»القرى«) ٢(

، ٤٣-٤٢ له ص»مناسك احلج والعمرة«، و٣٦-٣٥ص
، ورجحه الشيخ ابن باز يف )١١٢-٢٢/١١١(وفتاويه 

»القرى«، وأورد املحب الطربي يف )١٧/٢٠٤(فتاويه 
بن أمية يف قصة صاحب حديث يعىل ، ٢٠١-٢٠٠ص

يف احلديث داللة عىل أن لبس اجلاهل ": اجلبة، وقال
ل إما جاهل أو والنايس ال جيب به فدية؛ فإن هذا الرج

= 

١٢٥
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  ١٢٦



 إىل أربعة تنقسم املحظورات باعتبار الفدية

 :أقسام
 . ما ال فدية فيه، وهو عقد النكاحً:أوال §
 ما فديته بدنة، وهو اجلامع يف احلج قبل ً:ثانيا §

 .التحلل األول
 جزاؤه، أو ما يقوم مقامه، وهو ا فديته مً:ثالثا §
 فيذبحه باحلرم ،ثل من النعمِ بني املَّ الصيد، فيخريُقتل

                                                              
 ."ٍناس، وأيـ ا ما كان فاآلخر يف معناه

إطالق الفدية يف حمظورات اإلحرام؛ فيه إشعار بأن من ) ١(
 حيتاج - كاألسري–ًأتى حمظورا منها فكأنه صار يف هلكة 

»مفيد األنام«. إىل إنقاذه منها بالفدية التي يعطيها
 .١٦٧ص
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 ١٢٧

، املجتازينويوزعه عىل مساكني احلرم املقيمني به و 
ِأو يقوم امل ًويشرتي بقيمته طعاما يفرقه  ـ ال الصيد ـ َثلّ

عىل مساكني احلرم لكل مسكني نصف صاع، أو 
 .ًيوماطعام كل مسكني إيصوم عن 

ّقومه وأخرج  ـ كاجلراد ـ ٌلْثِفإن مل يكن للصيد م
 لكل مسكني نصف صاع أو صام عن ًبقيمته طعاما

 .ًإطعام كل مسكني يوما
بقية املحظورات سوى الثالثة املتقدمة: ًرابعا §

وفديتها كلبس املخيط وإزالة الشعر واملبارشة لشهوة،
                                                             

 ).٤/٦١ (»ربعالروض امل« عىل  ابن قاسم العالمةحاشية) ١(
دليل الطالب لنيل «، ٢٣٢-٢٣١ للطربي ص»القرى«) ٢(

، باعتنائيالرسالة، .  ط٢١٢ ملرعي احلنبيل ص»املطالب
مناسك احلج «، و٣٨-٣٧ البن عثيمني ص»املنهج«و

 ).١٧/٢٠٣(، وفتاوى ابن باز ٣٩ ص»والعمرة له
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  ١٢٨

عام ستة ذبح شاة، أو إط: ريعىل التخي )فدية األذى(
، أو مما يطعم ـ  مسكني نصف صاعِّلكل ـ مساكني

 .ة أيام إن شاء متوالية أو متفرقةصيام ثالث

                                                             
ُحلديث كعب بن عجرة، وقد روي عن اإلمام أمحد بن حنبل ) ١(

ِّمد من الرب، ونصف صاع من غريه، واحلديث : الأنه ق ٌّ
 .٢٠٩ ص»القرى«قاله املحب الطربي يف . حجة عليه

وهذه األقسام األربعة ذكرها الشيخ ابن عثيمني يف ) ٢(
، وجعلها ٣٧-٣٦ ص»املنهج«، و٤٤-٤٣منسكه ص

َّوضعف . قول أهل العلم): ٢٢/١١٠(يف جمموع فتاويه 
رش قبل التحلل األول َّ قول بعضهم إن من قبل وبا~

فأنزل فعليه بدنة؛ للفرق بني اجلامع واإلنزال باملبارشة، 
/٢٢(فتاويه : انظر. ولعدم الدليل املوجب للبدنة

٢٠٥، ١٨٠-١٧٩.( 
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 ١٢٩

  
 ذبحه إال يف ُّهدي التمتع والقران ال يصح •

مل جيزئ ولو  ـ احللوهي من  ـ احلرم، فلو ذبح يف عرفة
 .دخل به إىل احلرم

 املحظوردوما وجب لفعل حمظور فحيث وج •
 وجيوز نقله إىل احلرم، إال جزاء يف أي زمان ومكان،

ًالصيد فإنه البد أن يبلغ إىل احلرم ذبحا وتفريقا ً ؛
 .]٩٥:املائدة[ â $NÉôâyd x÷Î=»t/ Ïpt7÷ès3ø9$# á :لقوله تعاىل فيه

 .ذبح يف مكان اإلحصارُوهدي اإلحصار ي •
وجيزئ الصوم بكل مكان؛ ألنه ال يتعلق بنفع  •
 .ص آخر فيجزئ يف كل مكان، وكذا احللقشخ

، ٢٠٠، ٧/١٠٣(مني  للعالمة ابن عثي»الرشح املمتع«) ١(                                                             
 .١٩٣-١٩٠ ص»مفيد األنام«، و)٢٣٩، ٢٣٨، ٢١٠

 .٢٣٧ للمحب الطربي ص»القرى«) ٢(
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  ١٣٠


 :ال حرج عىل املحرم يف أمور منها

؛ ه، ولو بدلك رأساالغتسال لغري احتالم -١
 .ملسو هيلع هللا ىلصلفعله 
ًا وال  طيب ليس؛ ألنهرَّاستعامل الصابون املعط -٢

 .ً، وإن تركه تورعا فحسنًسمى مستعمله متطيباُي
                                                             

ُيف ما رخص : الباب الثالث عرش (٢٣٨ ص»القرى«: انظر) ١(
 .٩، ومنسك الشيخ األلباين ص)للمحرم

: وانظر). ١٢٠٥(، ومسلم )١٨٤٠(رواه البخاري ) ٢(
 .٢٣٩ ص»القرى«

-١٧/١٢٦(و) ١٣٢-١٦/١٣١(جمموع فتاوى ابن باز ) ٣(
، وعىل هذا استقر رأي الشيخ ابن عثيمني، انظر )١٢٧

 ).١٦٠-٢٢/١٥٩ (جمموع فتاويه
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 .، فيجوز استعاملهًس طيباواحلناء لي -٣
؛ إلظهار احلق ورد املجادلة بالتي هي أحسن -٤

الباطل، فال بأس هبا بل هي مما أمر اهللا به يف قوله 
â Oßgø9Ïâ»y_ur ÓÉL©9$$Î/ }ëÏd ß |̀¡ômr& á]قوله وأما . ]١٢٥النحل

: ، فاملراد]١٩٧:البقرة[â üwur tA#yâÅ_ íÎû Ædkysø9$# á :تعاىل
 . أو فيام ال فائدة فيهاملخاصمة يف الباطل

ِّ يف احلل واحلرم؛ قتل الفواسق املؤذيةوله  -٥
«: ملسو هيلع هللا ىلصلقوله 

     
«. 

                                                             
 .٢٥-٢٤ صملسو هيلع هللا ىلص، وحجة النبي ٣٧التحقيق واإليضاح ص«) ١(
، وعند مسلم {عن ابن عمر ) ٣٣١٥(رواه البخاري ) ٢(

ويف ). احلية: (، بزيادة<من حديث عائشة ) ١١٩٨(
يستحب له قتل ما كان من طبعه : ١٤٨ ص»مفيد األنام«

= 

١٣١
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 يف ،أخذ حبوب منع احليض جيوز للمحرمة -٦
 .احلج والعمرة، إذا مل يكن فيها مرضة

 بمالبس  مالبس اإلحرامريبتغي  بأسالو -٧
أخرى جديدة أو مغسولة، وال بأس بغسل مالبس 

 .اإلحرام
؛ لعدم جيوز للمحرمة احلائض قراءة القرآنو -٨

 . املصحفُّالدليل الرصيح عىل املنع، لكن ال متس
                                                              

 .األذى، وإن مل يوجد منه أذى، كالذباب والبعوض
، وفتاوى اللجنة الدائمة )١٢٨-١٦/١٢٧(وى ابن باز فتا) ١(

)١١/١٩١.( 
/ ١٦(، وفتاوى ابن باز ٢٣٨ للمحب الطربي ص»القرى«) ٢(

١٢٩-١٢٨ .( 
 قال لعائشة ملا ملسو هيلع هللا ىلصأنه : ٦٩ ص>ويف حديث جابر ) ٣(

«: حاضت       
 « .يل عىل فيه دل": قال العالمة األلباين

= 

١٣٢
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 ١٣٣

أسورة من  وجيوز للمرأة أن حترم وبيدها -٩
 أو خواتم ونحو ذلك، وتسرته عن الرجال ذهب

 .جانباأل
واملخطئ فيام ":قال شيخ اإلسالم ابن تيمية -١٠

فهمه من قول املفتي يشبه خطأ املجتهد فيام فهمه من 
 ."النص

                                                              
جواز قراءة احلائض للقرآن؛ ألهنا بال ريب من أفضل أعامل 

واختار هذا القول سامحة الشيخ عبد العزيز . اهـ. "احلاج
 ).١٦/١٢٧(بن باز كام يف جمموع فتاويه 

 ).١١/١٩٢(فتاوى اللجنة الدائمة ) ١(
: يف) الرسالة.  ط-٦/٦٥ (»الفروع« صاحب  تلميذهذكره) ٢(

 ).عمرةباب صفة احلج وال(

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


  ١٣٤




مها اهللا يوم خلق السموات واألرض، َّمكة حر
 وهي ،حرمة اهللا تعاىل إىل يوم القيامةفهي حرام ب

»       «،
 :رشع عند دخوهلا أمور منهاُوي

ًيستحب دخوهلا هنارا بعد أن يغتسل؛ لقول  -١
                                                             

 ).١٣٥٣(، ومسلم )١٨٣٤(البخاري ) ١(
، وقال )٣١٠٨(، وابن ماجه )٣٩٢٥(رواه الرتمذي ) ٢(

هذا حديث حسن غريب صحيح، وصححه ابن : الرتمذي
َّ وبعضهم فضل املدينة ).٣/٧(، واحلاكم )٣٧٠٨(حبان 

واحتجوا بأخبار "):٦/٢٨ (»الفروع«عىل مكة، قال يف 
 ". أفضليتها عىل مكةصحيحة تدل عىل فضلها، ال عىل
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 ١٣٥

إذا دخل أدنى احلرم  {كان ابن عمر ": نافع
، ثم يصيل  يبيت بذي طوىأمسك عن التلبية، ثم

 كان ملسو هيلع هللا ىلصث أن النبي ِّدُبه الصبح، ويغتسل، وحي
 ."يفعل ذلك

ليا التي فيها اليومُية العويدخلها من الناح -٢
داء املرشفة عىل َ دخلها من ثنية كملسو هيلع هللا ىلصباب املعالة؛ ألنه 

                                                             
 إن كان هذا املوضع بطريقه بأن يأيت من طريق  فيستحب)١(

املدينة، أما من مل يكن بطريقه كمن أتى من نجد أو اليمن 
. يغتسل من طريقه الذي ورد منهو  يبيتونحومها فإنه

 .٢٢٧ ص»مفيد األنام«
: وذو طوى). ١٢٥٩(، مسلم )١٥٧٣(رواه البخاري ) ٢(

ُكة، سمي بذلك ببئر مطوية فيه، كام موضع عند باب م
: ٢٢٧ ص»مفيد األنام«، وذكر يف ٢٥٢ ص»القرى«يف 

أهنا مشهورة عند أهل مكة باملوضع املسمى بجرول، 
منسك : وانظر. مالصقة لدار السادة العلويني آل عقيل

 ).٢٦/١٢٠(شيخ اإلسالم 
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، وله أن يدخلها فىلُّ وخرج من الثنية الساملقربة
«: ملسو هيلع هللا ىلصمن أي طريق شاء؛ لقوله 

«ويف حديث آخر ، :» 
«. 

ويدخل املسجد من باب بني شيبة؛ فإن هذا  -٣
 .أقرب الطرق إىل احلجر األسود

                                                             
فيستحب إذا كانت ثنية كداء إزاء طريقه، أما إذا مل تكن يف ) ١(

طريقه فال يستحب له العدول إليها، كام قاله أبو بكر 
قاله العالمة ابن جارس يف . الصيدالين واعتمده الرافعي

 .٢٢٨منسكه ص
القرى : ، وانظر)١٢٥٧(، ومسلم )١٥٧٥(رواه البخاري ) ٢(

ناسك ، وم)٢٦/١٢٠(، ومنسك شيخ اإلسالم ٢٥٤ص
 .١٩احلج والعمرة لأللباين ص

 .٨٧، انظر خترجيه ص>كام يف حديث جابر ) ٣(
 ]. ١٩أللباين صمنسك ا. [واه الفاكهي بسند حسن ر)٤(
، مناسك احلج والعمرة )٢٦/١١٩(منسك شيخ اإلسالم ) ٥(

= 

١٣٦
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 ١٣٧

، َّوإذا دخل املسجد قدم رجله اليمنى -٤
ِّم صل عىل حممد وسلم، اللهم افالله": وقال تح يل ِّ

 ."أبواب رمحتك
أعوذ باهللا العظيم، وبوجهه الكريم، وسلطانه ": أو

 ."القديم، من الشيطان الرجيم
ُّ خيصه ثابت ٌكرِ لدخول املسجد احلرام ذوليس -٥

 أنه ملا رأى >، لكن ثبت عن عمر ملسو هيلع هللا ىلصعن رسول اهللا 
                                                              

ٍوالدخول منه مسنون لكل قادم من . ١٩للشيخ األلباين ص
ِّأي جهة كان؛ لعدم املشقة بخالف الدخول من كداء للقادم 

، ٢٣٢-٢٣١ ص»ممفيد األنا«من غري طريقها، كام يف 
 ".املعروف اآلن أن باب بني شيبة هو باب السالم":وقال

 ).٢٤٧٨ (»الصحيحة«َّخرج يف ـُفيه حديث حسن م) ١(
صحيح : ، وانظر٢٠ لأللباين ص»مناسك احلج والعمرة«) ٢(

 ).٧١٣(مسلم 
).٤٦٦( أيب داود سنـن: ، وانظـر٢٠أللبـاين صمنـسك ا) ٣(
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  ١٣٨

نا ّمنك السالم، فحيواللهم أنت السالم، ": البيت، قال
 ."ربنا بالسالم

وإذا رأى الكعبة رفع يديه إن شاء؛ لثبوته عن  -٦
 .{ابن عباس 

                                                             
، ٢٠اله األلباين يف منسكه صرواه البيهقي بسند حسن، ق) ١(

قالتحقي«: وانظر. إن دعا هبذا الدعاء فحسن: وقال
 البن قاسم »الروض املربع«، وحاشية ٤٠ ص»واإليضاح

)٤/٩٠.( 
مناسك احلج «. [رواه ابن أيب شيبة بسند صحيح عنه) ٢(

»الروض املربع«: وانظر]. ٢٠ لأللباين ص»والعمرة
ذلك آثار ذكرها وقد ورد يف ). ٩٠-٨٩/ ٤(وحاشيته 

: ، ثم قال٢٥٧-٢٥٦ ص»القرى«املحب الطربي يف 
ًوهذه اآلثار وإن كان بعضها مرسال وبعضها موقوفا، فإذا " ً

وروي : انضمت إىل املتصل أكد بعضها بعضا، قال البغوي
ذلك عن ابن عمر وابن عباس، وبه قال سفيان وابن املبارك 

 ."وأمحد وإسحاق
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 ١٣٩

وحتية املسجد احلرام الطواف فيبدأ به لفعله  -٧
رد الطواف فال جيلس حتى يصيل ُأما من مل ي ،ملسو هيلع هللا ىلص

 .ركعتني
واألفضل له إذا دخل مكة أن يبدأ بنسكه قبل  -٨

ً كان متعبا فال حرج عليه أن يسرتيح ثم وإنكل يشء، 
 .يأيت بالنسك

                                                             
 منسك شيخ :وانظر. ٥٧ ص>كام يف حديث جابر ) ١(

 ).٢٦/١٢٠( اإلسالم
 ).٢٨٦-٢٢/٢٨٥(فتاوى ابن عثيمني ) ٢(
 ).٢٢/٢٨٥(، وفتاوى ابن عثيمني ٢٦١ ص»القرى«) ٣(
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  ١٤٠


 :إذا وصل إىل الكعبة عمل ما يأيت

الطواف إن كان يقطع التلبية قبل أن يرشع يف  -١
ًمتمتعا أو معتمرا ً. 

، ثم ثم يبادر إىل احلجر األسود، فيستقبله -٢
، وال  إن تيرس، من غري تصويتيستلمه بيمينه ويقبله

                                                             
وأما يف احلج فيلبي من اإلحرام إىل أن يرمي مجرة العقبة يوم ) ١(

 ].٤٧، واملنهج ص٤١التحقيق ص. [العيد
: ~م، واختار بوجهه، وهو السنة كام ذكر شيخ اإلسال: أي) ٢(

مفيد «أنه جيزئه املحاذاة لكله أو بعضه ببعض بدنه، قال يف 
والنفس تطمئن إىل هذا القول، وإن كان ":٢٤٠ ص»األنام

:  وانظر".املذهب أنه ال بد من حماذاته أو بعضه بكل البدن
 ).٦/٣٤ (»الفروع«

 .٢٨١ للطربي ص»القرى«: وانظر). ١٦١١( البخاري )٣(
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«: ملسو هيلع هللا ىلصيؤذي الناس باملزامحة؛ لقوله 


«. 
َّ  اليمنى بيدهمسحه: ، أي التقبيل استلمهفإن شق

َّ استلمهأو َّ بعصا ونحوها، وقبل ما استلمه به، فإن شق
، وال يقبل ما يشري به،  بيده اليمنىاستالمه أشار إليه

 .يفعل ذلك يف كل شوط
بسم اهللا، واهللا ": تالم احلجرويقول عند اس -٣
رشع ُ مرة واحدة وال ي،"اهللا أكرب": أو يقول. "أكرب

 .تكرار التكبري
                                                             

. ي وأمحد وغريمها، وهو حديث قويأخرجه الشافع) ١(
 ].٢١ لأللباين ص»مناسك احلج والعمرة«[

 .٢٨٦، ٢٨٤ للطربي ص»القرى«) ٢(
ا ـًوعا، وأمـمرف) ١٦١٣(اري ـرواه البخـري فـا التكبـأم) ٣(

= 

١٤١
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  ١٤٢

رشع له التكبري كلام حاذى احلجر، حتى يف ُوي -٤
 .هناية الشوط األخري؛ ألنه حياذيه

ملسو هيلع هللا ىلصويف استالم احلجر فضل عظيم؛ لقوله  -٥
«: يف احلجر     


                                                              

ًالتسمية قبله فقد صحت عن ابن عمر موقوفا، أخرجه  َّ
بسند صحيح كام قال النووي ) ٥/٧٩(البيهقي 

ختريج حديث «. [ًوهم من ذكره مرفوعاوالعسقالين و
 له »مناسك احلج والعمرة«، و٥٧ لأللباين ص»جابر
، )٢٦/١٢٠(منسك شيخ اإلسالم : وانظر].٢٠ص

 ).١٧/٢٢٠(وفتاوى ابن باز 
فتاوى : ، وانظر)١١/٢٢٥(َّكام رصحت به اللجنة الدائمة ) ١(

، وقال الشيخ ابن عثيمني يف فتاويه )١٧/٢٢٥(ابن باز 
ال يكرب يف هناية الشوط األخري؛ ألن "): ٢٢/٣٣١(

. "الطواف انتهى، واالستالم يف أول الشوط ال آخره
 .٣٠٨القرى ص: وانظر
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 ١٤٣

«. 
لكن ال يرشع استالمه وتقبيله يف غري الطواف؛ 
ُألنه من مسنونات الطواف، وعلم منه خطأ من يبادر 

 ليسبق إليه بعد صالة الفريضة، بل قد يسلم قبل إمامه
 .، وهذا من اجلهل، وفعله غري مرشوعغريه إليه
 عن يمينه وجيعل الكعبة عن يساره ثم يميض -٦

، فه مل يصحوهذا رشط، فلو جعلها أمامه أو خل
ر َجَر سبعة أشواط، من احلْجِيطوف من وراء احلو

وإن قال يف ابتداء . ر األسود شوطََجاألسود إىل احل
                                                             

صححه الرتمذي وابن خزيمة وابن حبان واحلاكم والذهبي،) ١(
 لأللباين »مناسك احلج«). [٩٦١(وهذه رواية الرتمذي 

 ].٢١ص
 ).٢٢/٣٢٦(فتاوى ابن عثيمني ) ٢(
 ).٢٢/٢٨٨(، فتاوى ابن عثيمني ٢٦٦للطربي صالقرى  )٣(
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  ١٤٤

ًاللهم إيامنا بك، وتصديقا بكتابك، ووفاء ": طوافه ً
 .فهو حسن "ملسو هيلع هللا ىلصًبعهدك، واتباعا لسنة نبيك حممد 

ر يف األشواط َر إىل احلجَويرمل من احلج -٧
) طواف القدوم (ن الطواف األولالثالثة األول م

كة، سواء  ما يقدم ملالذي يأيت به أو: ، وهوخاصة
ًكان معتمرا أو متمتعا ً أو مفردا أو قارنا، ويميش يف ً ً

اإلرساع يف امليش مع  هو :والرمل. األربعة الباقية
 كان لالزدحام فإن مل يمكن الرمل .مقاربة اخلطا

من قربه إىل خروجه إىل حاشية املطاف والرمل أفضل 
دون رمل، وأما إذا أمكن القرب من البيت مع بالبيت 

 .إكامل السنة فهو أوىل
                                                             

، ٤١ ص»التحقيق واإليضاح«قاله العالمة ابن باز يف ) ١(
 .٣٠٧ للطربي ص»القرى«: وانظر

 .١٦منسك شيخ اإلسالم ص) ٢(
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 ١٤٥

 مجيع هذا الطواف ويستحب له أن يضطبع يف -٨
 هو أن جيعل وسط الرداء :ضطباعواال. دون غريه

 وال .حتت منكبه األيمن وطرفيه عىل عاتقه األيرس
 .اضطباع قبل الطواف وال بعده

طواف ضطباع يف غري مل واالرشع الرُوال ي •
:{ قال ابن عمر ، وال يف السعي، وال للنساء؛لقدوما
ي يف الوادي بني الصفا ليس عىل النساء رمل، وال سع"

ضطباع  مل يفعل الرمل واالملسو هيلع هللا ىلصألن النبي و ،"واملروة
 .إال يف طوافه األول الذي أتى به حني قدم مكة

                                                             
 .٣٠٤-٣٠٣ للطربي ص»القرى«) ١(
 .٢٩٩أخرجه الشافعي وسعيد بن منصور، كام يف القرى ص) ٢(
، ومنسك شيخ ٤٦٤، ٣٠٣، ٢٩٩-٢٩٨ ص»القرى«) ٣(

، وفتاوى ابن )١٧/٢١٠(، وفتاوى ابن باز ١٦اإلسالم ص
 ).١١/٢٢٥(، وفتاوى اللجنة الدائمة )٢٢/٣٠٩(عثيمني 
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  ١٤٦

كل شوط  يف  اليمنىويستلم الركن اليامين بيده -٩
له، فإن مل ِّقبُ وال ي،بسم اهللا واهللا أكرب:  ويقولإن تيرس،

رشع اإلشارة إليه، وال يكرب عند يتمكن من استالمه مل ت
 . فيام نعلمملسو هيلع هللا ىلصحماذاته؛ ألن ذلك مل يثبت عن النبي 

: ويقول بني الركن اليامين واحلجر األسود -١٠
ب ربنا آتنا يف الدنيا حسنة ويف اآلخرة حسنة وقنا عذا"

                                                             
، وجمموع فتاويه ٤٤كذا يف منسك الشيخ ابن باز ص) ١(

 بني استالمه واإلشارة ~، ففرق )٢٢٣-١٧/٢٢٠(
إليه، فيكرب يف األوىل دون الثانية، فال يكرب كام أنه ال

وذكر الطرباين ":٢٤٥ ص»مفيد األنام«يشري، قال يف 
أنه كان إذا استلم الركن اليامين :  بإسناد جيدملسو هيلع هللا ىلصعنه 
مل أطلع ":٢٥١ ص~ وقال ".بسم اهللا، واهللا أكرب: قال

".عىل دليل يقيض باستحباب اإلشارة إىل الركن اليامين
وانظر رأي الشيخ ابن عثيمني يف التكبري عند استالمه يف 

 ).٢٢/٢٣١(يه فتاو
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 ."النار
ِّكرب إذا حاذى احلجر األسود يف هناية ُوي -١١

 .، كام تقدمالشوط السابع
اإلكثار : ويستحب يف الطواف والسعي -١٢

ً رسا ًمن ذكر اهللا، والدعاء، وإن قرأ شيئا من القرآن
ال جيوز أن يرفع صوته بالقرآن ، وفال بأس

، والدعاء؛ ألنه يشوش عىل الطائفني ويؤذهيم
                                                             

أخرجه أبو داود وغريه، وصححه مجع، وهو يف صحيح ) ١(
، وصححه العالمة ابن باز يف فتاويه )١٦٥٣(أيب داود 

"وأدخلنا اجلنة مع األبرار": وزيادة بعضهم). ١٧/٢٢١(
يا عزيز يا غفار يا رب ": ال أصل هلا، وكذلك زيادة

 ).٢٢/٣٣٢( قاله العالمة ابن عثيمني يف فتاويه ."العاملني
 .٣١١ للمحب الطربي ص»القرى«) ٢(
لف وقد أ": ٣١٢ ص»القرى«قال املحب الطربي يف ) ٣(

 يتضمن اإلنكار عىل اجلاهر يف ًاإلمام أبو بكر اآلجري تأليفا
= 

١٤٧
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  ١٤٨

â (#qãã÷ä$# öNä3/uë %Yæïé|Øn@ ºpuäøÿäzur 4 ¼çm̄RÎ) üw è=ÏtäÜ :قال تعاىلو
öúïÏâtF÷èßJø9$# á]٥٥:األعراف[. 

ب يف الطواف والسعي ذكر خمصوصـوال جي •
وط منـل شـص كـل ختصيـوص، بـاء خمصـوال دع

وصة ال ـية خمصـار أو أدعـي بأذكـواف أو السعـالط
 .أصل له
 عند تقبيل  للمرأة كشف وجههازوال جيو -١٣

احلجر األسود إذا كان يراها الرجال، وال جيوز هلا 
 .مزامحة الرجال بل تطوف من ورائهم

ًويكون حال الطواف متطهرا من األحداث  -١٤
                                                              

دار  ( مطبوعو، وه"َّالطواف، بذكر أو تالوة، وغلظ وشدد
 .)الصحابة للرتاث بطنطا

، وفتاوى١٧ص، ومنسك شيخ اإلسالم ٣٠٨ ص»القرى«) ١(
 ).٣٣٦، ٣٣٥، ٢٢/٣٣٢(ابن عثيمني 
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 ١٤٩

ً، خاضعا لربه، متواضعا لهواألخباث ً . 
َّولو مس امرأة حال طوافه فاألرجح أن  •

                                                             
أن : )١٧/٢١٣(واختار سامحة الشيخ ابن باز كام يف فتاويه ) ١(

الطهارة رشط للطواف فال يصح بدون وضوء، وعليه 
، وذهب شيخ اإلسالم )١١/٢٤٦(فتوى اللجنة الدائمة 

 مل ملسو هيلع هللا ىلصابن تيمية إىل أنه ال يشرتط الوضوء للطواف؛ ألنه 
 بوضوء ال يدل عىل الوجوب، فإنه ملسو هيلع هللا ىلصافه يأمر به، وطو

إين كرهت أن أذكر اهللا «: كان يتوضأ لكل صالة، وقد قال
 فتيمم لرد السالم، فليس هناك دليل صحيح »عىل غري طهر

،رصيح عىل اشرتاط الوضوء، ورجحه العالمة ابن عثيمني
 عىل أن له حكم »« :لوا حديثَومح

ذكر اهللا ونحو ذلك، ال يف استقبال الصالة يف اخلشوع و
وأما اجلنب فال يصح طوافه ألنه . القبلة والطهارة ونحومها

جمموع فتاوى شيخ اإلسالم . [ممنوع من اللبث يف املسجد
-٢٢/٣٥٦(، وفتاوى ابن عثيمني )٢١/٢٧٣(ابن تيمية 

 )].٧/٣٠ (»الرشح املمتع«، و)٣٦٣

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


  ١٥٠

ُّسـه مـوز لـن ال جيـًقا، لكـض مطلـتقوءه ال ينـوض
 .نبيةأج

وال بأس بالطواف من وراء زمزم واملقام،  -١٥
وال سيام عند الزحام، واملسجد كله حمل للطواف، فلو 

القرب من و  أجزأه، أو سطحهطاف يف أروقة املسجد
 .الكعبة أفضل إن تيرس

                                                             
 ).١٧/٢١٨(فتاويه  يف جمموع هذا اختيار العالمة ابن باز) ١(
/١٧(، وفتاوى ابن باز ١٦منسك شيخ اإلسالم ص )٢(

، وقال العالمة ابن عثيمني ٢٦٤ ص»مفيد األنام«، و)٢٢٤
وإذا طاف يف سطح املسجد "): ٢٢/٢٩٠(يف فتاويه 

ًوامتأل املضيق الذي بجانب املسعى ومل جيد بدا من النزول 
ـ إىل املسعى أو الطواف فوق اجلدار، نرى ـ إن ش اء اهللا تعاىل 

أنه ال بأس به، لكن ينتهز الفرصة من حني ما جيد فرجة 
أنه صحح ): ٢٢/٢٩١( يف ~، وذكر "ويدخل يف املسجد

 .ذلك للرضورة وإال فاملسعى ليس من املسجد احلرام
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 ١٥١

ًوإن مل يمكنه الطواف ماشيا فطاف راكبا أو  • ً
 .ًحمموال أجزأه باالتفاق

 مل ملسو هيلع هللا ىلص ألنهميني؛ وال يستلم الركنني الشا -١٦
 .ً، وال يقول شيئا عند حماذاهتاماميستلمه
 والباب، جر األسودوله أن يلتزم ما بني احل -١٧

 .ه وذراعيه عليههفيضع صدره ووج
                                                             

 .١٨قاله شيخ اإلسالم يف منسكه ص) ١(
 ).١٧/٢٢١(، وفتاوى ابن باز ١٦منسك شيخ اإلسالم ص) ٢(
 ومجع من الصحابة منهم ابن ملسو هيلع هللا ىلصك عن النبي ثبت ذل) ٣(

، "هذا امللتزم بني الركن والباب": ، وقال{عباس 
ً ذلك من فعل عروة بن الزبري أيضا، كام يف منسك َّوصح

، )٢١٣٨ (»السلسلة الصحيحة«، و٢٣الشيخ األلباين ص
ي، عن األزرق٣١٥ ص»القرى«ونقل املحب الطربي يف 

ما بني احلجر والباب، : تعوذَّامللتزم واملدعى وامل: قوله
 .وذرعه أربعة أذرع

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


  ١٥٢

،ىوإذا قطع طوافه للصالة بدأ من حيث انته -١٨
وإن قطعه بفصل . وال يلزمه العود إىل أول الشوط

واالة رشط يف طويل كساعة فيستأنفه من أوله؛ ألن امل
 .الطواف
ر، فلو طاف منْجِويكون طوافه من وراء احل -١٩

 ال ف بالبيتداخله مل يصح طوافه؛ ألن اهللا أمر بالطوا
؛  أصل هلا الإسامعيلجر ِح:  وتسميته.بالطواف فيه

، بنته قريش ملا قرصت هبم u إسامعيلي بعد نُألنه ب
دفن به النفقة عند بناء الكعبة، وزعمهم أن إسامعيل 

                                                             
ًوإن بدأ من أوله فحسن خروجا من اخلالف، كام يف فتاوى ) ١(

:وانظر ).٢١٧-١٧/٢١٦(و) ١٦/١٣٧(ابن باز 
 .٢٦٨ص »القرى«

أنه لو : )٢٢/٣٥٧(، وذكر )٢٢/٢٩٣(فتاوى ابن عثيمني ) ٢(
 .ًقطعه للوضوء وعاد قريبا مل تنقطع املواالة ويكمل

 .٢٦٦ للمحب الطربي ص»القرى«) ٣(
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 ١٥٣

 .باطل وكذب
ومجيع األذكار والدعوات يف الطواف  -٢٠

 . ليست واجبةمسنونةوالسعي 
 أو بجدار uوالتمسح بمقام إبراهيم  -٢١

الكعبة أو بكسوهتا كل هذا ال جيوز وال أصل له يف 
الرشيعة بل هو بدعة، وأما سؤال الكعبة أو دعاؤها 

 .فهذا رشك أكرب، نسأل اهللا السالمة والعافية
وما يفعله بعضهم من مسح احلجر األسود  -٢٢

ً وولده تربكا وصدرهبيده ثم يمسح هبا عىل وجهه 
                                                             

 )٤٠٢، ٣٥٥، ٣٥٤، ٢٢/٣٤٣(فتاوى ابن عثيمني ) ١(
 ).١٧/٢٢١(، وفتاوى ابن باز ١٧ منسك شيخ اإلسالم ص)٢(
ه َّ، ونب١٦، ومنسك شيخ اإلسالم ص٣٥٧ ص»القرى«) ٣(

-١٧/٢٢١(ًعىل ذلك أيضا الشيخ ابن باز يف فتاويه 
 ).٢٢/٣٥٠(، والشيخ ابن عثيمني يف فتاويه )٢٢٢
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  ١٥٤

خطأ وضالل؛ ألن املقصود من مسحه التعبد  :بذلك
، وقد قال عمر  ال التربك بهملسو هيلع هللا ىلصهللا باتباع سنة نبيه 

واهللا إين ألعلم أنك حجر ال ترض وال تنفع، ": >
 ."ك يقبلك ما قبلت@ولوال أين رأيت رسول 

اللهم إين ": وقول بعضهم إذا أراد الطواف -٢٣
ال :  ونحو ذلك"...نويت أن أطوف سبعة أشواط

 . ألن التلفظ بالنية بدعة؛يرشع

                                                             
، )٣٩٩-٣٩٨، ٣٠٧-٢٢/٣٠٦(بن عثيمني ى اوفتا) ١(

 .٢١١ ص»مفيد األنام«و
 ).١٢٧٠(، ومسلم )١٥٩٧(أخرجه البخاري ) ٢(
 ).٢٢/٣٩٦(فتاوى ابن عثيمني ) ٣(
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 ١٥٥


uu

U: â (#räãÏÉªB$#ur Ï̀B ÏQ$s)̈B zO¿Ïdºtçö/Î) í~?|ÁãB á  اهللاقال
احلجر الذي كان إبراهيم : ام، واملراد باملق]١٢٥:لبقرةا[

u يقوم عليه لبناء الكعبة ملا ارتفع اجلدار، فكان 
ً، فسمي مقاما uولده إسامعيل   ويناولهيقف عليه
 .لقيامه عليه

آل [â ÏmäÏù 7M»tÉ#uä ×M»uZÉièt/ ãP$s)̈B zOäÏdºtçö/Î) á :قال تعاىلو
 . يف املقام آية بينةuأثر قدميه : قال جماهد، ]٩٧:عمران

                                                             
 ).٧/٣٠١ (»الرشح املمتع«) ١(
»رشح حديث جابر«دار السالم، و.، ط٢٤٨تفسري ابن كثري ص) ٢(

 .فإنه جزم بام قاله جماهد، ٣٣-٣١للعالمة ابن عثيمني ص
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  ١٥٦

 :واملرشوع للطائف إذا أتم الشوط السابع ما يأيت •
ع ل االضطباع، فيغطي كتفه األيمن ميزيأن  -١
 .األيرس
â (#räãÏÉªB$#ur، ويقرأ uوينطلق إىل مقام إبراهيم  -٢

Ï̀B ÏQ$s)̈B zO¿Ïdºtçö/Î) í~?|ÁãB á]١٢٥: البقرة[. 
وجيعل املقام بينه وبني الكعبة، فإن مل يتيرس  -٣

ن من املسجد احلرام أو يف أي مكان َّصىل يف أي مكا
 صالمها بذي طوى وهي >من احلرم كله؛ ألن عمر 

 خارج املسجد، اموكذلك أم سلمة صلته من احلرم،
 .فال يلزم أن يصليهام خلف املقام

                                                             
 ).١٦/١٣٥(جمموع فتاوى ابن باز ) ١(
، وجمموع فتاوى ابن باز٣٥٢ للطربي ص»القرى« )٢(

، ورشح حديث جابر البن عثيمني )٢٢٩-٢٢٨/ ١٧(
 .٣٤-٣٣ص
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اميصيل عنده ركعتني ولو يف وقت النهي؛ ألهنو -٤
â ö@è% $pköâr'̄»tÉ يقرأ يف األوىل ،من ذوات األسباب

öcrãçÏÿ»x6ø9$# á ويف الثانية â ö@è% uqèd ª!$# îâymr& á ،
 .ا فال بأسهذا هو األفضل، وإن قرأ بغريمه

.وركعتا الطواف سنة، من نسيهام فال حرج عليه -٥
وينبغي أن ال يمر بني يدي املصيل هناك،  -٦

ًوال يدع أحدا يمر بني يديه وهو يصيل؛ لعموم 
 استثناء لك، وعدم ثبوتذاألحاديث الناهية عن 

 .املسجد احلرام منها
                                                             

،الطيار .  مجع د، جمموع فتاوى الشيخ ابن باز يف احلج العمرة )١(
 .١٦٩القسم الثاين ص

 .٤٥ ص»التحقيق« :وانظر. ٥٨ ص>ر كام يف حديث جاب) ٢(
 ).١٧/٢٢٨(فتاوى ابن باز ) ٣(
، وفتاوى ابن عثيمني ٢٤منسك الشيخ األلباين ص) ٤(

= 

١٥٧
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  ١٥٨

رشع يف هاتني الركعتني التخفيف؛ لئال يشقُوي -٧
 . قراءته فيهامملسو هيلع هللا ىلصعىل من بعده، وقد خفف النبي 

ه، وال قبل الركعتني ُّوليس للمقام دعاء خيص -٨
 . وال بعدمها
؛ قال قتادة يف  وتقبيلهرشع التمسح باملقامُوال ي
إنام ": â (#räãÏÉªB$#ur Ï̀B ÏQ$s)̈B zO¿Ïdºtçö/Î) í~?|ÁãB á :قوله تعاىل

 ."ومل يؤمرا بمسحه أمروا أن يصلوا عنده،
                                                              

/٢٦(، وأما شيخ اإلسالم فقال يف منسكه )٣٠٨ /٢٢(
لو صىل املصيل يف املسجد والناس يطوفون "): ١١٢

َّأمامه، مل يكره، سواء مر أمامه رجل أو امرأة، وهذا من 
 ."ئص مكةخصا

 .٣٤-٣٣رشح حديث جابر البن عثيمني ص) ١(
 .٣٥-٣٤رشح حديث جابر البن عثيمني ص) ٢(
: ، وانظر]٣٥٨-٣٥٧ ص»القرى«[رواه األزرقي ) ٣(

 ).٦/٤٢ (»الفروع«
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 ١٥٩

ثم إذا فرغ من الصالة ذهب إىل زمزم، فرشب  -٩
َّمنها، وصب عىل رأسه؛ لفعله عليه الصالة 

 .والسالم
، ويستلمهِّثم يرجع إىل احلجر األسود، فيكرب -١٠

ه لسن تقبيُ، وال ي >إن تيرس، كام يف حديث جابر 
 .وال اإلشارة إليه يف هذه املرة

واألفضل أن يبادر بالسعي بعد ركعتي  -١١
                                                             

، وجزم بذلك العالمة ٥٨ ص>كام يف حديث جابر ) ١(
 .٢٤األلباين يف منسكه ص

زاد ، وفيه االستالم فقط، و٥٨ ص>حديث جابر ) ٢(
 .التكبري: ٢٥األلباين يف منسكه ص

، واختار األلباين يف منسكه )٧/٣٠٤ (»الرشح املمتع«قاله يف ) ٣(
َّوخص هذا . "يكرب ويستلمه عىل التفصيل املتقدم": ٢٥ص ُ

َالرجوع للحجر بالطواف الذي يعقبه سعي، ال الطواف  َ
 . ٩٩املجرد، كام يف رشح ابن عثيمني حلديث جابر ص
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  ١٦٠

 النهار وسعى لالطواف، وليس برشط، فلو طاف أو
 .آخره فال بأس

                                                             
، وفتاوى اللجنة ٩٩ البن عثيمني ص»يث جابررشح حد«) ١(

 ).٢٦٣-١١/٢٦٢(الدائمة 
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) #$!» ©â ¨bÎ) $xÿ¢Á9$# nouröçyJø9$#ur Ï̀B ÌçÍ¬!$yèx :قال اهللا تعاىل
ô ỳJsù ¢kym |Møät7ø9$# Írr& tçyJtFôã$# üxsù yy$oYã_ Ïmøãn=tã br& öí§q©ÜtÉ
$yJÎgÎ/ 4 t̀Bur tí§qsÜs? #Zéöçyz ¨bÎ*sù ©!$# íçÏ.$x© íOäÎ=tã á]١٥٨:البقرة[.

 .««: ملسو هيلع هللا ىلصوقال 
 : ملن أراد السعيُرشعُي
؛ ألنه أن خيرج إىل الصفا من باب الصفا -١

                                                             
، ومنسك )١٠٧٢ (»اإلرواء«. [وهو حديث صحيح) ١(

 ].٢٦األلباين ص
 من ملسو هيلع هللا ىلص ثم خرج ": ، قال٥٨ ص>كام يف حديث جابر ) ٢(

: وانظر. "باب الصفا، إىل الصفا": ، ويف رواية"الباب
= 

١٦١

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


  ١٦٢

 .واب إليه، وله أن خيرج من غريهأقرب األب
(â ¨bÎ :قوله تعاىل قرأ فإذا دنا من الصفا -٢

$xÿ¢Á9$# nouröçyJø9$#ur Ï̀B ÌçÍ¬!$yèx© «!$# á]ال يقرأهاو، ]١٥٨:البقرة
."": يف غري هذا املوضع، ويقول

ثم يبدأ بالصفا، فريقى عليه حتى يرى البيت  -٣
 .إن تيرس
:ه، فيقولِّربَكُد اهللا ويِّبل الكعبة، ويوحفيستق -٤

اهللا أكرب، اهللا أكرب، اهللا أكرب، ال إله إال اهللا وحده ال "
، له امللك وله احلمد، حيي ويميت، وهو لهرشيك 

                                                              
 ).٢٦/١٢٧(، ومنسك شيخ اإلسالم ٣٦٧ ص»القرى«

 ).٤/١١٥(، والروض املربع وحاشيته ٤٥منسك ابن باز ص) ١(
/ ٢٢(فتاوى ابن عثيمني . [قرب منها، ال إذا صعدها: أي) ٢(

٣٤٢.[( 
 .٥٩ ص>حديث جابر ) ٣(
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 ١٦٣

عىل كل يشء قدير، ال إله إال اهللا وحده ال رشيك 
له، أنجز وعده، ونرص عبده، وهزم األحزاب 

 بني ذلك،  ويدعويقول ذلك ثالث مرات،. "وحده
 .ًرافعا يديه

ًثم ينزل من الصفا إىل املروة ماشيا، فإذا وصل  -٥
األول املعروف بامليل األخرض، ) العمود(م َلَإىل الع

ًسعى سعيا شديدا بقدر ما يستطيع بال أذية، حتى  ً
يصل إىل العمود األخرض الثاين، وكان يف عهد النبي 

«: ملسو هيلع هللا ىلصال ققد  احلىص، وً واديا أبطح فيه دقاقملسو هيلع هللا ىلص
                                                             

، ٢٦-٢٥، ومنسك األلباين ص٥٩حديث جابر ص) ١(
وذكر الشيخ ابن عثيمني يف فتاويه . ٤٦ومنسك ابن باز ص

ًعد التكبري الثالث؛ ألن جابرا أنه ال يدعو ب): ٢٢/٤٤٤(
دعا بعد ذلك، وظاهر :  ومل يقل"ودعا بني ذلك":  قال>

 .ًأنه يدعو ثالثا): ١١/٢٥٩(فتوى اللجنة 
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  ١٦٤

«. 
رشع هلا اإلرساع بني العلمني ُأما املرأة فال ي

 وله . ثم يميش عىل عادته؛األخرضين؛ ألهنا عورة
 .أن يركب إن كان يشق عليه امليش

                                                             
منسك . [َّأخرجه النسائي وغريه، وهو خمرج يف احلج الكبري) ١(

 ].٢٦األلباين ص
، )٤٣٨، ٢٢/٤٣١(، وفتاوى ابن عثيمني ٤٦منسك ابن باز ص) ٢(

َونقل ع َ ن بعض أهل العلم كابن املنذر حكاية اإلمجاع عىل أهنا َ
وقال . ِمتيش وال تسعى وال ترمل، فاملخصص اإلمجاع

 إهنا كانت وحدها وليس ":عن سعي أم إسامعيل) ٢٢/٤٤٢(
-١١/٢٢٦(، وهبذا اإلمجاع أخذت اللجنة الدائمة "معها رجال

َّ، عىل أنه اختلف يف علة اإلرساع بني العلمني، فقي)٢٢٧ لريي : لُ
اقتدى هباجر يف سعيها : املرشكني جلدهم كام يف الطواف، وقيل

وانظر . ١٤٤ »القرى«لطلب املاء لولدها، قاله املحب الطربي يف 
 .٢٧اختيار العالمة األلباين يف منسكه ص

نة ـاوى اللجـ، وفت)٢٢/٤٥١(ني ـن عثيمـاوى ابـفت) ٣(
)١١/٢٦٢.( 
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 ١٦٥

 ـ وهو أفضل ـ فإذا وصل إىل املروة رقى عليها -٦
أو وقف عندها، ويصنع عليها ما صنع عىل الصفا من 

بال القبلة والتكبري والتوحيد والدعاء، لكن ال استق
؛ ألن â ¨bÎ) $xÿ¢Á9$# nouröçyJø9$#ur Ï̀B ÌçÍ¬!$yèx© «!$# á اآليةيقرأ 

ذلك مرشوع عند صعود الصفا يف الشوط األول 
 .فقط
ثم ينزل فيميش يف موضع مشيه، ويرسع يف  -٧

موضع اإلرساع حتى يصل إىل الصفا، يفعل ذلك 
شوط ورجوعه شوط، آخرها عىل سبع مرات، ذهابه 

 .املروة
كثر يف سعيه من الذكر والدعاء ُستحب أن يُوي -٨

م، إنك أنت َ اغفر وارحِّرب": ، وإن دعا بقولهَّبام تيرس
                                                             

 .٢٧لباين ص، ومنسك األ٤٧-٤٦منسك ابن باز ص) ١(

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


  ١٦٦

 .، فال بأس؛ لثبوته عن مجع من السلف"األعز األكرم
ًويستحب أن يكون متطهرا من احلدث األكرب  -٩

 ذلك، واألصغر، ولو سعى عىل غري طهارة أجزأه
وهكذا لو حاضت املرأة أو نفست بعد الطواف سعت 

ً؛ ألن الطهارة ليست رشطا يف السعي وأجزأها ذلك
 .بل هي مستحبة

والسعي يف الطابق العلوي صحيح،  -١٠
 .كالسعي يف األسفل؛ ألن اهلواء يتبع القرار
                                                             

عن ابن مسعود وابن عمر ) ٦٩-٤/٦٨(رواه ابن أيب شيبة ) ١(
 ].٢٨منسك األلباين ص. [ بإسنادين صحيحني}

 ).٤٣٣/ ٢٢(، وفتاوى ابن عثيمني ٣٧٣ ص»القرى«) ٢(
، وفتاوى ابن عثيمني )١٦/١٣٩(فتاوى ابن باز ) ٣(

ًوذكر أنه لو طاف شوطا ثم صعد للسطح ) ٢٢/٤٢٩(
 يبني عىل األول لعدم انقطاع املواالة، وهبذا ألنه أيرس فإنه

 ).١١/٢٣١(أفتت اللجنة الدائمة 
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 ١٦٧

َّوال حرج عىل من قدم السعي عىل الطواف  -١١
 .ًخطأ أو نسيانا، وجيزئه ذلك

يف الطواف أو  ـ  يف عدد األشواطَّوإن شك -١٢
ل  عىل اليقني وهو األقل، فإذا شك هبنى ـ السعي

 .ثة أشواط أو أربعة؟ جعلها ثالثةطاف ثال
                                                             

، واختار ابن عثيمني يف فتاويه )١٦/١٤٠(فتاوى ابن باز ) ١(
جواز تقديم السعي عىل الطواف يف احلج ): ٢٢/٤٢٢(

 .دون العمرة
واملواالة بني أشواط السعي ال تشرتط عىل الراجح، فلو ) ٢(

 ورجع لرحله ثم عاد إىل املسعى فأتم ما ًنيس شوطني مثال
بقي أجزأه، وإن أعاد السعي من أوله فال بأس، قاله العالمة 

، وروي ذلك عن ابن عمر )١٧/٢٣٢(ابن باز يف فتاويه 
، ويرى العالمة ابن عثيمني يف ٣٧٤ ص»القرى«كام يف 
أن الفصل الطويل مؤثر فيستأنف، ): ٢٢/٢٩٢(فتاويه 
 .االستئناف: ه األحوط، أيأن): ٢٢/٣٤٩(وذكر 
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  ١٦٨

وال يرشع التعبد هللا بالسعي يف غري احلج  -١٣
والعمرة، بل هو بدعة، أما الطواف بالكعبة فله أن 

 .ًيفعله تطوعا متى شاء

                                                             
ِويستحب دخول الكعبة واحلجر منها، وتعظيم دخوهلا ) ١(

قاله ابن عقيل يف . فوق الطواف يدل عىل قلة العلم
 )].٦/٦٥ (»الفروع«. [»الفنون«
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َّإذا انتهى من الشوط السابع عىل املروة، فقد تم 
 :ويفعل ما يأيتسعيه، 
 أفضل، إال إذا لق رأسه أو يقرصه، واحللقحي -١

ًكان وقت احلج قريبا فالتقصري يف حقه أفضل؛ ليحلق 
حجة الوداعيف احلج، وهكذا فعل الصحابة يف 

 .ملسو هيلع هللا ىلصبأمره 
عميم الرأس، وال والبد يف التقصري من ت -٢

 .يكفي تقصري بعضه، كام أن حلق بعضه ال يكفي
                                                             

 .١٤٦ ص»القرى«: ، وانظر٦١ ص>حديث جابر ) ١(
ًبعضه تقليدا ملن أفتاه فال يشء تقصري وإن اكتفى فيام مىض ب) ٢(

= 

١٦٩
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ِّرشع هلا إال التقصري، فتأخذ من كلُاملرأة ال يو -٣
هي رأس األصبع، : ضفرية قدر أنملة فأقل، واألنملة

 .وال تزيد عىل ذلك
ت عمرته، َّمـفإذا فعل املحرم ما ذكر فقد ت -٤

َوحل له كل يشء ح  أن يكون قد  عليه باإلحرام، إالَمُرَّ
ّساق اهلدي من احلل؛ فإنه يبقى عىل إحرامه حتى حيل  ّ

 .ًمن احلج والعمرة مجيعا
                                                              

»الفروع« وقال يف )].٢٢/٤٦٣(فتاوى ابن عثيمني . [عليه
َّوإن قرص فمن مجيعه، نص عليه، قال شيخنا ـ "): ٦/٥٤( َّ

 ".ال من كل شعرة بعينها: ابن تيمية ـ
واملتمتع إذا طاف وسعى وحتلل من عمرته لكنه نيس ) ١(

ٍاحللق أو التقصري، فالظاهر أنه باق عىل متتعه؛ ألن 
، ويلزمه فدية عن ترك احللق أو األعامل بالنيات

، ٢٢/٤٦٨(التقصري، قاله العالمة ابن عثيمني يف فتاويه 
مفيد «، ومال إليه الشيخ ابن جارس يف منسكه )٤٧٤

= 

١٧٠
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 ١٧١

ً مفردا، أو باحلج وأما من أحرم باحلج -٥
 له أن يفسخ إحرامه سنُ، في)ًقارنا(ًوالعمرة مجيعا 

، ويفعل ما يفعله ًإىل العمرة ليصري متمتعا
ملسو هيلع هللا ىلصألن النبي ، إال أن يكون قد ساق اهلدي؛ عاملتمت

«: أمر أصحابه بذلك، وقال  
                                                              

 .٩٥-٩٤ ص»األنام
» واإليضاحقالتحقي«كذا قال سامحة الشيخ ابن باز يف ) ١(

عن القول ) ٨٦-١٧/٨٥(، وقال يف جمموع فتاويه ٤٨ص
هذا قول باطل ال أساس له من ": واإلفرادبنسخ القران 

اإلفراد، : الصحة، وقد أمجع العلامء عىل أن األنساك ثالثة
، واجتهد العالمة األلباين فأوجب "والقران، والتمتع

 .١٨، ١٠ ص>التمتع، انظر خترجيه حلديث جابر 
ال جيوز له فسخ : وقالت احلنفية واملالكية والشافعية وداود) ٢(

ٌّمرة، وقوهلم هذا رد للنصوص الصحيحة احلج إىل الع
قاله الشيخ ابن جارس يف منسكه . الرصحية الواردة يف ذلك

 .١٠٦ص
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  ١٧٢

«. 
واملتمتع إذا فرغ من عمرته وجب عليه احللق  -٦

 .يِّحَأو التقصري وإن كان سيض

                                                             
 .١٠٧ ص»مفيد األنام«، و٦٥ ص>حديث جابر ) ١(
، ومال )١٧/٢٣٤(شيخ ابن باز يف فتاويه اختاره سامحة ال) ٢(

 .٢٧٦إليه العالمة ابن جارس يف منسكه ص
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 ١٧٣




ي ّمُيوم الرتوية هو يوم الثامن من ذي احلجة، س
ا ـاء ملـامله ـ فيَنْوَّروـًام يتـقديا انوـاس كـك ألن النـبذل

، وسامه هبذا  إذ مل يكن بمنى وال عرفات ماء؛بعده
«:  حيث قالملسو هيلع هللا ىلصرسول 
«. 
 :يتوأعامل هذا اليوم عىل النحو اآل •
ّاملتمتعني الذين أدوا العمرة (ِّستحب للمحلني ُي -١

                                                             
روض املربع وحاشيته ال«، و١٤٧- ١٤٦ ص»القرى«) ١(

 ).٢٣/١٤(، وفتاوى ابن عثيمني )٤/١٢٦(البن قاسم 
 .٦١ ص>حديث جابر ) ٢(
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: احلج من أهل مكةبمكة، وملن أراد ) وا منهاّوحل
، من مساكنهم، ُاإلحرام باحلج ضحى هذا اليوم

وال يسن الذهاب إىل املسجد احلرام لإلحرام منه أو 
من حتت امليزاب؛ ألن الصحابة يف حجة الوداع إنام 
أهلوا باحلج يف هذا اليوم من البطحاء ال من 

 ولو كان يوم الرتوية بمنى فليحرم منها .املسجد
                                                             

 ال يرشع :وعليهفأعامل احلج تبدأ من ضحى هذا اليوم، ) ١(
التمتع ملن قدم مكة بعد أوان أعامل احلج، كمن قدمها 

â ỳJ: بعـد الظـهر مـن هـذا اليـوم؛ ألن اهللا تعـاىل قـال sù
yì G yJ s? Ío tç ÷Kãè ø9$$Î/ ín<Î) Ædk ptø:$# á]فمنتهى التمتع ]١٩٦: البقرة ،

دخول احلج، وأفعال احلج تبدأ يوم الثامن فال حاجة 
ًللتمتع بل حيرم باحلج أو احلج والعمرة قارنا، ألن وقت 

رشح حديث جابر للعالمة ابن عثيمني . [التمتع قد زال
 ].١٠٥ص

، ومنسك٩ي صمنسك النوو: وانظر. ٦٨حديث جابر ص) ٢(
= 

١٧٤

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


 ١٧٥

.لدخول مكة بل يلبي من مكانه بمنىوال حاجة 
 لكن  اإلحرام إىل اليوم التاسع فال حرج،َرَّولو أخ

يف فضل  ملسو هيلع هللا ىلص، وقد قال اإلحرام يف الثامن هو السنة
ًرما إال غابت ُ يومه حمُّظلَوما من مؤمن ي..« :اإلحرام
  .» بذنوبهُالشمس

 .أما القارن واملفرد فيبقيان عىل إحرامهام األول
تحب أن يفعل عند إحرامه باحلج كام ويس -٢

سل والطيب ُفعل عند إحرامه بالعمرة من الغ
:ًوغريمها، ثم ينوي اإلحرام باحلج ويلبي، قائال

                                                              
، )١٦/١٤٠(، وفتاوى ابن باز ٢٠شيخ اإلسالم ص
 .٥٨ ص»مفيد األنام«، و)٢٣/٩(وفتاوى ابن عثيمني 

 ).١٧/٢٥١(، وفتاوى ابن باز ٢٠منسك شيخ اإلسالم ص) ١(
 ).١٧/٢٤٨(فتاوى ابن باز ) ٢(
 ).١١٣٣) (٢/٢٢ (»صحيح الرتغيب والرتهيب«: انظر) ٣(
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  ١٧٦

ًشرتط إن كان خائفا من عائق يمنعه َ، ويً"لبيك حجا"
وإن حبسني حابس فمحيل " :من إمتام حجه فيزيد

 ."حبستني حيث
 العقبة، رةويكثر من التلبية إىل أن يرمي مج -٣

ًوجيهر هبا يف طريقه ملنى؛ إظهارا للسنة وطلبا لألجر؛  ً
«: ملسو هيلع هللا ىلصيقول   

 «يا رسول اهللا، باجلنة؟ : ، قيل
 .«قال

وال يطوف للوداع عند خروجه من مكة إىل  -٤
 .} بهمل يفعله هو وال أصحا ملسو هيلع هللا ىلصمنى؛ ألنه 

                                                             
 ).١٧/٢٤٠(فتاوى الشيخ ابن باز ) ١(
صحيح «وحسنه األلباين يف . رواه الطرباين يف األوسط) ٢(

 ).١١٣٧) (٢/٢٤ (»الرتغيب
 ).١٧/٢٤٠(ه ، وفتاوا٥٠منسك ابن باز ص) ٣(
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 ١٧٧

ثم يتوجه إىل منى قبل الزوال من يوم الرتوية،  -٥
شاء ويصيل بمنى الظهر والعرص واملغرب والع

وهذا : قال ابن املنذر. ًوالفجر، ويبيت هبا استحبابا
املبيت أمجع أهل العلم عىل الفرق بينه وبني مبيت ليايل 
منى، فأوجبوا عىل تارك ذلك ما أجبوا، ومل يوجبوا 

 .هـا. ًنى ليلة عرفة شيئااملبيت بمعىل تارك 
 صالة يف وقتها، َّوا بمنى كلُّصلُوالسنة أن ي •
 .قرصانُبال مجع، إال املغرب والفجر فال تًقرصا 

وال فرق بني احلجاج من أهل مكة وغريهم؛ ألن 
َّ صىل بالناس من أهل مكة وغريهم بمنى ملسو هيلع هللا ىلصالنبي 

                                                             
 ).١٧/٢٥٠(فتاوى ابن باز ) ١(
 .١٤٧ ص »القرى«انظر كالم ابن املنذر يف ) ٢(
أنه جيوز): ١٧/٢٥٣(، وذكر يف )١٧/٢٤٠(فتاوى ابن باز ) ٣(

 .ألنه إذا جاز القرص جاز اجلمع، لكن تركه أفضلاجلمع؛ 
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  ١٧٨

إلمتام، ولو ًوعرفة ومزدلفة قرصا، ومل يأمر أهل مكة با
وأما غري احلاج من أهل مكة. ًكان واجبا لبينه هلم

. وال جيمعوناليقرصونفإهنم  ـ كالباعةـ  

                                                             
، وسامحة الشيخ ٢١كذا قال شيخ اإلسالم يف منسكه ص) ١(

، وانظر رأي ٥١ ص»التحقيق واإليضاح«ابن باز يف 
العالمة ابن عثيمني يف قرص أهل مكة بمنى بعد امتداد 

 .٥٥العمران، يف منسكه ص
ع يف املبحث ، وانظر علة اجلم)١٧/٢٥٢(فتاوى ابن باز ) ٢(

 .القادم
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Öëqàÿxî ÒOãÏm§ë á]١٩٩-١٩٨:البقرة[. 
« :ملسو هيلع هللا ىلصوقال 

        
«.  

                                                             
«: صالة الفجر بمزدلفة، وزاد الرتمذي: يعني) ١(

«. 
، وابن ماجه )٨٩١(، والرتمذي )١٩٥٠(رواه أبو داود ) ٢(

، وصححه الرتمذي وابن خزيمة وابن حبان )٣٠١٦(
= 

١٧٩
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« :ملسو هيلع هللا ىلصوقال 
«. 

 :والسنة يف يوم عرفة بعد أن يصيل الفجر بمنى •
أن ينطلق إىل عرفات بعد طلوع الشمس، هذه  -١

السنة، فإن توجه إليها قبل طلوع الشمس فال يشء 
 .عليه

                                                              
صحيح ابن «واحلاكم والدارقطني وغريهم، وهو يف

»تفثه« قوله " :وقال الرتمذي). ٢٤٦٠/٣٠٧٢ (»ماجه
 ."نسكه: يعني

، والنسائي )٨٨٩(، والرتمذي )١٩٤٩(رواه أبو داود ) ١(
، وصححه العالمة )٣٠١٥(، وابن ماجه )٢٥٦/ ٥(

) ٢٤٥٩/٣٠٧٠(األلباين يف صحيح ابن ماجه 
 ).١٠٦٤ (»اإلرواء«و

قال شيخ اإلسالم يف منسكه ). ١٧/٢٥٨(فتاوى ابن باز ) ٢(
 ويبيتون هبا قبل التعريف، ًومنهم من يدخلها ليال": ٢٢ص

= 

١٨٠
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 ١٨١

ا غدوا  إذ} ، وكان الصحابةِّكربُويلبي أو ي -٢
ّ منهم املهل ُّلُ هيملسو هيلع هللا ىلصمن منى إىل عرفة مع رسول اهللا 

ِّفال ينكر عليه، ويكرب منهم املكرب فال ينكر عليه ِّ. 
 وهي قريبة من ،  ـإن تيرس ـ ثم ينزل يف نمرة -٣

 .، ويظل هبا إىل ما قبل الزوالعرفة وليست منها
                                                              

وهذا الذي يفعله الناس كله جيزئ معه احلج لكن فيه نقص 
 ."عن السنة

 ).١٦٥٩(رواه البخاري ) ١(
رشح «، و٢٩ للشيخ األلباين ص»مناسك احلج والعمرة«) ٢(

، وفتاوى الشيخ ٥٢ للشيخ ابن عثيمني ص»حديث جابر
 يف حديثه >وأما قول جابر ). ١٧/٢٦٧(ابن باز 

 عرفة فوجد القبة قد رضبت له @حتى أتى ": ٧٠ص
ربه منها؛ ألن نمرة دوهنا، كام ُق: ، املراد بإتيانه عرفة"بنمرة

وقال الشيخ ابن عثيمني يف فتاويه . ١٤٨ ص»القرى«يف 
هو سنة إن تيرس، وإال فال ": عن النزول بنمرة) ٢٣/٢١(

 ."حرج عىل احلاج إذا مل ينزل بنمرة
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  ١٨٢

اونزل هب  رنةُفإذا زالت الشمس رحل إىل ع -٤
، وفيها خيطب اإلمام أو بيل عرفةُوهي قـ  إن تيرسـ 

، ملسو هيلع هللا ىلصنائبه خطبة تناسب احلال؛ اقتداء برسول اهللا 
 . تلك اخلطبة وكلامهتامعاينًوليقتد به أيضا يف 

ًون الظهر والعرص قرصا ومجعا، يف ُّصلُثم ي -٥ ً
وقت األوىل، بأذان واحد وإقامتني، وال يصيل بينهام 

ديم ليتفرغوا للدعاء، وإنام كان اجلمع مجع تق. ًشيئا
                                                             

ُوعرنة قد يتعذر اليوم لشدة الزحام، فإن والنزول بنمرة ) ١(
جاوزمها إىل عرفة فال حرج إن شاء اهللا، كام يف منسك 

، وقال الشيخ )١٧/٢٥٩(، وفتاوى ابن باز ٢٩األلباين ص
بطن "): ٣٢٤-٧/٣٢٣ (»الرشح املمتع«ابن عثيمني يف 

ألن ... ُعرنة من عرفة، لكن مع ذلك ال جيوز الوقوف فيه،
ًعا، وإن كان منها تارخيياهذا ليس من عرفة رش ً". 

 .٧٣-٧١ يف حديثه املشهور ص>وقد نقلها جابر ) ٢(
 .٧٣ ص>كام يف حديث جابر ) ٣(
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 ١٨٣

 .وجيتمعوا عىل إمامهم

                                                             
: ٣٩٤،وقال املحب الطربي ص٥٦منسك ابن عثيمني ص) ١(

أو  هل كان مجعه بعلة مطلق السفر،: وقد اختلف أصحابنا"
سك، حتىالطويل، أو بعلة النسك؟ والظاهر أنه بعلة النُّ

 ."جيوز لآلفاقي واملكي واملزدلفي واملعريف
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  ١٨٤


 :وبعد اخلطبة والصالة

 ينطلق إىل عرفة، فيقف عند الصخرات أسفل  -١
: ملسو هيلع هللا ىلص وإال فقد قال رسول اهللا ،  ـإن تيرس ـ جبل الرمحة

»«. 
                                                             

»اإلجياز«، وجزم النووي يف ٧٤ ص>حديث جابر ) ١(
 وهو عند الصخرات":، قالملسو هيلع هللا ىلصبأن أفضلها موقفه : ٣١ص

ًوجزم به أيضا . "الكبار املفرتشة يف أسفل جبل الرمحة
َّ، وعينه ابن جارس يف ٣٨٥ ص»القرى«املحب الطربي يف 

باملحل الكائن جنويب اجلبل، فإذا : ٣٠٣ ص»مفيد األنام«
ىل يمينك وقفت فيه صار اجلبل املسمى جبل الرمحة ع

اة بني يديك تشاهدهم بل املشواستقبلت القبلة، وصار ح
وهناك الصخرات عليها بناية من : قالوهم يمشون، 
 .اجلهات األربع
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 ١٨٥

ستحب استقبال القبلة وجبل الرمحة إنُوي -٢
ل القبلة وإن ، فإن مل يتيرس استقباهلام استقبتيرس ذلك

 . خلفه اجلبلكان
 وال ًرشع صعود جبل الرمحة إمجاعاُوال ي

 مل يصعده ومل يأمر ملسو هيلع هللا ىلص؛ ألن رسول اهللا الصالة عنده
موا َّعلُ، وإنام يفعل ذلك اجلهلة فينبغي أن يبصعوده

                                                             
وجبل الرمحة ). ٣٦-٢٣/٣٤(فتاوى الشيخ ابن عثيمني ) ١(

 .٣٨٦ ص»القرى«، كام يف )إالل(: اسمه عند العرب
، )٤/١٣٣( للعالمة ابن قاسم »الروض املربع«حاشية ) ٢(

/١١(، وفتاوى اللجنة )٢٣/٣٢(وفتاوى ابن عثيمني 
إن صعود : ولذا قال كثري من العلامء": ، وقالت)٢٠٧

اجلبل يف احلج عىل وجه النسك بدعة، منهم اإلمام النووي، 
، وقال "يخ صديق خانوشيخ اإلسالم ابن تيمية، والش

وال يثبت يف اجلبل ": ٣٨٦ ص»القرى«املحب الطربي يف 
 ."الذي يعتني الناس بصعوده خرب وال أثر
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  ١٨٦

 .السنة
ىل، وإن  ويترضع إىل اهللا تعاويرفع يديه فيدعو -٣

ًلبى أو قرأ شيئا من القرآن فحسن لدعاء ا وأما .َّ
اجلامعي فال أصل له واألحوط تركه؛ ألنه مل ينقل عن 

 مجاعة  وأصحابه، لكن لو دعا إنسان يفملسو هيلع هللا ىلصالنبي 
: قال املحب الطربي. نوا عىل دعائه فال بأسّوأم

وال يتكلف السجع يف الدعاء، وال يفرط يف اجلهر، "
 ." اإلجابةيستبطئء، وال وليلح يف الدعا

 يوم ما قيلويسن أن يكثر من التهليل فإنه خري  -٤
                                                             

 .١١٤ للشيخ ابن عثيمني ص»رشح حديث جابر«) ١(
ومثل ذلك التلبية ). ١٧/٢٧٤(فتاوى ابن باز يف كام ) ٢(

بأهنا بدعة ) ١١/٣٥٨(اجلامعية، وقد أفتت اللجنة الدائمة 
 .} وخلفائه الراشدين ملسو هيلع هللا ىلصعدم ورودها عن النبي ل

 .٤٠١ ص»القرى«) ٣(
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 ١٨٧

« :ملسو هيلع هللا ىلصعرفة؛ لقوله 
          

« . 
إنام اخلري خري " :ًويزيد يف التلبية أحيانا -٥
ملسو هيلع هللا ىلصإن رسول اهللا : {؛ لقول ابن عباس "اآلخرة

: ، قال"لبيك اللهم لبيك": وقف بعرفات، فلام قال
 ."إنام اخلري خري اآلخرة"

اقف بعرفة أن ال يصوم هذا اليوم؛ ووالسنة لل -٦
 .ملسو هيلع هللا ىلصًتأسيا به 

                                                             
، ٣٠منسك الشيخ األلباين ص. [حديث حسن أو صحيح) ١(

 )].١٥٠٣ (»السلسلة الصحيحة«و
. وسنده حسن) ١٥٥/٢/ ١(رواه الطرباين يف األوسط ) ٢(

 ].٣٠، ومنسكه ص٧٤ لأللباين ص»ملسو هيلع هللا ىلصحجة النبي «[
: وانظر). ١١٢٣(لم ، ومس)١٦٥٨(رواه البخاري ) ٣(

 ).١٧/٢٤٢(، فتاوى ابن باز ٤٠٥ للطربي ص»القرى«

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


  ١٨٨

ًكرا، اذ: وال يزال هكذا إىل أن تغرب الشمس -٧
ًملبيا، داعيا، راجيا من اهللا أن جيعله من عتقائه ً  الذين ً

«: يباهي هبم املالئكة كام يف احلديث



«. قال رسول اهللا :  قال{ وعن ابن عمر
« :ملسو هيلع هللا ىلص




      


«. 
                                                             

 ).١٣٤٨(رواه مسلم ) ١(
رواه الطرباين يف الكبري والبزار وابن حبان، وهو يف صحيح ) ٢(

 ).١١١٢) (٢/١٠(الرتغيب 
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 ١٨٩

فإذا غربت الشمس انرصفوا إىل مزدلفة بسكينة  -٨
 .عوا يف املتسعووقار، وأكثروا من التلبية، وأرس

ه ـروب؛ ألنـل الغـراف قبـوز االنصـجيوال -٩
«:  وقف حتى غربت الشمس، وقالملسو هيلع هللا ىلص


«. ولو كان الدفع قبل الغروب جائزا لرخص َّ ً
 للضعفة أن يتقدموا من عرفة إىل مزدلفة قبل ملسو هيلع هللا ىلص

ظري له يف سائر ًالغروب خوفا من الزحام الذي ال ن
َّاملشاعر، كام رخص للضعفة يف الدفع من مزدلفة ملنى 

 .ُآخر الليل، فلام مل يرخص هلم هنا علم أنه غري جائز

                                                             
فتاوى ابن عثيمني : وانظر. ٨٢ ص>كام يف حديث جابر ) ١(

)٢٣/٢٩.( 
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  ١٩٠


 أن يكون هبا وقت :املراد بالوقوف بعرفة -١

ًالوقوف، ولو حلظة، أو مارا أو نائام أو قاعدا، وال يلزم  ًً
 .ً راكباملسو هيلع هللا ىلصالوقوف عىل قدميه؛ وقد وقف 

جيب عىل الواقف بعرفة أن يتأكد من حدودها -٢
 لئال يقف خارج ؛  ـُوقد نصبت عليها عالماتـ 

 .حدود عرفة فال يصح حجه
يمتد وقت الوقوف بعرفة إىل طلوع الفجر  -٣

 فإذا طلع ،>س ِّ؛ حلديث عروة بن املرضيوم العيد
                                                             

 للطربي »القرى«: وانظر، ٧٣ ص>كام يف حديث جابر ) ١(
، ومنسك شيخ ٣٢ للنووي ص»اإلجياز«، و٣٩١ص

، ٤/١٣٢( وحاشيته »الروض املربع«، و٢٢اإلسالم ص
١٣٦.( 
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فجر يوم العيد قبل أن يقف بعرفة فقد فاته احلج، فإن 
ّ إحرامه حل وال يشء عليه، وإن مل كان اشرتط عند

يكن اشرتط حتلل بعمرة، وإن كان معه هدي ذبحه 
ًويقيض من قابل وهيدي فإن مل جيد هديا صام عرشة 

 .أيام ثالثة يف احلج وسبعة إذا رجع ألهله
وأما أول وقت الوقوف بعرفة فمن طلوع  - ٤

«: فجر يوم عرفة حلديث
  « واألحوط أن يكون بعد ،

                                                             
، واختار سامحة الشيخ ابن باز ٦١منسك ابن عثيمني ص) ١(

عدم وجوب القضاء من قابل إال إذا مل يقض حجة اإلسالم 
 )الربدينت تسجيال/٤ش(، كام يف رشحه لبلوغ املرام ُعدَب

ومعنى قوله . حسن صحيح: وقال) ٨٩١(رواه الرتمذي ) ٢(
ُأدرك الوقوف بعرفة ومل يفته :  أي»َّفقد تم حجه«: ملسو هيلع هللا ىلص

احلج، ولو مل يطف بعده لإلفاضة مل يتم حجه ومل جيزئه عن 
َّ، وبينه يف ٣١٧ ص»مفيد األنام«حجة اإلسالم، كام يف 

= 

١٩١
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  ١٩٢

 .الزوال
و انرصف قبل غروب ًمن وقف هنارا و -٥

 .د إىل عرفة ليلة النحرُعَفعليه دم إن مل يالشمس 
ومن مل يصل عرفة إال ليلة العيد، وقف وأجزأه، -٦

 .ًولو مرورا هبا، ثم يدفع إىل مزدلفة
وإذا كان الوقوف بعرفة يف يوم مجعة فقد  -٧

ان، وقد زعم بعض الناس أهنا تعدل اجتمع عيد
                                                              

به؛ لبقاء قار:  يعني»َّتم حجه« "):٥/٤٤٦ (»الفروع«
 ".طواف الزيارة

، )١٧/٢٦٠(و ) ١٤٢-١٦/١٤١(كام يف فتاوى ابن باز ) ١(
 .٣٨٩، ٣٨٨، ١٥٣ للطربي ص»القرى«: وانظر

و ) ١٦/١٤٢(، وفتاوى ابن باز ٣٩١ للطربي ص»القرى«) ٢(
) ٧/٣٣٤ (»لرشح املمتع«ومال يف ). ٢٦٤-١٧/٢٦٣(

 .الغروبًإىل العفو عنه إن كان جاهال ثم نبه فرجع ولو بعد 
 ).١٦/١٤٢(فتاوى ابن باز ) ٣(
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 ١٩٣

سبعني حجة أو اثنتني وسبعني حجة، وليس هذا 
.بصحيح

                                                             
/١١(، وفتاوى اللجنة ٤١٠محب الطربي صل ل»القرى«) ١(

، وختريج حديث )٢١/٣٥(، وفتاوى ابن عثيمني )٢١١
 ).٢٠٧ (»السلسلة الضعيفة«، و١٢٧جابر ص

ويف سنة عرشين ":»اإلعالم« قال الفايس يف :فائدة
تكملة مائة وسبعامئة وقف الناس بعرفة يوم اجلمعة، وهذه 

مجعة وقفها املسلمون من اهلجرة النبوية إىل اآلن، قاله 
 .٣١٣ ص»مفيد األنام«" الربزايل
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  ١٩٤



 للحاج يف هذا اليوم اإلكثار من الذكر ينبغي
 بخشوع وحضور قلب، والدعاء والتسبيح والتهليل

ًوينبغي اإلكثار أيضا من األذكار واألدعية الواردة يف 
وال سيام يف هذا املوضع ويف هذا الرشع يف كل وقت، 

 . اليوم العظيم وخيتار جوامع الذكر والدعاء
 :ومن ذلك

 .سبحان اهللا وبحمده، سبحان اهللا العظيم •
• â Hw tm»s9Î) HwÎ) |MRr& öÅoY»ysö6ßô íÎoTÎ) àMZà2 z̀ ÏB

öúüÏJÎ=»©à9$# á. 
                                                             

الشيخ عبد العزيز بن باز ـ غفر اهللا له ـ يف مجعها سامحة ) ١(
 .»التحقيق واإليضاح«منسكه 
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 ١٩٥

ال إله إال اهللا، وال نعبد إال إياه، له النعمة وله  •
ء احلسن، ال إله إال اهللا خملصني له الدين الفضل وله الثنا

  .ولو كره الكافرون
 . ال حول وال قوة إال باهللا •
• â !$oY/uë $oYÏ?#uä íÎû $uã÷Rëâ9$# ZpuZ|¡ym íÎûur ÍotçÅzFy$# ZpuZ|¡ym

$oYÏ%ur z>#xãtã Íë$̈Z9$# á . 
اللهم أصلح يل ديني الذي هو عصمة أمري،  •

وأصلح يل آخريت وأصلح يل دنياي التي فيها معايش، 
التي فيها معادي، واجعل احلياة زيادة يل يف كل خري، 

 . واملوت راحة يل من كل رش
أعوذ باهللا من جهد البالء، ودرك الشقاء،  •

 . وسوء القضاء، وشامتة األعداء
ّاللهم إين أعوذ بك من اهلم واحلزن، ومن  •

العجز والكسل، ومن اجلبن والبخل، ومن املأثم 
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  ١٩٦

لبة الدين وقهر الرجال، أعوذ بك اللهماملغرم، ومن غو
 .من الربص واجلنون واجلذام ومن يسء األسقام

يا ـافية يف الدنـك العفو والعـي أسألـهم إنـالل •
 . واآلخرة

اللهم إين أسألك العفو والعافية يف ديني  •
 .  ومايلودنياي وأهيل

اللهم اسرت عورايت وآمن روعايت، واحفظني  •
عن يميني وعن شاميل، من بني يدي ومن خلفي، و

 .  وأعوذ بعظمتك أن أغتال من حتتي،ومن فوقي
اللهم اغفر يل خطيئتي وجهيل، وإرسايف يف  •

 . أمري، وما أنت أعلم به مني
َّاللهم اغفر يل ما قدمت وما أخرت، وما  • َّ

أرسرت وما أعلنت، وما أنت أعلم به مني، أنت 
  .املقدم وأنت املؤخر، وأنت عىل كل يشء قدير
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 ١٩٧

لهم إين أسألك الثبات يف األمر والعزيمة ال •
عىل الرشد، وأسألك شكر نعمتك وحسن عبادتك، 
ًوأسألك قلبا سليام ولسانا صادقا، وأسألك من خري  ً ًً

 ملا وأستغفركما تعلم، وأعوذ بك من رش ما تعلم، 
 . تعلم، إنك عالم الغيوب

اللهم رب النبي حممد عليه الصالة والسالم،  •
ذهب غيظ قلبي وأعذين من مضالت أاغفر يل ذنبي، و
  .الفتن ما أبقيتني

اللهم رب الساموات ورب األرض ورب  •
العرش العظيم، ربنا ورب كل يشء، فالق احلب 
والنوى، منزل التوراة واإلنجيل والقرآن، أعوذ بك 
من رش كل يشء أنت آخذ بناصيته، أنت األول فليس 
قبلك يشء، وأنت اآلخر فليس بعدك يشء، وأنت 

لظاهر فليس فوقك يشء، وأنت الباطن فليس دونك ا
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  ١٩٨

 . َّيشء، اقض عني الدين وأغنني من الفقر
ِّاللهم أعط نفيس تقواها، وزكها أنت خري من  •

زكاها، أنت وليها وموالها، اللهم إين أعوذ بك من 
العجز والكسل، وأعوذ بك من اجلبن واهلرم والبخل، 

 . وأعوذ بك من عذاب القرب
ت، وبك آمنت، وعليك اللهم لك أسلم •

َّتوكلت، وإليك أنبت، وبك خاصمت، أعوذ بعزتك 
َّأن تضلني، ال إله إال أنت، أنت احلي الذي ال يموت،  ُ

 . واجلن واإلنس يموتون
اللهم إين أعوذ بك من علم ال ينفع، ومن  •

قلب ال خيشع، ومن نفس ال تشبع، ومن دعوة ال 
 . يستجاب هلا

 واألعاملاللهم جنّبني منكرات األخالق •
 .واألدواء واألهواء
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 ١٩٩

 .أهلمني رشدي، وأعذين من رش نفيساللهم  •
ن حرامك، وأغنني اللهم اكفني بحاللك ع •

 .بفضلك عمن سواك
. اللهم إين أسألك اهلدى والتقى والعفاف والغنى •
 . اللهم إين أسألك اهلدى والسداد •
اللهم إين أسألك من اخلري كله، عاجله وآجله،  •

مل أعلم، وأعوذ بك من الرش كله، ما علمت منه وما 
عاجله وآجله، ما علمت منه وما مل أعلم، وأسألك من 

، وأعوذ بك ملسو هيلع هللا ىلصخري ما سألك منه عبدك ونبيك حممد 
 . ملسو هيلع هللا ىلصمن رش ما استعاذ منه عبدك ونبيك حممد 

َّاللهم إين أسألك اجلنة وما قرب إليها من قول  •
َّأو عمل، وأعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول
 . ًأو عمل، وأسألك أن جتعل كل قضاء قضيته يل خريا

ال إله إال اهللا وحده ال رشيك له، له امللك وله  •
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  ٢٠٠

احلمد، حييي ويميت بيده اخلري وهو عىل كل يشء 
قدير، سبحان اهللا، واحلمد هللا، وال إله إال اهللا، واهللا 

 . أكرب، وال حول وال قوة إال باهللا العيل العظيم
نيا حسنة، ويف اآلخرة حسنة، ربنا آتنا يف الد •

 .وقنا عذاب النار
 عىل حممد، وعىل آل حممد، كام ِّاللهم صل •

 عىل إبراهيم، وعىل آل إبراهيم، إنك محيد صليت
جميد، وبارك عىل حممد، وعىل آل حممد، كام باركت 

  .عىل إبراهيم، وعىل آل إبراهيم، إنك محيد جميد
ستحب يف هذا املوقف العظيم أن يكرر ُوي •

احلاج ما تقدم من األذكار واألدعية، وما كان يف 
، ملسو هيلع هللا ىلصمعناها من الذكر والدعاء والصالة عىل النبي 

. خريي الدنيا واآلخرة يف الدعاء ويسأل ربه من ُّلحُوي
ً إذا دعا كرر الدعاء ثالثا، فينبغي ملسو هيلع هللا ىلصوكان النبي 

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


 ٢٠١

  .التأيس به يف ذلك عليه الصالة والسالم
ًخمبتا لربه ويكون املسلم يف هذا املوقف  •

ًسبحانه، متواضعا له، خاضعا جلنابه، منكرسا بني  ً ً
يديه، يرجو رمحته ومغفرته، وخياف عذابه ومقته، 
ًوحياسب نفسه، وجيدد توبة نصوحا؛ ألن هذا يوم 
عظيم وجممع كبري، جيود اهللا فيه عىل عباده، ويباهي 
هبم مالئكته، ويكثر فيه العتق من النار، وما يرى 

يوم هو فيه أدحر وال أصغر وال أحقر منه الشيطان يف 
 يوم بدر؛ وذلك ملا يرى من ييف يوم عرفة إال ما رؤ

جود اهللا عىل عباده وإحسانه إليهم وكثرة إعتاقه 
، أن <ويف صحيح مسلم، عن عائشة . مغفرتهو

«:  قالملسو هيلع هللا ىلصالنبي 
         

«. 
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  ٢٠٢

ًروا اهللا من أنفسهم خريا، ُفينبغي للمسلمني أن ي
وأن هيينوا عدوهم الشيطان، وحيزنوه بكثرة الذكر 
والدعاء ومالزمة التوبة واالستغفار من مجيع الذنوب 
واخلطايا، وال يزال احلجاج يف هذا املوقف مشتغلني 

 .لترضع إىل أن تغرب الشمسبالذكر والدعاء وا
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 ٢٠٣


â !#såÎ*sù OçFôÒsùr& ïÆÏiB ;M»sùtçtã :قال اهللا تعاىل

(#rãçà2øå$$sù ©!$# yâYÏã Ìçyèô±yJø9$# ÏQ#tçysø9$# á]١٩٨:البقرة[: 
يف وقت املغرب أو ـ  زدلفةاملإذا وصل إىل  -١
ِّقبل حط الرحال َّصىل هبا املغرب والعشاءـ  العشاء

ًمجعا وقرصا، بأذان واحد وإقامتني، وال يصيل بينهام  ً
، وإن خيش أن ال يصل مزدلفة إال بعد نصف ًشيئا

ال جيوز له تأخري الصالة إىل ما و ، يف طريقهَّالليل صىل
                                                             

. ٦١ ص»التحقيق واإليضاح«، ٧٦ ص>حديث جابر ) ١(
صل مزدلفة قبل وللشيخ ابن عثيمني رأي آخر فيمن و

، لكنه جزم ٢٤ ص»املنهج«دخول وقت العشاء، كام يف 
ًأن له اجلمع تقديام ألنه أرفق ) ٢٣/٥٤،٦٣(يف فتاويه 

 .بالناس اآلن
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 .بعد نصف الليل
" :>قال جابر  ،ًويبيت هبا وجوبا -٢

                                                             
، وجمموع)٢٣/٥٤(، وفتاوى ابن عثيمني ٢٤ ص»املنهج«) ١(

، قال الشيخ ابن جارس يف )١٧/٢٨١(فتاوى ابن باز 
دل عليه السنة الصحيح الذي ت":٣١٩ ص»مفيد األنام«

هو اجلمع والقرص لكافة احلجاج، سواء كانوا مكيني أو 
 ".أفقيني

»اإلجياز«فاملبيت واجب ال ركن، ورجحه النووي يف ) ٢(
، )٢٧٩، ١٧/٢٧٧(، و الشيخ ابن باز يف فتاويه ٣٤ص

؛ حلديث عروة بن )٢٣/٥٢(والشيخ ابن عثيمني يف فتاويه 
ِّمرضس، وفيه ُ :»« ويدخل ،

يف ذلك من وقف بعرفة آخر حلظة من الليل، فإنه لن يدرك 
َّ فدل عىل »« :ملسو هيلع هللا ىلصًمزدلفة حتام، ومع ذلك قال 

»مفيد األنام«أنه ليس بركن، وأجاب ابن جارس يف 
 عىل من اعرتض عىل هذا االستدالل، وإذنه ٣٢٧ص

نة، واختار للضعفة يف الدفع بليل دليل عىل أنه واجب الس
ختريج «الشيخ األلباين أن املبيت بمزدلفة ركن، كام يف 

= 

٢٠٤
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   ملسو هيلع هللا ىلص  "، فالسنة 
 وال بخطبة ، وال يشتغلأن ينام بعد أن يصيل

 صىل املغرب والعشاء ثم نام، ملسو هيلع هللا ىلصبلقط احلىص؛ ألنه 
ومل يأمر بلقط احلىص إال بعد انرصافه من املشعر إىل 
منى يوم العيد، فال يتعني لقطه من مزدلفة، بل جيوز 

 .من منى
                                                              

 .٢١ ص»>حديث جابر 
 .٧٦حديث جابر ص) ١(
ويوتر تلك الليلة؛ ألنه مل يرد هني عنه وال ترك، فاألصل ) ٢(

ً يرتك الوتر حرضا وال سفراملسو هيلع هللا ىلصبقاء احلكم، فلم يكن  ً .
، وفتاوى ابن )٧٤-٢٣/٧٢(جمموع فتاوى ابن عثيمني [
 )].١٧/٢٨٢(از ب

 ).٢٣/٧١(جمموع فتاوى ابن عثيمني ) ٣(
والذي يظهر يل من "): ٧/٣٥١ (»الرشح املمتع«قال يف ) ٤(

وأما ...  أخذ احلىص من عند اجلمرةملسو هيلع هللا ىلصالسنة، أن الرسول 
= 

٢٠٥
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  ٢٠٦

 من  كلهاوليس من السنة التقاط حىص اجلامر -٣
السنة يف يوم العيد التقاط ، وإنام ةة تلك الليلمزدلف

، وأما يف أيام سبع حصيات فقط، يرمي هبا مجرة العقبة
الترشيق فيلتقط من منى كل يوم إحدى وعرشين 

 .حصاة يرمي هبا اجلامر الثالث
 . مل يفعلهملسو هيلع هللا ىلص غسل احلىص؛ ألنه رشعوال ي -٤
 يذبح ومن ترك املبيت بمزدلفة فعليه دم -٥

كن من حبسه حابس ومل يصل ، لملساكني احلرم
ًمزدلفة إال وقت صالة الفجر مبكرا وصىل الفجر 

                                                              
فإن فعل فال : قلت. "أخذه من مزدلفة فليس بمستحب
وقد ذكر ). ١٧/٢٩٣(بأس، كام يف فتاوى الشيخ ابن باز 

 حديث ابن ٨١ ص »ملسو هيلع هللا ىلصحجة النبي «ة األلباين يف العالم
هو : ثم قال...) هات القط يل: (عباس أو الفضل بن عباس

 .ُيشعر بأن االلتقاط كان عند مجرة العقبة
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سِّرضُم؛ حلديث عروة بن هناك فال يشء عليه
باملزدلفة حني ملسو هيلع هللا ىلص رسول اهللا أتيت: ، قال> الطائي

يا رسول اهللا، إين جئت من : خرج إىل الصالة، فقلت
واهللا ما  أكللت راحلتي، وأتعبت نفيس، ،ءّجبيل طي

 فهل يل من حج؟ عليه، إال وقفت حبل  منكتتر
«: ملسو هيلع هللا ىلصفقال 

      
«. 

                                                             
/٢٣(، وقال )٦٥-٢٣/٦٤(جمموع فتاوى ابن عثيمني ) ١(

فيمن حبسه زحام السيارات فلم يصل مزدلفة إال بعد ): ٦٨
ِّ ألنه غري مفرط، وإن ذبح فهو طلوع الشمس اليشء عليه؛ ُ

إن "): ١٧/٢٨٧(وكذا قال الشيخ ابن باز يف فتاويه . أفضل
ًكان مل جيد مكانا يف مزدلفة، أو منعه اجلنود من النزول هبا 

 ).١١/٢١٥(، وعليه فتوى اللجنة الدائمة "فال يشء عليه
، وصححه )٨٩١(، والرتمذي )١٩٥٠(رواه أبو داود ) ٢(

= 

٢٠٧
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  ٢٠٨

 له أنه بات خارج حدود مزدلفة فعليه َّومن تبني
 .ٌدم لتفريطه

ًوجيوز للنساء مطلقا الدفع من مزدلفة بعد  -٦
َّ، ولو كن قويات، وهكذا بقية  الليلمنتصف

الضعفاء من كبار السن وأتباعهم والصبيان، وكذا من 
                                                              

يمة وابن حبان واحلاكم والدارقطني، الرتمذي وابن خز
ما تركت (وقوله . نسكه:  أي»« قوله ":وقال الرتمذي

حبل، : إذا كان من رمل يقال له) من حبل إال وقفت عليه
 ."جبل: وإذا كان من حجارة يقال له

، )٨٣-٢٣/٨٢( يف جمموع فتاويه قاله الشيخ ابن عثيمني) ١(
 ).٧/٣٦١ (»الرشح املمتع«: وانظر

، )١٦/١٤٢(اختاره سامحة الشيخ ابن باز يف فتاويه ) ٢(
/ ١١(، واللجنة الدائمة ٣٢والعالمة األلباين يف منسكه ص

) ٢٣/٩٤(َّ، وقيده العالمة ابن عثيمني يف فتاويه )٢٠٦
ًبميض ثلثي الليل تقريبا؛ لفعل أسامء : بغروب القمر، أي

 .٢٤، ومشى عليه شيخ اإلسالم يف منسكه ص<
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ارم وسائقني وغريهم؛ قوياء من حمدفع معهم من األ
 .فحكمه حكمهم

ن؛ لشدة الزحام روووأكثر الناس يف زماننا معذ
ل َّعند رمي اجلمرات بعد طلوع الشمس، فمن تعج

ّ حرج عليه، وأما القويمنهم ورمى قبل الفجر فال
 فاألفضل له أن يبقى الذي ال يشق عليه الزحام

، فإذا  ًبمزدلفة وال ينرصف إال بعد أن يسفر جدا
، خشيةرـل الفجـوا رموا مجرة العقبة ولو قبـوصل

                                                             
»التحقيق واإليضاح«، و٤٢٩-٤٢٨ للطربي ص»القرى«) ١(

، )١٧/٢٩٦(و) ١٦/١٤٢(، وفتاوى ابن باز ٦٢ص
 .٣٢ومنسك األلباين ص

-٢٣/٨٢( كام يف جمموع فتاويه كذا قال الشيخ ابن عثيمني) ٢(
»مفيد األنام«، )٧/٣٦١ (»الرشح املمتع«: ، وانظر)٨٣
 .٣٢١ص

)١٦/١٤٣(  الشيخ ابن باز يف جمموع فتاويهحةسامورجحه ) ٣(
= 

٢٠٩
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  ٢١٠

أنا ممن قدم النبي ": { قال ابن عباس ،تزاحم الناس
، ودفعت أسامء" ليلة مزدلفة يف ضعفة أهلهملسو هيلع هللا ىلص

 أن غاب القمر ثم د من مزدلفة آخر الليل بع<
 ."ُّللظعن أذن ملسو هيلع هللا ىلصإن رسول اهللا ": قالت
 مزدلفة إال يف النصف األخري من ْلِصَومن مل ي -٧

                                                              
ال ترموا "، وحكم عىل حديث ابن عباس )١٧/٢٤٣(و

ولو :  بالضعف النقطاعه، قال"اجلمرة حتى تطلع الشمس
َّصح حلمل عىل الندب مجعا بني األحاديث، كام نبه عىل ذلك  ً ُ

وجزم هبذا الشيخ ابن عثيمني يف رشح . احلافظ ابن حجر
ومال الشيخ األلباين إىل تصحيح . ١٢٩حديث جابر ص

 .٨٠حديث ابن عباس، كام يف خترجيه حلديث جابر ص
 ).١٢٩٣(، مسلم )١٦٧٨(رواه البخاري ) ١(
، وابن خزيمة )١٢٩١(، مسلم )١٦٧٩(رواه البخاري ) ٢(

كنا نصنع ": أهنا رمت اجلمرة بليل، وقالت: وزاد) ٢٨٨٤(
 ."ملسو هيلع هللا ىلصهذا مع رسول اهللا 
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 ٢١١

كفاه أن يقيم هبا بعض  ـ وهو من الضعفة ـ الليل
 .ًالوقت ثم ينرصف؛ أخذا بالرخصة

                                                             
 ).١٧/٢٨٠(جمموع فتاوى ابن باز ) ١(
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ââ  ((##rr  ::تعاىلتعاىلقال قال  ããçç àà22 øøåå $$$$ ssùù  ©©!! $$##  yyââYY ÏÏãã  ÌÌçç yyèè ôô±± yyJJøø99 $$##  ÏÏQQ## ttçç yyss øø99 $$##  ((
ççnnrr ããçç àà22 øøåå $$## uurr  $$ yyJJ xx..  ööNN àà6611 yyââ yydd  bb ÎÎ)) uurr  OO ççFFZZ àà22  `̀ÏÏ iiBB  ¾¾ ÏÏ&& ÎÎ## öö77 ss%%  zz`̀ÏÏJJ ss99

ttûû,, ÎÎ kk!! !!$$ ûûÒÒ99 $$##  áá]]١٩٨١٩٨::البقرةالبقرة[[::  
إذا طلع الفجر يوم النحر، صىل الفجر يف أول  -١

وقته بأذان وإقامة، وال جيوز أن يصيل قبل دخول 
â ¨bÎ) no4qn=¢Á9$# ôMtR%x. ín?tã :عاىلقوله تالوقت؛ ل

öúüÏZÏB÷sßJø9$# $Y7»tFÏ. $Y?qè%öq̈B á]وقال جابر ]١٠٣:النساء ،
الفجر حني تبني له  ـ ملسو هيلع هللا ىلصأي النبي  ـ َّوصىل": >

 ."الفجر بأذان وإقامة
                                                             

، ومراده صالة الفجر بمزدلفة،٧٦ ص»ابرختريج حديث ج«) ١(
= 

٢١٢
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 ٢١٣

)وهو جبل يف املزدلفة(ثم يأيت املشعر احلرام  -٢

حمد اهللا ويستقبل القبلة، في ـ إن تيرس ـ فريقى عليه
، ويستحب رفع يديه لله ويوحده ويدعوويكربه وهي

 .ًهنا حال الدعاء، حتى يسفر جدا
ومزدلفة كلها موقف، فحيثام وقف أجزأ؛  -٣

                                                              
 كالم الشيخ األلباين يف حكم صالة الفجر باملزدلفة، انظرو

 .٣٢يف منسكه ص
، وهو املعروف ٣٢كذا قال العالمة األلباين يف منسكه ص) ١(

، ٤١٩ ص»القرى«يف كتب الفقه كام ذكر املحب الطربي يف 
ثيمني ، و ابن ع٣٢٧ ص»مفيد األنام«وقال ابن جارس يف 

هو : ٧٠ورشحه حلديث جابر ص) ٢٣/٥٤(يف فتاويه 
َّوتسمى . اهـ .املكان الذي فيه املصىل اآلن يف املزدلفة ُ

. املشعر احلرام؛ تسمية للكل باسم البعض: ًاملزدلفة أيضا
 .٣٢٢ ص»مفيد األنام«

 .٣٢، منسك األلباين ص٦٢منسك ابن باز ص) ٢(
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  ٢١٤

،«« :ملسو هيلع هللا ىلصلقوله 
 .رب من املشعر احلرام وال صعودهُفال جيب الق

ثم يدفع قبل طلوع الشمس إىل منى، وعليه  -٤
 .سكينة، وهو يلبيال

ٍأتى بطن حمرسفإذا  -٥  أرسع السري ما أمكنه، َ
 .وهو من منى

ثم يأخذ الطريق الوسطى التي خترجه عىل  -٦
 .اجلمرة الكربى

                                                             
 .٧٦ ص>حديث جابر ) ١(
لكن الوقوف عند  ":٢٤الم يف منسكه صقال شيخ اإلس) ٢(

 .املشعر احلرام: وجبل قزح. "زح أفضلق
: {ملا يف صحيح مسلم والنسائي عن الفضل بن عباس ) ٣(

ًأن حمرسا من منى ، ختريج حديث ٣٢منسك األلباين ص. [ُ
 ].٧٨ ص>جابر 

 .٧٩حديث جابر ص) ٤(
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 ٢١٥

صف الليل توجيوز ملن دفع من مزدلفة بعد من -٧
أن يذهب إىل مكة مبارشة فيطوف ويسعى ثم يرجع 

 ما سئل يوم العيد عن يشء ملسو هيلع هللا ىلصإىل منى؛ ألن النبي 
َّقدم وال أخر إال قال ُ ِّ ُ :»« وهذا أرفق ،

بمن معه نساء خيشى أن حيبسهن احليض عن طواف 
 .اإلفاضة

                                                             
: وانظر). ١٣٠٦(، ومسلم )١٧٣٦(أخرجه البخاري ) ١(

 ).٢٣/٨٤(بن عثيمني فتاوى ا
 ).٨٥-٢٣/٨٤(فتاوى الشيخ ابن عثيمني ) ٢(
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(â ×bºsår&ur öÆÏiB «!$# ÿ¾Ï&Î!qßôuëur ín<Î :قال اهللا تعاىل
Ä¨$̈Z9$# tPöqtÉ Ædkptø:$# Îéy9ò2F{$# á]ويوم احلج ]٣:التوبة ،

األكرب هو يوم النحر، الذي هو أفضل أيام املناسك، 
 .ًوأظهرها، وأكثرها مجعا

 :وأعامل احلاج يف هذا اليوم أربعة
 :واألفضل أن يرتبها احلاج هكذا -١

 . رمي مجرة العقبةً:أوال
 . النحرً:ثانيا

                                                             
 وفتاوى اللجنة دار السالم،. ، ط٦٠٤ري ابن كثري صتفس) ١(

 ).١١/٢٢١(الدائمة 
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 ٢١٧

 . احللق أو التقصريً:ثالثا
، عمت للمته الطواف بالبيت والسعي بعدً:رابعا

 . إذا مل يسعيا مع طواف القدوم واملفردوكذلك القارن
َّفإن قدم بعض هذه األعامل عىل بعض أجزأه  -٢

 بمنى يوم النحر ملسو هيلع هللا ىلصوجلس ": >ذلك؛ لقول جابر 
ِّل يومئذ عن يشء قدئُللناس، فام س م قبل يشء إال ُ

 ."ال حرج، ال حرج: قال
ويدخل يف ذلك تقديم السعي عىل الطواف؛  -٣

 أنه سئل عمن سعى قبل أن ملسو هيلع هللا ىلص النبي وقد ثبت عن
 .«« :يطوف، فقال

الرمي، : (ام بثالثة أمورّوحيصل التحلل الت -٤
                                                             

 .٨٥ختريج حديث جابر ص) ١(
»التحقيق واإليضاح«وقال يف ). ٢٠١٥(أخرجه أبو داود ) ٢(

 .إسناده صحيح: ٧٠ص
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واحللق أو التقصري، وطواف اإلفاضة مع السعي بعده 
َّ، فإذا فعل هذه الثالثة حل له كل يشء )ًملن ذكر آنفا

َحرم عليه باإلحرام حتى النساء : ويسمى هذا. ُ
 .التحلل الثاين

أما التحلل األول فيحصل ملن فعل اثنني من و
: ُّهذه األمور الثالثة، وحيل له كل يشء إال النساء

                                                             
 من أهل ٌويرى مجع. ٧١-٧٠ ص»التحقيق واإليضاح«) ١(

أن : ٣٣العلم، منهم الشيخ األلباين كام يف منسكه ص
. التحلل األول حيصل برمي مجرة العقبة فقط، ولو مل حيلق

وهو قول  ":)١٧/٣١٦(قال الشيخ ابن باز يف فتاويه 
قوي، وإنام األحوط هو تأخري التحلل األول حتى حيلق 

عى إن كان املحرم أو يقرص، أو يطوف طواف اإلفاضة ويس
لكن الشيخ ابن عثيمني . "عليه سعي بعد مجرة العقبة

َّإذا فعل اثنني من ثالثة حل (ف قول بعض الفقهاء َّضع
َّ؛ لعدم الدليل عليه، وصوب أنه ال حيصل )التحلل األول

: <؛ لقول عائشة  أو التقصريالتحلل إال بالرمي واحللق
= 

٢١٨
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 ٢١٩

ًوطئا ومبارشة وقبلة وملسا بشهوة وعقد نكاح ً. 
وأما النحر فليس له أثر يف التحلل إال ملن ساق

 .ّاهلدي وهو قارن فظاهر السنة أنه ال حيل حتى ينحر

                                                              
 قبل أن إلحرامه قبل أن حيرم، وحلله ملسو هيلع هللا ىلص كنت أطيب النبي"

، ومعلوم أنه مل يطف إال بعد الرمي واحللق، فلو "يطوف
وقال. وحلله قبل أن حيلق: كان يتحلل قبل احللق لقالت

لو رمى وطاف مل حيل، ولو حلق وطاف مل حيل،  ":~
وإنام يقترص يف احلل عىل ما جاء به النص وهو الرمي 

 ).٢٣/١٧٠ (يهفتاوجمموع كام يف . "واحللق
 وغريمها واختاره »رشح املنتهى« و»اإلقناع« جزم به يف) ١(

ُّحيل له : القايض واملوفق ومجاعة، وقال شيخ اإلسالم
تصحيح «عقد النكاح، وذكره أمحد، قال املردواي يف 

»مفيد األنام«: وانظر. وهو الصواب): ٦/٥٦ (»الفروع
 .٣٤٤ص

 )١٧١-٢٣/١٧٠(فتاوى ابن عثيمني ) ٢(
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  ٢٢٠


 حتلل التحلل  العلم إىل أن منذهب بعض أهل

 عليه شمس يوم العيد ومل يطف  غربتاألول ثم
ًطواف اإلفاضة، فإنه يرجع حمرما كام كان قبل الرمي، 

إذا ..«: ويلبس ثويب اإلحرام؛ واستدلوا بحديث
ًأمسيتم قبل أن تطوفوا هذا البيت، رصتم حرما 

 .» بههليئتكم قبل أن ترموا اجلمرة، قبل أن تطوفوا
، واختاره ًحمرماومجهور العلامء عىل أنه ال يعود 

قد نقل " :الشيخ ابن عثيمني، وقال عن هذا احلديث
هذا ضعيف  ...أهل العلم اإلمجاع عىل عدم العمل به

                                                             
 .٣٤ ص منسك الشيخ األلباين: انظر)١(
 ).٢٣/١٧٨(جمموع فتاويه ) ٢(
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 ٢٢١

شاذ، خمالف لألحاديث الكثرية الصحيحة، ثم ترك 
 ."األمة العمل به يدل عىل أنه ضعيف وليس بحجة

هو " :ديث الشيخ ابن باز عن احلوقال
 لألدلة الصحيحة، ٌشاذ، خمالف..ضعيف اإلسناد

 ما يعد ّنه إذا حل تم حله،أوشبه إمجاع من أهل العلم 
 ."ًحمرما بعدما حيل

ً ال أعلم أحدا ٌوهذا حكم": وقال املحب الطربي
 ."قال به

ئل الشيخ عبد اهللا ابن اإلمام املجدد حممد بن ُوس
ن أفتى بظاهر هذا َّعم  ـغفر اهللا هلام ـ عبد الوهاب

-عفا اهللا عنه -الذي أفتى ":احلديث فأجاب بقوله
                                                             

 .الطيار.  مجع د،٢١٥ صفتاوى احلج، القسم الثاين) ١(
 .٤٧١ ص»القرى«) ٢(
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  ٢٢٢

بلغه، ونحن ما جرسنا عىل الفتيا به، ألجل أنه  حلديث
خالف أقوال العلامء من أهل املذاهب األربعة 

ًال أعلم أحدا من القدماء قال : ، قال البيقهي...وغريهم
َّفيكون احلديث منسوخا، دل : قال النووي. به اإلمجاع ً

 ."عىل نسخه
 

                                                             
 ).٣٨٨-٥/٣٨٧(الدرر السنية ) ١(
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 ٢٢٣




يف يوم النحر ال يرمي إال مجرة العقبة فقط، عىل 
 :يتالنحو اآل
إذا وصل من مزدلفة إىل منى، قطع التلبية عند  -١

، وهي آخر اجلمرات وأقرهبن إىل مكة، مجرة العقبة
                                                             

، وقال شيخ ٦٣ ص»التحقيق واإليضاح«كذا قال يف ) ١(
إذا رشع يف الرمي قطع التلبية؛ ": ٢٥اإلسالم يف منسكه ص
»اإلجياز«وقال النووي يف . "حللفإنه حينئذ يرشع يف الت

، واختار الشيخ "يقطع التلبية مع أول حصاة": ٣٥ص
.قطع التلبية مع آخر حصاة: ٣٣األلباين يف منسكه ص

قطع : ٣٣٨ ص»مفيد األنام«َّورجح العالمة ابن جارس يف 
َّالتلبية عند الرشوع يف طواف اإلفاضة إن قدمه عىل رمي 

 .تحللمجرة العقبة؛ ألنه رشع يف ال
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  ٢٢٤

 .وهي اجلمرة الكربى
بسبع حصياتـ  من حني وصولهـ  ثم رماها -٢

 واحدة بعد األخرى، فلو رمى السبع :متعاقبات، أي
 .كلها دفعة واحدة فهي عن حصاة واحدة ويأيت بالباقي

؛ ِّكربُويرفع يده عند رمي كل حصاة، وي -٣
َّ كان إذا رمى اجلامر كرب عند { ابن عمر  أنوثبت

ًاللهم اجعله حجا مربورا، ":ِّكل حصاة، وقال ً
                                                             

، ١٣١، ٢٣/١٢٣(ورجح الشيخ ابن عثيمني يف فتاويه ) ١(
أنه يعفى عن نقص حصاة واحدة؛ ألن الصحابة : )١٤٨

كان بعضهم يرمي بست وبعضهم بسبع ومل ينكر أحد عىل 
 إذا كانت حصاة أو ": )٢٣/١٣٠ (~بل قال . اآلخر

، وهو املفهوم من "حصاتني فأرجو أن ال يكون عليه يشء
عليك دم عام شككت فيه من ": )١١/١٥٨(قول اللجنة 

، "نقص الرمي، إن كان الشك يف ترك ثالث حصيات فأكثر
 .وهذا يف غرياملتعمد للرتك
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 .."ً مغفوراًوذنبا
ًويستحب أن يرميها من بطن الوادي مستقبال  -٤

ًهلا، جاعال الكعبة عن يساره ومنى عن يمينه؛ لفعله 
.، وإن رماها من اجلوانب األخرى فال بأسملسو هيلع هللا ىلص

 .وليحذر من إيذاء إخوانه املؤمنني قدر ما يستطيع
.ف للدعاء بعد رمي مجرة العقبةورشع الوقُوال ي -٥
ىص يف احلوض، بلوال يشرتط بقاء احل -٦

يشرتط وقوعه فيه، فلو وقعت احلصاة يف احلوض ثم 
احلىص، فال ) طرح(، ويشرتط رمي خرجت منه أجزأ

 .جيزئ وضعه
                                                             

أحكام «: انظر). ٨٨١(أخرجه الطرباين يف الدعاء ) ١(
 .٦٦ ص»األذكار

»مفيد األنام«، و)١٣٢-٢٣/١٢٩(فتاوى ابن عثيمني ) ٢(
 . ٣٣٤ص
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 الشاخص هو جمتمع احلىص، ال: املرمىو -٧
رشع رمي الشاخص، بل السنة الرمي يف ُ يوعليه ال

 احلىص احلوض، فإذا تيقنت أو غلب عىل ظنك أن
 ألن اليقني  وتكفي غلبة الظنأ؛وقع يف احلوض أجز
 .قد يتعذر يف هذا املقام

مي به، فإن فعل أجزأ، ُوال يرمي بحىص قد ر -٨
 .لكن ال يأخذ مما يف احلوض

: وحىص اجلامر بني احلمص والبندق، أي -٩
 .ًبقدر نواة التمر تقريبا

                                                             
/ ٢٣(، وفتاوى ابن عثيمني )١٧/٣٧٩(فتاوى ابن باز ) ١(

 .٣٣٥-٣٣٤ ص»مفيد األنام«، و)١٣٢
، )١٦/١٤٥(، فتاوى ابن باز ٢٦م صمنسك شيخ اإلسال) ٢(

 ).٧/٣٥٩ (»الرشح املمتع«، ٨٢منسك األلباين ص
، وحديث ٢٥ ص»املنهج« و،)٧/٣٥٣ (»الرشح املمتع«) ٣(

= 

٢٢٦
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 ٢٢٧

 .وال يرشع غسله بل هو بدعة
اف فِوال جيوز الرمي بحصاة كبرية، وال باخل

 .والنعال ونحوها
ووقت رمي مجرة العقبة من النصف األخري  -١٠

، وله رميها بعد زوال الشمس يوم من ليلة النحر
ًالعيد، ولو إىل الليل، ألنه ال دليل عىل منع الرمي ليال، 

 شمسه، إال يوم يل عن اليوم الذي غربتلفريمي بال
الثالث عرش فإنه إذا غربت شمسه خرج وقت الرمي 

                                                              
 .٧٩جابر ص

 .٣٣١ ص»مفيد األنام«، و)٢٣/١٤١(فتاوى ابن عثيمني ) ١(
 يف رشح حديث ~وقال . ٦٤منسك ابن عثيمني ص) ٢(

إقامة ذكر اهللا :  رمي اجلمرات احلكمة منه": ٧٧جابر ص
أما ما اشتهر عند الناس من ... <كام يف حديث عائشة 

 ."أهنم يرمون الشيطان يف هذه اجلمرات فهذا ال أصل له
 ).١٧/٢٩٦(فال جيوز قبله، كام يف فتاوى الشيخ ابن باز ) ٣(
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  ٢٢٨

 . النتهاء أيام الترشيقكله؛
وأما الرمي قبل الزوال يف أيام الترشيق  -١١

 إنام رمى يف ملسو هيلع هللا ىلص؛ ألنه الثالثة فال جيوز وال جيزئ
، }أيام الترشيق بعد الزوال وكذلك أصحابه 

«: ملسو هيلع هللا ىلصال ـ قدـوق «،  ولو
 ألن االنتظار إىل ملسو هيلع هللا ىلصنها النبي َّكان فيه رخصة لبي
لكنه مل يفعل ومل يأذن للضعفة الزوال فيه مشقة، 

                                                             
، ومنسك األلباين )١٧/٢٤٦(و ) ١٦/٤٤(فتاوى ابن باز ) ١(

 .٥٢٤ ص»القرى«، وصححه حمب الدين الطربي يف ٣٣ص
، وابن باز يف فتاويه ٣٨ ص»اإلجياز«واختاره النووي يف ) ٢(

، وبذلك )٢٣/٢٧٤(، وابن عثيمني يف فتاويه )١٧/٣٠٠(
 ). ١١/٢٧٣(أفتت اللجنة الدائمة 

): ٢٣/٢٨٨(ثيمني يف فتاويه قال العالمة ابن ع: فائدة
جيب أن نعلم أنه ليس كلام حلت مشقة جاز تغيري أصول "

 ."العبادة
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 ٢٢٩

 ذلك عىل َّونحوهم بالتقدم كام أذن ليلة مزدلفة، فدل
{ئل ابن عمر ُ وس،عدم جواز الرمي قبل الزوال

، فإذا زالت الشمس ّكنا نتحني":  فقالعن ذلك
رماها بعد ": ، قال حمب الدين الطربي"رمينا

 الرمي الزوال عمر وابن عباس وابن الزبري، وهي سنة
أيام الترشيق الثالثة، وال جيوز إال بعد الزوال عند 
اجلمهور، وبه قال مالك وأبو حنيفة والثوري 

كي عن بعضهم خالف ذلك، ُوالشافعي وأمحد، وح
 ." ذلكُّردَوالسنة الصحيحة ت

إىل  ـ عند احلاجة ـ ويصح تأخري الرمي كله -١٢
بة ًاليوم الثالث عرش، ويرميه مرتبا، فيبدأ بجمرة العق

                                                             
 ).١٧/٣٠٠(فتاوى ابن باز ) ١(
 ).١٧٤٦(رواه البخاري ) ٢(
 .٥٢٤ ص»القرى لقاصد أم القرى«يف كتابه ) ٣(
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  ٢٣٠

الصغرى ثم الوسطى عن يوم النحر، ثم يرجع فريمي 
يوم احلادي عرش، ثم يرجع ويرمي عنثم العقبة عن 

 . الثالث عرش إن مل يتعجلالثاين عرش ثم عن
ُّنز مْنَويدخل يف هذا م له بعيد عن اجلمرات يشق

ل؛ ِّعليه الرتدد إليها كل يوم، فإنه جيمع الرمي وال يوك
عاة يف التوكيل بل أمرهم أن  مل يأذن للرملسو هيلع هللا ىلصألنه 

، وكذلك من به مرض  جيمعوا رمي يومني يف يوم
 الترشيق فال جيوز له ِ أيامَ أن يربأ منه آخريسري يرجو

 .ر الرمي إىل آخر يومِّل بل يؤخِّأن يوك
وجتوز اإلنابة يف الرمي عن العاجز، كاملريض  -١٣

 للرمي، وكبري السن واألعمى الذي يشق عليه الذهاب
 حيمله، ا جيد معرج الذي ال يقدر عىل امليش والواأل

                                                             
 ).١٤٦-١٦/١٤٥(، فتاوى ابن باز٥٢٨ للطربي ص»القرى«) ١(
 ).١١٤، ٢٣/١٠٤(فتاوى ابن عثيمني ) ٢(
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 ولدها، ُ حيفظْنَ وكذلك املرأة إن مل جتد م،واألطفال
 . يرمي عنهاْنَل مِّفتوك

؛ َّوأما القادر فإنه يرمي بنفسه، ولو وكل مل جيزئه
َّ قدم ضعفة أهله ليلة مجع لريموا اجلمرة قبل ملسو هيلع هللا ىلصألنه 

كيل، وكذلك الرعاة ازدحام الناس ومل يأذن هلم يف التو
 .أذن هلم يف مجع رمي يومني ومل يأذن يف التوكيل

                                                             
وكذا توكل إن أرادت التعجل يف اليوم الثاين عرش لشدة ) ١(

الزحام؛ ألنه ال يمكن تأخري الرمي إىل الليل ملن أراد أن 
): ٢٣/١٢٥(يتعجل، قال العالمة ابن عثيمني يف فتاويه 

ًيف اليوم الثاين عرش إن بقيت الدنيا هكذا زحاما كام "
فليتوكل عن النساء نشاهد، وأراد اإلنسان أن يتعجل، 

، وفتاوى )٢٣/١١٤،١٠٦(ًوانظر أيضا . "ويرمي عنهن
:)١١/٢٨٤(، وذكرت اللجنة )١١/٢٨٧(اللجنة الدائمة 

ًأن هلا التوكيل عند الزحام حفاظا عىل عرضها وحرمتها 
 .ها شدة الزحامَحتى ال تنتهك حرمت

، وفتاوى ابن عثيمني ٥٢٨ للمحب الطربي ص»القرى«) ٢(
= 

٢٣١
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  ٢٣٢

وكذلك من يشق عليه الزحام فيؤخره حتى خيف 
ًالزحام ولو إىل الليل وال يوكل، رجال كان أو امرأة ِّ. 

:قوله تعاىل؛ لوال فرق بني حج الفرض والنفل
â (#qëJÏ?r&ur ¢kptø:$# notç÷Kãèø9$#ur ¬! á]١٩٦:البقرة[. 

ومن أراد الرمي عن غريه، فيبدأ بنفسه عند  -١٤
األوىل ثم الوسطى ثم مجرة  (كل مجرة ثم عن مستنيبه

 ملا رموا عن ؛ ألن هذا ظاهر فعل الصحابة)العقبة
 .الصبيان
م؛ ِحرُي حالل ليس بمجيوز أن يتوكل يف الرموال 

                                                              
)١٠٨-٢٣/١٠٧.( 

، وفتاوى)١١٣ ،١٠٩ ،٢٣/١٠٧(فتاوى ابن عثيمني ) ١(
 ).١٧/٣٠٦(ابن باز 

واملنع من القول باجلواز ":٣٨٦ ص»مفيد األنام«قال يف ) ٢(
 ".حيتاج إىل دليل
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 ٢٣٣

 .ألنه ليس من أهل هذا العمل

                                                             
/٢٣(، وفتاوى ابن عثيمني )١٦/١٤٧(فتاوى ابن باز ) ١(

١٠٦-١٠٤.( 
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  ٢٣٤




â Èe@à6Ï9ur 7p̈Bé& $oYù=yèy_ %Z3|¡YtB (#rãçä.õãuãÏj9 :تعاىلقال 
zNóô$# «!$# 4ín?tã $tB Nßgs%yóuë . Ï̀iB ÏpyJãÎgt/ ÉO»yè÷RF{$# 3 ö/ä3ßg»s9Î*sù ×m»s9Î)

ÓâÏnºur ÿ¼ã&s#sù (#qßJÎ=óôr& 3 ÎéÅe³o0ur tûüÏGÎ6÷ÇßJø9$# á]٣٤:احلج[. 
فإنه يفعل بعدها ا اليوم، إذا رمى مجرة العقبة يف هذ

 :ما يأيت
: يأيت املنحر بمنى فينحر هديه، هكذا السنة -١

 .بمنىبعده  الرمي ثم النحر
وجيوز أن ينحر يف أي مكان آخر من منى،  -٢

«: ملسو هيلع هللا ىلصوكذلك يف مكة؛ لقوله   
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   «وز ، لكن ال جي
ذبح اهلدي خارج حدود احلرم، فإن فعل مل جيزئه؛ ألنه 

 . وأصحابه مل يذبحوا إال يف احلرمملسو هيلع هللا ىلص
والواجب عىل املتمتع والقارن هدي شكران  -٣

، مل يكونا من حارضي املسجد احلرامال جربان إن 
 . بقرةُبعُ أو سٍدنةَ بُبعُ أو سٌشاة: وهو

                                                             
 .٨٧-٨٦:  ص>حديث جابر ) ١(
، وفتاوى ابن عثيمني )١٨/٣٣(جمموع فتاوى ابن باز ) ٢(

إذا ذبح يف احلرم فال بأس أن ": ، وقال)٢١٥-٢٢/٢١٤(
 ."ينقل حلمها إىل خارج احلرم

 اختلف أهل العلم يف "): ١١/٣٩٠(قالت اللجنة الدائمة ) ٣(
املعني بحارضي املسجد احلرام، والراجح أهنم أهل 

 .١٠٢، وتقدم كالم الشيخ ابن عثيمني ص"ماحلر
): ١٨/٢٨( الشيخ ابن باز يف جمموع فتاويه قال سامحة) ٤(

من أعطى قيمة اهلدي رشكة الراجحي أو البنك "
= 

٢٣٥
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  ٢٣٦

وجيب أن يكون للفقراء نصيب من اهلدي،
فيتصدق منه عىل فقراء احلرم بأقل ما يطلق عليه حلم 

 .ويكفي
 يشرتك سبعة يف البعري أو البقرة، وجيوز أن -٤

 .وجيزئ لو كان رشيكه يريد اللحم
ًومن مل جيد هديا وجب عليه صيام ثالثة أيام  -٥

 .يف احلج وسبعة إذا رجع إىل أهله
َّوهو خمري يف صيام الثالثة إن شاء صامها قبل  -٦
 . النحر، وإن شاء صامها أيام الترشيق الثالثةيوم

واألفضل أن يقدم صوم األيام الثالثة عىل يوم  -٧
                                                              

اإلسالمي فال بأس؛ ألنه ال مانع من دفع ثمن األضحية 
 ."واهلدي إليهم، فهم وكالء جمتهدون وموثوقون

 ).١٥٦-٢٣/١٥٥(فتاوى ابن عثيمني ) ١(
 ).٧/٢٤٠ (»الرشح املمتع«، و٥٧٤ للطربي ص»القرى«) ٢(
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 ٢٣٧

 وقف هبا ملسو هيلع هللا ىلصًعرفة، ليكون يوم عرفة مفطرا؛ ألنه 
ًمفطرا وهنى عن صوم يوم عرفة بعرفة، وألنه أنشط له 

 .عىل الذكر والدعاء
وجيوز صوم الثالثة املذكورة متتابعة ومتفرقة،  -٨

 .لسبعة؛ ألنه ال دليل عىل إجياب التتابعوكذا صوم ا
واألفضل تأخري صوم السبعة إىل أن يرجع إىل  -٩
 .]١٩٦:البقرة[â >pyèö7yôur #såÎ) öNçF÷èy_uë á :قوله تعاىلأهله؛ ل
والصوم للعاجز عن اهلدي أفضل من  -١٠
ً هديا يذبحه عن نفسه، لكن من أعطي الناسسؤال 

نفس فال اف ًديا أو غريه من غري مسألة وال إرشه
 .بأس به
ويأكل وهيدي ويتصدق من هدي التمتع  -١١

                                                             
 .٧٧-٧٦منسك ابن باز ص) ١(
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 .والقران
وذبح اهلدي ال عالقة له بالتحلل، فإذا رمى  -١٢
 إال من ساق اهلدي وهو ، ولو مل يذبحَّ حلوحلق

 .قارن؛ فظاهر السنة أنه ال حيل حتى ينحر
يوم العيد، : ووقت ذبح اهلدي أربعة أيام -١٣

:  قبل يوم العيد نظرناوأيام الترشيق الثالثة، فلو ذبح
ًإن كان فعله تقليدا واتباعا  واب عامل فال يلزمه أن جلً

ًيعيده، وإن كان فعله هتاونا ال عن علم وال تقليد لعامل 
 ومل ملسو هيلع هللا ىلصفيلزمه إعادة الذبح؛ ألن اهلدي كان مع النبي 
 .ينحره إال يوم العيد، ومل يرخص يف النحر قبله

                                                             
): ٢٣/١٥٥(قال العالمة ابن عثيمني يف جمموع فتاويه ) ١(

 ."اهلدي جيب أن يكون للفقراء فيه نصيب وأن يطعموا منه"
 ).١٨٠، ١٧٠، ٢٣/١٥٧(فتاوى ابن عثيمني ) ٢(
رأي : وانظر). ٢٣/١٦٣(جمموع فتاوى ابن عثيمني ) ٣(

= 

٢٣٨
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 ٢٣٩

يل فله أن ومن دفع من مزدلفة ملنى آخر الل -١٤
 الفجر وليس له ذبح اهلدي؛ ألنه ال يرمي اجلمرة قبل

جيزئ ذبحه إال يوم العيد إذا مىض قدر فعل صالة 
 . رمحَالعيد بعد ارتفاع الشمس قدر

                                                              
 ).٣٠-١٨/٢٩(ويه سامحة الشيخ ابن باز يف جمموع فتا

 ).٢٣/٧٦(فتاوى ابن عثيمني ) ١(
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  ٢٤٠




السنة أن يذبح أو ينحر هديه بيده إن تيرس له،  -١
 .وإال أناب عنه غريه

لقبلة، ويضجعها عىل ًويذبحها مستقبال هبا ا -٢
 .جنبها األيرس

ِةَّبَّوأما اإلبل فالسنة أن ينحرها بطعنها يف الل -٣
التي بني العنق والصدر، وهي معقولة يدها اليرسى، 

َها قبل القبلةهقائمة عىل ما بقي من قوائمها، ووج ِ .
وأجزأ؛ ألن ترك السنة فقد ولو ذبح إىل غري القبلة 

 .بسنة ال واجالتوجيه إىل القبلة 
«: ويقول عند الذبح أو النحر -٤
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 ٢٤١

«. 
يوم العيد، وثالثة : ووقت الذبح أربعة أيام -٥

«: ملسو هيلع هللا ىلصأيام الترشيق؛ لقوله  
«. 

ويستحب أن يأكل من هديه، ويتصدق  -٦
â (#qè=ä3sù $pk÷]ÏB (#qßJÏèôÛr&ur }§Í¬!$t6ø9$#: قوله تعاىلوهيدي؛ ل

uéçÉ)xÿø9$# á]وله أن يتزود من هديه إىل بلده كام . ]٢٨:احلج
 .عليه الصالة والسالمفعل النبي 

                                                             
 .٣٦منسك األلباين ص: انظر. ملسو هيلع هللا ىلصَّصح ذلك عنه ) ١(
أخرجه اإلمام أمحد وصححه ابن حبان، وهو قوي عندي ) ٢(

، وهو يف ٣٦منسك الشيخ األلباين ص. [بمجموع طرقه
، ورجحه الشيخ ابن باز يف )]٢٤٧٦ (»الصحيحة«
 .٦٤ ص»التحقيق«

 .٣٦لباين صمنسك األ) ٣(
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 :حلق الرأس أو تقصريه من واجبات احلج

والسنة أن يكون بعد الرمي والنحر، وله أن  -١
 . عليهاميقدمه
 وال يكفي حلق رأسه كله أو يقرصه كلهفي -٢

: دعا للمحلقنيملسو هيلع هللا ىلصاحللق أفضل؛ ألنه تقصري بعضه، و
»«ثالثا، وللمقرصين واحدة ً ؛

 .ًوألنه أبلغ تعظيام هللا حيث يلقي مجيع شعره
ً من بعض رأسه جاهال َّ سبق له أن قرصْنَوم -٣

                                                             
 ).١٣٠١(، ومسلم )١٧٢٧(البخاري رواه ) ١(
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 ٢٤٣

 .ء عليهًأو ناسيا وجوب التعميم فال يش
والسنة أن يبدأ احلالق بيمني املحلوق، كام يف  -٤

 .>حديث أنس 
فرية قدر أنملة فأقل؛ ض من كل ِّقرصُواملرأة ت -٥

«: ملسو هيلع هللا ىلصلقوله      
«. 

 حج أو اعتمر وهو يريد أن يضحي، ْنَوم -٦
وجب عليه أن حيلق أو يقرص ولو قبل أن يضحي؛ 

احللق والتقصري من واجبات احلج وال تعلق له ألن 
                                                             

/٢٣(، وفتاوى ابن عثيمني )١٦/١٤٧(فتاوى ابن باز ) ١(
١٦٥-١٦٤.( 

 ).١٠٨٥ (»اإلرواء«: وانظر). ١٣٠٥(رواه مسلم ) ٢(
). ٦٠٥ (»الصحيحة«ج يف َّرُ حديث صحيح، وهو خم)٣(

 .٤٥٧ ص»القرى«: ، وانظر]٣٧منسك األلباين ص[
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 .باألضحية
ويسن لإلمام أن خيطب يوم النحر بمنى بني  -٧

حني ارتفاع الضحى، يعلم الناس  اجلمرات،
 .مناسكهم

                                                             
، وفتاوى ابن عثيمني )١١/٤٣١(ى اللجنة الدائمة فتاو) ١(

)٢١/٣٨.( 
 .٣٨منسك الشيخ األلباين ص: انظر. ملسو هيلع هللا ىلصوهذا ثابت عنه ) ٢(
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سمى طواف الزيارة، وهو ركن ال يتم احلج إال ُوي
?â ¢OèO (#qàÒø)uãø9 öNßgsWxÿs :قوله تعاىلبه، وهو املراد يف 

(#qèùqããø9ur öNèduëräãçR (#qèù§q©Üuãø9ur ÏMøät7ø9$$Î/ È,äÏFyèø9$# á]٢٩:احلج[. 
 الوقوف بعرفة، ويبدأ قبل هذا الطوافوال يصح

 .ة العيد بعد الدفع من مزدلفة من آخر ليلوقته
والسنة أن يكون بعد الرمي والنحر واحللق أو 

 :وصفته كام ييلن يقدمه، التقصري، وله أ
ب وأفاض من يومه َّ التحلل األول تطيَّإذا حل َ -١

                                                             
/٢٣(، وفتاوى ابن عثيمني )١٧/٣٢٤(فتاوى ابن باز ) ١(

٢١١.( 
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  ٢٤٦

ب ّكنت أطي": <إىل البيت احلرام؛ لقول عائشة 
ه قبل أنِّ إلحرامه حني حيرم، وحللملسو هيلع هللا ىلصرسول اهللا 

 ."طوف بالبيتي
 يف عىل الصفة املتقدمةًثم يطوف بالبيت سبعا،  -٢

 .طواف القدوم، إال أنه ال يضطبع وال يرمل
 عند  بعد الطوافومن السنة أن يصيل ركعتني -٣

 ."ُعىل كل سبع ركعتان": {املقام؛ قال ابن عمر 
ثم يسعى املتمتع بني الصفا واملروة، وأما القارن -٤

فيكفيه سعيه الذي قدمه بعد طواف القدوم، فإن مل 
 .ومثله املفرد. َّيكن قدمه سعى بعد طواف اإلفاضة

األول : ليه سعيان املتمتع ع أنمُوعلم مما تقد -٥
                                                             

 ).١١٨٩(، ومسلم )١٥٣٩(رواه البخاري ) ١(
منسك . [بسند صحيح عنه) ٩٠١٢(رواه عبد الرزاق ) ٢(

 ].٣٨األلباين صالشيخ 
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لعمرته، والثاين حلجه، وال يكفيه سعي واحد يف أصح 
 .أقوال العلامء

ُوهبذا الطواف حيل له كل يشء حرم عليه  -٦ ُّ
 .التحلل الثاين: هذا، ويسمى الزوجةى باإلحرام حت

 وقال ،> كام قال جابر ويصيل الظهر بمكة، -٧
 . بمنى{ ابن عمر

                                                             
، وأجاب عن ٦٩،٦٦ ص»التحقيق«َّقاله العالمة ابن باز يف ) ١(

َّأدلة املكتفني بسعي واحد للمتمتع، ووافقه العالمة األلباين 
َّ، وكذا العالمة ابن عثيمني يف منسكه ٣٩يف منسكه ص

ً، لكنه عذر من قلد عاملا موثوقا فيام مىض، كام يف ٦٦ص ً
 ).٢٣/١٩٩(فتاويه 

، وقال العالمة األلباين يف منسكه ٩١ ص>يث جابر حد) ٢(
، وحيتمل أنه ملسو هيلع هللا ىلصاهللا أعلم أهيام فعل رسول اهللا ": ٣٩ص

َّصىل هبم مرتني، مرة يف مكة، ومرة بمنى، األوىل فريضة 
وجزم هبذا العالمة ابن عثيمني يف رشح . "والثانية نافلة

= 

٢٤٧
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  ٢٤٨

 .ويأيت زمزم فيرشب منها -٨
ب بعض أهل العلم إىل أنه ال جيوز تأخري وذه -٩

طواف اإلفاضة عن ذي احلجة، ولكنه قول ال دليل 
عليه، بل الصواب جواز تأخريه، ولكن املبادرة به أوىل

 .مع القدرة
                                                              

 .١٣٧-١٣٦حديث جابر ص
 ملا طاف ملسو هيلع هللا ىلص؛ ألنه ٣٩كذا يف منسك الشيخ األلباين ص) ١(

للقدوم ذهب إىل زمزم فرشب منها وصب عىل رأسه، كام 
، وملا طاف لإلفاضة أتى بني عبد ٥٨يف حديث جابر ص

ًاملطلب فناولوه دلوا فرشب منه كام يف حديث جابر أيضا  ً
فيه ": ١٦٠ ص»القرى«، وقال املحب الطربي يف ٩١ص

 ." الرشب للناسك من ماء زمزمبدليل عىل استحبا
، )١٧/٣٢٩(قاله سامحة الشيخ ابن باز يف جمموع فتاويه ) ٢(

/ ٢٣(رأي الشيخ ابن عثيمني يف جمموع فتاويه : وانظر
٢١٣، ١٨٥.( 
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 ٢٤٩

ر طواف اإلفاضة إىل حني سفره َّوإن أخ -١٠
أجزأه عن الوداع ألنه جعل آخر عهده بالبيت، وينوي 

 اإلفاضة والوداع، طواف اإلفاضة فقط، أو طواف
 .ولو نوى به الوداع فقط مل جيزئه عن اإلفاضة

ر طواف اإلفاضة إىل حني خروجه َّوإذا أخ -١١
وسعى بعده سعي احلج مل يرضه؛ ألن هذا ال يمنع أن 

 .يكون آخر عهده بالبيت
 أعامل احلج ما عدا طواف َّومن أتم -١٢

اإلفاضة ثم مات قبل أن يؤديه، فإنه ال يطاف عنه؛ 
صة الرجل الذي وقصته راحلته فامت، فلم يأمر لق

ً بالطواف عنه، بل أخرب أنه يبعث ملبيا ملسو هيلع هللا ىلصالنبي 
                                                             

، وفتاوى ابن )٢٣٣-١٧/٢٣٢(جمموع فتاوى ابن باز ) ١(
 ).١١/٢٥٥(، وفتاوى اللجنة )٢٣/٢٠٣(عثيمني 

 .املرجع السابق) ٢(
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 .لبقائه عىل إحرامه
ومن حاضت قبل طواف اإلفاضة انتظرت  •

هي وحمرمها حتى تطهر، فإن مل تقدر سافرت لبلدها 
 الطواف، فإن كانت ال ألداءثم تعود بعد الطهر 

ن املناطق البعيدة تستطيع العودة وهي من سكا
 واملغرب ونحومها، جاز هلا عىل الصحيح كإندونيسيا

أن تتحفظ وتطوف بنية احلج وأجزأها ذلك عند مجع 
من أهل العلم، منهم شيخ اإلسالم ابن تيمية 

 .والعالمة ابن القيم وآخرون من أهل العلم
                                                             

/ ١١(تاوى اللجنة ، وف)٣٣٤-١٧/٣٣٣(فتاوى ابن باز ) ١(
٢٥٠(. 

، )١٦/١٤٨(قاله العالمة ابن باز يف جمموع فتاويه ) ٢(
، )٢٣/٢١٢(ًواختاره أيضا العالمة ابن عثيمني يف فتاويه 
٢٦٣، ٢٤١ومال إليه العالمة ابن جارس يف منسكه ص

= 

٢٥٠
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 ٢٥١

وله يف يوم العيد وما بعده تقديم سعي احلج  -١٣
ِّ ما سئل عن يشء قدم ملسو هيلع هللا ىلصه عىل طواف اإلفاضة؛ ألن ُ

 .»«: ُوال أخر إال قال

                                                              
: وانظر. وذكر أن حكم النفساء هنا حكم احلائض

 .٤٦١-٤٦٠ ص»القرى«
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بعد طواف اإلفاضة وصالة ركعتني خلف املقام، 
ًيسعى بني الصفا واملروة إن كان متمتعا، وهذا السعي 

،  وال يكون إال بعد الوقوف بعرفة ومزدلفة،حلجه
 :أما السعي األول فلعمرتهو

 واحد يف أصح أقوال ٌوال يكفي املتمتع سعي -١
 بل ال بد له من سعيني أحدمها للعمرة، وثانيهام العلامء
، وأما القارن فيكفيه سعي واحد عن حجه للحج

                                                             
 ).٢٣/٢١١(فتاوى ابن عثيمني ) ١(
، ٣٩، ومنسك األلباين ص٦٦ ص»التحقيق واإليضاح«) ٢(

، واختار شيخ اإلسالم يف )١١/٢٥٨(وعليه فتوى اللجنة 
= 

٢٥٢
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 ٢٥٣

 .، وكذلك املفرد ليس عليه إال سعي واحدوعمرته
وإذا سعى القارن واملفرد للحج بعد طواف  -٢

 إال ى ذلك عن السعي بعد طواف اإلفاضة،القدوم كف
 .املكي ألنه ال يطوف للقدوم

وجيوز تقديم السعي عىل طواف اإلفاضة يوم  •
                                                              

مفيد « ومال إليه يف ، االكتفاء بسعي واحد،٢٦منسكه ص
 ابن  وقال الشيخ، وهو رواية عن اإلمام أمحد،٣٦١ ص»األنام

الصحيح أن ": )١٩٩-٢٣/١٩٨(عثيمني يف فتاويه 
، ثم قال "سعي للحج وسعي للعمرة: تمتع يلزمه سعيانامل

ًإن كنت متبعا لقول شيخ ": فيمن اقترص عىل سعي واحد
 بناء عىل استفتاء من تثق به وأمانته، فليس ~اإلسالم 

ًعليك يشء، لكن ال تعد إىل مثل ذلك والتزم سعيني، سعيا 
ًيف احلج وسعيا يف العمرة إذا كنت متمتعا ً". 

 .١٢٩ص »القرى«واف واحد عنهام، كام يف وكذلك ط) ١(
 ).٢٣/٢٠٦(جمموع فتاوى ابن عثيمني ) ٢(
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  ٢٥٤

 .العيد وبعده
والركض بني العلمني يف السعي مرشوع،  •

سواء يف العمرة أو احلج، وسواء كان قد حتلل التحلل
 . أو مل حيلاألول
 .دون وضوءويصح السعي بني الصفا واملروة ب •

                                                             
 ذلك ََرصَ، وق)٢٠٦، ٢٣/٢٠٠(جمموع فتاوى ابن عثيمني ) ١(

َّأنه لو قدم : )١١/٣٢٠(أفتت اللجنة الدائمة و ،عىل احلج
واختاره سامحة . ًالسعي عىل الطواف يف العمرة أجزأ أيضا

، واألحوط تركه )١٧/١٧٥(اوى الشيخ ابن باز يف الفت
قوله يف حديث ": ٤٦٨ »القرى«لقول املحب الطربي يف 

ً، ال أعلم أحدا قال بظاهره "سعيت قبل أن أطوف": أيب ذر
واعتد بالسعي قبل الطواف، إال ما روي عن عطاء، وهو 
قول كالشاذ ال اعتبار به، ولعله اعتمد عىل ظاهر احلديث، 

 ." السعي مع طواف القدومدة تقديموهو حممول عىل إرا
 ).٢٣/٢٠١(قاله الشيخ ابن عثيمني يف فتاويه ) ٢(
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ââ  ((##rr  ::قال تعاىلقال تعاىل ããçç ää.. øøåå $$## uurr  ©©!! $$##  þþíí ÎÎûû  55QQ$$ ÉÉ rr&&  ;;NNºº yyäärr ßßââ ÷÷èè ¨¨BB  áá

  ::]]٢٠٣٢٠٣::البقرةالبقرة[[
 من آخر ملسو هيلع هللا ىلصأفاض رسول اهللا ": <قالت عائشة 

 هبا فمكث ثم رجع إىل منى يومه حني صىل الظهر،
 . " أيام الترشيقليايل

ة ترشيق اللحم يف  لكثر:ت بأيام الترشيقّميُوس
«هي والشمس بعد تقطيعه وتقديده،  

T«: 
فبعد طواف اإلفاضة يرجع إىل منى فيمكث  -١

                                                             
صحيح إال قوله : ، وقال األلباين)١٩٧٣(أخرجه أبو داود ) ١(

 . فهو منكر"صىل الظهر"
 ).١١٤١(أخرجه مسلم ) ٢(
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  ٢٥٦

 .هبا بقية يوم العيد وأيام الترشيق بلياليها
وسميت. من وادي حمرس إىل مجرة العقبة: ُّوحد منى

 .راقُي: منى فيها من الدماء، أيُلكثرة ما ي: منى
، بداللة  من واجبات احلجاملبيت بمنىو -٢

 والرعاة، فعلم أنه  ألهل األعذار كالسقاةملسو هيلع هللا ىلص ترخيصه
 .واجب يف حق غريهم

أن يكون بمنى معظم : واملعترب يف املبيت -٣
ًالليل؛ ألن املبيت ورد مطلقا، واالستيعاب غري 

 وال فرق بني ًاتفاقا، فأقيم املعظم مقام الكل،واجب 
و كان الليل عرش ساعات وبات أول الليل وآخره، فل

 .ًستا كفى
                                                             

 .٣٣٢ ص»مفيد األنام«، و٣٧٨ ص»القرى«) ١(
 .٥٤٢املصدر السابق ص) ٢(
 ).٢٣/٢٤٣(وى ابن عثيمني ، وفتا٥٤٢ ص»القرى«) ٣(
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 ٢٥٧

ً هنارا ثم  املكث بمكة يفوال حرج عند املشقة -٤
 .ًهناراًيرجع بالليل ملنى، واألفضل البقاء بمنى ليال و

وجيوز ترك املبيت لعذر يتعلق بمصلحة احلج  -٥
ُاستأذن العباس": {أو احلجاج؛ حلديث ابن عمر 

من أجل  أن يبيت بمكة ليايل منى ملسو هيلع هللا ىلص اهللا َرسول
: ، وعن عاصم بن عدي قال"ته، فأذن لهايسق
. " لرعاء اإلبل يف البيتوتةملسو هيلع هللا ىلص رسول اهللا صَّرخ"

من ترك املبيت ملرض بحادث سيارة، ومن له: ومثلهم
 مريض خارج منى خياف عليه إن تركه، ومن ٌمال أو

                                                             
: ، وانظر)١٣٢٥(، ومسلم )١٦٣٤(رواه البخاري ) ١(

 ).١٠٧٩ (»اإلرواء«
منسك األلباين . [أخرجه أصحاب السنن، وصححه مجاعة) ٢(

منسك ابن : ، وانظر)]١٠٨٠ (»اإلرواء«، ٤١-٤٠ص
 .٦٩عثيمني ص
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  ٢٥٨

 العامة كرجال املرور وصيانة بمصالح احلجاجيشتغل 
النص عىل نبيه ت ل؛شفيات وغريها واملستاملياهأنابيب 

 .هؤالء بام ورد يف السقاة والرعاة
رشع له أن يزور الكعبة، ويطوف هبا كل ُوي -٦

 . فعل ذلكملسو هيلع هللا ىلصليلة من ليايل منى؛ ألن النبي 
ن العمرة بعد احلج من التنعيم ملنوأما اإلكثار م

 .سبق أن اعتمر قبل احلج فال دليل عىل مرشوعيته
                                                             

هداية الناسك إىل «، و٤٤٥-٥٤٤ للطربي ص»القرى«) ١(
، ٣٩لشيخ العالمة عبد اهللا بن محيد ص ل»أهم املناسك

) ١٦/١٤٩(، وفتاوى ابن باز )٧/٤٢١ (»الرشح املمتع«و
 .٣٨٥ ص»مفيد األنام«و ،)٣٦١/ ١٧(و

السلسلة «، و٤١منسك األلباين ص. [ّعلقه البخاري) ٢(
 )].٨٠٤ (»الصحيحة

، وجمموع فتاوى ابن باز ٣١منسك شيخ اإلسالم ص) ٣(
)١٦/١٥٢.( 
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 ٢٥٩

يف أيام  ـ ًمثال ـ دةُا قرب كجولو خرج إىل م -٧
 .الترشيق ثم رجع وبات بمنى مل يلزمه يشء

وجيب عىل احلاج أن حيافظ عىل الصلوات  -٨
اخلمس مع اجلامعة، واألفضل أن يصيل يف مسجد 

«: ملسو هيلع هللا ىلص لقوله ؛  ـإن تيرس له ـ اخليف
« . ويصيل كل صالة يف وقتها

 .ة، وإن مجع فال بأسنَُّّذه السهدون مجع ًقرصا 
ِّوحد منى من وادي حمرس إىل مجرة العقبة،  -٩ ُ ُّ

                                                             
 ).٢٣/٢٤٣(ابن عثيمني جمموع فتاوى ) ١(
أخرجه الطرباين والضياء يف املختارة، وحسن إسناده ) ٢(

حتذير «، و٤١منسك األلباين ص. [املنذري، وهو كام قال
وقال ]. ١٠٧-١٠٦ ص»الساجد من اختاذ القبور مساجد

يستحب أن ال يدع الصالة يف ": شيخ اإلسالم يف منسكه
واستحبه ، "مسجد منى، وهو مسجد اخليف، مع اإلمام

 .٥٣٨ ص»القرى«ًأيضا املحب الطربي يف 
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  ٢٦٠

شعب طويل نحو ميلني، وعرضه يسري، : وهي
ما أقبل منها عليه فهو من منى، : واجلبال املحيطة به
 .وما أدبر فليس منها

ًوإذا اجتهد فلم جيد مكانا بمنى فال حرج  -١٠
ة أو العزيزية ل خارجها بمكة أو مزدلفعليه أن ينز

#$!© â (#qà)̈?$$sù :قوله تعاىل، وال فدية عليه؛ لاوغريه
$tB ÷Läê÷èsÜtFóô$# á]١٦:التغابن[. 

ِّل يف وادي حمرس؛ ألن النبي ونزوال ينبغي ال -١١ ُ
                                                             

 ).١١/٢٦٦(، وفتاوى اللجنة الدائمة ٥٤٣ ص»القرى«) ١(
، )١٧/٣٦٣(واختاره سامحة الشيخ ابن باز يف فتاويه ) ٢(

، ويرى العالمة ابن )١١/٢٧٢(وعليه فتوى اللجنة 
أنه ينزل حيث انتهت اخليام، لتتصل منازل : عثيمني

:، وانظر)٢٤٤، ٢٤٠، ٢٣/٢٣٧(ويه احلجاج، كام يف فتا
 .٣٣٩ ص»مفيد األنام«
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 .َّملا مر عليه أرسع يف اخلروج منه ملسو هيلع هللا ىلص
ل يف رمي مجراته أيام َّومن تساهل فوك -١٢

ٌىل بلده فهو خمطىءالترشيق ونفر يوم النحر ليسافر إ
مستهرت بشعائر اهللا، ويلزمه دم عن ترك املبيت بمنى، 
ودم عن تركه رمي اجلمرات، ودم ثالث عن طواف 

ع، وإن كان طاف للوداع لدى مغادرته؛ ألنه وقع االود
 .بعد انتهاء رمي اجلمرات:  ووقته.وقتهيف غري 
ومن ترك مبيت ليلة واحدة فعليه أن  -١٣

 فدى عن ْ تيرس مع التوبة، وإنيتصدق عن ذلك بام
ذلك كان أحوط؛ ألن بعض أهل العلم يرى أن عليه 

 .ًدما برتك ليلة واحدة من غري عذر
                                                             

 ).١٧/٣٦٣(قاله العالمة ابن باز يف جمموع فتاويه ) ١(
 ).١١/٢٨٩(فتاوى اللجنة الدائمة ) ٢(
، وفتاوى ابن عثيمني )١٧/٣٨٦(جمموع فتاوى ابن باز ) ٣(

= 

٢٦١
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  ٢٦٢

وعىل احلاج أن يشتغل بذكر اهللا يف هذه  -١٤
&â (#rãçä.øå$#ur ©!$# þíÎû 5Q$Ér :قال تعاىلاأليام املعدودات كام 

;Nºyärßâ÷è̈B á]ار بإخوانه وحيرم عليه اإلرض. ]٢٠٣:البقرة
فوىض  وإشغاهلم عن نسكهم، أو إثارة الاحلجاج

 قال سامحة ؛!والفتنة بدعوى الرباءة من املرشكني
الشيخ عبد العزيز بن باز مفتي الديار السعودية غفر 

ظاهرات يف موسم أما القيام باملسريات وامل": اهللا له
احلج يف مكة املكرمة أو غريها إلعالن الرباءة من 

عة ال أصل هلا، ويرتتب عليه فساد ، فذلك بداملرشكني
ورش عظيم، فالواجب عىل من يفعله تركه، والواجب 
عىل الدولة وفقها اهللا منعه؛ لكونه بدعة ال أساس هلا 

                                                              
 ."ال وجه إلجياب الدم عليه": ، وقال)٢٣/٢٣٩(

 ).١٨/٤٣٠(جمموع فتاويه ) ١(
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 ٢٦٣

 ملا يرتتب عىل ذلك من أنواع الفساد ؛يف الرشع املطهر
 ."والرش واألذى للحجيج
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  ٢٦٤



َينِمناد ملسو هيلع هللا ىلصبعد نزول سورة التوبة بعث رسول اهللا 
أن ال حيج بعد هذا : يف حج العام التاسع من اهلجرة

العام مرشك وال يطوف بالبيت عريان وأنه ال يدخل 
للمرشكني اجلنة إال نفس مؤمنة، مع نبذ العهود التي 

ذلك فهو بعد أربعة أشهر، إال من كان له عهد أكثر من 
رش، فلم االعله مدته، وأما يف حجة الوداع يف العام 

 هذه الرباءة  هذا التأذين، ومل يعلنملسو هيلع هللا ىلصرسول اهللا يفعل 
ن يف العام َّمن املرشكني؛ حلصول املقصود بعد ما أذ

 .ملسو هيلع هللا ىلصالتاسع، وخري اهلدي هدي رسول اهللا 
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 اجلمرة الصغرى وهي التي تيل مسجد:وهي ثالث

لعقبة، اخليف، والوسطى، والكربى املعروفة بجمرة ا
ًورميها من واجبات احلج؛ إقامة لذكر اهللا، وتأسيا 

 :ملسو هيلع هللا ىلصبرسول اهللا 
فريمي اجلمرات الثالث كل يوم بعد الزوال  -١

الصغرى ثم : بسبع حصيات لكل مجرة، ويرتبها
 .الوسطى ثم مجرة العقبة

                                                             
ويرى سامحة الشيخ ابن باز والعالمة ابن عثيمني أن ) ١(

ًمن ترك الرتتيب جهال أو نسيانا فعليه تداركه، فإن  ً
انقضت أيام الترشيق فال يشء عليه ويعذر بجهله، وقد 

جمموع فتاوى ابن باز : انظر. حصل رمي اجلمرات الثالث
: وانظر). ٢٣/١٤٧(، وفتاوى ابن عثيمني )١٧/٣٧٨(

= 

٢٦٥
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  ٢٦٦

ويبدأ باجلمرة الصغرى، فإذا فرغ من رميها  -٢
ًتقدم قليال عن يمينه، فيقوم مستقبال القبل ًة قياما ً

 .ًطويال ويدعو، ويرفع يديه
ثم يأيت اجلمرة الوسطى فريميها كذلك، ثم  -٣

ًيأخذ ذات الشامل، فيقوم مستقبال القبلة قياما طويال  ً
 .ويدعو، ويرفع يديه

                                                              
َّوصوب الشيخ ). ١١/٢٧٦(لجنة يف هذه املسألة رأي ال

أن من بقي عليه رمي ) ٢٣/١٣٦(ابن عثيمني يف فتاويه 
َحصاة أو حصاتني من الوسطى مثال، فإنه يرجع ويرمي 
هاتني احلصاتني فقط، وال يلزمه إعادة رمي ما 

وأما . بعدها؛ ألن الرتتيب يسقط باجلهل والنسيان
ويتجه أنه ال جتب ": غايتهفقال الشيخ مرعي يف املواالة

، واستظهره الشيخ حممد اخللويت، "مواالة رمي
َّ، وأيده بام يوافقه من ٣٨١ ص»مفيد األنام«وصححه يف 

 .»املغني«كالم املوفق يف 
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 ٢٦٧

ها كذلك، وجيعل يثم يأيت مجرة العقبة، فريم -٤
عن يساره، ومنى عن يمينه، فإذا فرغ من رميها الكعبة 

 .ف، هذه السنةمل يقف عندها بل ينرص
 .ثم يرمي اليوم الثاين، واليوم الثالث كذلك -٥
إن شاء من فوق اجلرس وإن ويرمي اجلمرات  -٦

 .شاء من حتته، وأفضلهام ما كان أيرس وأعظم طمأنينة
وجيوز عند احلاجة مجع رمي يومني يف يوم  -٧
، فيؤخر رمي يوم احلادي عرش إىل يوم الثاين واحد

يوم ال اجلمرات الثالث عن عرش، وعليه أن يبدأ برمي
؛ احلادي عرش، ثم يرجع ويرميها عن اليوم الثاين عرش

ملسو هيلع هللا ىلصرخص رسول اهللا ": حلديث عاصم بن عدي قال
                                                             

، ٢٥ ص»املنهج«، و٧٢-٧١ ص»التحقيق واإليضاح«) ١(
 .٣٩ومنسك الشيخ األلباين ص

 ).٢٣/٢٧٦(جمموع فتاوى ابن عثيمني ) ٢(
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  ٢٦٨

لرعاء اإلبل يف البيتوتة، أن يرموا يوم النحر، ثم جيمعوا 
 ."رمي يومني بعد النحر، فريمونه يف أحدمها

مصلحة ويرخص للسقاة والعاملني عىل  -٨
منى ويؤخروا الرمي لليوم ب يرتكوا املبيتاحلجاج أن 

الثالث، إال يوم النحر فاملرشوع للجميع فعله وعدم 
 .تأخريه

                                                             
»اإلرواء«. [أخرجه أصحاب السنن وصححه مجاعة )١(

، وفتاوى)١٦/١٤٥(فتاوى ابن باز : وانظر)]. ١٠٨٠(
، وظاهر كالم الشيخ )٢٨٢، ٢٣/٢٧٥(ابن عثيمني 

: )٣٧٦-١٧/٣٧٥(ابن باز يف موضع آخر من فتاويه 
ًمجع رمي يومني يف يوم مطلقا ولو لغري حاجة، لكنه جواز 

 .خالف السنة
 ).١٦/١٤٩(باز فتاوى ابن ) ٢(
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 :األوىل
: ملسو هيلع هللا ىلص وقفات للدعاء ثابتة عن النبي ُّللحج ست

عىل الصفا، وعىل املروة وهذا يف السعي، ويف عرفة، 
 .ومزدلفة، وبعد اجلمرة األوىل، وبعد اجلمرة الوسطى

 :الثانية
ـ غفر اهللا له  ـقال العالمة ابن جارس  : 

روى صاحب مثري الغرام الساكن يف كتابه، عن "
صالة «: ملسو هيلع هللا ىلصقال رسول اهللا :  قال{جابر بن عبد اهللا 

يف مسجدي هذا أفضل من ألف صالة فيام سواه، إال 
                                                             

 ).٢٣/١٤٩(فتاوى ابن عثيمني ) ١(
  .٢١٥-٢١٤ ص»مفيد األنام«يف منسكه الكبري ) ٢(
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املسجد احلرام، وصالة يف املسجد احلرام أفضل من 
 حسبنا ذلك فوجدنا صالة :قلت... »مائة ألف صالة

 ومخسني سنة ٍّعن ست ـ باملسجد احلرام ـ واحدة
ًوستة أشهر إال يوما واحدا، وحسبنا صالة يوم وليلة  ً
فوجدناها عن مائتي سنة واثنتني وثامنني سنة وستة 
أشهر إال مخسة أيام، وذلك عىل رواية جابر بن عبد 

ّ ملثل هذا احلرم الرشيف أن تشد... اهللا َّفحق ُ  إليه ُ
ًالرحال، وتتلف فيه أنفس الرجال، فضال عن 

  ".األموال
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 ٢٧١ 


â (#rãçä.øå$#ur ©!$# þíÎû 5Q$Ér& ;Nºyärßâ÷è̈B 4 :قال اهللا تعاىل

ỳJsù ü@¤fyès? íÎû Èû÷ütBöqtÉ Ixsù zNøOÎ) Ïmøãn=tã t̀Bur tç̈zr's? Ixsù zNøOÎ)
Ïmøãn=tã 4 Ç ỳJÏ9 4ís+̈?$# á]واأليام املعدودات هي . ]٢٠٣:البقرة

يوم (يوم احلادي عرش : ، وهي ثالثةأيام الترشيق
يوم النفر (، والثاين عرش )االستقرار بمنى: ّالقر، أي

وهي أيام ). يوم النفر الثاين(، والثالث عرش )األول
 :أكل ورشب وذكر هللا

ية  رمى اجلامر يف اليومني املذكورين يف اآلْنَم -١
من أيام الترشيق ثم أراد ) احلادي عرش والثاين عرش(

                                                             
، وفتاوى اللجنة الدائمة )٢٣/٢٩٩(فتاوى ابن عثيمني ) ١(

)١١/٢٩٧.( 
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  ٢٧٢

أن يتعجل من منى جاز له ذلك، وخيرج قبل غروب 
 .الشمس

: أي â ỳJsù ü@¤fyès? íÎû Èû÷ütBöqtÉ á :قوله تعاىلفاملراد ب
الثاين عرش ألنه ثاين اليومني، وخيطئ من يظن أن 

ادي حلادي عرش، فينفر يوم احليوم العيد وا: اليومني
 .، ألنه مل يمكث يومني من أيام الترشيق الثالثةعرش
 ورمى اجلمرات ةومن تأخر وبات الليلة الثالث -٢

ًيف اليوم الثالث عرش فهو أفضل وأعظم أجرا؛ ألن 
 . رخص للناس يف التعجل ومل يتعجل هوملسو هيلع هللا ىلصالنبي 
ولو غربت عليه الشمس بمنى يف اليوم الثاين  -٣

 رمى وارحتل عرش بغري اختياره، مثل أن يكون قد
وركب ولكن تأخر بسبب زحام السيارات ونحوه، 

                                                             
 .٥٣٨ ص»القرى«وهذا رشط كام يف ) ١(
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فإنه ينفر وال يشء عليه؛ ألن تأخريه إىل الغروب بغري 

 .اختياره
ومن نوى التعجل وارحتل ثم غربت الشمس  -٤

قبل أن يرمي لكثرة الناس وازدحام السيارات؛ فإنه 
 .يرمي ولو بعد املغرب ثم ينفر وتعجله صحيح

 من منى، ثم رجع إليها ومن تعجل فخرج -٥
بعد ذلك لعمل ونحوه فتعجله صحيح، وال أثر 
لرجوعه ملنى بعده؛ ألنه أهنى نسكه ورجع لعمل ال 

 .لنسك
                                                             

، وفتاوى ابن عثيمني )١٧/٣٨٧(فتاوى ابن باز ) ١(
: ٥٤٦ ص»القرى«طربي يف ، وقال املحب ال)٢٣/٢٩٣(
، واستظهره يف "غربت وقد شد رحله مل يلزمه احلطلو "
 .٣٩١ ص»مفيد األنام«

 ).٣١١، ٣١٠، ٣٠٦، ٢٩٣، ٢٣/٢٨٦(فتاوى ابن عثيمني ) ٢(
، )٢٣/٢٩٧(، وفتاوى ابن عثيمني ٥٤٦ ص»القرى«) ٣(

= 

٢٧٣ 
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  ٢٧٤

 تعجل وخرج من منى قبل الغروب، ثم ْنَوم -٦
ًبان له أن رميه كان فيه خطأ، فإنه يرجع ولو ليال فيعيد 
الرمي ثم خيرج من منى وتعجله صحيح؛ ألن هذا 

 . كان قضاء ملا فاتالرمي
 غربت عليه الشمس يوم الثاين عرش ومل ْنَوم -٧

يتعجل لزمه املبيت والرمي يف اليوم الثالث عرش، قال 
من أدركه ":  قال>ثبت أن ابن عمر : ابن املنذر

املساء يف اليوم الثاين فليقم إىل الغد حتى ينفر مع 
 ."الناس
خر إىل ويف اليوم الثاين عرش، ملن تعجل ومل يتأ -٨

                                                              
 ).١١/٢٩٠(اللجنة وفتاوى 

 ).٢٣/٣٠٣(فتاوى ابن عثيمني ) ١(
، ٣٩٠ ص»مفيد األنام«العالمة ابن جارس يف نقله عنه ) ٢(

 .٥٤٦ ص»القرى«: وانظر
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 ٢٧٥ 

أن يتوكل عن كل النساء الاليت معه ويرمي : العرص
 . املرأة شابة؛ لشدة الزحامحتى عنعنهن؛ 
فره بالطائرة صباح يوم ومن كان وقت س -٩
 لكن الشهر تغري دخوله فصار اليوم  عرشالثالث
 هو اليوم الثاين عرش وال يمكنه تعديل  عرشالثالث

 لبلده ويدفع وقت سفره؛ فإنه يطوف للوداع ويغادر
فدية عن ترك الواجب الذي هو الرمي؛ ألنه أحرص 

 .عن فعله

                                                             
 ).٣٠٨-٢٣/٣٠٧ (عثيمنيفتاوى ابن ) ١(
 .حسب التقويم، كتقويم أم القرى) ٢(
 ).٣٠٥-٢٣/٣٠٤(فتاوى ابن عثيمني ) ٣(
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  ٢٧٦


كان الناس ينفرون من كل : {قال ابن عباس 

«: ملسو هيلع هللا ىلصوجه، فقال النبي 
«. 
 أن يكون آخرُ الناسَرِمُأ": ًوقال ابن عباس أيضا
 :" عن املرأة احلائضَفِّفُعهدهم بالبيت، إال أنه خ

فإذا أراد احلاج اخلروج من مكة وجب عليه  -١
ً حمموال، ليكون أن يطوف بالبيت طواف الوداع ولو

آخر عهده بالبيت وجيب برتكه دم، ويتحقق الرتك 
 وأما أهل مكة فليس عليهم .بمجاوزة مسافة القرص

                                                             
، ٤٢منسك األلباين ص: وانظر). ١٣٢٧(رواه مسلم ) ١(

 ).١٠٨٦ (»اإلرواء«و
 ).١٣٢٨( ومسلم ،)١٧٥٥(رواه البخاري ) ٢(
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 ٢٧٧

 .طواف وداع
ائض والنفساء ال جيب عليهام طواف واحل -٢
 رخص ملسو هيلع هللا ىلصأن النبي ": {  عباس؛ حلديث ابنالوداع

للحائض أن تصدر قبل أن تطوف، إذا كانت قد 
 ."طافت طواف اإلفاضة

 للحائض والنفساء الوقوف عند وال يرشع -٣
؛ ملسو هيلع هللا ىلصباب املسجد احلرام للوداع لعدم وروده عن النبي 

 .ً به وكانت حائضا<فإنه مل يأمر صفية 
وإذا فرغ من توديع البيت وأراد اخلروج من  -٤

الروض«، و)١٧/٣٩٣(، وفتاوى ابن باز ٥٥٣ ص»القرى«) ١(                                                             
 ).١٨٥-٤/١٨٣( وحاشيته البن قاسم »املربع

رط الشيخني، ـاد صحيح عىل شـام أمحد بإسنـأخرجه اإلم) ٢(
»اإلرواء«، و٤٣منسك األلباين ص. [وقد أخرجاه بنحوه

)١٠٨٦.[ ( 
 ).٧/٤٠٤ (»الرشح املمتع«، و٢٧ ص»املنهج«) ٣(

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


  

 له أن مىض عىل وجهه حتى خيرج، وال يرشعاملسجد 
ملسو هيلع هللا ىلصيميش القهقرى؛ ألن ذلك مل ينقل عن النبي 

 .وأصحابه، بل هو من البدع املحدثة
ً؛ تربكا َّ حيمل معه من ماء زمزم ما تيرسوله أن -٥

داوي  حيمله معه يف األملسو هيلع هللا ىلصكان رسول اهللا ": به، فقد
بل . "والقرب، وكان يصب عىل املرىض ويسقيهم

 أن تفتح مكة، إىل لبكان يرسل وهو باملدينة ق": إنه
أن أهد لنا من ماء زمزم وال ترتك، : سهيل بن عمرو

 ."فيبعث إليه بمزادتني
                                                             

، ومنسك شيخ اإلسالم ابن تيمية ٤٥منسك النووي ص) ١(
 ).٦/٦٥ (»الفروع«، و٢٩ص

أخرجه البخاري يف التاريخ، والرتمذي وحسنه من حديث ) ٢(
السلسلة «، و٤٣منسك األلباين ص. [<عائشة 

 )].٨٨٣ (»الصحيحة
أخرجه البيهقي : ٤٣قال العالمة األلباين يف منسكه ص) ٣(

= 

٢٧٨
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 ٢٧٩

ومن طاف للوداع قبل رمي اجلمرات يوم  -٦
الثاين عرش فطوافه غري جمزئ؛ ألنه جعل آخر عهده 

ر ال بالبيت، فيجب عليه إعادة طواف الوداع باجلام
 .فإن مل يفعل فعليه دم

وكذلك من جيوز له التوكيل ال يطوف للوداع إال 
 . الوكيل من الرمي فراغبعد

يقيم بعد طواف الوداع إال حلاجة عارضة  وال -٧
                                                              

، وله شاهد مرسل صحيح >ر بإسناد جيد عن جاب
، وذكر ابن تيمية يف )٩١٢٧(يف مصنف عبد الرزاق 

قال . أن السلف كانوا حيملونه: ٣٦منسكه ص
ُوخاصيته من أنه طعام طعم وشفاء : ابن العامد احلنبيل ٍ ُ

ٍسقم، ال ترفع كام ظنه بعضهم »مفيد األنام«. ُ
 .٣٦٧، ٢١١ص

/١١( اللجنة ، وفتاوى)٣٦٩، ١٧/٣٠٨(فتاوى ابن باز ) ١(
٢٩٢.( 
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  ٢٨٠

قيمت الصالة فصالها، أو حرضت ُ أو أَنِّذُكام لو أ
حاجة تتعلق بسفره  عليها، أو كان له َّجنازة فصىل
 أو انتظار رفقة ٍ أو حاجة يف طريقه كهديةٍكرشاء متاع
 .ونحو ذلك

وأما من أقام بعد الطواف إقامة غري مرخص فيها 
 .كمن أقام لرشاء يشء للتجارة فيجب عليه إعادته

:  من الباب املسمىُع اخلروجِّوال يلزم املود -٨
باب الوداع، وال يلزم القادم أن يدخل من باب 

 .السالم
                                                             

، ومنسك شيخ اإلسالم ٥٥٤ للطربي ص»القرى«) ١(
، ١٠٣-١٠٢، ومنسك الشيخ ابن عثيمني ص٢٨ص

 للشيخ »مفيد األنام«، و)٢٦٣-٢٣/٢٦٢(وجمموع فتاويه 
 .٣٩٦ابن جارسص 

 ).١١/٢٩٩(فتاوى اللجنة الدائمة ) ٢(
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 ٢٨١

وال حيرم البيع وال الرشاء بعد طواف الوداع -٩
،  حاجة يف طريقه وهدايا ألهله وال يتاجرُفله رشاء

ُلكن لو ودع ثم تأخر كثريا عرفا رشع أن يعيد  ً ً
 .الطواف
 عىل احلاج، أما ٌ وطواف الوداع واجب -١٠

املعتمر فيرشع له أن يطوف للوداع عند خروجه من 
 الصحيح من قويل العلامء؛ مكة وال جيب عليه عىل

، ويدل ًليل، وحكاه ابن عبد الرب إمجاعالعدم الد
ان الناس ينفرون منـك": عليه قوله يف احلديث املتقدم

                                                             
 ).٧/٣٩٦ (»الرشح املمتع«، و)١١/٢٩٨(فتاوى اللجنة ) ١(
، )١١/٢٩٩(هذا ما رجحته اللجنة الدائمة يف فتاوهيا و) ٢(

، واختار الشيخ ابن )١٦/١٥٢(والشيخ ابن باز يف فتاويه 
عثيمني وجوبه عىل املعتمر إال إن انرصف فور انتهاء عمرته 

 ).٣٤٧، ٢٣/٣٢٤(فال جيب، كام يف جمموع فتاويه 
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  ٢٨٢

عرفون طواف الوداع  عىل أهنم ال يَّ، فدل"كل وجه
 مل يطف للوداع ملسو هيلع هللا ىلص كانوا يعتمرون، وألنه من قبل وقد

 .بعد عمرة القضاء
أو زيارة قريب فال  قدم مكة لعمل ْنَوم -١١

يلزمه طواف الوداع عند املغادرة، ألنه مل يأت بنسك 
 .حتى يلزمه
وإن جعل طواف اإلفاضة عند رحيله كفاه  -١٢

عن طواف الوداع حتى لو وقع بعده سعي احلج؛ ألن 
هذا السعي تابع للطواف فال يرض الفصل بني 

، وقد ثبت أن النبي الطواف والسفر هبذا السعي
وداع وصىل الفجر ثم سافر، وكذلك  طاف للملسو هيلع هللا ىلص

                                                             
 ).٢٣/٣٢٣(فتاوى ابن عثيمني ) ١(
/ ١٧(، وفتاوى ابن باز )١١/٣٠١(فتاوى اللجنة الدائمة ) ٢(

 ).٣٥١-٢٣/٣٤٨(، و فتاوى ابن عثيمني )٢٤٧
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 ٢٨٣

عائشة اعتمرت بعد حجها من التنعيم فطافت وسعت
 .ثم سافرت

إما طواف اإلفاضة فقط، : وينوي بطوافه هذا •
أو طواف اإلفاضة والوداع، فإن نوى به الوداع فقط مل 

 .جيزئه عن اإلفاضة
ومن كان من أهل جدة فال ينرصف من  -١٣

، لكن لو خرج ًامكة إال بعد طواف الوادع وجوب
لعمل يف جدة ورجع بعده  ـ ًمثال ـ يوم احلادي عرش

فأتم املبيت كله والرمي كله ثم وادع عند فراغ حجه 
 .فال يشء عليه

ومن حج من أهل مكة ثم سافر يف أيام  -١٤
                                                             

 .٤٠٣ ص»مفيد األنام«، و)٢٣/٢٠٣(فتاوى ابن عثيمني ) ١(
 ).١١/٣٠٣(فتاوى اللجنة ) ٢(
 ).١١/٣١٠(فتاوى اللجنة ) ٣(
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  ٢٨٤

 .احلج فليطف للوداع
وإن أحب أن ": ~قال شيخ اإلسالم  -١٥

د والباب، فيضع يأيت امللتزم، وهو ما بني احلجر األسو
 وذراعيه وكفيه، ويدعو، ويسأل هعليه صدره ووجه

 وله أن يفعل ذلك قبل طواف َ فعل ذلك،اهللا حاجته،
الوداع، فإن هذا االلتزام ال فرق بني أن يكون حال 
الوداع أو غريه، والصحابة كانوا يفعلون ذلك حني 

 ."يدخلون مكة
فااللتزام للقادم قد يكون من باب االشتياق 

ًبيت بعد الغربة عنه، وللمودع أيضا ألنه سيفارق لل ِّ
ِّالبيت العتيق، وقد يكون االلتزام من باب الذل 

                                                             
 ).٣٣٩-٢٣/٣٣٨(فتاوى ابن عثيمني ) ١(
، ٤١ للنووي ص»اإلجياز«، ونحوه يف ٢٩يف منسكه ص) ٢(

٤٤. 
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 ٢٨٥

واخلضوع بني يدي اهللا يف هذا املقام الرشيف، عىل 
االلتزام : حسب نية امللتزم وقصده، ومن الضالل

 .بقصد التربك واالستشفاءء بالكعبة
ي ر أكثره من البيت من حيث ينحنْجِواحل -١٦

 .حائطه، فمن دخله فهو كمن دخل الكعبة
طواف القدوم وهو : ويف احلج ثالثة أطوفة -١٧

سنة ليس بواجب، وطواف اإلفاضة وهو ركن ال 
يصح احلج إال به، وطواف الوداع، وهو واجب 

 .وليس بركن، فلو تركه جربه بدم
ومن البدع قصد اجلبال والبقاع التي حول  -١٨

                                                             
 .٣٦٨ ص»مفيد األنام«) ١(
»اإلجياز«، ونحوه يف ٣١قاله شيخ اإلسالم يف منسكه ص) ٢(

 .٤٣للنووي ص
 .٢١ للنووي ص»اإلجياز«) ٣(
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  ٢٨٦

مثل جبل  ـ زدلفة ومنىعرفة وم: غري املشاعر ـ مكة
 والغار الذي يف جبل ثور املذكور يف )غار حراء(النور 

القرآن، وكذلك قصد ما يوجد من املساجد املبنية عىل 
اآلثار، والتربك هبا، كمسجد اجلن بزعمهم أهنم 

فهذه البقاع !  وهو به ملسو هيلع هللا ىلصاستمعوا القرآن من النبي 
هلا ونحوها ال ترشع زيارهتا وال التربك هبا، وليس 

 .خصوصية

                                                             
 .٤١١-٤١٠ ص»مفيد األنام«) ١(
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 ٢٨٧


  ::أربعةأربعة ـ  ـ وهي التي ال يصح بدوهناوهي التي ال يصح بدوهنا ـ  ـ أركان احلجأركان احلج

 اإلحرام، وهو نية الدخول يف احلج فمن :األول §
«: تركه مل ينعقد حجه؛ حلديث
   « .من دخول :ووقته 

â êk :قوله تعاىلشهر شوال؛ ل ptø:$# Öçßgô©r& ×M»tBqè=÷è ¨B 4
ỳJsù uÚtçsù  ÆÎgäÏù ¢kptø:$# üxsù y]sùuë üwur öXqÝ¡èù üwur

tA#yâÅ_ í Îû Ædkysø9$# á]١٩٨:البقرة[. 
&â !#såÎ*sù OçFôÒsùr :قوله تعاىل الوقوف بعرفة؛ ل:الثاين §
ïÆÏiB ;M»sùtçtã (#rãçà2øå$$sù ©!$# yâYÏã Ìçyèô±yJø9$# ÏQ#tçysø9$# á ،

                                                             
 ).١٩٠٧(، ومسلم )١(البخاري ) ١(
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  ٢٨٨

«: ملسو هيلع هللا ىلصوقوله       
« .من : عند اجلمهورووقته 

زوال الشمس يف اليوم التاسع من ذي احلجة إىل 
 .عرفة كلها: ومكانه.  الفجر من اليوم العارشطلوع
:ىـالـه تعـولـقاضة؛ لـواف اإلفـ ط:الثـالث §

â (#qèù§q©Üuãø9ur ÏMøät7ø9$$Î/ È,äÏFyèø9$# á]حني ملسو هيلع هللا ىلص، وألنه ]٢٩:احلج 
َأخرب ِ ،««:  حاضت قال< أن صفية ُ

إال مل و عىل أن طواف اإلفاضة البد منه، ٌفهذا دليل
أمجع املسلمون عىل ":  قال املحب الطربي.حيبس

بعد الوقوف :  ووقته." طواف اإلفاضةوجوب
                                                             

والرتمذي ، )١٩٤٩(، وأبو داود )٤/٣٠٩(أخرجه أمحد ) ١(
 . وصححه األلباين،)١/٤٦٤(، واحلاكم )٨٨٩(

 ).١٢١١(، ومسلم )١٧٥٧(أخرجه البخاري ) ٢(
 .٤٦٠ ص»القرى«) ٣(
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 ٢٨٩

 .بعرفة ومزدلفة
:قوله تعاىل السعي بني الصفا واملروة؛ ل:الرابع §

â ¨bÎ) $xÿ¢Á9$# nouröçyJø9$#ur Ï̀B ÌçÍ¬!$yèx© «!$# á]١٥٨:البقرة[ ،
 امرئ وال عمرته ما أتم اهللا حج": <وقالت عائشة 

بعد طواف : ووقته ."مل يطف بني الصفا واملروة
 .َّاإلفاضة فإن قدمه فال حرج

  ::وأما واجبات احلج فسبعة، هيوأما واجبات احلج فسبعة، هي
 .اإلحرام من امليقات -١
ًروب ملن وقف هنارا؛ والوقوف بعرفة إىل الغ -٢

د غروب عب مل يدفع من عرفة إال ملسو هيلع هللا ىلصألن النبي 
الشمس، وألن الدفع قبل الغروب فيه مشاهبة ألهل 

                                                             
 ).١٢٧٧(أخرجه مسلم ) ١(
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  ٢٩٠

 .اجلاهلية فإهنم كانوا يدفعون قبل غروهبا
:قوله تعاىلواملبيت بمزدلفة ليلة عيد النحر؛ ل -٣

â !#såÎ*sù OçFôÒsùr& ïÆÏiB ;M»sùtçtã (#rãçà2øå$$sù ©!$# yâYÏã
Ìçyèô±yJø9$# ÏQ#tçysø9$# á]من غروب : ووقته. ]١٩٨:البقرة

ومزدلفة كلها .  إىل صالة الفجريوم عرفةشمس ال
 . موقف
رمي مجرة العقبة يوم العيد، ورمي اجلمرات  -٤

يوم : ووقت رمي مجرة العقبة. الثالث يف أيام الترشيق
ىل طلوع الفجر العيد من القدوم إىل منى من مزدلفة إ

 دفع من مزدلفة آخر ْنَرش، ومادي عمن اليوم احل
 . منى ولو قبل الفجرُمَقدَ رمى من حني يٍالليل لعذر

 من زوال الشمس:ووقت رمي اجلامر أيام الترشيق
                                                             

 .٤٢٧ للمحب الطربي ص»القرى«: انظر) ١(
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 ٢٩١

إىل طلوع الفجر من اليوم التايل، إال اليوم الثالث 
 .فينتهي بغروب شمسه النتهاء أيام الترشيق

والتقصري للرجال، والتقصري فقط أاحللق  -٥
 .مزدلفةمن بعد الدفع من : ووقته. نساءلل

 .املبيت بمنى ليايل الترشيق -٦
ب وداع، إال احلائض والنفساء فال جيطواف ال -٧
 .عليهام

:ٌ فعليه فدية ترك أحدهاْنَمفهذه واجبات احلج، 
ذبح بمكة وتوزع عىل ُ، تٍ بقرةُبعُ أو سٍبع بدنةُشاة أو س

 .، واحلج صحيحاحلرمفقراء 
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 اإلحرام، والطواف، :أركان العمرة ثالثة •

 .والسعي
 اإلحرام هبا من احلل، واحللق :وواجباهتا شيئان •

 .أو التقصري
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 ٢٩٣


ًمن ترك نسكا أو نسيه ": {حديث ابن عباس 

له حكم الرفع؛ ألنه ال يقال من جهة . ً"فليهرق دما
، فعىل من }ابة ًالرأي، ومل نعرف له خمالفا من الصح

ًترك واجبا عمدا أو سهوا أو جهال كرمي اجلامر أو  ً ً ً
ذبح ُ يٌدم: املبيت ليايل منى وطواف الوداع ونحو ذلك

 .م عىل الفقراءَّيف مكة، ويقس

                                                             
: ، وانظر)١٦/١٥٢(قاله العالمة ابن باز يف جمموع فتاويه ) ١(

 .٥٥٩ ص»القرى«
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  ٢٩٤


â (#qëJÏ?r&ur ¢kptø:$# notç÷Kãèø9$#ur ¬! 4 ÷bÎ*sù :قال اهللا تعاىل

öNè?÷éÅÇômé& $yJsù uéy£øätGóô$# z̀ ÏB Äìôâolù;$# á]١٩٦:البقرة[. 
من فاته الوقوف بأن طلع عليه فجر يوم النحر ومل 

 بعرفة فاته احلج، وحتلل بعمرة وإن كان معه يقف
، إال إن كان قد اشرتط عند إحرامه، هدي ذبحه

                                                             
ت إذا كان": ، وقال٤٤ للشيخ ابن عثيمني ص»املنهج«) ١(

ًالسنة الثانية قىض احلج الذي فاته وأهدى هديا فإن مل جيد 
ًهديا صام عرشة أيام ثالثة يف احلج وسبعة إذا رجع إىل 

واختار سامحة الشيخ ابن باز يف رشحه لبلوغ املرام . "أهله
أنه ال جيب عليه القضاء إال إذا كان مل حيج حجة : ٨٠ص

عليه القضاء، أما من قال من الصحابة إن : اإلسالم، وقال
أقوال  نظراو. فلعل ذلك يف حق من مل حيج حجة اإلسالم

 .٥٨٠، ٥٧٩ ص»القرى«الصحابة يف 
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 ٢٩٥

 .فإنه حيل وال يشء عليه
 كل ما يمنع من إمتام النسك من :واإلحصار •
 يف ًحرص ذبح هدياُ، فإذا أ غريمها أوٍ أو مرضٍّعدو
 وإن كان اشرتط وحتلل، اإلحصار وحلق رأسهِّحمل

 .عند إحرامه فيحل وال يشء عليه
ًثم إن كان حجه فرضا أداه فيام بعد باخلطاب  •

ً، وإن كان نفال فال قضاء عليه؛ ألن ًاألول ال قضاء
ن  مل يأمر الذين أحرصوا يف غزوة احلديبية أملسو هيلع هللا ىلصالنبي 

 .هايقضوا تلك العمرة التي أحرصوا عن
                                                             

 .٤٤٤ ص»مفيد األنام«، )٧/٤٤٢ (»الرشح املمتع«) ١(
 ).١٨/٧(، فتاوى ابن باز ٥٨٧-٥٨٦ ص»القرى«) ٢(
رصيح السنة يدل عىل ":٤٥٠ ص»مفيد األنام«قال يف ) ٣(

 ". عىل املحرصوجوب احللق أو التقصري
 ).٤٥٢، ٧/٤٤٨ (»الرشح املمتع«) ٤(
 ).٤٣٧، ٢٣/٤٣٤(، فتاوى ابن عثيمني ٥٨٢ ص»القرى«)٥(
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من احلج لعدم اإلذن له من  ُمِاملحرنع ُوإذا م •
 .َويل األمر، فإنه يأخذ حكم املحرص

َحرصُوإذا أ •  ـ كالوقوف بمزدلفة ـ  عن واجبِ
 .ه صحيحُّوحجل؛ ألنه يمكن جربه بدم ٍَّفال يتحل

                                                             
 يف فتاويه ~، وقال )٧/٤٥٢ (»الرشح املمتع«) ١(

: عن الترصيح باحلج بعد مخس سنني) ١١٩-٢١/١١٨(
هذا التنظيم يف حمله، وذلك من أجل التخفيف عىل احلاج "

 اآلخرين، واحلكومة ـ وفقها اهللا ـ مل ًالذي حج تطوعا وعىل
ال حتجوا الفريضة، وفرق بني املنع : متنع احلج، مل تقل

 ."، فساعد احلكومة عىل النظام الذي فيه اخلري...والتنظيم
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«: ملسو هيلع هللا ىلصقال رسول اهللا 

«: 
ّيف أي  ملسو هيلع هللا ىلصتسن زيارة مسجد رسول اهللا  -١
، للرجال والنساء، وليست هذه الزيارة من وقت

 .َّكانه وال واجباته، وال تعلق هلا بهرشوط احلج وال أر
 له أن َحبُإىل املسجد، است ُئرفإذا وصل الزا -٢

م رجله اليمنى عند دخوله املسجد، ويقول ما ِّقدُي
يقوله عند دخول سائر املساجد، وليس لدخول 

                                                             
 .واللفظ له) ١٣٩٧(، ومسلم )١١٨٩(رواه البخاري ) ١(
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  ٢٩٨

 . خمصوصٌ ذكرملسو هيلع هللا ىلصمسجده 
ثم يصيل ركعتني، ويدعو فيهام بام أحب من  -٣

 .خريي الدنيا واآلخرة
مها يف الروضة الرشيفة فهو أفضل؛ َّوإن صال -٤
«: ملسو هيلع هللا ىلصلقوله  
«. 
، وقربي ملسو هيلع هللا ىلصثم بعد الصالة يزور قرب النبي  -٥

ملسو هيلع هللا ىلصرب النبي ق، فيقف جتاه {أيب بكر وعمر : صاحبيه
: ً قائالملسو هيلع هللا ىلصبأدب وخفض صوت، ثم يسلم عليه 

 وإن ."محة اهللا وبركاتهرالسالم عليك يا رسول اهللا و"
السالم عليك يا نبي اهللا، السالم عليك يا خرية ": قال
هللا من خلقه، السالم عليك يا سيد املرسلني وإمام ا

                                                             
 ). ١٣٩٠(، ومسلم )١١٩٥(رواه البخاري ) ١(
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 ٢٩٩

املتقني، أشهد أنك قد بلغت الرسالة، وأديت األمانة، 
، فال "ونصحت األمة، وجاهدت يف اهللا حق جهاده

ويصيل . ملسو هيلع هللا ىلصبأس بذلك؛ ألن هذا كله من أوصافه 
 . الوسيلةًا حممدِآت: بنحو، ويدعو لهملسو هيلع هللا ىلصعليه 
، ويدعو {ثم يسلم عىل أيب بكر وعمر  -٦

 إذا سلم عىل { عنهام، وكان ابن عمر هلام، ويرتىض
                                                             

»القرى«ونقل يف . ٣٣-٣٢منسك شيخ اإلسالم ص) ١(
لوال أن رسول اهللا ": ، عن أيب عبد اهللا احلليمي قوله٦٣٠ص
ّثنى به عليه ما تكلُ لوجدنا فيام ي»ال تطروين«:  قالملسو هيلع هللا ىلص

ًاأللسن عن بلوغ مداه، لكن امتثال هنيه خصوصا بحرضته 
 . "أوىل، فليعدل عن التوسع يف ذلك إىل الدعاء له

إنه خيطو خطوة عن يمينه ليكون  فملسو هيلع هللا ىلصَّإذا سلم عىل الرسول ) ٢(
 فيسلم عليه، ثم خيطو خطوة عن يمينه >أمام أيب بكر 

منسك . [ فيسلم عليه>ليكون أمام عمر بن اخلطاب 
 ].١٠٨، ومنسك ابن عثيمني ص٤٨النووي ص
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  ٣٠٠

: ً وصاحبيه، ال يزيد غالبا عىل قولهملسو هيلع هللا ىلصرسول اهللا 
عليك يا أبا بكر، السالم عليك يا رسول اهللا، السالم "

 .، ثم ينرصف"السالم عليك يا أبتاه
ال  ـ  القبلةوإذا أراد الدعاء لنفسه فإنه يستقبل -٧
 .ويدعويف موضع آخر،  ـ القرب
 الصلوات اخلمس يف ِّر أن يصيلويسن للزائ -٨
، وأن يكثر فيه من الذكر والدعاء ملسو هيلع هللا ىلص الرسول مسجد

 .وصالة النافلة؛ ملا يف ذلك من األجر اجلزيل
 ـاملسجد النبوييعني  ـ َّمن صىل فيه: (وأما حديث

ني صالة، كتبت له براءة من النار وبراءة من عبأر
                                                             

»التحقيق واإليضاح«، ٣١منسك شيخ اإلسالم ص) ١(
: ٦٢٩ ص»القرى«، وقال املحب الطربي يف ٩٠ص

د ـاظهم عنـي ألفـاز فـني اإلجيـن األولـعُّروي ـوامل"
 ."التسليم
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 ٣٠١

عتمد ُ فال ي، التحقيق فهو ضعيف عند أهل.)النفاق
امنية أيام حتى يصيل أربعني صالة، بل عليه يف إقامة ث
 .يقيم ما شاء

ويستحب أن يكثر من صالة النافلة يف  -٩
«: ملسو هيلع هللا ىلصالروضة الرشيفة؛ ملا ورد يف فضلها وهو قوله 

«. 
وأما صالة الفريضة فيصليها يف الصف  -١٠

 يف وهو اآلن ـ سجد مهام استطاعاألول من امل
ب يف الصف األول، َّ رغملسو هيلع هللا ىلص؛ ألنه   ـالزيادة القبلية

وهذا شامل للمسجد النبوي وغريه، فاملحافظة عىل 
                                                             

 ).١٢١٧٣(رواه اإلمام أمحد برقم ) ١(
، وختريج )١٧/٤٠٦(و ) ١٦/١٥٣(جمموع فتاوى ابن باز ) ٢(

 ).٣٦٤ (»السلسلة الضعيفة«و ،١٤٤حديث جابر ص
َّوذلك مستحب إن تيرس دون أذية. ًتقدم قريبا) ٣( ٌ. 
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  ٣٠٢

الصف األول أوىل من املحافظة عىل الصالة يف 
 .الروضة الرشيفة

اب، واملسجد النبوي حكمه واحد يف الثو -١١
كمها  ح التي طرأت عليه)التوسعة(حتى الزيادة 

 .حكم األصل يف الثواب

                                                             
، ٣١اإلسالم ص، ومنسك شيخ ٦٨١ ص»القرى«) ١(

 ).٢٣/٤٢٢(وفتاوى ابن عثيمني 
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 ٣٠٣




هذه الزيارة للقرب الرشيف إنام ترشع يف حق  -١
 زيارة يشء من َّنُهـالرجال خاصة، أما النساء فليس ل

ارات القبور َّ أنه لعن زوملسو هيلع هللا ىلصا ثبت عن النبي مل ؛القبور
ج، ويدخل من النساء واملتخذين عليها املساجد والرس

ُّ، وال يوجد دليل خيص قربه الرشيف ملسو هيلع هللا ىلصيف ذلك قربه 
 .عليه الصالة والسالم من هذا العموم

وال جيوز التمسح باحلجرة النبوية، وال  -٢
حيرم ":تقبليلها أو الطواف هبا؛ قال شيخ اإلسالم

واتفقوا أنه ال ":، قالً"طوافه بغري البيت العتيق اتفاقا
 ).١٧/٤١٩(جمموع فتاوى ابن باز ) ١(                                                             
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  ٣٠٤

:، وقال"ه من الرشكيقبله، وال يتمسح به، فإن
 ."والرشك ال يغفره اهللا ولو كان أصغر"

َ وقضاءَ املددملسو هيلع هللا ىلصوال جيوز أن يسأل الرسول  -٣
ربات وشفاء املرىض؛ ألن ذلك ُاحلاجات وتفريج الك

، وطلبه من Iكله ال يطلب إال من الواحد القهار 
، نعوذ باهللا من ه، وعبادة لغريTرشك باهللا : األموات
 .اخلذالن
 الشفاعة؛ ملسو هيلع هللا ىلصز أن يطلب من الرسول وال جيو -٤

قال طلب إال منه؛ كام ُ هللا سبحانه فال تٌألهنا ملك
وإذا كان . ]٤٤:الزمر[â @è% °! èpyè»xÿ¤±9$# $YèäÏHsd á :تعاىل

َّع يف نبيِّاللهم شف": األمر كذلك فلك أن تقول  ك،َّ
                                                             

، ومنسك شيخ ٦٧٩ ص»القرى«، و٤٩منسك النووي ص) ١(
 ).٦/٦٦ (»الفروع«، و٣١اإلسالم ص
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 ٣٠٥

 ونحو ذلك، وأما األموات ،"َّع يف مالئكتكِّ اللهم شف
ء، ال الشفاعة وال غريها، سواء فال يطلب منهم يش

ٌبهُ، ولدعاة الضاللة والرشك شكانوا أنبياء أو غري أنبياء
 .يف هذا الباب فال تلتفت إليها

 بعد ملسو هيلع هللا ىلصوكذلك طلب االستغفار من النبي 
ٍموته ال يرشع، واحلكاية املنسوبة لإلمام مالك مع  ُ
أيب جعفر املنصور باطلة، وكذلك احلكاية املنسوبة 

 .ي مكذوبة، ال يثبت هبا حكم رشعيللعتب
:قوله تعاىل؛ لملسو هيلع هللا ىلصوال يرفع صوته عند قربه  -٥

â $pköâr'̄»tÉ tûïÏ%©!$# (#qãZtB#uä üw (#þqãèsùöçs? öNä3s?ºuqô¹r& s-öqsù ÏNöq|¹
ÄcÓÉ<̈Y9$# üwur (#rãçygøgrB ¼çms9 ÉAöqs)ø9$$Î/ Ìçôgyfx. öNà6ÅÒ÷èt/ CÙ÷èt7Ï9

                                                             
، وجمموع فتاوى٩٧- ٩٤ ص»التحقيق واإليضاح«) ١(

 ).٢٣/٤١٣(ابن عثيمني 
 .٤٣٠-٤٢٩ ص»مفيد األنام«) ٢(
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br& xÝt7øtrB öNä3è=»yJôãr& óOçFRr&ur üw tbrâêßêô±s? á]٢:احلجرات[. 
ُرِّكرُ، وال يملسو هيلع هللا ىلصوال يطيل القيام عند قربه  -٦
؛ ألن ذلك يفيض إىل الزحام وكثرة الضجيج َالسالم

ًا ّ حمرتم حيملسو هيلع هللا ىلص، وهو ملسو هيلع هللا ىلصوارتفاع األصوات عند قربه 
 ً.تاّومي

ي ِّحتر: ومل يكن من هدي السلف الصالح -٧
 من ، فام يفعله بعض الزوارملسو هيلع هللا ىلصالدعاء عند قربه 

ًالدعاء مستقبال للقرب رافعا يديه هو من البدع : ً
 .املحدثة
وهكذا ما يفعله بعض الزوار عند السالم  -٨
 من وضع يمينه عىل شامله فوق صدره أو ملسو هيلع هللا ىلصعليه 

حتته كهيئة املصيل، فهذه اهليئة ال جتوز عند السالم 
                                                             

 .٣٢خ اإلسالم صمنسك شي) ١(
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 ٣٠٧

 وال عند السالم عىل غريه من امللوك ملسو هيلع هللا ىلصعليه 
ٍّهيئة ذل وخضوع وعبادة ال والزعامء وغريهم؛ ألهنا 

؛ كام حكى ذلك احلافظ ابن حجرIتصلح إال هللا 
 . عن العلامء»الفتح«يف 

وكذا ما يفعله بعض الناس من استقبال القرب  -٩
 وحتريك شفتيه بالسالم أو الدعاء؛الرشيف من بعيد
 .فإنه من املحدثات

 بأن ملسو هيلع هللا ىلص إىل الرسول ِ السالمُرشع بعثُوال ي -١٠
ْلمَس(: ًدينة قائاليويص من يزور امل ؛ !) يل عىل الرسولِّ

 فال ملسو هيلع هللا ىلص يبلغ رسول اهللا َ حيث كنتَألن سالمك
 .حاجة لبعثه

                                                             
ج حديث يختر«، و١٠٠-٩٩ ص»التحقيق واإليضاح«) ١(

 .١٣٧ ص»جابر
 ).٤١٧-٢٣/٤١٦(فتاوى ابن عثيمني ) ٢(
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  ٣٠٨

 عىل التأيس بالسلف ُوليحرص املؤمن -١١
الصالح فإنه لن يصلح آخر هذه األمة إال ما أصلح 

:  ـغفر اهللا له ـ أوهلا، قال شيخ اإلسالم ابن تيمية
ل إنسان املسجد أن وكره مالك ألهل املدينة كلام دخ"

لف مل يكونوا يفعلون ّ؛ ألن السملسو هيلع هللا ىلصيأيت إىل قرب النبي 
ذلك، بل كانوا يأتون إىل مسجده فيصلون فيه خلف 
أيب بكر وعمر وعثامن وعيل ريض اهللا تعاىل عنهم، 

السالم عليك أهيا النبي ورمحة : وهم يقولون يف الصالة
ا، ثم إذا قضوا الصالة قعدوا أو خرجو. اهللا وبركاته

الم؛ لعلمهم أن الصالةّلقرب للسومل يكونوا يأتون ا
  ."السالم عليه يف الصالة أكمل وأفضلو

يسلم هذا لفكون اإلنسان كلام صىل فريضة ذهب 
                                                             

 .١٠٩-١٠٨منسك ابن عثيمني ص : انظر) ١(
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 ٣٠٩

ٌحمدث ، ويسلم عليه إذا ُقدمَل ما يَّ، لكن يسلم عليه أوُ
 .أراد السفر ويكفي بحمد اهللا

 زيارة املسجد النبوي ُومن البدع ختصيص -١٢
، وهذه من )الزيارة الرجبية(بشهر رجب، ويسموهنا 

بدع املتأخرين ومل تكن معروفة عند السلف الصالح 
 .والقرون املفضلة

نة ـول املديـال قبل دخـدع االغتسـن البـوم -١٣
 .النبوية

                                                             
 ).٢٣/٤١٩(فتاوى ابن عثيمني ) ١(
 ).٢٧٩-٢٢/٢٧٨(فتاوى ابن عثيمني ) ٢(
 .١٣٧ ص»>ختريج حديث جابر «) ٣(
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  ٣١٠


 وال ً واجبةِّ يف احلجملسو هيلع هللا ىلص النبي ِ قربُليست زيارة •

ٌرشطا، بل هي مستحبة ًِّ املسجد النبوي  من زار  يف حق
 ألن هذا ؛ًال خيصص لزيارته وقتاوًأو كان قريبا منه، 

 .من البدع
َّأما البعيد من املدينة فليس له شد الر • ِحلُّ

 لقصد ِحلَّ الرُّ له شدُّسنُلقصد زيارة القرب، ولكن ي
املسجد الرشيف، فإذا وصله زار القرب الرشيف 

ي  الصاحبني، فدخلت الزيارة لقربه وقربيوقرب
: ملسو هيلع هللا ىلص، وذلك لقوله ملسو هيلع هللا ىلصًصاحبيه تبعا لزيارة مسجده 

»      

                                                             
 )٤١٨(ز فتاوى ابن با) ١(
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 ٣١١

«.  
 أو قرب ملسو هيلع هللا ىلص الرحل لقصد قربه ُّولو كان شد •

َّغريه مرشوعا لدل  األمة عليه أو أرشدهم إىل فضله، ً
ِّكيف وقد حذر من شد الرحل لغري املساجد ا لثالثة، َّ

«: ملسو هيلع هللا ىلصقال ثم  
      

« . ِّوالقول برشعية شد الرحل لزيارة قرب
ً يفيض إىل اختاذه عيدا وإىل الغلو، كام هو ملسو هيلع هللا ىلصالنبي 

َّمشاهد عند عـباد القبور اليوم ُ. 
ىل قربه ِّواحتج من قال برشعية شد الرحل إ •
 بأحاديث، لكنها ضعيفة األسانيد، بل هي ملسو هيلع هللا ىلص

 كالدارقطني، :َّه عىل ضعفها احلفاظَّموضوعة، كام نب
                                                             

 .، وصححه األلباين)٢٠٤٢(أخرجه أبو داود ) ١(
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  ٣١٢

فال جيوز أن بن حجر وغريهم، والبيهقي، واحلافظ ا
عارض هبا األحاديث الصحيحة الدالة عىل حتريم ت

 .ِّشد الرحل لغري املساجد الثالثة
ومن األحاديث املوضوعة التي حيتج هبا  •

 :مل يقلها ملسو هيلع هللا ىلص هؤالء، ورسول اهللا
 )من حج فلم يزرين فقد جفاين.( 
 )بعد ممايت فكأنام زارين يف حيايتمن زارين .( 
 ) من زارين وزار أيب إبراهيم يف عام واحد

 ).ضمنت له اجلنة
 )من زار قربي وجبت له شفاعتي.( 

ا مل يثبت منها يشء عن هاهفهذه األحاديث وأشب
ال يصح يف هذا ": لعقييلقال احلافظ ا، ملسو هيلع هللا ىلصرسول اهللا 
 أن ~وجزم شيخ اإلسالم ابن تيمية  ."الباب يشء

 .هذه األحاديث كلها موضوعة
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 ٣١٣

}ًولو كان يشء منها ثابتا لكان الصحابة  •

 من ٌأسبق الناس إىل العمل به، فلام مل ينقل عنهم يشء
 . مرشوعُ غريهذلك؛ علمنا أن

 يشء من تلك األحاديث، لوجب َّولو صح •
حال ِّ الرّزيارة الرشعية التي ليس فيها شدمحله عىل ال

 .واهللا أعلمً؛ مجعا بني األحاديث،لقصد القرب وحده

                                                             
، ١٠٥-١٠١ للعالمة ابن باز ص»التحقيق واإليضاح«) ١(

أما األحاديث الواردة  ":)١٧/٤١٨( يف فتاويه ~وقال 
 خاصة فكلها ضعيفة، بل قيل إهنا ملسو هيلع هللا ىلصيف زيارة قرب النبي 

 ."موضوعة
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  ٣١٤




يستحب لزائر املدينة النبوية أن يزور مسجد  -١
ملسو هيلع هللا ىلصكان النبي ": {قباء، ويصيل فيه؛ لقول ابن عمر 

."ًا، ويصيل فيه ركعتنيًيزور مسجد قباء راكبا وماشي
« :ملسو هيلع هللا ىلصقال رسول :  قال>وعن سهل بن حنيف 

        
«. 

؛ ب إىل مسجد قباء كل سبتويسن الذها -٢
                                                             

: ، وانظر)١٣٩٩(، ومسلم )١١٩٤(رواه البخاري ) ١(
 .٦٨٩-٦٨٨ للطربي ص»القرى«

صحيح ابن «، وصححه األلباين يف )١٤١٢(رواه ابن ماجه ) ٢(
 ).١١٦٨ (»ماجه
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 ٣١٥

 .ملسو هيلع هللا ىلصلفعله 
ويسن له زيارة قبور البقيع، وقبور شهداء  -٣

م  كان يزورهملسو هيلع هللا ىلص؛ ألن النبي >أحد، وقرب محزة 
«: ملسو هيلع هللا ىلص هلم، ولقوله ويدعو

«. 
السالم عليكم أهل الديار ": ويقول إذا زارها -٤

من املؤمنني واملسلمني، وإنا إن شاء اهللا بكم الحقون، 
 ."نسأل اهللا لنا ولكم العافية

لم مما تقدم أن الزيارة الرشعية للقبور هي ُوع -٥
ر اآلخرة، واإلحسان إىل املوتى، ُّتذك: قصد منهاُلتي يا

 .والدعاء هلم والرتحم عليهم
                                                             

 ).٣٩٩(، ومسلم )١١٩٣(أخرجه البخاري ) ١(
 . واللفظ له) ١٩٦٥(، وابن ماجه )٩٧٧(أخرجه مسلم ) ٢(
 .واللفظ له) ١٥٤٧(، وابن ماجه )٩٧٥(أخرجه مسلم ) ٣(
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  ٣١٦

 أو وأما زيارهتم لقصد الدعاء عند قبورهم
العكوف عندها، أو سؤاهلم قضاء احلاجات وشفاء 

، أو سؤال اهللا هبم أو بجاههم، ونحو ذلك املرىض
، وال Tزيارة بدعية منكرة مل يرشعها اهللا : فهذه
 .}ا السلف الصالح فعله
وهذه البدع املذكور بعضها بدعة وليست  -٦
كدعاء اهللا عند القبور، وسؤاله بحق امليت : برشك

 .وجاهه، ونحو ذلك
كدعاء املوتى، : وبعضها من الرشك األكرب

 .واالستغاثة هبم، ونحو ذلك
 مخسة مواضع  يف املدينة النبويةزارُوالذي ي  -٧
ملسو هيلع هللا ىلصالنبي (ثالثة املسجد النبوي، وقبور ال: هيفقط، 

، ومقربة البقيع، وشهداء أحد، )وأيب بكر وعمر
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 ٣١٧

 .ومسجد قباء
ا اجد السبعة ومسجد القبلتني وغريهوأما املس -٨

من املواضع التي يذكر بعض املؤلفني يف املناسك 
، واملرشوع فال أصل هلا، وال دليل عليها: زيارهتا

 .تباع ال االبتداعللمؤمن هو اال
 تتبع آثار األنبياء ليصيل فيها جيوز للمسلم وال -٩

أو يبني عليها مساجد؛ ألن ذلك من وسائل الرشك، 
هلك من إنام ": ك ويقول ينهى عن ذل> وكان عمر

 الشجرة >، وقطع "كان قبلكم بتتبعهم آثار أنبيائهم
 حتتها، ملا رأى ملسو هيلع هللا ىلصويع النبي ُالتي باحلديبية، التي ب

 .ًالناس يصلون حتتها؛ حسام لوسائل الرشك
                                                             

 ).٤١٥-٢٣/٤١٣(فتاوى ابن عثيمني ) ١(
/٢٣(فتاوى ابن عثيمني ، )١٧/٤١٥(فتاوى ابن باز ) ٢(

 .١٤٤ ص>، ختريج حديث جابر )٤١١
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 ٣١٩


ًمن أراد أن يكون حجه مربورا وعمرته متقبلة 

 بتصحيح معتقده، وسلوك طريق السلف ِفليعتن
الصالح، وهم صدر هذه األمة من الصحابة 
والتابعني وأئمة اهلدى يف القرون الثالثة املفضلة 

نسب ُ، ومن كان عىل طريقتهم املحمودة فإنه ي}
 .لفيس: ليهم فيقالإ

 
مصدر العقيدةمصدر العقيدة: : ًأوًالأوال
سوله رالعقيدة تؤخذ من كتاب اهللا وسنة  -١
ً الصحيحة وإن كانت آحادا، وإمجاع السلف ملسو هيلع هللا ىلص

 .}الصالح 
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  ٣٢٠

 إىل ملسو هيلع هللا ىلصرجع يف فهم كتاب اهللا وسنة رسوله ُوي -٢
 .النصوص األخرى املبينة، وفهم السلف الصالح هلا

ملسو هيلع هللا ىلصول اهللا واالعتقاد الصحيح قد بينه رس -٣
ُبيانا شافيا، فليس ألحد أن حي ً دث يف الدين مامل ً

 .يأذن به اهللا؛ ألن كل حمدثة يف الدين بدعة وضالل
وجيب عىل املسلم التسليم لنصوص الكتاب  -٤

ارض بقياس وال ذوق وال كشف ُوالسنة، فال تع
 .وال قول شيخ أو إمام ونحو ذلك

ى  يف الدين مذموم، واملجادلة باحلسنُراءِوامل -٥
 .مرشوعة
  التوحيد العلمي االعتقاديالتوحيد العلمي االعتقادي: : ًثانيًاثانيا
إثبات ما أثبته : األصل يف أسامء اهللا وصفاته -١

، من غري متثيل، ملسو هيلع هللا ىلصأثبته له رسوله  اهللا لنفسه، أو
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 ٣٢١

وال تكييف، ونفي ما نفاه اهللا عن نفسه، أو نفاه عنه 
قال ، من غري حتريف وال تعطيل، كام ملسو هيلع هللا ىلصرسوله 

â }§øäs9 ¾ÏmÎ=÷WÏJx. ÖäïÜx« ( uqèdur ßìäÏJ¡¡9$# çéçÅÁt7ø9$# á :تعاىل
، مع اإليامن بمعاين ألفاظ تلك ]١١:الشورى[

 .النصوص وما دلت عليه
واعتقاد حلول اهللا يف يشء من خملوقاته أو  -٢

 .كفر خمرج من امللة: احتاده به
ويؤمن أهل السنة باملالئكة الكرام، وبام  -٣

 .ثبت من أسامئهم وصفاهتم ووظائفهم
املنزلة كلها، وأن القرآن ويؤمنون بالكتب  -٤

 .فِّرُأفضلها وناسخها، وأن ما قبله قد ح
 عليهم الصالة هويؤمنون بأنبياء اهللا ورسل -٥

والسالم، وأهنم أفضل البرش، وأن أفضلهم وخامتهم
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  ٣٢٢

وبموته، وأن رسالته للناس كافة، ملسو هيلع هللا ىلصالرسول حممد 
 .انقطع الوحي

 فيه من َّويؤمنون باليوم اآلخر وما صح -٦
ا يتقدمه من عالمات وأرشاط، كخروج األخبار، وم

 . والدابةuاملسيح الدجال ونزول عيسى 
ويؤمنون بالقدر خريه ورشه من اهللا تعاىل،  -٧

وأن ما شاء كان وما مل يشأ مل يكن، وله احلكمة 
 .البالغة يف ذلك

: ويصدقون بام صح به الدليل من املغيبات -٨
كالعرش، والكريس، واجلنة والنار، ونعيم القرب 

ن تأويل وبه، والرصاط وامليزان وغريها، دوعذا
 .ليشء من ذلك

، وشفاعة األنبياءملسو هيلع هللا ىلصويؤمنون بشفاعة النبي  -٩
 طلب : والشفاعة.كة والصاحلني يوم القيامةواملالئ
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 ٣٢٣

 .اخلري للغري
 يرون رهبم يوم القيامة يف أن املؤمننيو -١٠

´â ×nqã_ãr 7ãÍ :قال تعاىلاجلنة ويف املحرش،  tBöq tÉ îo ué ÅÑ$ ¯R
ÇËËÈ 4ín< Î) $ pk Íh5uë ×o tçÏß$ tR á]٢٣-٢٢:القيامة[. 

ويؤمنون بكرامات األولياء، لكن ليس  -١١
كل أمر خارق للعادة كرامة، بل قد يكون 

تأثري الشياطني واملبطلني، من ًاستدراجا، وقد يكون 
 .واملعيار يف ذلك موافقة الكتاب والسنة

  توحيد األلوهيةتوحيد األلوهية: : ًثالثًاثالثا
 فمن  هو املستحق للعبادة وحده،Uاهللا  -١

ًرصف شيئا من أنواع العبادة ألحد غريه كويل أو نبي أو 
:قال تعاىلغريمها فقد أرشك، والرشك حمبط للعمل، 

â ôâs)s9ur zÓÇrré& y7øãs9Î) ín<Î)ur tûïÏ%©!$# Ï̀B öÅÎ=ö6s% ÷ûÈõs9 |Mø.uéõ°r&
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£ s̀Üt6ósuãs9 y7è=uHxå £ t̀Rqä3tGs9ur z̀ ÏB z̀ ÉÎéÅ£»sÉø:$# á ]٦٥:الزمر[. 
يعلم الغيب إال اهللا وحده، فمن زعم وال  -٢

 .أنه يعلم الغيب كفر
واعتقاد صدق املنجمني والكهان كفر،  -٣

 .وإتياهنم والذهاب إليهم كبرية
، خيتص بعض خلقه بام Uوالربكة من اهللا  -٤

: ومعناها. يشاء منها، فال تثبت يف يشء إال بدليل
 .كثرة اخلري وزيادته، أو ثبوته ولزومه

األشخاص ال بذواهتم وال وال جيوز التربك ب
 وما انفصل من ملسو هيلع هللا ىلصآثارهم، إال بذات الرسول 

بدنه من ريق وعرق وشعر؛ ألن الدليل مل يرد إال 
 .ملسو هيلع هللا ىلصيف حقه 
لتذكر اآلخرة والسالم: وزيارة القبور الرشعية -٥

 .عىل أهلها والدعاء هلم
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 ٣٢٥

:رة البدعية وسيلة من وسائل الرشكوالزيا -٦
 التربك هبا، أو شد بأن يقصد عبادة اهللا عند القبور أو

 .الرحال إليها
بأن يدعو املقبور ويستغيث: والزيارة الرشكية -٧

 .به ويطلب منه املدد ويذبح له ونحو ذلك
  اإليمـاناإليمـان: : ًرابعًارابعا
 باجلنان وقول باللسان وعمل د اعتقا:اإليامن -١

 .باجلوارح واألركان، يزيد بالطاعة وينقص باملعصية
: كومرتكب الكبرية التي دون الكفر والرش -٢

ال يكفر، بل هو مؤمن بإيامنه فاسق بكبريته، حتت 
مشيئة اهللا، إن شاء عذبه وإن شاء عفا عنه، وإذا 

 .أدخله النار فال خيلد فيها بل مآله إىل اجلنة
 ملعني من أهل القبلة بجنة أو نار شهدوال ي -٣
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 .إال من ثبت النص يف حقه
والتكفري من أخطر األحكام، فيجب احلذر  -٤

 .م دون برهانمن تكفري املسل
  القرآن كالم اهللالقرآن كالم اهللا: : ًخامسًاخامسا

 غري ٌالقرآن كالم اهللا حروفه ومعانيه، منزل -١
 عىل ٌّخملوق، منه بدأ وإليه يعود، وهو معجز دال

 .، وحمفوظ إىل يوم القيامةملسو هيلع هللا ىلصصدق من جاء به 
 يتكلم بام شاء كيف شاء إذا شاء، Yواهللا  -٢

 حقيقة، بحرف وصوت، والكيفية ال Uوكالمه 
 .نخوض فيهانعلمها وال 
    اجلامعة واإلمامةاجلامعة واإلمامة: : ًسادسًاسادسا

ال جيوز التفرق يف الدين، وال الفتنة بني  -١
 ما اختلف فيه املسلمون إىل كتاب ُّاملسلمني، وجيب رد
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 .، وما كان عليه السلف الصالحملسو هيلع هللا ىلصاهللا وسنة رسوله 
ومن خرج عن اجلامعة وجب نصحه  -٢

وجمادلته بالتي هي أحسن، ويرجع إىل السلطان يف 
 اخلوارج بإذن ويل {جادل ابن عباس ذلك؛ كام 
، فإن تاب اخلارج عن >بن أيب طالب األمر عيل 

 .ًاجلامعة وإال عوقب بام يستحق رشعا
وأهل السنة ال يرتكون اجلمعة واجلامعة؛  -٣

 .ألهنام من أعظم شعائر اإلسالم الظاهرة
واإلمامة الكربى تثبت ملن بايعه أهل احلل  -٤

معت عليه الكلمة،بالسيف حتى اجتأوتغلب  والعقد،
فيجب السمع له والطاعة باملعروف، وحيرم اخلروج 

ًعليه إال إن أظهر كفرا بواحا فيه من اهللا برهان ً. 
والصالة واحلج واجلهاد مع أئمة املسلمني  -٥
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ًأبرارا كانوا أو فجارا ، وإن جاروا وإن ظلموا، وال ً
 . ذلك يفمجيوز ألحد أن يفتات عليه

، ملسو هيلع هللا ىلصعد نبيها  أفضل األمة ب}الصحابة و -٦
 . وعدوانٌ وإيامن وبغضهم نفاقٌوحمبتهم دين

مسك أهل السنة عام شجر وجرى بنيُوي -٧
 .} الصحابة بعض
 أبو بكر ثم عمر ثم عثامن :وأفضل الصحابة -٨

 .ثم عيل، وترتيبهم يف الفضل كرتتيبهم يف اخلالفة
، ملسو هيلع هللا ىلصوحيب أهل السنة آل بيت رسول اهللا  -٩

ت املؤمنني، ويتولوهنم ويعظمون قدر أزواجه أمها
وينكرون عىل من يعبد أهل البيت وجيعل فيهم 

 .العصمة
وأهل السنة وسط يف اعتقادهم بني فرق  -١٠

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


 ٣٢٩

الغلو وفرق التفريط، وهم يف األعامل وسط بني 
ِّاملفرطني واملفرطني ِ. 

وصىل اهللاواهللا أعلم  ،ما تيرس مجعهآخر هذا 
 . عىل نبينا حممد وآله وصحبه وباركوسلم

 
 مجعه 

 ه ّربإىل  فقريال
 ئ إىل عفوه ومغفرتهِامللتج

   العيد بن حممد بن عبد الرمحن سلطان
 يف الثامن من شهر ذي القعدة 

 من عام ستة وعرشين وأربعامئة وألف 
من اهلجرة النبوية عىل صاحبها أفضل الصالة والسالم
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