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  مناسك الحج والعمرة

 بسم اهلل الرمحن الرحٗم

 مقدمة ادعلق

ذور أٟمٗمًٜم٤م  تٕمٞمٜمف ، وٟمًتٖمٗمره ، وٟمٕمقذ سم٤مهلل ُمـ إن   احلٛمد هلل  ٟمحٛمده ، و ٟمً

ُمـ هيده اهلل ومال ُمْمؾ ًمف، وُمـ يْمٚمؾ ومال ه٤مدي ًمف، وأؿمٝمد وُمـ ؾمٞمئ٤مت أقمامًمٜم٤م 

 أن ٓ إًمف إٓ اهلل وطمده ٓ ذيؽ ًمف.

 وأ ؿمٝمد أن حمٛمدًا قمٌُده و رؾمقًُمف .

 تؿ ُُمًٚمُٛمقن ﴾ ﴿ َي٤مَأهي٤م اًمذيـ آ َُمٜمُقا اشمُ٘مقا اهللَ طَمؼ شُمَ٘م٤م شمف وٓمتقشمـ إٓ وأٟم

ـْ َٟمْٗمٍس َواطِمَدٍة َوظَمَٚمَؼ ُِمٜمَْٝم٤م َزْوضَمَٝم٤م  ُٙمْؿ اًمَِّذي ظَمَٚمَ٘مُٙمْؿ ُِم ُ٘مقا َرسمَّ ٤َم اًمٜم٤َّمُس اشمَّ ﴿ َي٤م َأهيه

٤مَءًُمقَن سمِِف َوإَْرطَم٤مَم إِنَّ اهللََّ يَم٤مَن  ًَ ُ٘مقا اهللََّ اًمَِّذي شَم ٤مًء َواشمَّ ًَ
َوسَم٨مَّ ُِمٜمُْٝماَم ِرضَم٤مًٓ يَمثػِمًا َوٟمِ

 ُٙمْؿ َرىِمٞم٤ًٌم ﴾  قَمَٚمٞمْ 

ًٓ ؾَمديدًا ُيّمٚمح ًَمُٙمؿ َأقمامًمٙمؿ َوَيٖمٗمر يـ آ ُمٜمقا اشم٘مقا اهلل وىمقًمقا ىَمق﴿ َي٤م أ هي٤م اًمذ

 ًَمُٙمؿ ُذُٟمقسَمُٙمؿ َو َُمـ ُيٓمع اهلل َو َرؾُمقًَمُف وَمَ٘مد وَم٤مَز وَمقزًا قَمٔمٞماًم ﴾ 

رمحف اهلل ُمـ  إًم٤ٌمينًمٚمٕمالُم٦م  ُمٜم٤مؾمؽ احل٩م واًمٕمٛمرةأُم٤م سمٕمد: ومٝمذا يمت٤مب 

ُمٌٜمل قمغم أدًم٦م ُمـ اًمًٜم٦م اًمّمحٞمح٦م ذم ُمٜم٤مؾمؽ احل٩م واًمٕمٛمرة ٕٟمف اًمٙمت٥م أطمًـ 

وىمد يمٜم٧م  ؿم٠من اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين رمحف اهلل شمٕم٤ممم ذم ؾم٤مئر ُم١مًمٗم٤مشمف اًمٜم٤مومٕم٦م اًم٘مٞمٛم٦م

 اًمتٕمٚمٞم٘م٤مت اًمٗم٘مٝمٞم٦م شمتٛمٞمام ًمٚمٗم٤مئدة درؾمتف  ُمرارا وم٠مطم٧ٌٌم أن شمٙمقن زم قمٚمٞمف سمٕمض 

شمٕمٚمٞم٘م٤مت ًمٚمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين رمحف اهلل وُم٤م يم٤من ُمـ  ُمِم٤مريم٦م ذم اخلػم وذم ٟمنم اًمٕمٚمؿو
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أؾم٠مل اهلل أن  سمٌمء ٤مأسم٘مٞمتٝم٤م ورُمزت هل٤م سمـ )ن( وُم٤م يم٤من ُمـ شمٕمٚمٞم٘م٤مت زم ومٚمؿ أرُمز هل

 يٜمٗمع سمذًمؽ اًمٜمٗمع اًمٕمٔمٞمؿ  وأن جيٕمٚمف ظم٤مًمّم٤م ًمقضمٝمف اًمٙمريؿ.

 هـ2/4/0441يمتٌف أسمق قمٌد اهلل قمٌد اًمرمحـ سمـ قمٌد اعمجٞمد اًمِمٛمػمي ذم  
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 لؤل مقدمة اد

 سمًؿ اهلل اًمرمحـ اًمرطمٞمؿ

إن احلٛمد هلل ٟمحٛمده وٟمًتٕمٞمٜمف وٟمًتٖمٗمره وٟمٕمقذ سم٤مهلل ُمـ ذور أٟمٗمًٜم٤م 

وؾمٞمئ٤مت أقمامًمٜم٤م ُمـ هيده اهلل ومال ُمْمؾ ًمف وُمـ يْمٚمؾ ومال ه٤مدي ًمف وأؿمٝمد أن ٓ 

 إًمف إٓ اهلل وطمده ٓ ذيؽ ًمف وأؿمٝمد أن حمٛمدا قمٌده ورؾمقًمف.

ٕمٚمؿ ًمٕم٤مُم٦م اًمٜم٤مس إمم شمًٌٞمط ُمٜم٤مؾمؽ وم٘مد دقم٧م اًمرهم٦ٌم ذم شمٞمًػم اًم :أُم٤م سمٕمد

احل٩م وذًمؽ سم٤مؾمتخالصٝم٤م ُمـ يمت٤ميب طمج٦م اًمٜمٌل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ يمام رواه٤م 

قمٜمف ضم٤مسمر ريض اهلل قمٜمف، قمغم اًمٜمحق اًمذي ضمري٧م قمٚمٞمف ذم رؾم٤مًمتل شمٚمخٞمص صٗم٦م 

صالة اًمٜمٌل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ، همػم أٟمٜمل زدت ومٞمف زي٤مدات ه٤مُم٦م اؾمتدريم٧م هب٤م 

ُمـ اعمٜم٤مؾمؽ ذم طمج٦م اًمٜمٌل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ وٓ ذم اًمتٕمٚمٞمؼ ُم٤م مل يرد ذيمره 

ظم٤مص٦م سمتخري٩م هذه اًمزي٤مدات ويمذًمؽ اًمٗمقائد إظمرى قمٜم٤مي٦م قمٚمٞمٝم٤م وىمد قمٜمٞم٧م 

اًمتل أوردهت٤م ومٞمف قمغم اًمٜمحق اًمذي ضمريٜم٤م قمٚمٞمف ذم ؾم٤مئر يمتٌٜم٤م ُمـ ذيمر ُمرشم٦ٌم احلدي٨م 

٤من إمم يمتٌل وُمّمدره ًمٙمـ قمغم ـمري٘م٦م آظمتّم٤مر ُمع اإلطم٤مًم٦م ذم هم٤مًم٥م إطمٞم

ج٦م ومٚمؿ أقمـ سمتخرجيف إظمرى ُم٤م ـمٌع ُمٜمٝم٤م وُم٤م مل يٓمٌع وأُم٤م ُم٤م يم٤من ذم يمت٤مب احل

ُمتقومر سملم أيدي اًم٘مراء اًمٙمرام ومٛمـ ؿم٤مء ُمٜمٝمؿ اًمتث٧ٌم ُمـ رء  اًمٙمت٤مب ايمتٗم٤مء سم٠من

 "إصؾ"ُمٜمف ومٛمـ اعمٞمًقر أن يراضمٕمف وإًمٞمف اإلؿم٤مرة قمٜمد اإلطم٤مًم٦م قمٚمٞمف سمٙمٚمٛم٦م 

 سمٌمء ُمـ آظمتّم٤مر اعمٚمحؼ اخل٤مص سمٌدع احل٩م واًمزي٤مرة.وإمت٤مُم٤م ًمٚمٗم٤مئدة ٟم٘مٚمٜم٤م قمٜمف 

 وؾمٛمٞمتف ُمٜم٤مؾمؽ احل٩م واًمٕمٛمرة ذم اًمٙمت٤مب واًمًٜم٦م وآصم٤مر اًمًٚمػ.
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واهلل شم٤ٌمرك وشمٕم٤ممم أؾم٠مل أن جيٕمؾ قمٛمكم يمٚمف ص٤محل٤م وأن جيٕمٚمف ًمقضمٝمف ظم٤مًمّم٤م 

 وٓ جيٕمؾ ٕطمد ومٞمف ؿمٞمئ٤م.

 هـ 0931ؿمٕم٤ٌمن ؾمٜم٦م  20دُمِمؼ 

 حمٛمد ٟم٤مس اًمديـ إًم٤ٌمين

* * * 
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 نصائح بني يدي احلج

 وهذه ٟمّم٤مئح وومقائد أىمدُمٝم٤م إمم إظمقاٟمٜم٤م احلج٤مج سملم يدي احل٩م:

أوٓ: قمغم احل٤مج أن يت٘مل رسمف وحيرص ـم٤مىمتف أن ٓ ي٘مع ومٞمام طمرم اهلل قمٚمٞمف ًم٘مقًمف 

احْل٩َمه َأؿْمُٝمٌر َُمْٕمُٚمقَُم٤مٌت }شمٕم٤ممم: 
َـّ احْل٩َمَّ  0 ـْ وَمَرَض ومِٞمِٝم قَق َوٓ  2وَمال َروَم٨َم  0وَمَٛم ًُ وُم

َوٓ  9

ضِمَداَل ذِم احْل٩َم  
 وىمقًمف صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ: {4

 ـــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
0

ذه٥م قمٛمر واسمٜمف وقمكم واسمـ ُمًٕمقد واسمـ اًمزسمػم واسمـ اظمتٚمػ اًمٕمٚمامء ومٞمٝم٤م وم أؿمٝمر احل٩م 

اًم٘مٕمدة  ووذ أهن٤م ؿمقالإمم قم٤ٌمس وهق ُمذه٥م اًمِم٤مومٕمل وأيب طمٜمٞمٗم٦م وأمحد واظمت٤مره اسمـ ضمرير

احلج٦م  واًم٘مٕمدة وذ ووجم٤مهد واًمزهري إمم أهن٤م ؿمقال وذوقمنمُمـ ذي احلج٦م وذه٥م ُم٤مًمؽ 

 وهذ هق اًمراضمحيمٚمف 

[ 031]اًمٌ٘مرة:  {احل٩م أؿمٝمر ُمٕمٚمقُم٤مت}ىم٤مل شمٕم٤ممم: : (10/ 1) اعمحغمىم٤مل اسمـ طمزم ذم 

 -٩م وهق ُمـ أقمامل احل -وٓ يٓمٚمؼ قمغم ؿمٝمريـ، وسمٕمض آظمر: أؿمٝمر، وأيْم٤م وم٢من رُمل اجلامر 

يٕمٛمؾ  -وهق ُمـ ومرائض احل٩م  -يٕمٛمؾ اًمٞمقم اًمث٤مًم٨م قمنم ُمـ ذي احلج٦م، وـمقاف اإلوم٤مو٦م 

  وسم٤مهلل شمٕم٤ممم اًمتقومٞمؼ -ذم ذي احلج٦م يمٚمف سمال ظمالف ُمٜمٝمؿ؛ ومّمح أهن٤م صمالصم٦م أؿمٝمر 

 هل ييح اإلحرام بٝحل٢ يف غرأصٖراحل٢؟

وي قمـ اسمـ قم٤ٌمس ٓ يّمح  اإلطمرام سم٤محل٩م  إٓ ذم  أؿمٝمره  وهذا  اًم٘مقل ُمرأٟمف  اًمّمحٞمح

:احل٩م ))واًمدًمٞمؾ ىمقًمف شمٕم٤ممم  اًمِم٤مومٕمل وإوزاقملو جم٤مهدوضم٤مسمر وسمف ي٘مقل قمٓم٤مء وـم٤موس  و

ُمٕمٚمقُم٤مت ومخّمّمف هب٤م ُمـ سملم ؾم٤مئر  ي٦م: وىم٧م احل٩م أؿمٝمرأؿمٝمرُمٕمٚمقُم٤مت (( وشم٘مديرأ

 .ِمٝمقراًم
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، إن ومٕمؾ "1ُمـ طم٩م ومٚمؿ يروم٨م ومل يٗمًؼ رضمع ُمـ ذٟمقسمف يمٞمقم وًمدشمف أُمف"

 ذًمؽ يم٤من طمجف ُمؼمورا ورؾمقل اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ ي٘مقل:

. ومال سمد ُمـ اًمتحذير مم٤م اسمتكم سمف 0"ًمٞمس ًمف ضمزاء إٓ اجلٜم٦م 6احل٩م اعمؼمور"

 ؿ جلٝمٚمٝمؿ أو والهلؿ:سمٕمْمٝم

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
0

 ىم٤مل اسمـ يمثػم: أي أوضم٥م سم٢مطمراُمف طمج٤ًم. قوله: )) فٔن فرض فٖٗن احل٢ (( 

2

ُمـ أطمرم سم٤محل٩م أواًمٕمٛمرة ومٚمٞمجتٜم٥م اًمروم٨م وهق اجلامع  :أي رف١((قوله: )) فال 

ويمذًمؽ حيرم شمٕم٤مـمل دواقمٞمف ُمـ اعم٤ٌمذة  و اًمت٘مٌٞمؾ و ٟمحقذًمؽ و يمذًمؽ اًمتٙمٚمؿ سمف سمحية 

 اًمٜم٤ًمء ىم٤مًمف اسمـ يمثػم.

9

 هل اعمٕم٤ميص ىم٤مًمف  اسمـ يمثػم. قوله: )) والفسوق(( 

4

وٓ جم٤مدًم٦م ذم وىم٧م  احل٩م  و ذم  ومٞمف ىمقٓن  أطمدمه٤م: قوله: )) والجدال يف احل٢ (( 

 أيمٛمؾ  إيْم٤مح.أشمؿ سمٞم٤من وووحف ُمٜم٤مؾمٙمف وىمد سمٞمٜمف اهلل 

 اًمث٤مين: أن اعمراد سم٤مجلدال هٝمٜم٤م اعمخ٤مصٛم٦م.

1

( ط: اًمًالم : أي 9/482)"اًمٗمتح"ىم٤مل احل٤مومظ ذم  قوله: )) رجع كٗوم ولدته أوه (( 

أىمقى اًمِمقاهد حلدي٨م سمٖمػم ذٟم٥م وفم٤مهره  همٗمران  اًمّمٖم٤مئر واًمٙم٤ٌمئر و اًمتٌٕم٤مت وهق ُمـ 

 اًمٕم٤ٌمس سمـ ُمرداس اعمٍمح  سمذًمؽ اهــ.

أوٝ ع٠ٔٓ أن احل٢ هيدم وٝ كٝن ))ىمقًمف صغم اهلل قمٚمٞمف وآًمف وؾمٚمؿ  ىمٚم٧م: وي١ميده  أيْم٤مً 

 (( رواه ُمًٚمؿ.  ورضمح هذا اًمٕمالُم٦م اًمٕمثٞمٛملم رمحف اهلل.قبٓه 

6

 هلل.: هقاًمذي ٓيرشمٙم٥م ص٤مطمٌف ومٞمف ُمٕمّمٞم٦م. ىم٤مًمف اًمٜمقوي رمحف ااحل٢ ادزور 
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اإلذاك سم٤مهلل شمٕم٤ممم وم٘مد رأيٜم٤م يمثػما ُمٜمٝمؿ ي٘مٕمقن ذم اًمنمك يم٤مٓؾمتٖم٤مصم٦م سمٖمػم  -أ

اًمّم٤محللم ودقم٤مئٝمؿ ُمـ دون اهلل واحلٚمػ آؾمتٕم٤مٟم٦م سم٤مُٕمقات ُمـ إٟمٌٞم٤مء واهلل و

َـّ }هبؿ شمٕمٔمٞمام هلؿ ومٞمٌٓمٚمقن سمذًمؽ طمجٝمؿ، ىم٤مل شمٕم٤ممم:  ٌََٓم يْم٧َم ًَمَٞمْح ـْ َأْذَ ًَمِئ

 . {قَمَٛمُٚمَؽ 

شمزيـ سمٕمْمٝمؿ سمحٚمؼ اًمٚمحٞم٦م وم٢مٟمف ومًؼ ومٞمف خم٤مًمٗم٤مت أرسمع ُمذيمقرة ذم  -ب

 ."2إصؾ"

ٓ ؾمٞمام ُم٤م يم٤من ُمٜمف ُمـ اًمٜمقع اًمذي  0ختتؿ اًمرضم٤مل سم٤مًمذه٥م وم٢مٟمف طمرام -ج

 ، وم٢من ومٞمف أيْم٤م شمِمٌٝم٤م سم٤مًمٜمّم٤مرى."ظم٤مشمؿ اخلٓم٦ٌم"يًٛمك اًمٞمقم سمـ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
0

أظمرضمف اًمِمٞمخ٤من وهمػممه٤م ُمـ طمدي٨م أيب هريرة ريض اهلل قمٜمف وهق خمرج ذم ؾمٚمًٚم٦م  

 )ن(."163"واإلرواء  "0211"إطم٤مدي٨م اًمّمحٞمح٦م رىمؿ 

2

وذم هذه  :( وم٘م٤مل8وهقيمت٤مب  طمج٦م اًمٜمٌل صغم اهلل قمٚمٞمف وآًمف وؾمٚمؿ وىمد ذيمره٤م ذم )ص 

 اًم٘مٌٞمح٦م قمدة خم٤مًمٗم٤مت:

 يح سم٤مإلقمٗم٤مء.ف وآًمف وؾمٚمؿ اًمٍمره صغم اهلل قمٚمٞمإومم : خم٤مًمٗم٦م أُم

 اًمث٤مٟمٞم٦م  : اًمتِمٌف سم٤مًمٙمٗم٤مر.

اًمث٤مًمث٦م  : شمٖمٞمػم ظمٚمؼ اهلل اًمذي ومٞمف ـم٤مقم٦م اًمِمٞمٓم٤من ذم ىمقًمف شمٕم٤ممم يمام طمٙمك اهلل شمٕم٤ممم ذًمؽ 

 قمٜمف:)) ؤُمرهنؿ ومٚمٞمٖمػُمنَّ ظمٚمؼ اهلل((.

 ؽ اهــ.اًمراسمٕم٦م : اًمتِمٌف سم٤مًمٜم٤ًمء وىمد ًمٕمـ رؾمقل اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف وآًمف وؾمٚمؿ ُمـ ومٕمؾ ذًم
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 ، أن يٜمقي2صم٤مٟمٞم٤م: قمغم يمؾ ُمـ أراد احل٩م ممـ مل يًؼ اهلدي

ُٕمر اًمٜمٌل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ أصح٤مسمف سمف آظمر إُمر وًمٖمْمٌف  9ًمتٛمتعطم٩م ا

 قمغم أصح٤مسمف اًمذيـ مل ي٤ٌمدروا إمم اُمتث٤مل أُمره سمٗمًخ احل٩م إمم اًمٕمٛمرة وًم٘مقًمف:

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
0

اًمذه٥م (( ُمتٗمؼ قمٚمٞمف  قمـ   هنك اًمٜمٌل صغم اهلل قمٚمٞمف وآًمف وؾمٚمؿ قمـ ظم٤مشمؿ)) :  حلدي٨م 

 هر يرة ريض اهلل قمٜمف.أيب 

ئَد ُمٜمف:))ٟمزقمف وًم٘مقًمف صغم اهلل قمٚمٞمف وآًمف وؾمٚمؿ ًمٚمذي ًمٌس ظم٤ممت٤ًم ُمـ ذه٥م سمٕمد 

 قمٜمٝمام. اسمـ قم٤ٌمس ريض اهلل قمـ (( رواه ُمًٚمؿأحدكم إىل مجرة  ون ٘ٝر فٗجَٖٓٝ يف يده

2

يمام هق ؿم٠من قم٤مُم٦م احلج٤مج اًمٞمقم وم٢مٟمف ُمـ اًمٜم٤مدر أن يًقق أطمدهؿ هديف ُمـ احلؾ يمام ومٕمؾ  

اًمٜمٌل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ، ومٛمـ ومٕمٚمف ومال إٟمٙم٤مر قمٚمٞمف أُم٤م ُمـ مل يًؼ اهلدي وىمرن أو أومرد وم٘مد 

/  4"ظم٤مًمػ ومٕمٚمف صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ وأُمره وإن رهمؿ اًمٜم٤مس يمام ىم٤مل اسمـ قم٤ٌمس. رواه ُمًٚمؿ 

 )ن(."942و 281/  0"وأمحد  "18

9

اؾمتح٤ٌمسم٤م قمغم اًم٘مقل اًمراضمح وإن يم٤من إدًم٦م ومٞمٝم٤م إُمر سمذًمؽ وهل شم٘متيض اًمقضمقب إٓ  

أٟمف ىمد سومٝم٤م ُمـ اًمقضمقب إمم آؾمتح٤ٌمب طمدي٨م قمروة سمـ ُميس ريض اهلل قمٜمف ىم٤مل: ىم٤مل 

٘دفع وقد  ون صٖد صالتٕٝ هذه، ووقف وَٕٝ حتى»وؾمٚمؿ:  وآًمف رؾمقل اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف

( 0311رواه أسمق داود ) «وقف بَرفٟ قبل ذلك لٗال، أو هنٝرا، فّد أتم حجه، وقٜ تِثه

( سمًٜمد صحٞمح وهذا واوح اًمدًٓم٦م ذم أن ُمـ طم٩م ُمٗمردا ومحجف يم٤مُمؾ وىمد 830واًمؽمُمذي )

 صم٧ٌم قمـ يم٤ٌمر اًمّمح٤مسم٦م يم٠ميب سمٙمر وقمٛمر وقمثامن ريض اهلل قمٜمٝمؿ أهنؿ يم٤مٟمقا حيجقن ُمٗمرديـ.
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. وعم٤م ىم٤مل ًمف سمٕمض اًمّمح٤مسم٦م: أرأي٧م "دظمٚم٧م اًمٕمٛمرة ذم احل٩م إمم يقم اًم٘مٞم٤مُم٦م"

 قمٚمٞمف وؾمٚمؿ أص٤مسمٕمف واطمدة ُمتٕمتٜم٤م هذه ًمٕم٤مُمٜم٤م هذا أم ًمألسمد؟ ؿمٌؽ اًمٜمٌل صغم اهلل

 ذم أظمرى وىم٤مل:

. ُمـ 0"دظمٚم٧م اًمٕمٛمرة ذم احل٩م إمم يقم اًم٘مٞم٤مُم٦م ٓ سمؾ ٕسمد أسمد ٓ سمؾ ٕسمد أسمد"

أضمؾ ذًمؽ أُمر صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ اًمًٞمدة وم٤مـمٛم٦م وأزواضمف ريض اهلل قمٜمٝمـ مجٞمٕم٤م 

 سم٤مًمتحٚمؾ سمٕمد قمٛمرة احل٩م وًمذًمؽ يم٤من اسمـ قم٤ٌمس ي٘مقل:

ومٕمغم يمؾ ُمـ مل يًؼ  2"٦م ٟمٌٞمٙمؿ وإن رهمٛمتؿٞم٧م وم٘مد طمؾ، ؾمٜمُمـ ـم٤مف سم٤مًمٌ"

اهلدي أن يٚمٌل سم٤مًمٕمٛمرة ذم أؿمٝمر احل٩م اًمثالصم٦م ومٛمـ ًمٌك سم٤محل٩م ُمٗمردا أوىم٤مرٟم٤م صمؿ سمٚمٖمف 

أُمر اًمرؾمقل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ سم٤مًمٗمًخ ومٞمٜمٌٖمل أن ي٤ٌمدر إًمٞمف وًمق سمٕمد ىمدوم ُمٙم٦م 

 ـــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
0

 )ن(."0110و 0168"أيب داود  ٟمٔمر صحٞمحا 

2

وؾمٜمده ذم ذًمؽ ىمقًمف صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ: إن اهلل ىمد أدظمؾ ذم طمجٙمؿ هذا قمٛمرة وم٢مذا  

صحٞمح أيب "ىمدُمتؿ ومٛمـ شمٓمقف سم٤مًمٌٞم٧م وسملم اًمّمٗم٤م واعمروة وم٘مد طمؾ إٓ ُمـ يم٤من ُمٕمف هدي 

 )ن(."0181و 0119داود 
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٤َم }ث٤مُمـ. وـمقاومف سملم اًمّمٗم٤م واعمروة ومٞمتحٚمؾ صمؿ يٚمٌل سم٤محل٩م يقم اًمؽموي٦م يقم اًم َي٤م َأهيه

ِٞمٞمُٙمؿْ  ؾُمقِل إَِذا َدقَم٤ميُمْؿ عم٤َِم حُيْ ٌُقا هللَِِّ َوًمِٚمرَّ ـَ آَُمٜمُقا اؾْمَتِجٞم ِذي  .0{اًمَّ

ومٕمٚمف رؾمقل اهلل صغم  2صم٤مًمث٤م: إي٤مك أن شمدع اًمٌٞم٤مت ذم ُمٜمك ًمٞمٚم٦م قمروم٦م، وم٢مٟمف واضم٥م

 اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ وأُمر سمف ذم ىمقًمف:

 ."ظمذوا قمٜمل ُمٜم٤مؾمٙمٙمؿ ... "

طمتك شمّمكم اًمّمٌح وم٢من وم٤مشمؽ اًمٌٞم٤مت ومال  9ْم٤م ذم اعمزدًمٗم٦موقمٚمٞمؽ اًمٌٞم٤مت أي

ضم٥م ُمٜمف سمؾ هق ريمـ ُمـ أريم٤من احل٩م قمغم اًم٘مقل أوؽ أداء اًمّمالة ومٞمٝم٤م وم٢مٟمف ٜميٗمقشم

 ـــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
0

٩م اعمٗمرد أومْمؾ يمام ذيمرشمف ذم وٓ يٜم٤مذم ذًمؽ ُم٤م روي قمـ قمٛمر وهمػمه مم٤م يدل قمغم أن احل 

إصؾ. صمؿ رأي٧م ؿمٞمخ اإلؾمالم اسمـ شمٞمٛمٞم٦م يت٠مول ذًمؽ سم٠مٟمف أراد إومراد اًمٕمٛمرة ذم ؾمٗمرة واحل٩م 

 )ن(ُمـ جمٛمقع اًمٗمت٤موى وم٢مٟمف ُمٝمؿ. 26ذم ؾمٗمرة ومراضمٕمف ذم اعمجٚمد 

2

ىم٤مل اًمٜمقوي رمحف اهلل: واًمًٜم٦م أن يٌٞمتقا سمٛمٜمك ًمٞمٚم٦م اًمت٤مؾمع وهذا اعمٌٞم٧م ؾمٜم٦م ًمٞمس سمريمـ  

واضم٥م ومٚمقشمريمف ومال رء قمٚمٞمف ًمٙمـ وم٤مشمتف اًمٗمْمٞمٚم٦م وهذا اًمذي ذيمرٟم٤مه  ُمـ يمقٟمف  ؾمٜم٦م ٓ  وٓ

 ظمالف  ومٞمف  اهــ.

وهٙمذا ٟم٘مؾ اإلمج٤مع  قمغم اإلؾمتح٤ٌمب اسمـ ىمداُم٦م و اسمـ رؿمد واًم٘مرـمٌل و همػمهؿ. 

 (099ــ9/092)"ُمًؽ اخلت٤مم"اٟمٔمر

9

 واظمتٚمػ اًمٕمٚمامء ذم طمٙمٛمف قمغم أىمقال: 

قمٚم٘مٛم٦م واًمٜمخٕمل واًمِمٕمٌل ومج٤مقم٦م واؾمتدًمقا سمحدي٨م قمروة  إول : أٟمف ريمـ وهقُمذه٥م 

 =وقف  قبل ذلك  ون صٖد وَٕٝ صالتٕٝ هذه ووقف وَٕٝ حتى ٘دفع  وقدسمـ ُميس وومٞمف )) 
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إٓ ًمٚمٜم٤ًمء واًمْمٕمٗم٦م. وم٢مٟمف جيقز هلؿ آٟمٍماف  0إرضمح قمٜمد اعمح٘م٘ملم ُمـ اًمٕمٚمامء

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(( ومٛمٗمٝمقُمف أن ُمـ مل ي٘مػ سم٤معمزدًمٗم٦م ومحجف همػم شم٤مم وُم٤مل إمم  بَرفٟ  لٗالً أوهنٝرًا فّد تم حجه

 ه اًمِمٞمخ إًم٤ٌمين رمحف اهلل.هذا  اًم٘مقل اسمـ اًم٘مٞمؿ ورضمحف اسمـ طمزم واظمت٤مر

واًمث٤مين : أن اعمٌٞم٧م واضم٥م وًمٞمس سمريمـ وهق ىمقل أمحد واًمِم٤مومٕمل واجلٛمٝمقرواؾمتدًمقا 

 سمؽمظمٞمص اًمٜمٌل صغم اهلل قمٚمٞمف وآًمف وؾمٚمؿ سم٤مًمْمٕمٗم٦م سم٤مخلروج  ُمـ ُمزدًمٗم٦م  إمم  ُمٜمك سم٤مًمٚمٞمؾ.

وم٘مد  وسمحدي٨م قمٌداًمرمحـ سمـ يٕمٛمر )) احل٩م قمروم٦م ومٛمـ أدرك  ًمٞمٚم٦م مجع ىمٌؾ صالة  اًمٗمجر

رك  اعمٌٞم٧م سمٛمزدًمٗم٦م وهذا د ىمٌؾ ـمٚمقع اًمٗمجر سمٞمًػم وم٢مٟمف ٓيأدرك(( وُمٕمٚمقم أن ُمـ مل ي٘مػ إٓ

يدل قمغم أٟمف ًمٞمس سمريمـ وهذا هق اًمراضمح و هق شمرضمٞمح اًمٕمالُم٦م اسمـ سم٤مز و اًمٕمثٞمٛملم وأُم٤م 

طمدي٨م قمروة )) وم٘مد شمؿ طمجف (( ومٛمحٛمقل قمغم أٟمف ُمـ مل ي٘مػ سمٛمزدًمٗم٦م ُمتٕمٛمدًا سمٖمػم قمذر 

ُمًؽ "( و9/018)"ومتح اًمٕمالم"وٓ يٌٓمؾ وجي٥م قمٚمٞمف اًمتقسم٦م ُمٜمف. اٟمٔمرومحجف ٟم٤مىمص 

 (041ــ9/044) "اخلت٤مم

0

يْم٦م ومال يّمح طمجف مل يّمِؾ ُمع اإلُم٤مم ذم  شمٚمؽ اًمٗمرُمٜمٝمؿ اسمـ طمزم وم٢مٟمف  ىم٤مل: ُمـ  

وظم٤مًمٗمف أهؾ اًمٕمٚمؿ ذم  ذًمؽ وٟم٘مؾ اًمٓمح٤موي  و اسمـ ىمداُم٦م  اإلمج٤مع  قمغم قمدم وضمقب  اًمّمالة 

ه٤م وطمده سمٕمد اإل ُمع اإلُم٤مم وقمغم  ٟمتٝم٤مء اإلُم٤مم .اضمزاء  إذا صالَّ

ؾ اسمـ قمٌداًمؼم اإلمج٤مع  قمغم أن ُمـ وىمػ  سمٛمزدًمٗم٦م  ًمٞماًل ودومع ُمٜمٝم٤م ىمٌؾ اًمّمٌح أن ٘موٟم

 طمجف شم٤مم.

 ويمذًمؽ ُمـ سم٤مت هب٤م وٟم٤مم قمـ اًمّمالة ومٚمؿ يّمٚمٝم٤م ُمع اإلُم٤مم طمتك وم٤مشمتف أن طمجف شم٤مم

ُمـ ؿمٝمد صالشمٜم٤م هذه ــ  وطمج٦م  اسمـ طمزم هق طمدي٨م  قمروة سمـ ُميس ريض اهلل قمٜمف ))

 =يٕمٜمل سم٤معمزدًمٗم٦م ــ وىمد وىمػ ىمٌؾ ذًمؽ سمٕمروم٦م...(( احلدي٨م واجلقاب قمٜمف أن حُيٛمؾ قمغم أن 
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 سمٕمد ٟمّمػ اًمٚمٞمؾ يمام ؾمٞم٠ميت.

يدي أطمد ُمـ اعمّمٚملم ذم اعمًجد احلرام  راسمٕم٤م: واطمذر ُم٤م اؾمتٓمٕم٧م أن متر سملم

 ًم٘مقًمف صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ: 0ومْمال قمـ همػمه ُمـ اعم٤ًمضمد وهمػمه٤م

ًمق يٕمٚمؿ اعم٤مر سملم يدي اعمّمكم ُم٤مذا قمٚمٞمف ًمٙم٤من أن ي٘مػ أرسمٕملم ظمػما ًمف ُمـ أن "

 ."يٛمر سملم يديف

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

اًمٜمٌل صغم اهلل قمٚمٞمف وآًمف وؾمٚمؿ أراد سم٘مقًمف: )) وم٘مد شمؿ طمجف (( أي ُمـ وىمػ ٕن اًم١ًمال يم٤من 

 قمغم اًمقىمقف.

0

وم٢مٟمف ــ واهلل أقمٚمؿ ــ  هذا هقإصؾ ًمٕمٛمقم إدًم٦م وأُم٤م قمٜمد اًمزطم٤مم اًمِمديد ذم احلرم 

يتٕمذراًمتحرز ُمـ ذًمؽ ومٛمـ اؾمتٓم٤مع اًمتحرز ومقاضم٥م قمٚمٞمف وُمـ مل يًتٓمع ومال يٙمٚمػ اهلل ٟمٗم٤ًًم 

(: وىم٤مل  اسمـ أيب قمامر: رأي٧م اسمـ اًمزسمػم ضم٤مء 9/31)"اعمٖمٜمل"إٓ وؾمٕمٝم٤م ىم٤مل  اسمـ ىمداُم٦م ذم

ر صمؿ يْمع ضمٌٝمتف ذم يّمكم واًمٓمقاف سمٞمٜمف وسملم  اًم٘مٌٚم٦م متر اعمرأة  سملم  يديف  ومٞمٜمتٔمره٤م طمتك مت

 ُمقوع ىمدُمٝم٤م رواه طمٜمٌؾ ذم يمت٤مب اعمٜم٤مؾمؽ .

ــ يٕمٜمل سمٛمٙم٦م ــ ومٞمٛمر سملم يديف اًمرضمؾ واعمرأة  يّمكم وىم٤مل اعمٕمتٛمر: ىمٚم٧م ًمٓم٤موس: اًمرضمؾ

ًمٞمس ًمٖمػمه ُمـ اًمٌٚمدان  يرى أن هلذا اًمٌٚمد طم٤مًٓ  وم٘م٤مل: أوٓ يرى اًمٜم٤مس سمٕمْمٝمؿ سمٕمْم٤ًم وإذا هق

ويزدمحقن ومٞمٝم٤م وًمذًمؽ ؾمٛمٞم٧م سمٙم٦م ٕن  ْم٤مء ٟمًٙمٝمؿوذًمؽ ٕن اًمٜم٤مس يٙمثرون سمٛمٙم٦م ٕضمؾ ىم

اًمٜم٤مس يت٤ٌميمقن ومٞمٝم٤م أي  يزدمحقن  و يدومع  سمٕمْمٝمؿ سمٕمْم٤ًم ومٚمق ُمٜمع اعمّمكم ُمـ أن  جيت٤مز سملم يديف 

 ًمْم٤مق قمغم اًمٜم٤مس اهــ.

اعمّمكم ذم  (: ًمق صغم2/69)"شمقوٞمح إطمٙم٤مم"وىم٤مل ؿمٞمخ اإلؾمالم اسمـ شمٞمٛمٞم٦م يمام ذم

 أُم٤مُمف رضمؾ أو اُمرأة اهــ.  ٤مُمف مل يٙمره ؾمقاء ُمر ُمـاعمًجد احلرام واًمٜم٤مس يٓمقومقن أُم
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ومٝمذا ٟمص قم٤مم يِمٛمؾ يمؾ ُم٤مر وُمّمؾ ومل يّمح طمدي٨م اؾمتثٜم٤مء اعم٤مر ذم اعمًجد 

ًمٕمٛمقم إطم٤مدي٨م اًمقاردة ذم ذًمؽ  0وقمٚمٞمؽ أن شمّمكم ومٞمف يمٖمػمه إمم ؾمؽمةاحلرام 

 ."إصؾ"وومٞمف آصم٤مر ظم٤مص٦م قمـ سمٕمض اًمّمح٤مسم٦م ُمذيمقرة ذم 

ظم٤مُم٤ًم: قمغم أهؾ اًمٕمٚمؿ واًمٗمْمؾ أن يٕمٚمٛمقا احلج٤مج طمٞمثام اًمت٘مقا هبؿ ُمٜم٤مؾمؽ 

احل٩م وأطمٙم٤مُمف وومؼ اًمٙمت٤مب واًمًٜم٦م وأن ٓ يِمٖمٚمٝمؿ ذًمؽ قمـ اًمدقمقة إمم اًمتقطمٞمد 

اًمرؾمؾ وأٟمزًم٧م اًمٙمت٥م وم٢من أيمثر ُمـ  ٧مهق أصؾ اإلؾمالم وُمـ أضمٚمف سمٕمث اًمذي

ًم٘مٞمٜم٤مهؿ طمتك سمٕمض ُمـ يٜمتٛمل إمم اًمٕمٚمؿ وضمدٟم٤مهؿ ذم ضمٝمؾ سم٤مًمغ سمح٘مٞم٘م٦م شمقطمٞمد اهلل 

وصٗم٤مشمف يمام أهنؿ ذم همٗمٚم٦م شم٤مُم٦م قمـ رضورة رضمقع اعمًٚمٛملم قمغم اظمتالف ُمذاهٌٝمؿ 

 ـــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
0

اًمّمحٞمح أن ُمٙم٦م طمٙمٛمٝم٤م ذم اًمًؽمة يمحٙمؿ ؾم٤مئر اًمٌٚمدان وهق اظمتٞم٤مراًمٌخ٤مري ذم   

صحٞمحف و اؾمتدل سمحدي٨م أيب ضُمحٞمٗم٦م ىم٤مل: ظمرج رؾمقل اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف وآًمف وؾمٚمؿ 

 وٟمّم٥م سملم يديف قمٜمزة. سم٤مهل٤مضمرة ومّمغم سم٤مًمٌٓمح٤مء ــ وهق أسمٓمح ُمٙم٦م ــ اًمٔمٝمر واًمٕمٍم ريمٕمتلم

سمـ أيب يمثػمىم٤مل: رأي٧م  أٟمس سمـ ُم٤مًمؽ ذم  اعمًجد اسمـ أيب ؿمٞم٦ٌم سم٢مؾمٜم٤مده قمـ حيٞمك   وروى

 احلرام ىمد ٟمّم٥م قمّم٤ًم يّمكم إًمٞمٝم٤م .

وذه٥م ـم٤موس وقمٓم٤مء وأمحد ذم رواي٦م  إمم  أن ُمٙم٦م  دمقز اًمّمالة  ومٞمٝم٤م إمم همػم ؾمؽمة و 

قمٜمد اسمـ ُم٤مضمف و همػمه ىم٤مل: رأي٧م رؾمقل   اؾمتدل اإلُم٤مم أمحد سمحدي٨م اعمٓمًّٚم٥م سمـ أيب وداقم٦م

 اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف وآًمف وؾمٚمؿ يّمكم ريمٕمتلم ذم طم٤مؿمٞم٦م اعمٓم٤مف وًمٞمس سمٞمٜمف وسملم اًمٓمقاف  أطمد.

وذم رواي٦م )) واًمٜم٤مس يٛمرون سملم يديف  ًمٞمس سمٞمٜمٝمؿ ؾمؽمة (( وهق طمدي٨م وٕمٞمػ ومٞمف 

 (642ــ2/641ٓسمـ رضم٥م ) "ومتح اًم٤ٌمري"ُمٌٝمٛمقن وم٤مًمراضمح هقاًم٘مقل إول. اٟمٔمر
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اًمٙمت٤مب واًمًٜم٦م ذم  ويمثرة أطمزاهبؿ إمم شمقطمٞمد يمٚمٛمتٝمؿ ومجع صٗمقومٝمؿ قمغم أؾم٤مس

اًمٕم٘م٤مئد وإطمٙم٤مم واعمٕم٤مُمالت وإظمالق واًمًٞم٤مؾم٦م وآىمتّم٤مد وهمػم ذًمؽ ُمـ 

ؿم١مون احلٞم٤مة وأن يتذيمروا أن أي صقت يرشمٗمع وأي إصالح ي٘مقم قمغم همػم هذا 

إصؾ اًم٘مقيؿ واًمٍماط اعمًت٘مٞمؿ ومًقف ٓ جيٜمل اعمًٚمٛمقن ُمٜمف إٓ شمٗمرىم٦م ووٕمٗم٤م 

  ذًمؽ. واهلل اعمًتٕم٤من.وظمزي٤م وذٓ واًمقاىمع أيمؼم ؿم٤مهد قمغم

وٓ سم٠مس ُمـ اعمج٤مدًم٦م سم٤مًمتل هل أطمًـ طملم احل٤مضم٦م وم٢من اجلدال اعمحٔمقر ذم 

احل٩م إٟمام هق اجلدال سم٤مًم٤ٌمـمؾ اعمٜمٝمل قمٜمف ذم همػم احل٩م أيْم٤م يم٤مًمٗمًؼ اعمٜمٝمل قمٜمف ذم 

اْدُع إِمَم ؾَمٌِٞمِؾ َرسم َؽ }احل٩م أيْم٤م ومٝمق همػم اجلدال اعم٠مُمقر سمف ذم ُمثؾ ىمقًمف شمٕم٤ممم: 

ـُ سم٤ِمحلِْ  ًَ تِل ِهَل َأطْم ٜم٦َِم َوضَم٤مِدهْلُْؿ سم٤ِمًمَّ ًَ . وُمع ذًمؽ وم٢مٟمف يٜمٌٖمل قمغم  {ْٙمَٛم٦ِم َواعمَْْققِمَٔم٦ِم احْلَ

اًمداقمٞم٦م أن يالطمظ أٟمف إذا شمٌلم ًمف أٟمف ٓ ضمدوى ُمـ اعمج٤مدًم٦م ُمع اعمخ٤مًمػ ًمتٕمّمٌف 

 عمذهٌف أو رأيف وأٟمف إذا ص٤مسمره ذم اجلدال ومٚمرسمام شمرشم٥م قمٚمٞمف ُم٤م ٓ جيقز أٟمف ُمـ اخلػم

 ًمف طمٞمٜمئذ أن يدع اجلدال ُمٕمف ًم٘مقًمف صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ:

 .2احلدي٨م "سمٌٞم٧م ذم رسمض اجلٜم٦م عمـ شمرك اعمراء وإن يم٤من حم٘م٤م ...  0أٟم٤م زقمٞمؿ"

 

 ـــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

0

 أدٟم٤مه٤م. :اًمْم٤مُمـ ورسمض اجلٜم٦م :اًمزقمٞمؿ 

2

 "0411"وهق طمدي٨م طمًـ وهق سمتامُمف ذم صحٞمح اجل٤مُمع اًمّمٖمػم ذم اجلزء اًمث٤مين رىمؿ  

 )ن(ـمٌع اعمٙمت٥م اإلؾمالُمل.
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 ال حرج ال حرج

ومم٤م يٜمٌٖمل قمغم اًمداقمٞم٦م أن يٚمتزُمف اًمتٞمًػم قمغم اًمٜم٤مس قم٤مُم٦م وقمغم احلج٤مج 

هق ُمٕمٚمقم ُم٤م دام أٟمف ٓ  ظم٤مص٦م ٕن اًمتٞمًػم أصؾ ُمـ أصقل اًمنميٕم٦م اًمًٛمح٦م يمام

ٟمص قمغم ظمالومف وم٢مذا ضم٤مء اًمٜمص مل جيز اًمتٞمًػم سم٤مًمرأي. وهذا هق اعمقىمػ اًمقؾمط 

اًمٕمدل اًمذي جي٥م قمغم يمؾ داقمٞم٦م أن يٚمتزُمف وٓ قمؼمة سمٕمد ذًمؽ سم٠مىمقال اًمٜم٤مس 

 واقمؽماو٤مهتؿ وىمقهلؿ: ؿمدد أو ؾمٝمؾ؟.

ُمـ  وصمٛم٦م أُمقر ضم٤مئزة اقمت٤مد سمٕمض احلج٤مج أن يتحرضمقا ُمٜمٝم٤م ًمٗمت٤موى صدرت

 سمٕمْمٝمؿ ُمٜم٤مومٞم٦م ًمألصؾ اعمِم٤مر إًمٞمف آٟمٗم٤م رأي٧م اًمتٜمٌٞمف قمٚمٞمٝم٤م:

آهمت٤ًمل ًمٖمػم اطمتالم وًمق سمدًمؽ اًمرأس ًمثٌقت ذًمؽ قمـ اًمٜمٌل صغم اهلل  -0

 .2وهمػممه٤م ُمـ طمدي٨م أيب أيقب ريض اهلل قمٜمف "اًمّمحٞمحلم"ذم  0قمٚمٞمف وؾمٚمؿ

 ـــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
0

ص ومٞمف قمكم وضم٤مسم   صمقر قر  و ؾمٕمٞمد سمـ ضمٌػم و اًمِم٤مومٕمل وأسموومٕمؾ ذًمؽ قمٛمر و اسمٜمف ورظمَّ

ًمف  ويٖمٞم٥م  ومٞمف رأؾمف و ًمٕمٚمف ذه٥م إمم  أن  ذًمؽ  ؾمؽماعم٤مء ذم ويمره ُم٤مًمؽ  ًمٚمٛمحرم أن يٖمٓمس 

واًمّمحٞمح أٟمف ٓ سم٠مس سمذًمؽ و ًمٞمس ذًمؽ سمًؽم و ىمد ُروي قمـ  اسمـ قم٤ٌمس ىم٤مل: ر سمام ىم٤مل  زم 

ٜم٤م أـمقل َٟمَٗم٤ًًم ذم  اعم٤مء وىم٤مل ىم٤مُم٧ًُم قمٛمر رسمام  :قُمٛمر وٟمحـ حمرُمقن سم٤مجلحٗم٦م شمٕم٤مل  ُأسم٤مىمٞمؽ  أيه

مه٤م ؾمٕمٞمد وٕٟمف  ًمٞمس سمًؽم وا٦م وٟمحـ حمرُمقن رسمـ اخلٓم٤مب ــ واًم٘مٛمس اًمٖمقص ــ سم٤مجلحٗم

 (.1/001) "اعمٖمٜمل"ُمٕمت٤مد أؿمٌف  ص٥م  اعم٤مء قمٚمٞمف أو  ووع يديف  قمٚمٞمف  ىم٤مًمف  اسمـ ىمداُم٦م ذم 

2

 "0103"سمرىمؿ  "إرواء اًمٖمٚمٞمؾ"وىمد ظمرضمتف ذم  "28ص "وهق ذم إصؾ سمتامُمف  

 )ن(."0609"وصحٞمح أيب داود 
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طمؽ اًمرأس وًمق ؾم٘مط ُمٜمف سمٕمض اًمِمٕمر حلدي٨م أيب أيقب اًمذي أذت  -2

 .0آٟمٗم٤م، وسمف ىم٤مل ؿمٞمخ اإلؾمالم اسمـ شمٞمٛمٞم٦م رمحف اهلل شمٕم٤مممإًمٞمف 

آطمتج٤مم وًمق سمحٚمؼ اًمِمٕمر ُمٙم٤من احلجؿ ٓطمتج٤مُمف صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ  -9

اًمِمٕمر وهق ىمقل اسمـ سمٕمض وٓ يٛمٙمـ ذًمؽ إٓ ُمع طمٚمؼ  2وؾمط رأؾمف وهق حمرم

 ـــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
0

( وىم٤مل  اسمـ قمثٞمٛملم ذم 1/248)"اعمجٛمقع"وي ذم هقُم٤ٌمح  سم٤مإلمج٤مع  يمام  ٟم٘مٚمف  اًمٜمق 

(: ٓ حيرم قمغم اعمحرم أن حيؽ رأؾمف إٓ إن طمٙمف ًمٞمت٤ًمىمط اًمِمٕمر 1/093)"اًمنمح اعمٛمتع"

ومٝمق طمرام ًمٙمـ ُمـ طمٙمف سمداومع احلٙم٦م  صمؿ ؾم٘مط رء سمٖمػم ىمّمد وم٢مٟمف ٓ ييه وىمٞمؾ ًمٕم٤مئِم٦م: إن 

ن  أطمٙمف  سمٞمدي حلٙمٙمتف سمرضمكم(( ًمقمل  أؾمتٓمع  أ)): ي٘مقًمقن  سمٕمدم طمؽ  اًمرأس  ىم٤مًم٧م ىمقُم٤مً 

وهذا  ُمٜمٝم٤م ريض اهلل قمٜمٝم٤م ُمـ اعم٤ٌمًمٖم٦م ذم احلؾ و رأي٧ُم  يمثػمًا ُمـ احلج٤مج  إذا  أراد أن حيؽ 

 رأؾمف ٟم٘مر سم٠مصٌٕمف قمغم رأؾمف ظمقوم٤ًم ُمـ أن يت٤ًمىمط ؿمٕمره يمؾ هذا ُمـ اًمتٜمٓمع اهــ.

2

 ريض اهلل قمٜمٝمام. قمـ اسمـ سمحٞمٜم٦مضم٤مء وهق ذم اًمّمحٞمحلم قمـ اسمـ قم٤ٌمس و 

(ط:اعمٕم٤مرف:وذم هذا احلدي٨م دًمٞمؾ جلقاز 1/919)"ذطمف"ل اًمٜمقوي رمحف اهلل ذم ىم٤م

ذر ذم ذًمؽ احلج٤مُم٦م  ًمٚمٛمحرم وىمد أمجع اًمٕمٚمامء قمغم ضمقازه٤م ًمف ذم  اًمرأس وهمػمه  إذا يم٤من  ًمف قم

ًمٙمـ قمٚمٞمف اًمٗمدي٦م ًم٘مٓمع اًمِمٕمر وم٢من مل ي٘مٓمع ومال  ومدي٦م قمٚمٞمف و دًمٞمؾ طمٞمٜمئٍذ  وإن ىمٓمع  اًمِمٕمر

ي٦م وهذا ُمـ رأؾمف ومٗمدي٦م...(( أ ىومٛمـ يم٤من ُمٜمٙمؿ ُمريْم٤ًم أو سمف  أذ شمٕم٤ممم:))اعم٠ًمًم٦م  ىمقًمف  

احلدي٨م حمٛمقل قمغم أن اًمٜمٌل صغم اهلل قمٚمٞمف وآًمف وؾمٚمؿ يم٤من ًمف قمذرذم احلج٤مُم٦م ذم وؾمط 

يٜمٗمؽ قمـ ىمٓمع ؿمٕمرأُم٤م إذا أراد اعمحرم احلج٤مُم٦م  ًمٖمػم طم٤مضم٦م  وم٢من شمْمٛمٜم٧م ىمٚمع ٓ اًمرأس ٕٟمف 

 =تْمٛمـ ذًمؽ سم٠من يم٤مٟم٧م  ذم  ُمقوع ٓ ؿمٕمر ومٞمف شمِمٕمر و إن مل طمرام ًمتحريؿ ىمٓمع اًم ؿمٕمرومٝمل
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ق شمٞمٛمٞم٦م أيْم٤م وسمف ىم٤مًم٧م احلٜم٤مسمٚم٦م ًمٙمٜمٝمؿ أوضمٌقا قمٚمٞمف اًمٗمدي٦م وٓ دًمٞمؾ هلؿ سمؾ ه

ُمردود سم٤مطمتج٤مُمف صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ، وم٢مٟمف ًمق ومدى ًمٜم٘مٚمف قمٜمف اًمراوي وم٤مىمتّم٤مره 

قمغم ذيمر اطمتج٤مُمف دون اًمٗمدي٦م دًمٞمؾ قمغم أٟمف مل شم٘مع ُمٜمف ومدي٦م وم٤مًمّمقاب ىمقل اسمـ 

 .0شمٞمٛمٞم٦م رمحف اهلل شمٕم٤ممم

وذم ذًمؽ آصم٤مر ُمذيمقرة ذم  9وـمرح اًمٔمٗمر إذا اٟمٙمن 2ؿمؿ اًمرحي٤من -4

 ."إصؾ"

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

قمـ احلًـ  تٝم٤م وهرايمومدي٦م  ومٞمٝم٤م وقمـ  اسمـ قمٛمر و ُم٤مًمؽ ومٝمل ضم٤مئزة قمٜمدٟم٤م وقمٜمد اجلٛمٝمقر و ٓ 

 دًمٞمٚمٜم٤م أن إظمراج  اًمدم ًمٞمس طمراُم٤ًم ذم  اإلطمرام اهــ.اًمٌٍمي ومٞمٝم٤م  اًمٗمدي٦م 

0

( ٕٟمف  مل 1/096) "اًمنمح اعمٛمتع"اًمذي رضمحف اًمٕمالُم٦م اسمـ قمثٞمٛملم رمحف اهلل ذم  قوه 

 ُيٜم٘مؾ قمـ اًمٜمٌل صغم اهلل قمٚمٞمف وآًمف وؾمٚمؿ أٟمف اومتدى.

2

أسم٤مح ؿمٛمف قمثامن و اسمـ قم٤ٌمس و جم٤مهد و احلًـ و إؾمح٤مق و طمرُمف  ضم٤مسمر و اسمـ قمٛمر  

واًمِم٤مومٕمل و أسمق صمقرٕٟمف ُيتخذ ًمٚمٓمٞم٥م وم٠مؿمٌف  اًمقرد واًمزقمٗمران  ويمرهف  ُم٤مًمؽ  و أصح٤مب 

 إول  ًمٕمدم اًمدًمٞمؾ قمغم احلرُم٦م و اًمٙمراه٦م. اًمرأي واًمراضمح  اًم٘مقل

9

(: قمـ اسمـ قم٤ٌمس أٟمف ىم٤مل: ٓسمـ٠مس قمغم اعمحرم إذا 1/248)"اعمحغم"ذيمر اسمـ طمزم ذم  

٦م وإسمراهٞمؿ ُمو هق ىمقل قمٙمر :فمٗمره أن يٓمرطمف قمٜمف و أن  يٛمٞمط قمـ ٟمٗمًف  إذى صمؿ ىم٤مل اٟمٙمن

سمـ أيب ؾمٚمٞمامن  و ًمٞمس ُمٜمٝمؿ أطمد اًمٜمخٕمل وجم٤مهد وؾمٕمٞمد سمـ ضمٌػم و ؾمٕمٞمد سمـ اعمًٞم٥م  و مح٤َّمد 

و ٓخم٤مًمػ ٓسمـ قم٤ٌمس ذم هذا ُيٕمرف  ُمـ اًمّمح٤مسم٦م   :ضمٕمؾ ذم  ذًمؽ  ؿمٞمئ٤ًم... إمم  أن  ىم٤مل

 = اهـريض اهلل قمٜمٝمؿ.



  

 

09 

 

  
  مناسك الحج والعمرة

ٞمٛم٦م أو سمثقب ُمرومقع ًمثٌقت ذًمؽ قمٜمف صغم اهلل قمٚمٞمف آؾمتٔمالل سم٤مخل -1

، واًمًٞم٤مرة وًمقُمـ "اًمِمٛمًٞم٦م". وٟمحقه آؾمتٔمالل سم٤معمحٛمؾ ىمديام وسم٤معمٔمٚم٦م 0وؾمٚمؿ

داظمٚمٝم٤م طمديث٤م وإجي٤مب اًمٗمدي٦م قمغم ذًمؽ شمِمدد ٓ دًمٞمؾ قمٚمٞمف سمؾ اًمٜمٔمر اًمًٚمٞمؿ ٓ 

ذم ُمٕمٜم٤مه  يٗمرق سملم آؾمتٔمالل سم٤مخلٞمٛم٦م اًمث٤مسم٧م ذم اًمًٜم٦م وآؾمتٔمالل سم٤معمحٛمؾ وُم٤م

. ومام شمٗمٕمٚمف سمٕمض "246/ 0"وهق رواي٦م قمـ اإلُم٤مم أمحد يمام ذم ُمٜم٤مر اًمًٌٞمؾ 

 اًمٓمقائػ ُمـ إزاًم٦م ؾم٘مػ اًمًٞم٤مرة شمٜمٓمع ذم اًمديـ مل ي٠مذن سمف رب اًمٕم٤معملم.

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

رواه  "إصؾ"ىمٚم٧م: أصمر اسمـ قم٤ٌمس ريض اهلل قمٜمٝمام ىم٤مل قمٜمف اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين رمحف اهلل ذم 

 ( سمًٜمد صحٞمح.69ــ1/62اًمٌٞمٝم٘مل )

0

ذم طمديثف  اًمٓمقيؾ ذم صٗم٦م طم٩م رؾمقل اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف وآًمف وؾمٚمؿ  ضم٤مسمر ضم٤مء ذًمؽ قمـ 

 :( وومٞمف )) وأُمرسم٘م٦ٌم ُمـ ؿمٕمر شميب ًمف سمٜمٛمرة(( ىم٤مل اًمٜمقوي ذم ذطمف8/081قمٜمد ُمًٚمؿ )

وذم هذا احلدي٨م ضمقاز آؾمتٔمالل ًمٚمٛمحرم سم٘م٦ٌم وهمػمه٤م وٓظمالف ذم ضمقازه ًمٚمٜم٤مزل 

 و سمف ىم٤مل يمثػمون  و يمرهف  ُم٤مًمؽ و أمحد  اهــ. واظمتٚمٗمقا ذم ضمقازه ًمٚمرايم٥م ومٛمذهٌٜم٤م ضمقازه 

( قمـ أم 0238ىمٚم٧م : واًمّمحٞمح قمدم يمراهتف و اًمدًمٞمؾ قمغم ذًمؽ ُم٤م رواه  ُمًٚمؿ )

طمّملم ريض اهلل قمٜمٝم٤م ىم٤مًم٧م : طمجج٧م ُمع اًمٜمٌل صغم اهلل قمٚمٞمف وآًمف وؾمٚمؿ طمج٦م اًمقداع 

ؿ و أظمر راومع  أطمدمه٤م  آظمذ سمخٓم٤مم ٟم٤مىم٦م اًمٜمٌل صغم قمٚمٞمف وآًمف وؾمٚمأؾم٤مُم٦م وسمالًٓ و ومرأي٧م

 صمقسمف يًؽمه  ُمـ احلر طمتك رُمك مجرة  اًمٕم٘م٦ٌم.
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ؿمد اعمٜمٓم٘م٦م واحلزام قمغم اإلزار، وقم٘مده قمٜمد احل٤مضم٦م واًمتختؿ يمام ضم٤مء ذم  -6

 وحمٗمٔم٦م اًمٜم٘مقد قمغم اًمٕمٜمؼ. . وُمثٚمف ووع ؾم٤مقم٦م اًمٞمد واًمٜمٔم٤مرة0سمٕمض أصم٤مر

يمؾ هذه إُمقر داظمٚم٦م حت٧م إصؾ اعمذيمقر ُمع شم٠ميد سمٕمْمٝم٤م سم٠مطم٤مدي٨م ُمرومققم٦م 

.  {ُيِريُد اهللَُّ سمُِٙمُؿ اًْمُٞمْنَ َوٓ ُيِريُد سمُِٙمُؿ اًْمُٕمْنَ }وآصم٤مر ُمقىمقوم٦م واهلل قمز وضمؾ ي٘مقل: 

 واحلٛمد هلل رب اًمٕم٤معملم.

 بني يدي اإلحرام

٩م أو اًمٕمٛمرة اعمٗمردة أن يٖمتًؾ ًمإلطمرام وًمق يًتح٥م عمـ قمزم قمغم احل -0

 .2يم٤مٟم٧م طم٤مئْم٤م أو ٟمٗم٤ًمء

 ـــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
0

سمجقاز رء  ورد سمٕمض إصم٤مرو  :( وم٘م٤مل91)ص"إصؾ"ف اهلل ذم ذيمره٤م اعم١مًمػ رمح 

ُمـ ذًمؽ ومٕمـ قم٤مئِم٦م ريض اهلل قمٜمٝم٤م  أهن٤م ؾُمئٚم٧م قمـ اهلٞمامن  ًمٚمٛمحرم وم٘م٤مًم٧م: وُم٤م سم٠مس 

 و ؾمٜمده  صحٞمح. .ًمٞمًتقصمؼ ُمـ ٟمٗم٘متف

 يٕمٜمل اعمحرم ويٚمٌس اهلٞمامن رواه اًمٌخ٤مري شمٕمٚمٞم٘م٤ًم. وقمـ قمٓم٤مء: يتختؿ

وٓخيٗمك أن اًم٤ًمقم٦م واًمٜمٔم٤مرة ذم ُمٕمٜمك اخل٤مشمؿ واعمٜمٓم٘م٦م ُمع قمدم ورود ُم٤م يٜمٝمك  :صمؿ ىم٤مل

 قمٜمٝمام )) وُم٤م يم٤من رسمؽ ٟمًٞم٤ًم((.

2

هق ُمًتح٥م قمٜمد أيمثر أهؾ اًمٕمٚمؿ حلدي٨م  زيد سمـ صم٤مسم٧م أٟمف رأى اًمٜمٌل صغم اهلل قمٚمٞمف  

ف  و اهمتًؾ. رواه  اًمؽمُمذي  و صم٧ٌم أن اًمٜمٌل صغم اهلل قمٚمٞمف وآًمف وؾمٚمؿ وآًمف وؾمٚمؿ دمرد إلهالًم

أُمر أؾمامء سمٜم٧م قمٛمٞمس وهل ٟمٗم٤ًمء أن شمٖمتًؾ قمٜمد اإلطمرام وأُمر قم٤مئِم٦م أن شمٖمتًؾ قمٜمد 

 =همت٤ًمل يم٤مجلٛمٕم٦م اًمٜم٤مس ومًـ هل٤م آ وهل طم٤مئض وٕن هذه  اًمٕم٤ٌمدة  جيتٛمع هل٤م سم٤محل٩م اإلهالل
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 0صمؿ يٚمٌس اًمرضمؾ ُم٤م ؿم٤مء ُمـ إًم٦ًٌم اًمتل مل شمٗمّمؾ قمغم ىمدر إقمْم٤مء -2

ومٞمٚمٌس اإلزار واًمرداء وٟمحقمه٤م  "همػم اعمخٞمط"وهل اعمًامة قمٜمد اًمٗم٘مٝم٤مء ب 

 اًمٙمٕمٌلم.ومه٤م يمؾ ُم٤م يٚمٌس قمغم اًمرضمٚملم ًمقىم٤ميتٝمام مم٤م ٓ يًؽم  2واًمٜمٕمٚملم

وٓ يٚمٌس اًم٘مٚمٜمًقة واًمٕمامُم٦م وٟمحقمه٤م مم٤م يًؽم اًمرأس ُم٤ٌمذة. هذا  -9

 ًمٚمرضمؾ.

وأُم٤م اعمرأة ومال شمٜمزع ؿمٞمئ٤م ُمـ ًم٤ٌمؾمٝم٤م اعمنموع إٓ أهن٤م ٓ شمِمد قمغم وضمٝمٝم٤م 

وىمد ىم٤مل صغم اهلل قمٚمٞمف  0واًمؼمىمع أو اًمٚمث٤مم أو اعمٜمديؾ وٓ شمٚمٌس اًم٘مٗم٤مزيـ 9اًمٜم٘م٤مب

 وؾمٚمؿ:

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

اًمٕمٚمؿ ىم٤مل  اسمـ اعمٜمذر: أمجع أهؾ اًمٕمٚمؿ قمغم أن اإلطمرام  وًمٞمس ذًمؽ واضم٤ًٌم ذم  ىمقل قم٤مُم٦م  أهؾ

 (1/11)"اعمٖمٜمل"ضم٤مئز سمٖمػم اهمت٤ًمل و أٟمف همػم واضم٥م  اهــ . ُمـ

0

ن اعمراد ُم٤م طمّمؾ أ ٓ قمْمق هذا هق اعم٘مّمقد سمٖمػم اعمخٞمط يٕمٜمل اًمذي مل يٗمّمؾ قمغم ىمدر 

 ومٞمف ظمٞم٤مط ُمٓمٚم٘م٤ًم.

2

  إزار ورداء وٟمٕمٚملم هذا جمٛمع (: اًمًٜم٦م أن حُيرم ذم1/201)"اعمجٛمقع"ىم٤مل اًمٜمقوي ذم 

 قمغم اؾمتح٤ٌمسمف اهــ.

9

ن إٟمػ وهق قمغم وضمقه: إذا أدٟم٧م اعمرأة ٟم٘م٤مهب٤م إمم قمٞمٜمٝم٤م ومتٚمؽ رق اًم٘مٜم٤مع قمغم ُم٤مه 

وم٢من يم٤من قمغم ـمرف إٟمػ  إمم اعمحجر ومٝمق اًمٜم٘م٤مبدون ذًمؽ اًمقصقص٦م، أو اًمؼمىمع وم٢من أٟمزًمتف 

أي ًمقهن٤م سمٚمقن اًمٜم٘م٤مب. اٟمتٝمك ُمٚمخّم٤م ُمـ ٤مم. وؾمٛمل ٟم٘م٤مب اعمرأة ٕٟمف يًؽم ٟم٘م٤مهب٤م ٖمٚمًمومٝمق ا

 )ن(."266 -261/  2)نقب("ًم٤ًمن اًمٕمرب 
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وٓ اًمناويؾ وٓ صمقسم٤م  2ص وٓ اًمٕمامُم٦م وٓ اًمؼمٟمسٓ يٚمٌس اعمحرم اًم٘مٛمٞم"

 وٓ اخلٗملم إٓ أن 4وٓ زقمٗمران 9ُمًف ورس

 . وىم٤مل:1ٓ جيد ٟمٕمٚملم ]ومٞمٚمٌس اخلٗملم[

 .1"6ٓ شمٜمت٘م٥م اعمرأة اعمحرُم٦م وٓ شمٚمٌس اًم٘مٗم٤مزيـ"

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
0

واًم٘مٗم٤مزات همالف يّمٜمع ًمٚمٞمد يمام ": "961ص "ىم٤مل ؿمٞمخ اإلؾمالم اسمـ شمٞمٛمٞم٦م ذم ُمٜمًٙمف  

 )ن(يٗمٕمٚمف محٚم٦م اًمٌزاة. واًمٌزاة مجع سم٤مز. وهقٟمقع ُمـ اًمّم٘مقر يًتخدم ذم اًمّمٞمد.

2

 راقم٦م  أو همػممه٤م.دسمف  ُمـ ضم٦ٌم  أورأؾمف ُمٜمف ُمٚمتزىم٤ًم اًمؼمٟمس : يمؾ صمقب  

9

 اًمقرس هق: ٟم٧ٌم أصٗمر ُيّمٌغ سمف. 

4

 اهلل ًمٞمس هذا ظم٤مص٤ًم سم٤مًمقرس و اًمزقمٗمران سمؾ ذم يمؾ ـمٞم٥م و يدل قمغم ذًمؽ  ىمقًمف صغم 

يمام ىمّمتف اًمٜم٤مىم٦م )) وٓ حتٜمٓمقه (( وهذا جمٛمع قمٚمٞمف قمٚمٞمف وآًمف وؾمٚمؿ ذم اًمذي و

 (9/24) "ًمٕمالمومتح ا"يب . اٟمٔمر( ىم٤مًمف  اسمـ اًمٕمر0142)"اًمٗمتح"ذم

1

وًمٞمس قمٚمٞمف أن ي٘مٓمٕمٝمام دون اًمٙمٕمٌلم وم٢من "ىم٤مل ؿمٞمخ اإلؾمالم اسمـ شمٞمٛمٞم٦م ذم ُمٜمًٙمف:  

اًمٜمٌل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ أُمر سم٤مًم٘مٓمع أوٓ صمؿ رظمص سمٕمد ذًمؽ ذم قمروم٤مت ذم ًمٌس اًمناويؾ 

 )ن(."عمـ مل جيد إزارا ورظمص ذم ًمٌس اخلٗملم عمـ مل جيد ٟمٕمٚملم هذا أصح ىمقزم اًمٕمٚمامء

6

اًمٜمٝمل هٜم٤م ًمٚمتحريؿ و هق ىمقل قمٓم٤مء و ـم٤موس و جم٤مهد و اًمٜمخٕمل و أمحد و ٞمح  أن اًمّمح 

ص ذم  ذًمؽ و ًمٞمس ُمٕمٝمؿ دًمٞمؾ صحٞمح  ُيٕمتٛمد قمٚمٞمف سمٕمد إؾمح٤مق و ُم٤مًمؽ و ُمٜمٝمؿ ُمـ  رظمَّ

 (9/29)"ومتح اًمٕمالم"( و1/018) "اعمٖمٜمل"اًمٜمٝمل قمـ ذًمؽ. اٟمٔمر صمٌقت احلدي٨م ذم

1

 )ن(."0611"ُمتٗمؼ قمٚمٞمف صحٞمح أيب داود  
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يم٤مخلامر أو اجلٚم٤ٌمب شمٚم٘مٞمف قمغم رأؾمٝم٤م  0وجيقز ًمٚمٛمرأة أن شمًؽم وضمٝمٝم٤م سمٌمء

إن يم٤من يٛمس اًمقضمف قمغم اًمّمحٞمح وًمٙمٜمٝم٤م ٓ شمِمده قمٚمٞمٝم٤م يمام وشمًدًمف قمغم وضمٝمٝم٤م و

 .2ىم٤مل اسمـ شمٞمٛمٞم٦م رمحف اهلل شمٕم٤ممم

وًمف أن يٚمٌس اإلطمرام ىمٌؾ اعمٞم٘م٤مت وًمقذم سمٞمتف يمام ومٕمٚمف رؾمقل اهلل صغم اهلل  -4

قمٚمٞمف وؾمٚمؿ وأصح٤مسمف. وذم هذا شمٞمًػم قمغم اًمذيـ حيجقن سم٤مًمٓم٤مئرة وٓ يٛمٙمٜمٝمؿ 

ز هلؿ أن يّمٕمدوا اًمٓم٤مئرة ذم ًم٤ٌمس اإلطمرام ًمٌس اإلطمرام قمٜمد اعمٞم٘م٤مت ومٞمجق

وًمٙمٜمٝمؿ ٓ حيرُمقن إٓ ىمٌؾ اعمٞم٘م٤مت سمٞمًػم طمتك ٓ يٗمقهتؿ اعمٞم٘م٤مت وهؿ همػم 

 حمرُملم.

سم٠مي ـمٞم٥م ؿم٤مء ًمف رائح٦م وٓ ًمقن ًمف إٓ  0وأن يدهـ ويتٓمٞم٥م ذم سمدٟمف -1

اًمٜم٤ًمء. ومٓمٞمٌٝمـ ُم٤م ًمف ًمقن وٓ رائح٦م ًمف وهذا يمٚمف ىمٌؾ أن يٜمقي اإلطمرام قمٜمد 

 .2٘م٤مت وأُم٤م سمٕمده ومحراماعمٞم

 ـــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

0

ًمٙمـ إومْمؾ هل٤م أن شمٙمِمٗمف ُم٤ممل يٙمـ طمقهل٤م رضم٤مل  أضم٤مٟم٥م  ومٞمج٥م قمٚمٞمٝم٤م أن شمًؽم  

 وضمٝمٝم٤م قمٜمٝمؿ.

2

(: و ًمق همٓم٧م اعمرأة وضمٝمٝم٤م سمٌمء ٓيٛمس 24)ص"ُمٜمًٙمف"ىم٤مل ؿمٞمخ اإلؾمالم ذم  

اًمقضمف ضم٤مز سم٤مإلشمٗم٤مق و إن يم٤من  يٛمًف وم٤مًمّمحٞمح أٟمف جيقز أيْم٤ًم وٓشمٙمٚمػ  اعمرأة  أن دم٤مذم 

و أزواضمف صغم اهلل قمٚمٞمف وآًمف  :وٓسمٞمد وٓهمػمذًمؽ... إمم أن ىم٤مل ٤م قمـ اًمقضمف ٓسمٕمقدهتؾمؽم

 وؾمٚمؿ يمـ يًدًمـ قمغم وضمقهٝمـ ُمـ همػم ُمراقم٤مة اعمج٤موم٤مة اهــ.
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 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
0

شمٓمٞمٞم٥م اًمٌدن قمٜمد اإلطمرام ُمًتح٥م قمٜمد مجٝمقراًمٕمٚمامء حلدي٨م قم٤مئِم٦م ))يمٜم٧م أـمٞم٥م  

يٓمقف سم٤مًمٌٞم٧م((  ٚمف ىمٌؾ أنرم و حلحيرؾمقل اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف وآًمف وؾمٚمؿ إلطمراُمف  ىمٌؾ  أن 

 ُمتٗمؼ قمٚمٞمف.

وُمٜمع ُمٜمف اًمزهري و ُم٤مًمؽ و مج٤مقم٦م و اؾمتدًمقا سمحدي٨م  يٕمغم سمـ أُمٞم٦م أن رضمالً  أشمك اًمٜمٌل 

 خى ذم  رضمؾ أطمرم سمٕمٛمرة  و هق ُمتْمٛمصغم اهلل قمٚمٞمف وآًمف وؾمٚمؿ وم٘م٤مل: ي٤م رؾمقل اهلل يمٞمػ شمر

اجُلبٟ واصٕع يف   اغسل الٌٗٞ الذي بك وا٘زعسمٓمٞم٥م وم٘م٤مل اًمٜمٌل صغم اهلل قمٚمٞمف وآًمف وؾمٚمؿ:)) 

 (( ُمتٗمؼ قمٚمٞمف. عٔرتك كام تيٕع يف حجك

ِم٦م وم٘مّم٦م اجلقاب قمـ دًمٞمؾ اعم٤مٟمٕملم أٟمف ُمٜمًقخ سمحدي٨م قم٤مئواًمّمحٞمح هق اًم٘مقل إول و

ٟمف قم٤مم طمٜملم ؾمٜم٦م صمامن و طمدي٨م قم٤مئِم٦م ذم  طمج٦م  اًمقداع ؾمٜم٦م ارٕماعمتْمٛمخ سم٤مًمٓمٞم٥م يم٤مٟم٧م سم٤مجل

 (13ــ1/11)"اعمٖمٜمل"قمنم. اٟمٔمر

والتٓبسوا ون الثٗٝب ب ىمٌؾ اإلطمرام حمرم قمغم اًمّمحٞمح حلدي٨م)) وم٤مئدة : شمٓمٞمٞم٥م اًمثق

ًٝ وسه الزعِران  أو الورس  (1/19)"اًمنمح اعمٛمتع"(( وهذا شمرضمٞمح اًمٕمالُم٦م اًمٕمثٞمٛملم ذمصٗئ

2

المتسوه أُم٤م سم٤مًمٜم٦ًٌم ًمٚمٓمٞم٥م سمٕمد اإلطمرام ومحرام سم٤مإلمج٤مع  حلدي٨م  اًمذي و ىمّمتف اًمٜم٤مىم٦م )) 

(( ُمتٗمؼ قمٚمٞمف وهذا ؿم٤مُمؾ ًمٚمرضمؾ واعمرأة سم٤مإلمج٤مع. ٌٕوهالحت(( رواه ُمًٚمؿ وذم رواي٦م ))بٌٗٞ

 ( ط:اًمًالم4/63( واًمٗمتح )041/ 1)"اعمٖمٜمل"اٟمٔمر

وأُم٤م سم٤مًمٜم٦ًٌم  ًمٚمدهـ وم٤معمٓمٞم٥م ُمٜمف حيرم و هق ىمقل مجٞمع  احلٜم٤مسمٚم٦م و إوزاقمل و أُم٤م ُم٤م ٓ 

اًمرأس  ـمٞم٥م ومٞمف يم٤مًمز ي٧م و اًمًٛمـ و اًمِمحؿ ومج٤مئز سم٤مإلمج٤مع  إن يم٤من ذم اًمٌدن و إن يم٤من ذم 

 =اًمِمٕمر  يز يؾ اًمِمٕم٨م و يًٙمـومذه٥م قمٓم٤مء و ُم٤مًمؽ و اًمِم٤مومٕمل و أسمق صمقر إمم أٟمف ٓ يدهـ ٕٟمف 
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 اإلحرام ونيته:

وم٢مذا ضم٤مء ُمٞم٘م٤مشمف وضم٥م قمٚمٞمف أن حيرم وٓ يٙمقن ذًمؽ سمٛمجرد ُم٤م ذم ىمٚمٌف ُمـ  -6

ىمّمد احل٩م وٟمٞمتف وم٢من اًم٘مّمد ُم٤م زال ذم اًم٘مٚم٥م ُمٜمذ ظمرج ُمـ سمٚمده سمؾ ٓ سمد ُمـ ىمقل 

 .0أو قمٛمؾ يّمػم سمف حمرُم٤م وم٢مذا ًمٌك ىم٤مصدا ًمإلطمرام اٟمٕم٘مد إطمراُمف اشمٗم٤مىم٤م

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

طم٤مؿمٞم٦م اًمنمح "( و1/043)"اعمٖمٜمل"اإلؾمالم إمم أن  شمريمف  أومم. اٟمٔمر ؿمٞمخ وذه٥م

 (1/013)"اعمٛمتع

0

ٓمؼ اظمتٚمػ اًمٕمٚمامء ذم هذه  اعم٠ًمًم٦م  ومذه٥م  اًمِم٤مومٕمل و ُم٤مًمؽ و أمحد إمم أٟمف  إن  مل  يٜم 

إ٘ام األعامل وٓيٜمٕم٘مد اإلطمرام إٓ سم٤مًمٜمٞم٦م حلدي٨م ))  :سمٌمء واىمتٍمقمغم جمرد اًمٜمٞم٦م يمٗم٤مه  ىم٤مًمقا

 ((بٝلٕٗٝت

وٓ شمٙمٗمل  :إمم أٟمف يٜمٕم٘مد سمٛمجرد اًمتٚمٌٞم٦م ىم٤مل داود ه٥م داود و مج٤مقم٦م ُمـ أهؾ اًمٔم٤مهرو ذ

 سم٤مًمٜمٞم٦م ُمع اًمٜمٞم٦م سمؾ ٓسمد ُمـ اًمتٚمٌٞم٦م ورومع اًمّمقت هب٤م وىم٤مل أسمق طمٜمٞمٗم٦م: ٓيٜمٕم٘مد اإلطمرام إٓ

اًمتٚمٌٞم٦م أو ُمع ؾمقق اهلدي واطمت٩م هلؿ سم٠من اًمٜمٌل صغم اهلل قمٚمٞمف وآًمف وؾمٚمؿ ًمٌك وىم٤مل صغم اهلل 

 قمٚمٞمف وآًمف وؾمٚمؿ:)) ًمت٠مظمذوا قمٜمل ُمٜم٤مؾمٙمٙمؿ ((

واطمت٩م داود ًمقضمقب رومع اًمّمقت سم٤مًمتٚمٌٞم٦م سمحدي٨م ظمالد سمـ اًم٤ًمئ٥م  إٟمّم٤مري  قمـ 

أشم٤مين ضمؼميؾ وم٠مُمرين أن آُمر أصح٤ميب و ُمـ  :أسمٞمف  أن رؾمقل اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف وآًمف وؾمٚمؿ ىم٤مل

 ُمٕمل أن يرومٕمقا أصقاهتؿ سم٤مإلهالل ــ أوىم٤مل سم٤مًمتٚمٌٞم٦م ــ رواه  أمحد و أسمقداود

ؾمتح٤ٌمب ومٕمغم هذا ومٚمق ٟمٓمؼ قمغم آ ٦مواًمراضمح  هق اًم٘مقل إول و أطم٤مدي٨م  اًمتٚمٌٞم٦م حمٛمقًم

 =اٟمٕم٘مد ُم٤مٟمقاه  دون  ُم٤م  سمٖمػمُم٤م ٟمقاه ٟمحق أن يٜمقي اًمٕمٛمرة ومٞمًٌؼ ًم٤ًمٟمف  إمم احل٩م  أو سم٤مًمٕمٙمس
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 سمٚم٤ًمٟمف ؿمٞمئ٤م سملم يدي اًمتٚمٌٞم٦م ُمثؾ ىمقهلؿ: وٓ ي٘مقل -1

اًمٚمٝمؿ إين أريد احل٩م أو اًمٕمٛمرة ومٞمنه زم وشم٘مٌٚمف ُمٜمل ... ًمٕمدم وروده قمـ اًمٜمٌل 

صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ، وهذا ُمثؾ اًمتٚمٗمظ سم٤مًمٜمٞم٦م ذم اًمٓمٝم٤مرة واًمّمالة واًمّمٞم٤مم ومٙمؾ 

 وُمـ اعمٕمٚمقم ىمقًمف صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ: 0ذًمؽ ُمـ حمدصم٤مت إُمقر

 ."يمؾ حمدصم٦م سمدقم٦م ويمؾ سمدقم٦م والًم٦م ويمؾ والًم٦م ذم اًمٜم٤مر ... وم٢من "

 ادواقيت:

واعمقاىمٞم٧م مخ٦ًم: ذو احلٚمٞمٗم٦م واجلحٗم٦م وىمرن اعمٜم٤مزل ويٚمٛمٚمؿ وذات قمرق  -8

وُمـ يم٤من  0هـ ٕهٚمـ وعمـ ُمر قمٚمٞمٝمـ ُمـ همػم أهٚمٝمـ ممـ يريد احل٩م أو اًمٕمٛمرة

 ُمٜمزًمف دوهنـ ومٛمٝمٚمف ُمـ ُمٜمزًمف طمتك أهؾ ُمٙم٦م هيٚمقن ُمـ ُمٙم٦م.

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ٟمحٗمظ قمٜمف ُمـ أهؾ اًمٕمٚمؿ قمغم هذا  اهــ.  ُمـسمف  ىم٤مل  اسمـ اعمٜمذر: أمجع يمؾ  ًمٗمظ

 (1/221)"اعمجٛمقع"( و32ــ1/30)"اعمٖمٜمل"اٟمٔمر

وم٤مئدة : إن ًمٌك أو ؾم٤مق  اهلدي  ُمـ همػم ٟمٞم٦م مل يٜمٕم٘مد إطمراُمف ٕن ُم٤م اقمتؼمت ًمف اًمٜمٞم٦م مل 

 (1/32أقمٚمؿ اهــ. ُمـ اعمٖمٜمل)يٜمٕم٘مد سمدوهن٤م يم٤مًمّمقم و اًمّمالة و اهلل 

0

( و اًمٕمالُم٦م اسمـ قمثٞمٛملم 26/011)"جمٛمقع اًمٗمت٤موى"ؿمٞمخ اإلؾمالم يمام ذم وهذا اظمتٞم٤مر 

 (1/13)"اًمنمح اعمٛمتع"رمحف اهلل ذم

 وإٟمام اعمنموع  هق اًمتٚمٌٞم٦م وم٘مط.



  

 

27 

 

  
  مناسك الحج والعمرة

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
0

ي٘مف ُمٞم٘م٤مت ُمـ اعمقاىمٞم٧م اعمذيمقرة  وم٢مٟمف  جيتٝمد طمتك يٙمقن إطمراُمف ُمـ مل يٙمـ قمغم ـمر 

٤مت اًمذي هق إمم ـمري٘مف أىمرب وم٢من مل  يٕمرف طمذو  اعمٞم٘م٤مت اعم٘م٤مرب ًمٓمري٘مف اطمت٤مط سمحذو اعمٞم٘م

 (1/69)"اعمٖمٜمل"ُم٤ًم. اٟمٔمررحميتٞم٘مـ أٟمف مل جي٤موز اعمٞم٘م٤مت إٓ وم٠مطمرم ُمـ سمٕمد سمحٞم٨م 

 اإلحرام قبل ادّٗٝت؟

 ومٞمف صمالصم٦م أىمقال إول :إومْمؾ اإلطمرام ُمـ اعمٞم٘م٤مت و ُيٙمره  ىمٌٚمف.

 ده و اؾمتدًمقا سمحدي٨م وٕمٞمػ.رم ُمـ سمٚماًمث٤مين : إومْمؾ أن حُي 

اًمث٤مًم٨م : قمدم ضمقازاإلطمرام ىمٌؾ اعمٞم٘م٤مت ًم٘مقًمف صغم اهلل قمٚمٞمف وآًمف وؾمٚمؿ:)) هيؾ أهؾ 

اعمديٜم٦م ُمـ ذي احلٚمٞمٗم٦م... اًمخ(( وم٘مقًمف هيؾ ظمؼم  ُيراد سمف  إُمر و إُمر ي٘متيض اًمقضمقب وهذا 

 حٞمح سم٤مإلمج٤مع.هق اًمراضمح وًمٙمـ ًمق أن إٟم٤ًمٟم٤ًم  أطمرم ىمٌؾ اعمٞم٘م٤مت وم٢مطمراُمف  ص

 (9/136)"ومتح اًمٕمالم"( و1/61)"اعمٖمٜمل"اٟمٔمر

 ون جٝوزادّٗٝت بدون إحرام وهو يريد الٕسك؟

ذًمؽ أن ُمـ ضم٤موز اعمٞم٘م٤مت ُمريدًا ًمٚمٜمًؽ (: و مجٚم٦م 1/63)"اعمٖمٜمل"ىمداُم٦م ذمىم٤مل اسمـ 

حتريؿ همػمحمرم ومٕمٚمٞمف أن يرضمع إًمٞمف ًمٞمُحرم ُمٜمف إن أُمٙمٜمف ؾمقاء دم٤موزه قم٤معم٤ًم سمف  أو ضم٤مهاًل  قمٚمؿ 

ذًمؽ أوضمٝمٚمف وم٢من رضمع إًمٞمف وم٠مطمرم ُمٜمف ومال رء قمٚمٞمف ٓ ٟمٕمٚمؿ ذم  ذًمؽ ظمالوم٤ًم ــ إمم أن ىم٤مل ــ 

وإن أطمرم ُمـ دون  اعمٞم٘م٤مت ومٕمٚمٞمف دم ؾمقاء رضمع  إمم  اعمٞم٘م٤مت أو مل  يرضمع  و هبذا ىم٤مل ُم٤مًمؽ 

 اهــ.

 

 

 = 
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ُمٝمؾ أهؾ اعمديٜم٦م وهل ىمري٦م شمٌٕمد قمٜمٝم٤م ؾمت٦م أُمٞم٤مل أو ؾمٌٕم٦م وهل  "حلٚمٞمٗم٦مذو ا"و

أسمٕمد اعمقاىمٞم٧م قمـ ُمٙم٦م سمٞمٜمٝمام قمنم ُمراطمؾ أو أىمؾ أو أيمثر سمح٥ًم اظمتالف اًمٓمرق 

وم٢من ُمٜمٝم٤م إمم ُمٙم٦م قمدة ـمرق يمام ىم٤مل ؿمٞمخ اإلؾمالم اسمـ شمٞمٛمٞم٦م وشمًٛمك وادي اًمٕم٘مٞمؼ 

اًمٕم٤مُم٦م: سمئر قمكم ًمٔمٜمٝمؿ وُمًجده٤م يًٛمك ُمًجد اًمِمجرة وومٞمٝم٤م سمئر شمًٛمٞمٝم٤م ضمٝم٤مل 

 أن قمٚمٞم٤م ىم٤مشمؾ اجلـ هب٤م وهق يمذب.

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ادجٝوز لّٓٔٗٝت  ممن ال يريد الٕسك ثم بدا له فٙراد الٕسك بَد ذلك؟ 

طمرم ُمـ ُمقوٕمف وٓ رء قمٚمٞمف هبذا ي٘مقل ُم٤مًمؽ و اًمثقري و اًمِم٤مومٕمل وهق اًمّمحٞمح أ

فٖن هلن و دن أتى عٖٓٗن ون غر أهٖٓن ممن كٝن يريد ًم٘مقًمف صغم اهلل قمٚمٞمف وآًمف وؾمٚمؿ)) 

 (( احل٢ و الَٔرة  وون كٝن دون ذلك فٔن ح١ٗ أ٘ىٙ حتى أهل وْٟ ون وْٟ.

 جع إلٗه؟ون جٝوز ادّٗٝت فخم فوات احل٢ إن ر 

(: ٓظمالف ذم  أن ُمـ ظمٌم ومقات احل٩م 1/19)"اعمٖمٜمل"ىم٤مل اسمـ ىمداُم٦م رمحف اهلل ذم 

سمرضمققمف إمم اعمٞم٘م٤مت أٟمف حُيرم ُمـ ُمقوٕمف ومٞمام ٟمٕمٚمٛمف إٓ أٟمف ُروي قمـ ؾمٕمٞمد سمـ ضمٌػم: ُمـ شمرك 

 اعمٞم٘م٤مت ومال طم٩م  ًمف و ُم٤م قمٚمٞمف اجلٛمٝمقر أومم اهــ.

 ون مل ئْٕه الرجوع فامذا عٓٗه؟

(: وُمـ مل  يٛمٙمٜمف اًمرضمقع  ًمٕمدم اًمروم٘م٦م أو 1/19)"اعمٖمٜمل"ىمداُم٦م رمحف اهلل ذم ىم٤مل اسمـ 

اخلقف ُمـ قمدو أو ًمص أو ُمرض أو ٓيٕمرف  اًمٓمريؼ و ٟمحق هذا  مم٤م يٛمٜمع اًمرضمقع  ومٝمق 

 يمخ٤مئػ  اًمٗمقات ذم  أٟمف حُيرم ُمـ ُمقوٕمف وقمٚمٞمف دم اهــ.
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ىمري٦م سمٞمٜمٝم٤م وسملم ُمٙم٦م ٟمحق صمالث ُمراطمؾ وهل ُمٞم٘م٤مت أهؾ اًمِم٤مم  "واجلحٗم٦م"

 وُمٍم وأهؾ اعمديٜم٦م أيْم٤م إذا اضمت٤مزوا ُمـ اًمٓمريؼ أظمر ىم٤مل اسمـ شمٞمٛمٞم٦م:

هل ُمٞم٘م٤مت ُمـ طم٩م ُمـ ٟم٤مطمٞم٦م اعمٖمرب يم٠مهؾ اًمِم٤مم وُمٍم وؾم٤مئر اعمٖمرب وهل 

 ."راسمٖم٤م"اب وهلذا ص٤مر اًمٜم٤مس حيرُمقن ىمٌٚمٝم٤م ُمـ اعمٙم٤من اًمذي يًٛمك اًمٞمقم ظمر

ويًٛمك ىمرن اًمثٕم٤مًم٥م شمٚم٘م٤مء ُمٙم٦م قمغم يقم وًمٞمٚم٦م وهق ُمٞم٘م٤مت  "ىمرن اعمٜم٤مزل"و

 أهؾ ٟمجد.

ُمقوع قمغم ًمٞمٚمتلم ُمـ ُمٙم٦م سمٞمٜمٝمام صمالصمقن ُمٞمال وهق ُمٞم٘م٤مت أهؾ  "يٚمٛمٚمؿ"و

 اًمٞمٛمـ.

د وهت٤مُم٦م سمٞمٜمف وسملم ُمٙم٤من سم٤مًم٤ٌمدي٦م وهق احلد اًمٗم٤مصؾ سملم ٟمج "ذات قمرق"و

 ُمٙم٦م اصمٜم٤من وأرسمٕمقن ُمٞمال وهق ُمٞم٘م٤مت أهؾ اًمٕمراق.

 أمره صذ اهلل عليه وسلم بالتمتع:

وم٢مذا أراد اإلطمرام وم٢من يم٤من ىم٤مرٟم٤م ىمد ؾم٤مق اهلدي ىم٤مل: ًمٌٞمؽ اًمٚمٝمؿ سمحج٦م  -3

ًمٌٞمؽ "وقمٛمرة وإن مل يًؼ اهلدي وهق إومْمؾ ًمٌك سم٤مًمٕمٛمرة وطمده٤م وٓ سمد وم٘م٤مل: 

ن ًمٌك سم٤محل٩م وطمده ومًخف وضمٕمٚمف قمٛمرة ُٕمر اًمٜمٌل صغم اهلل وم٢من يم٤م "اًمٚمٝمؿ سمٕمٛمرة

 وىمقًمف: 0قمٚمٞمف وؾمٚمؿ سمذًمؽ

 ـــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
0

 وىمد ؾمٌؼ أن إُمر ًمٚمقضمقب. 
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وؿمٌؽ صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ سملم  "دظمٚم٧م اًمٕمٛمرة ذم احل٩م إمم يقم اًم٘مٞم٤مُم٦م"

 أص٤مسمٕمف. وىمقًمف:

. وهذا هق اًمتٛمتع سم٤مًمٕمٛمرة 0"ي٤م آل حمٛمد ُمـ طم٩م ُمٜمٙمؿ ومٚمٞمٝمؾ سمٕمٛمرة ذم طمج٦م"

 إمم احل٩م.

 االشرتاط:

ىمرن ُمع شمٚمٌٞمتف آؿمؽماط قمغم رسمف شمٕم٤ممم ظمقوم٤م ُمـ اًمٕم٤مرض ُمـ  وإن أطم٥م -01

اًمٚمٝمؿ "ف وؾمٚمؿ: ومٞم٘مقل يمام ضم٤مء ذم شمٕمٚمٞمؿ اًمرؾمقل صغم اهلل قمٚمٞم 2ُمرض أو ظمقف

 ـــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
0

 )ن(."2463"حٞمح٦م اٟمٔمر خترجيف ذم إطم٤مدي٨م اًمّم 

2

 ؿمؽماط قمٜمد اإلطمرام ومٞمف ظمالف سملم اًمٕمٚمامء :آ 

و مج٤مقم٦م و دًمٞمٚمٝمؿ  وقمامر ع وهق ىمقل قمٛمر  و قمكم و اسمـ ُمًٕمقدواًم٘مقل إول : أٟمف ُمنم

و٤ٌمقم٦م سمٜم٧م قمغم طمدي٨م قم٤مئِم٦م ريض اهلل قمٜمٝم٤م ىم٤مًم٧م: دظمؾ اًمٜمٌل صغم اهلل قمٚمٞمف وآًمف وؾمٚمؿ 

 :اًمٜمٌل صغم اهلل قمٚمٞمف وآًمف وؾمٚمؿ ٩م وأٟم٤م ؿم٤ميمٞم٦م وم٘م٤مل اًمزسمػم وم٘م٤مًم٧م: ي٤مرؾمقل اهلل إين أريد احل

 (( ُمتٗمؼ قمٚمٞمف .١ حبستٕييل حٗحجي واصسضي أن حم))

وؾمٕمٞمد سمـ ضمٌػم إًمٞمف ذه٥م اسمـ قمٛمر و ـم٤موس ؿمؽماط وواًم٘مقل اًمث٤مين : قمدم ُمنموقمٞم٦م آ

ي٘مقل: طمًٌُٙمؿ وؿمؽماط  تجقا سم٠من اسمـ قمٛمر يم٤من ُيٜمٙمر آأسمق طمٜمٞمٗم٦م و اطمو اًمزهري و ُم٤مًمؽ و

 ؾمٜم٦م ٟمٌٞمٙمؿ صغم اهلل قمٚمٞمف وآًمف وؾمٚمؿ.

 = يٕمٜمل أن اًمٜمٌل صغم اهلل قمٚمٞمف وآًمف وؾمٚمؿ مل يٙمـ يِمؽمط ويمذًمؽ أصح٤مسمف.
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، وم٢مٟمف إن ومٕمؾ ذًمؽ ومحٌس أو ُمرض ضم٤مز ًمف اًمتحٚمؾ ُمـ 0"حمكم طمٞم٨م طمًٌتٜمل

سمد  إٓ إذا يم٤مٟم٧م طمج٦م اإلؾمالم ومال 2طمج٦م أو قمٛمرشمف وًمٞمس قمٚمٞمف دم وطم٩م ُمـ ىم٤مسمؾ

 ُمـ ىمْم٤مئٝم٤م.

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ؿمؽماط ؾمٜم٦م إن يم٤من خي٤مف احلٌس و إن يم٤من ٓخي٤مف ذًمؽ وم٤مًمًٜم٦م واًم٘مقل اًمث٤مًم٨م : أن آ

دًم٦م  أن ٓ يِمؽمط  و هذا هق اًمّمحٞمح و هق شمرضمٞمح ؿمٞمخ  اإلؾمالم و اسمـ قمثٞمٛملم مجٕم٤ًم سملم إ

وم٢من  اًمٜمٌل صغم اهلل قمٚمٞمف وآًمف وؾمٚمؿ مل  ُيٜم٘مؾ قمٜمف أٟمف يم٤من يِمؽمط وٓ أُمر سمف أصح٤مسمف أُمرًا ُمٓمٚم٘م٤ًم 

 سمؾ أُمر سمف ُمـ ضم٤مءت شمًتٗمتل ٕهن٤م ُمريْم٦م ختِمك أن يِمتد هب٤م اعمرض ومال شمٙمٛمؾ اًمٜمًؽ.

 (1/81)"اًمنمح اعمٛمتع"( و34ــ1/32)"اعمٖمٜمل"اٟمٔمر

0

 )ن(."0111"ُمتٗمؼ قمٚمٞمف. اٟمٔمر صحٞمح أيب داود  

2

 هذا هق اًمٗم٤مئدة  ُمـ اإلؿمؽماط . 

(: و يٗمٞمد هذا اًمنمط ؿمٞمئلم: أطمدمه٤م  أٟمف  إذا 39ــ1/32)"اعمٖمٜمل"ىم٤مل اسمـ ىمداُم٦م ذم 

قم٤مىمف قم٤مئؼ ُمـ قمدو  أو ُمرض أو ذه٤مب  ٟمٗم٘م٦م وٟمحقه أن  ًمف اًمتحٚمؾ و اًمث٤مين أٟمف  ُمتك طمؾ 

 سمذًمؽ  ومال  دم قمٚمٞمف وٓ صقم اهــ.

ؽمط  مل  حيؾ إٓ إذا أطمٍم (: و ًمق مل يِم1/82)"اعمٛمتعاًمنمح "وىم٤مل اسمـ قمثٞمٛملم ذم 

قمغم رأي يمثػم ُمـ اًمٕمٚمامء وم٢من طُمٍم سمٛمرض أو طم٤مدث  أو ذه٤مب  ٟمٗم٘م٦م  أو ُم٤م أؿمٌف ذًمؽ   وسمٕمد

 وم٢مٟمف  يٌ٘مك حمرُم٤ًم وٓحيؾ  ًمٙمـ إن وم٤مشمف اًمقىمقف ومٚمف أن يتحٚمؾ سمٕمٛمرة صمؿ حي٩م ُمـ اًمٕم٤مم اًم٘م٤مدم.
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ًمٙمـ إن أدريمتف اًمّمالة ىمٌؾ إطمراُمف، ومّمغم  0ًمإلطمرام صالة ختّمفوًمٞمس  -00

صمؿ أطمرم قم٘م٥م صالشمف يم٤من ًمف أؾمقة سمرؾمقل اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ طمٞم٨م أطمرم 

 .2سمٕمد صالة اًمٔمٝمر

 الصالة بوادي العقيق:

ُمـ يم٤من ُمٞم٘م٤مشمف ذا احلٚمٞمٗم٦م اؾمتح٥م ًمف أن يّمكم ومٞمٝم٤م ٓ خلّمقص ًمٙمـ  -02

رام وإٟمام خلّمقص اعمٙم٤من وسمريمتف وم٘مد روى اًمٌخ٤مري قمـ قمٛمر ريض اهلل قمٜمف اإلطم

 ىم٤مل: ؾمٛمٕم٧م رؾمقل اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ سمقادي اًمٕم٘مٞمؼ ي٘مقل:

أشم٤مين اًمٚمٞمٚم٦م آت ُمـ ريب وم٘م٤مل: صؾ ذم هذا اًمقادي اعم٤ٌمرك وىمؾ: قمٛمرة ذم "

 ."طمج٦م "وذم رواي٦م: قمٛمرة و"

 ؿ:وقمـ اسمـ قمٛمر قمـ اًمٜمٌل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚم

 ـــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
0

ؾمالم ًمٙمٜمف يّمٚمح أن يّمكم سمٜمٞم٦م ؾمٜم٦م اًمُقوقء أو هذا هق اًمّمحٞمح وهق اظمتٞم٤مر ؿمٞمخ اإل 

 وحك صمؿ حُيرم سمٕمد ذًمؽ.

وذه٥م قمٓم٤مء و ـم٤موس و ُم٤مًمؽ و اًمِم٤مومٕمل و اًمثقري و أسمقطمٜمٞمٗم٦م و إؾمح٤مق و أسمقصمقر و 

 ٤مة وم٢من طميت صالة  ُمٙمتقسم٦م أطمرم قم٘مٞمٌٝم٘مٞم٥م اًمّمالاعمٜمذرإمم أٟمف ُيًتح٥م اإلطمرام قم اسمـ

٘مٞم٥م صغم اهلل قمٚمٞمف وآًمف وؾمٚمؿ أطمرم قم اًمٜمٌل ٕن وإٓ صغم ريمٕمتلم شمٓمققم٤م وأطمرم قم٘مٞمٌٝمام

 اًمّمالة.

2

 ( قمـ اسمـ قم٤ٌمس ريض اهلل قمٜمٝمام.0249رواه ُمًٚمؿ) 
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سمذي احلٚمٞمٗم٦م سمٌٓمـ اًمقادي ىمٞمؾ ًمف:  0وهق ُمٕمرس "وذم رواي٦م: أري"أٟمف رئل "

 .2"إٟمؽ سمٌٓمح٤مء ُم٤ٌمريم٦م

 التلبية ورفع الصوت هبا:

 4صمؿ يٚمٌل سم٤مًمٕمٛمرة أو احل٩م واًمٕمٛمرة يمام شم٘مدم 9ًت٘مٌؾ اًم٘مٌٚم٦م ىم٤مئامصمؿ ي -09

 .0وٓ ؾمٛمٕم٦مومٞمٝم٤م وي٘مقل: اًمٚمٝمؿ هذه طمج٦م ٓ ري٤مء 

 ـــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

0

 )ن(ًمٚمٜمقم وآؾمؽماطم٦م. هن٤مي٦م. فًموُمـ اًمتٕمريس وهق ٟمزول اعم٤ًمومر آظمر اًمٚمٞمؾ ٟمز 

2

 "162 -160رىمؿ ". وخمتٍم صحٞمح اًمٌخ٤مري سم٘مٚمٛمل "0113"صحٞمح أيب داود  

ذم احلدي٨م ومْمؾ اًمٕم٘مٞمؼ يمٗمْمؾ ": "900/  9"ل احل٤مومظ ذم اًمٗمتح ين اهلل مت٤مم ـمٌٕمف. ىم٤م

 )ن("اعمديٜم٦م وومْمؾ اًمّمالة ومٞمف ... 

9

 )ن(اًمٌخ٤مري ُمٕمٚم٘م٤م واًمٌٞمٝم٘مل ُمقصقٓ سمًٜمد صحٞمح. 

4

 وُم٤م طمٙمؿ اًمتٚمٌٞم٦م ومٞمٝم٤م أىمقال: 

روا قمغم ٛموآًمف وؾمٚمؿ ًمٌك هق وأصح٤مسمف و اؾمت إول : أهن٤م ؾمٜم٦م ٕن اًمٜمٌل صغم اهلل قمٚمٞمف

 ؿمٕم٤مئر احل٩م وهذا ُمذه٥م اًمِم٤مومٕمل وأمحد.ذًمؽ وهل ُمـ 

٥م  اعم٤مًمٙمٞم٦م ٕن اًمٜمٌل صغم اهلل قمٚمٞمف وآًمف ه٦ٌم و إذا شمريمٝم٤م ومٕمٚمٞمف دم و هق ُمذاًمث٤مين : واضم

د))لتٙخذوا عٕي وٕٝشْْموؾمٚمؿ ًمٌك و ىم٤مل )) أتٝين (( و حلدي٨م  اًم٤ًمئ٥م سمـ ظمالَّ

 ...اًمخ((.جزيل

 = ٞمٗم٦م.اًمث٤مًم٨م : أهن٤م ذط ًمّمح٦م اإلطمرام و هذا ُمذه٥م أيب طمٜم
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  اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ:ويٚمٌل سمتٚمٌٞم٦م اًمٜمٌل صغم -04

ًمٌٞمؽ اًمٚمٝمؿ ًمٌٞمؽ، ًمٌٞمؽ ٓ ذيؽ ًمؽ ًمٌٞمؽ إن احلٛمد واًمٜمٕمٛم٦م ًمؽ " -أ

 . ويم٤من ٓ يزيد قمٚمٞمٝم٤م."واعمٚمؽ ٓ ذيؽ ًمؽ

 ."ًمٌٞمؽ إًمف احلؼ"ويم٤من ُمـ شمٚمٌٞمتف صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ:  -ب

واًمتزام شمٚمٌٞمتف صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ أومْمؾ وإن يم٤مٟم٧م اًمزي٤مدة قمٚمٞمٝم٤م ضم٤مئزة  -01

ٜمٌل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ اًمٜم٤مس اًمذيـ يم٤مٟمقا يزيدون قمغم شمٚمٌٞمتف ىمقهلؿ: إلىمرار اًم

 ."ًمٌٞمؽ ذا اعمٕم٤مرج، ًمٌٞمؽ ذا اًمٗمقاوؾ"

ًمٌٞمؽ وؾمٕمديؽ، واخلػم سمٞمديؽ، واًمرهم٤ٌمء إًمٞمؽ "ويم٤من اسمـ قمٛمر يزيد ومٞمٝم٤م: 

 .2"واًمٕمٛمؾ

 ًم٘مقًمف صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ: 9وي١مُمر اعمٚمٌل سم٠من يرومع صقشمف سم٤مًمتٚمٌٞم٦م -06

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

و اًمراضمح إول وأُم٤م طمدي٨م))ظمذوا قمٜمل ُمٜم٤مؾمٙمٙمؿ(( ومٚمٞمس يمؾ ُم٤م ومٕمٚمف  اًمٜمٌل صغم اهلل 

. ٤مئ٥م وم٤مُٕمر ومٞمف ًمالؾمتح٤ٌمبقمٚمٞمف وآًمف وؾمٚمؿ ذم  احل٩م ومٝمق واضم٥م سم٤مإلمج٤مع  و أُم٤م طمدي٨م  اًمً

 (8ــ9/1)"ومتح اًمٕمالم"( و419ــ4/412)"اعمٖمٜمل"اٟمٔمر

0

 )ن(رواه اًمْمٞم٤مء سمًٜمد صحٞمح. 

2

 )ن(."0131"ٔمر صحٞمح أيب داود ٟماُمتٗمؼ قمٚمٞمف.  

9

 و ُم٤م طمٙمؿ رومع اًمّمقت سم٤مًمتٚمٌٞم٦م؟ 

ذه٥م قم٤مُم٦م أهؾ اًمٕمٚمؿ إمم آؾمتح٤ٌمب هلذا احلدي٨م و عم٤م ذم  اًمٌخ٤مري قمـ أٟمس و ُمًٚمؿ 

 = قمـ أيب ؾمٕمٞمد أهنؿ يم٤مٟمقا يٍمظمقن هب٤م ساظم٤ًم.
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 0 "ؾ وم٠مُمرين أن آُمر أصح٤ميب وُمـ ُمٕمل أن يرومٕمقا أصقاهتؿ سم٤مًمتٚمٌٞم٦مأشم٤مين ضمؼمي"

 وىمقًمف:

وًمذًمؽ يم٤من أصح٤مب اًمٜمٌل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ  2"أومْمؾ احل٩م اًمٕم٩م واًمث٩م"

يم٤من أصح٤مب اًمٜمٌل صغم : مذم طمجتف يٍمظمقن هب٤م ساظم٤م وًمذًمؽ ىم٤مل أسمق طم٤مز

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

وصح قمـ اسمـ قمٛمر أٟمف رومع صقشمف طمتك أؾمٛمع ُم٤م سملم اجلٌٚملم أظمرضمف اسمـ أيب 

 (.4/469ؿمٞم٦ٌم)

وُمـ مل  يرومع صقشمف   ع اًمّمقت سم٤مًمتٚمٌٞم٦م و ًمق ُمرة وذه٥م داود و اسمـ طمزم إمم وضمقب روم

ومحجف سم٤مـمؾ إذا يم٤من قم٤معم٤ًم ُمتٕمٛمدًا واًمّمقاب هق آؾمتح٤ٌمب يمام ىم٤مل واطمدة هب٤م وُٓمرة 

 اجلٛمٝمقر.

 (3ــ9/8)"ومتح اًمٕمالم"( و411ــ4/411)"اعمٖمٜمل"اٟمٔمر

 وٝوَٕى التٓبٟٗ؟

ُم٠مظمقذة ُمـ ًم٥م سم٤معمٙم٤من (: و اًمتٚمٌٞم٦م 413ــ4/418)"اعمٖمٜمل"ذم رمحف اهلل ىم٤مل اسمـ ىمداُم٦م 

 ٟمف ىم٤مل: أٟم٤م ُم٘مٞمؿ قمغم ـم٤مقمتؽ وأُمرك همػم ظم٤مرج  قمـ ذًمؽ.ٙم٠مإذا ًمزُمف وم

0

 )ن("0132"ٟمٔمر صحٞمح أيب داود ارواه أصح٤مب اًمًٜمـ وهمػمهؿ.  

2

: رومع اًمّمقت "اًمٕم٩م". و "0002"طمدي٨م طمًـ صحٞمح اجل٤مُمع اًمّمٖمػم وزي٤مدشمف  

 )ن(ؾمٞمالن دُم٤مء اهلدي وإو٤مطمل. :"اًمث٩م"سم٤مًمتٚمٌٞم٦م و 
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وىمقًمف صغم  0هتؿطمتك شمٌح أصقا "اًمروطم٤مء"إذا أطمرُمقا مل يٌٚمٖمقا اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ 

 اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ:

ار إمم اهلل شمٕم٤ممم ١مًمف ضمويم٠مين أٟمٔمر إمم ُمقؾمك قمٚمٞمف اًمًالم ه٤مسمٓم٤م ُمـ اًمثٜمٞم٦م "

 .2"سم٤مًمتٚمٌٞم٦م

ًمٕمٛمقم احلديثلم اًم٤ًمسم٘ملم ومػمومٕمـ أصقاهتـ  9واًمٜم٤ًمء ذم اًمتٚمٌٞم٦م يم٤مًمرضم٤مل -01

 ُم٤م مل خيش اًمٗمتٜم٦م وٕن قم٤مئِم٦م يم٤مٟم٧م شمرومع صقهت٤م طمتك يًٛمٕمٝم٤م اًمرضم٤مل وم٘م٤مل أسمق

 قمٓمٞم٦م: ؾمٛمٕم٧م قم٤مئِم٦م شم٘مقل: إين ٕقمٚمؿ يمٞمػ

 ـــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
0

سمًٜمد ضمٞمد ورواه اسمـ أيب ؿمٞم٦ٌم سم٢مؾمٜم٤مد  "34/  1"رواه ؾمٕمٞمد سمـ ُمٜمّمقر يمام ذم اعمحغم  

 )ن(وهق ُمرؾمؾ. "924/  9"صحٞمح قمـ اعمٓمٚم٥م سمـ قمٌد اهلل يمام ذم اًمٗمتح 

2

 )ن(."2129"ٟمٔمر اًمّمحٞمح٦م ارواه ُمًٚمؿ  

9

ذم رومع اًمّمقت و ٟم٘مؾ  اسمـ  إن طمٙمٛمٝم٤م طمٙمؿ اًمرضمؾ :ذه٥م إمم هذا  اسمـ طمزم وم٘م٤مل 

ع اًمٕمٚمامء قمغم أن اًمًٜم٦م ذم اعمرأة  أن ٓ شمرومع صقهت٤م ٤ممجإ(: 1/061)"اعمٖمٜمل"يمام ذم  قمٌداًمؼم

 وإٟمام قمٚمٞمٝم٤م أن شُمًِٛمع ٟمٗمًٝم٤م اهــ.

يمر قمـ قم٤مئِم٦م يمام ؾمٞم٠ميت و اسمـ طمزم يٜم٘مض اإلمج٤مع ًمٙمـ اإلمج٤مع حمٛمقل قمغم ُم٤م ىمٚم٧م : ُم٤م ذُ 

 (9/3)"وومتح اًمٕمالم"( 823)"اعمحغم"أقمٚمؿ. اٟمٔمرإذا ظُمٌم ُمـ ذًمؽ اًمٗمتٜم٦م واهلل 

 هل يٓبي بُر الَربٟٗ؟و

 سمٞم٦م إٓ أن يٕمجزقمٜمٝم٤م ٕٟمف ذيمر (: وٓ يٚمٌل سمٖمػم اًمٕمر4/404)"اعمٖمٜمل"ىم٤مل اسمـ ىمداُم٦م ذم 

 = ُمنموع  ومال ُينمع  سمٖمػم اًمٕمرسمٞم٦م يم٤مٕذان  و إذيم٤مراعمنموقم٦م ذم  اًمّمالة  اهــ.
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يم٤مٟم٧م شمٚمٌٞم٦م رؾمقل اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ، صمؿ ؾمٛمٕمتٝم٤م شمٚمٌل سمٕمد ذًمؽ: 

 .0إًمخ "ًمٌٞمؽ اًمٚمٝمؿ ًمٌٞمؽ ... "

وىم٤مل اًم٘م٤مؾمؿ سمـ حمٛمد: ظمرج ُمٕم٤موي٦م ًمٞمٚم٦م اًمٜمٗمر ومًٛمع صقت شمٚمٌٞم٦م وم٘م٤مل: ُمـ 

 هذا؟ ىمٞمؾ: قم٤مئِم٦م أم اعم١مُمٜملم اقمتٛمرت ُمـ اًمتٜمٕمٞمؿ.

 .2ٕم٤مئِم٦م وم٘م٤مًم٧م: ًمق ؾم٠مًمٜمل ٕظمؼمشمفومذيمر ذًمؽ ًم

 ، وًم٘مقًمف صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ:0"ُمـ ؿمٕم٤مئر احل٩م"ويٚمتزم اًمتٚمٌٞم٦م ٕهن٤م  -08

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ته؟هل ُيستحٞ ذكروٝ أحرم به يف تٓبٗو

ذه٥م أمحد وهمػمه  إمم اؾمتح٤ٌمب ذًمؽ حلدي٨م أٟمس ؾمٛمٕم٧م رؾمقل اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف وآًمف 

 (( ُمتٗمؼ قمٚمٞمف.لبٗك عٔرة وحجًٝ وؾمٚمؿ ي٘مقل:))

ذًمؽ ٕن ضم٤مسمرًا ىم٤مل:))ُم٤م ؾمٛمك اًمٜمٌل صغم اهلل قمٚمٞمف وذه٥م اًمِم٤مومٕمل إمم أٟمف ُٓيًتح٥م 

 وآًمف وؾمٚمؿ ذم شمٚمٌٞمتف طمج٤ًم وٓقمٛمرة((.

أظمرضمف  اًمِم٤مومٕمل يمام ذم  ٛمقوقعدًمٞمؾ اًمِم٤مومٕمل ومواًمراضمح إول  و أُم٤م 

 .( وذم إؾمٜم٤مده إسمراهٞمؿ سمـ أيب حيٞمك وهق يمذاب0/911)"اعمًٜمد"

0

 011و 92/  6"وأمحد  "0109"واًمٓمٞم٤مًمز  "خمتٍمه 163"أظمرضمف اًمٌخ٤مري  

 )ن(."249و 081و

2

 وؾمٜمده صحٞمح وىم٤مل ؿمٞمخ اإلؾمالم ذم "31 -34/  1"رواه اسمـ أيب ؿمٞم٦ٌم يمام ذم اعمحغم  

واعمرأة شمرومع صقهت٤م سمحٞم٨م شمًٛمع رومٞم٘م٤مهت٤م ويًتح٥م اإليمث٤مر ُمٜمٝم٤م قمٜمد اظمتالف "ُمٜمًٙمف: 

 )ن(."إطمقال ... 
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ُم٤م ُمـ ُمٚم٥م يٚمٌل إٓ ًمٌك ُم٤م قمـ يٛمٞمٜمف وقمـ ؿمامًمف ُمـ ؿمجر وطمجر طمتك "

. وسمخ٤مص٦م يمٚمام قمال ذوم٤م أو 2"شمٜم٘مٓمع إرض ُمـ هٜم٤م وهٜم٤م يٕمٜمل قمـ يٛمٞمٜمف وؿمامًمف

ٚمٞمف اًمًالم ه٤مسمٓم٤م ُمـ يم٠مين أٟمٔمر إمم ُمقؾمك قم"ت٘مدم ىمري٤ٌم: هٌط وادي٤م ًمٚمحدي٨م اعم

 . وذم طمدي٨م آظمر:"ار إمم اهلل شمٕم٤ممم سم٤مًمتٚمٌٞم٦م١ماًمثٜمٞم٦م ًمف ضم

 .9"يم٠مين أٟمٔمر إًمٞمف إذا اٟمحدر ذم اًمقادي يٚمٌل"

 وًمف أن خيٚمٓمٝم٤م سم٤مًمتٚمٌٞم٦م واًمتٝمٚمٞمؾ ًم٘مقل اسمـ ُمًٕمقد ريض اهلل قمٜمف: -03

 شمرك اًمتٚمٌٞم٦م طمتك رُمك مجرة ظمرضم٧م ُمع رؾمقل اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ ومام

 .4اًمٕم٘م٦ٌم إٓ أن خيٚمٓمٝم٤م سمتٚمٌٞم٦م أو هتٚمٞمؾ

، ًمٞمتٗمرغ 0وم٢مذا سمٚمغ احلرم اعمٙمل ورأى سمٞمقت ُمٙم٦م أُمًؽ قمـ اًمتٚمٌٞم٦م -21

 ًمالؿمتٖم٤مل سمٖمػمه٤م مم٤م ي٠ميت.

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
0

سمٚمٗمظ: أُمرين ضمؼميؾ سمرومع  "828"هق ضمزء ُمـ طمدي٨م صحٞمح خمرج ذم اًمّمحٞمح٦م  

 )ن(."اًمّمقت ذم اإلهالل وم٢مٟمف ُمـ ؿمٕم٤مئر احل٩م

2

/  2"همٞم٥م واًمؽمهٞم٥م رواه اسمـ ظمزيٛم٦م واًمٌٞمٝم٘مل سمًٜمد صحٞمح يمام ذم ختري٩م اًمؽم 

 )ن(."008

9

وذم احلدي٨م أن "ىم٤مل احل٤مومظ:  "سم٤مب 8إٟمٌٞم٤مء  61"رواه اًمٌخ٤مري خمتٍمي ًمٚمٌخ٤مري  

اًمتٚمٌٞم٦م ذم سمٓمقن إودي٦م ُمـ ؾمٜمـ اعمرؾمٚملم وأهن٤م شمت٠ميمد قمٜمد اهلٌقط يمام شمت٠ميمد قمٜمد 

 )ن(."اًمّمٕمقد

4

 )ن(٩م اًمٙمٌػم.سمًٜمد ضمٞمد وصححف احل٤ميمؿ واًمذهٌل يمام ذم احل "401/  0"رواه أمحد  
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 االغتسال لدخول مكة:

أؾمقة  2وُمـ شمٞمن ًمف آهمت٤ًمل ىمٌؾ اًمدظمقل ومٚمٞمٖمتًؾ وًمٞمدظمؾ هن٤مرا -20

 .9 قمٚمٞمف وؾمٚمؿسمرؾمقل اهلل صغم اهلل

وًمٞمدظمؾ ُمـ اًمٜم٤مطمٞم٦م اًمٕمٚمٞم٤م اًمتل ومٞمٝم٤م اًمٞمقم سم٤مب اعمٕمالة وم٢مٟمف صغم اهلل قمٚمٞمف  -22

اعمنموم٦م قمغم اعم٘مؼمة ودظمؾ اعمًجد ُمـ  4"يمداء"صمٜمٞم٦م وؾمٚمؿ دظمٚمٝم٤م ُمـ اًمثٜمٞم٦م اًمٕمٚمٞم٤م 

 سم٤مب سمٜمل ؿمٞم٦ٌم وم٢من هذا أىمرب اًمٓمرق إمم احلجر إؾمقد.

 صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ:وًمف أن يدظمٚمٝم٤م ُمـ أي ـمريؼ ؿم٤مء ًم٘مقًمف  -29

 . وذم طمدي٨م آظمر:"يمؾ ومج٤مج ُمٙم٦م ـمريؼ وُمٜمحر"

 .1"ُمٙم٦م يمٚمٝم٤م ـمريؼ: يدظمؾ ُمـ هٝمٜم٤م وخيرج ُمـ هٝمٜم٤م"

 وشم٘مقل: 0وم٢مذا دظمٚم٧م اعمًجد ومال شمٜمس أن شم٘مدم رضمٚمؽ اًمٞمٛمٜمك -24

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
0

 )ن(.293و 221/  9"ٟمٔمر اعمجٛمع اواًمٌٞمٝم٘مل و "خمتٍمي 113"اًمٌخ٤مري رواه  

2

ويمالمه٤م ُمًتح٥م وهق آهمت٤ًمل و دظمقهل٤م هن٤مرًا حلدي٨م اسمـ قمٛمرذم اًمّمحٞمحلم وٕن  

خل٤مرج  إمم  اجلٛمٕم٦م و اعمرأة همت٤ًمل يم٤مهؾ اًمٜمًؽ وم٢مذا ىمّمده٤م اؾمتح٥م ًمف آُمٙم٦م جمٛمع أ

افَيل وٝ يَِل احلٝج غر أن ال تٌويف أو ٟمٗم٤ًمء حلدي٨م )) يم٤مًمرضمؾ و إن يم٤مٟم٧م طم٤مئْم٤مً 

 (1/213)"اعمٖمٜمل"((. اٟمٔمر بٝلب٠ٗ

9

 )ن(."0691"وصحٞمح أيب داود  "خمتٍمي 113"رواه اًمٌخ٤مري  

4

 )ن(."0323"وصحٞمح أيب داود  "خمتٍمي 181"رواه اًمٌخ٤مري  

1

 )ن(رواه اًمٗم٤ميمٝمل سمًٜمد طمًـ. 
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 .2"اًمٚمٝمؿ صؾ قمغم حمٛمد وؾمٚمؿ اًمٚمٝمؿ اومتح زم أسمقاب رمحتؽ"

 أو:

  9"ٓم٤مٟمف اًم٘مديؿ ُمـ اًمِمٞمٓم٤من اًمرضمٞمؿأقمقذ سم٤مهلل اًمٕمٔمٞمؿ وسمقضمٝمف اًمٙمريؿ وؾمٚم"

 .1ًمثٌقشمف قمـ اسمـ قم٤ٌمس 4وم٢مذا رأى اًمٙمٕم٦ٌم رومع يديف إن ؿم٤مء -21

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
0

 )ن(."2418"ومٞمف طمدي٨م طمًـ خمرج ذم اًمّمحٞمح٦م  

2

 )ن(."12و 10ص "ٟمٔمر اًمٙمٚمؿ اًمٓمٞم٥م ًمِمٞمخ اإلؾمالم اسمـ شمٞمٛمٞم٦م سمتح٘مٞم٘مل ا 

9

رواه اسمـ أيب ؿمٞم٦ٌم سمًٜمد صحٞمح قمٜمف ورواه همػمه ُمرومققم٤م وإؾمٜم٤مده وٕمٞمػ يمام هق ُمٌلم  

 )ن(."0114"ذم اًمْمٕمٞمٗم٦م 

4

ذه٥م إمم اؾمتح٤ٌمب رومع اًمٞمديـ قمٜمد رؤي٦م اًمٌٞم٧م و اًمدقم٤مء اسمـ قمٛمر و اجلٛمٝمقروهق ىمقل  

و اسمـ اعم٤ٌمرك و اًمِم٤مومٕمل و إؾمح٤مق و ُروي قمـ اسمـ قمٛمر و ذه٥م ُم٤مًمؽ إمم أٟمف ٓ شُمرومع  اًمثقري

 اًمٞمديـ وهق اًمّمحٞمح ًمٕمدم صمٌقت ذًمؽ قمـ اًمٜمٌل صغم اهلل قمٚمٞمف وآًمف وؾمٚمؿ.

 (9/011)"ومتح اًمٕمالم"( و8/3)"اعمجٛمقع"( و1/200)"اعمٖمٜمل"اٟمٔمر

1

: ؾمٛمٕم٧م ُمـ قمٛمر يمٚمٛم٦م سمًٜمد طمًـ قمـ ؾمٕمٞمد سمـ اعمًٞم٥م ىم٤مل "12/  1"رواه اًمٌٞمٝم٘مل  

 ُم٤م سم٘مل أطمد ُمـ اًمٜم٤مس ؾمٛمٕمٝم٤م همػمي ؾمٛمٕمتف ي٘مقل إذا رأى اًمٌٞم٧م: ومذيمره. ورواه سم٢مؾمٜم٤مد آظمر

 "31/  4"أيْم٤م قمـ ؾمٕمٞمد سمـ اعمًٞم٥م أٟمف يم٤من ي٘مقل ذًمؽ ورواه اسمـ أيب ؿمٞم٦ٌم  طمًـ

 )ن(قمٜمٝمام.
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ومل يث٧ٌم قمـ اًمٜمٌل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ هٜم٤م دقم٤مء ظم٤مص ومٞمدقمق سمام شمٞمن  -26

 "اًمٚمٝمؿ أٟم٧م اًمًالم وُمٜمؽ اًمًالم ومحٞمٜم٤م رسمٜم٤م سم٤مًمًالم"ًمف وإن دقم٤م سمدقم٤مء قمٛمر: 

 .0قمٜمف ومحًـ ًمثٌقشمف قمٜمف ريض اهلل

 صواف القدوم

واًمتًٛمٞم٦م ىمٌٚمف  9ومٞمٙمؼم 2صمؿ ي٤ٌمدر إمم احلجر إؾمقد ومٞمًت٘مٌٚمف اؾمت٘م٤ٌمٓ -21

 .0صح٧م قمـ اسمـ قمٛمر ُمقىمقوم٤م ووهؿ ُمـ ذيمره ُمرومققم٤م

 ـــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
0

غم اهلل وىمقل سمٕمض إوم٤موؾ ذم شمٕمٚمٞم٘مف قمغم اعمٜم٤مؾمؽ واًمزي٤مرات: إٟمف مل يٜم٘مؾ قمـ اًمٜمٌل ص 

وىمد ين اهلل ـمٌٕمف.  "0002"قمٚمٞمف وؾمٚمؿ. وهؿ ُمٜمف وىمد طم٘م٘م٧م اًم٘مقل ذم صحتف ذم اإلرواء 

 )ن(ومٚمف احلٛمد واعمٜم٦م.

2

وآًمف  أن اًمٜمٌل صغم اهلل قمٚمٞمف (011) (0208حلدي٨م ضم٤مسمر ريض اهلل قمٜمف قمٜمد ُمًٚمؿ) 

 يٛمٞمٜمف  ومرُمؾ صمالصم٤ًم و ُمِمك أرسمٕم٤ًم. قمغموؾمٚمؿ اؾمتٚمؿ احلجر صمؿ ُمِمك 

يٛمٞمٜمف(( يدل قمغم أٟمف يم٤من ُمًت٘مٌالً ًمف واًم٘مقل سم٤مؾمتح٤ٌمسمف  ىمقل  غمُمِمك قم٘مقًمف:)) صمؿ وم

 (9/018)"ومتح اًمٕمالم"( و8/92)"اعمجٛمقع"واحلٜم٤مسمٚم٦م. اٟمٔمر ٦ماًمِم٤مومٕمٞم

9

( ىم٤مل: ـم٤مف اًمٜمٌل صغم اهلل قمٚمٞمف وآًمف وؾمٚمؿ 0609حلدي٨م اسمـ قم٤ٌمس قمٜمد اًمٌخ٤مري) 

ب قمٚمٞمف اًمٌخ٤مري ))سم٤مب سم٤مًمٌٞم٧م قمغم سمٕمػميمٚمام أشمك اًمريمـ أؿم٤مرإًمٞمف سمٌمء يم٤من قمٜمده ويم ؼم. وسمقَّ

اًمتٙمٌػمقمٜمد اًمريمـ(( وىم٤مل احل٤مومظ: ومٞمف اؾمتح٤ٌمب اًمتٙمٌػمقمٜمد اًمريمـ إؾمقد ذم يمؾ 

 (9/013)"ومتح اًمٕمالم"ـمقوم٦م.اٟمٔمر
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ويًجد قمٚمٞمف أيْم٤م وم٘مد ومٕمٚمف رؾمقل اهلل  9وي٘مٌٚمف سمٗمٛمف 2صمؿ يًتٚمٛمف سمٞمده -28

 .4صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ وقمٛمر واسمـ قم٤ٌمس

 .1ٌٞمٚمف اؾمتٚمٛمف سمٞمده صمؿ ىمٌؾ يدهوم٢من مل يٛمٙمٜمف شم٘م -23

 .6وم٢من مل يٛمٙمٜمف آؾمتالم أؿم٤مر إًمٞمف سمٞمده -91

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
0

سم٧م قمـ اًمٜمٌل صغم اهلل ٤مثيمام ذم شمٌقي٥م اًمٌخ٤مري ٕٟمف هق اًمإفمٝمرأٟمف ي٘متٍمقمغم اًمتٙمٌػم 

 قمٚمٞمف وآًمف وؾمٚمؿ .

2

 ( إمج٤مع  إُم٦م قمغم اؾمتح٤ٌمب اؾمتالُمف.3/04)"ذح ُمًٚمؿ" ؾ اًمٜمقوي رمحف اهلل ذم٘مٟم 

ذم  ُمًٚمؿ و اسمـ قمٛمر و اسمـ قم٤ٌمس ذم  ىمٚم٧م : وإدًم٦م ذم ذًمؽ يمثػمة ُمٜمٝم٤م طمدي٨م ضم٤مسمر

 اًمّمحٞمحلم.

9

حلدي٨م قمٛمر...)) وًمقٓ أين رأي٧ُم رؾمقل اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف وآًمف وؾمٚمؿ ي٘مٌٚمؽ ُم٤م  

 ىمٌٚمتؽ(( ُمتٗمؼ قمٚمٞمف.

4

 )ن(."احل٩م اًمٙمٌػم"همػممه٤م وهق طمدي٨م ىمقي يمام سمٞمٜمتف ذم أظمرضمف اًمِم٤مومٕمل وأمحد و 

1

( أٟمف اؾمتٚمؿ احلجر سمٞمده صمؿ ىمٌؾ يده  و ىم٤مل: ُم٤م شمريمتف 0268حلدي٨م اسمـ قمٛمرقمٜمد ُمًٚمؿ) 

 ُمٜمذ رأي٧م رؾمقل اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف وآًمف وؾمٚمؿ يٗمٕمٚمف .

وىمد ذه٥م إمم اؾمتح٤ٌمب ذًمؽ اسمـ قمٛمر وضم٤مسمر و أسمقهريرة  و أسمقؾمٕمٞمد و اسمـ قم٤ٌمس و 

 ٞمد سمـ ضمٌػم وقمٓم٤مء و قمروة  وأيقب واًمثقري و اًمِم٤مومٕمل و إؾمح٤مق.ؾمٕم

 (8/99)"اعمجٛمقع"( و228ــ 1/221)"اعمٖمٜمل"اٟمٔمر

6

حلدي٨م اسمـ قم٤ٌمس)) أن اًمٜمٌل صغم اهلل قمٚمٞمف وآًمف وؾمٚمؿ ـم٤مف قمغم سمٕمػميمٚمام أشمك اًمريمـ  

 (1/228)"اعمٖمٜمل"ويمؼم(( رواه اًمٌخ٤مري. اٟمٔمر إًمٞمف أؿم٤مر
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 ويٗمٕمؾ ذًمؽ ذم يمؾ ـمقوم٦م. -90

 وٓ يزاطمؿ قمٚمٞمف ًم٘مقًمف صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ: -92

 ي٤م قمٛمر إٟمؽ رضمؾ ىمقي ومال شم١مذ اًمْمٕمٞمػ وإذا أردت اؾمتالم احلجر وم٢من ظمال"

 0"ًمؽ وم٤مؾمتٚمٛمف وإٓ وم٤مؾمت٘مٌٚمف ويمؼم

 حلجر ومْمؾ يمٌػم ًم٘مقًمف صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ:وٓؾمتالم ا -99

ًمٞمٌٕمثـ اهلل احلجر يقم اًم٘مٞم٤مُم٦م وًمف قمٞمٜم٤من يٌٍم هبام، وًم٤ًمن يٜمٓمؼ سمف ويِمٝمد "

 ؾمتٚمٛمف سمحؼ. وىم٤مل:اقمغم ُمـ 

 .2"ُمًح احلجر إؾمقد واًمريمـ اًمٞمامين حيٓم٤من اخلٓم٤مي٤م طمٓم٤م"

 وىم٤مل:

٤مي٤م أهؾ احلجر إؾمقد ُمـ اجلٜم٦م ويم٤من أؿمد سمٞم٤مو٤م ُمـ اًمثٚم٩م طمتك ؾمقدشمف ظمٓم"

 .9"اًمنمك

 ـــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
0

واسمـ طم٤ٌمن واحل٤ميمؿ واًمذهٌل وهق خمرج ذم اعمّمدر  صححف اًمؽمُمذي واسمـ ظمزيٛم٦م 

 )ن(اًم٤ًمسمؼ.

2

 )ن(طمًٜمف اًمؽمُمذي وصححف اسمـ طم٤ٌمن واحل٤ميمؿ واًمذهٌل. 

9

 )ن(صححف اًمؽمُمذي واسمـ ظمزيٛم٦م. 
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صمؿ يٌدأ سم٤مًمٓمقاف طمقل اًمٙمٕم٦ٌم جيٕمٚمٝم٤م قمـ ي٤ًمره ومٞمٓمقف ُمـ وراء  -94

ويرُمؾ ذم  2ومٞمٝم٤م يمٚمٝم٤م 0احلجر ؾمٌٕم٦م أؿمقاط ُمـ احلجر إمم احلجر ؿمقط يْمٓمٌع

 .9اًمثالصم٦م إول ُمٜمٝم٤م ُمـ احلجر إمم احلجر ويٛمٌم ذم ؾم٤مئره٤م

 ـــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

0

سمٓمف إيٛمـ ويرد ـمرومف قمغم ي٤ًمره ويٌدي ُمٜمٙمٌف إٓوٓم٤ٌمع: أن يدظمؾ اًمرداء ُمـ حت٧م ا 

 )ن(اف وسمٕمده.إيٛمـ ويٖمٓمل إين وهق سمدقم٦م ىمٌؾ هذا اًمٓمق

2

وهق ُمًتح٥م ذم ـمقاف  اًم٘مدوم حلدي٨م  يٕمغم سمـ أُمٞم٦م ))أن اًمٜمٌل صغم اهلل قمٚمٞمف وآًمف  

وؾمٚمؿ ـم٤مف ُمْمٓمٌٕم٤ًم(( رواه  أسمقداود و اسمـ ُم٤مضمف،وهبذا ىم٤مل اًمِم٤مومٕمل و يمثػمُمـ أهؾ اًمٕمٚمؿ 

 وىم٤مل ُم٤مًمؽ: ًمٞمس آوٓم٤ٌمع  سمًٜم٦م.

 (1/206)"اعمٖمٜمل"سمـ أُمٞم٦م.  اٟمٔمر ىمٚم٧م : ًمٕمٚمف مل يٌٚمٖمف طمدي٨م يٕمغم

9

 اًمرُمؾ: إهاع اعمٌم ُمع ُم٘م٤مرسم٦م اخلٓمق ُمـ همػموصم٥م. 

(: و هقؾمٜم٦م ذم  إؿمقاط  اًمثالصم٦م إَُول ُمـ 1/201)"اعمٖمٜمل"ىم٤مل اسمـ ىمداُم٦م رمحف اهلل ذم 

ظمالوم٤ًم وىمد صم٧ٌم أن اًمٜمٌل صغم اهلل قمٚمٞمف وآًمف وؾمٚمؿ  سملم أهؾ اًمٕمٚمؿ ـمقاف اًم٘مدوم وٟٓمٕمٚمؿ ومٞمف

 .٤مضم٤مسمر و اسمـ قم٤ٌمس و اسمـ قمٛمر وأطم٤مديثٝمؿ ُمتٗمؼ قمٚمٞمٝم  ))رُمؾ صمالصم٤ًم وُمِمك أرسمٕم٤ًم(( رواه

 وهل يرول الٌواف كٝواًل أم له أن ئم بني الركٕني؟

ذه٥م ـم٤موس وقمٓم٤مء و احلًـ و ؾمٕمٞمد سمـ ضمٌػم واًم٘م٤مؾمؿ سمـ حمٛمد وؾم٤ممل  سمـ قمٌداهلل  إمم 

 أٟمف يٛمٌم ُم٤م سملم اًمريمٜملم حلدي٨م اسمـ قم٤ٌمس ذم اًمّمحٞمحلم .

ًمثالصم٦م إؿمقاط يم٤مُمٚم٦م ُمـ احلجر إمم احلجرحلدي٨م ضم٤مسمرذم وذه٥م إيمثر إمم أٟمف يرُمؾ ا

 =( أن اًمٜمٌل صغم اهلل قمٚمٞمف وآًمف وؾمٚمؿ رُمؾ ُمـ احلجرإؾمقدطمتك اٟمتٝمك إًمٞمف 0269ُمًٚمؿ)
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 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

احلجر إمم  ( قمـ اسمـ قمٛمر ىم٤مل: رُمؾ رؾمقل اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف وآًمف وؾمٚمؿ ُمـ0262وقمٜمده)

 ـ ُمًٕمقد.احلجرصمالصم٤ًم وُمِمك أرسمٕم٤ًم وصح ُمـ ومٕمؾ اسمـ قمٛمر  و اسم

وهذا اًم٘مقل هق اًمّمقاب ٕن هذا يم٤من ذم  طمج٦م  اًمقداع  وطمدي٨م اسمـ قم٤ٌمس يم٤من ذم 

 (203ــ1/208)"اعمٖمٜمل"قمٛمرة اًم٘مْمٞم٦م. اٟمٔمر

 ون ترك  الرول عٔدًا؟

(: و ًمقشمريمف قمٛمدًا مل يٚمزُمف رء وهذا ىمقل قم٤مُم٦م 1/222)"اعمٖمٜمل"ىم٤مل اسمـ ىمداُم٦م ذم  

ٌداعمٚمؽ سمـ اعم٤مضمِمقن أن قمٚمٞمف دُم٤ًم ٕٟمف ٟمًؽ اًمٗم٘مٝم٤مء إٓ ُم٤م طُمٙمل قمـ احلًـ واًمثقري وقم

 اهــ.

٥م سمؽميمف رء ومؽمك صٗم٦م ومٞمف أومم قمٚمٞمف رء ٕن ـمقاف  اًم٘مدوم ٓجي واًمّمحٞمح أٟمف ًمٞمس

 أن ٓجي٥م هب٤م ٕن ذًمؽ ٓ يزيد قمغم شمريمف ىم٤مًمف اسمـ ىمداُم٦م رمحف اهلل.

 ؟ه يف األربَٟ البٝقٟٗٗون ترك الرول يف األصواط الثالثٟ األوىل فٖل يًّ 

 لم.ٞمومً٘مٓم٧م يم٤مجلٝمر ذم اًمريمٕمتلم إوًم اجلقاب: ٓ ٕهن٤م هٞمئ٦م وم٤مت ُمقوٕمٝم٤م

 هل عذ الٕسٝء رول؟

(: ىم٤مل اسمـ اعمٜمذر: أمجع أهؾ اًمٕمٚمؿ قمغم أٟمف ٓرُمؾ 1/246)"اعمٖمٜمل"ىم٤مل اسمـ ىمداُم٦م ذم  

واعمروة  وًمٞمس قمٚمٞمٝمـ اوٓم٤ٌمع  وذًمؽ ٕن إصؾ ومٞمٝمام   اًمٜم٤ًمء طمقل اًمٌٞم٧م وٓسملم اًمّمٗم٤مقمغم

ر اجلٚمد وُٓي٘مّمد ذًمؽ ذم طمؼ اًمٜم٤ًمء وٕن اًمٜم٤ًمء ُي٘مّمد ومٞمٝمـ اًمًؽم وذم اًمرُمؾ و إفمٝم٤م

 آوٓم٤ٌمع شُمٕمرض ًمٚمتٙمِمػ اهــ.
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ن مل يتٛمٙمـ ُمـ وم٢م 2وٓ ي٘مٌٚمف 0ويًتٚمؿ اًمريمـ اًمٞمامين سمٞمده ذم يمؾ ـمقوم٦م -91

 اؾمتالُمف مل شمنمع اإلؿم٤مرة إًمٞمف سمٞمده.

رسمٜم٤م آشمٜم٤م ذم اًمدٟمٞم٤م طمًٜم٦م وذم أظمرة طمًٜم٦م وىمٜم٤م قمذاب "وي٘مقل سمٞمٜمٝمام:  -96

 .9"اًمٜم٤مر

 .4وٓ يًتٚمؿ اًمريمٜملم اًمِم٤مُمٞملم اشم٤ٌمقم٤ًم ًمٚمٜمٌل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ -91

 ـــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
0

حلدي٨م  اسمـ قمٛمر أن رؾمقل اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف وآًمف وؾمٚمؿ ))يم٤من ٓيًتٚمؿ إٓ احلجر و  

 اًمريمـ اًمٞمامين((. ُمتٗمؼ قمٚمٞمف

قمغم اؾمتح٤ٌمب  اؾمتالم اًمريمٜملم  ( إمج٤مع  إُم٦م3/04:)"ذح ُمًٚمؿ"وٟم٘مؾ  اًمٜمقوي ذم 

 اًمٞمامٟمٞملم.

2

هذا ىمقل أيمثر أهؾ اًمٕمٚمؿ وهق اًمّمحٞمح  ًمٕمدم اًمدًمٞمؾ قمغم ذًمؽ  و ذه٥م سمٕمْمٝمؿ إمم أٟمف  

 (8/94)"اعمجٛمقع"( و1/226)"اعمٖمٜمل"ي٘مٌؾ. اٟمٔمر

9

 )ن(."0619"أظمرضمف أسمق داود وهمػمه وصححف مجع. صحٞمح أيب داود  

4

م هق ُمًحف سم٤مًمٞمد وأُم٤م ؾم٤مئر ضمقاٟم٥م اًمٌٞم٧م ىم٤مل ؿمٞمخ اإلؾمالم اسمـ شمٞمٛمٞم٦م: وآؾمتال 

ضمد وطمٞمٓم٤مهن٤م وُم٘م٤مسمر إٟمٌٞم٤مء واًمّم٤محللم يمحجرة ٤موُم٘م٤مم إسمراهٞمؿ وؾم٤مئر ُم٤م ذم إرض ُمـ اعمً

ٟمٌٞمٜم٤م صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ وُمٖم٤مرة إسمراهٞمؿ وُم٘م٤مم ٟمٌٞمٜم٤م صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ اًمذي يم٤من يّمكم ومٞمف 

ٞم٧م اعم٘مدس ومال شمًتٚمؿ وٓ شم٘مٌؾ سم٤مشمٗم٤مق وهمػم ذًمؽ ُمـ ُم٘م٤مسمر إٟمٌٞم٤مء واًمّم٤محللم وصخرة سم

إئٛم٦م. وأُم٤م اًمٓمقاف سمذًمؽ ومٝمق ُمـ أقمٔمؿ اًمٌدع اعمحرُم٦م وُمـ اختذه ديٜم٤م يًتت٤مب وم٢من شم٤مب 

 = وإٓ ىمتؾ.
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 التزام ما بني الركن والباب:

 .٤0مب ومٞمْمع صدره ووضمٝمف وذراقمٞمف قمٚمٞمفوًمف أن يٚمتزم ُم٤م سملم اًمريمـ واًمٌ -98

وًمٞمس ًمٚمٓمقاف ذيمر ظم٤مص. ومٚمف أن ي٘مرأ ُمـ اًم٘مرآن أو اًمذيمر ُم٤م ؿم٤مء  -93

 ًم٘مقًمف صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ:

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

وأمحد واًمٌٞمٝم٘مل قمـ يٕمغم سمـ أُمٞم٦م ىم٤مل: ـمٗم٧م  "8341"وُم٤م أطمًـ ُم٤م روى قمٌد اًمرزاق 

يمٜم٧م قمٜمد اًمريمـ اًمذي يكم اًم٤ٌمب  ريض اهلل قمٜمف ومٚمام "وذم رواي٦م ُمع قمثامن"ُمع قمٛمر سمـ اخلٓم٤مب 

مم٤م يكم احلجر أظمذت سمٞمده ًمٞمًتٚمٛمف وم٘م٤مل: أُم٤م ـمٗم٧م ُمع رؾمقل اهلل؟ ىمٚم٧م: سمغم ىم٤مل: ومٝمؾ رأيتف 

يًتٚمٛمف؟ ىمٚم٧م: ٓ ىم٤مل: وم٤مٟمٗمذ قمٜمؽ وم٢من ًمؽ ذم رؾمقل اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ أؾمقة 

 )ن(طمًٜم٦م.

0

ي٨م هبام إمم ُمرشم٦ٌم روي ذًمؽ قمـ اًمٜمٌل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ ُمـ ـمري٘ملم يرشم٘مل احلد 

احلًـ ويزداد ىمقة سمثٌقت اًمٕمٛمؾ سمف قمـ مجع ُمـ اًمّمح٤مسم٦م ُمٜمٝمؿ اسمـ قم٤ٌمس ريض اهلل قمٜمف 

وىم٤مل: هذا اعمٚمتزم سملم اًمريمـ واًم٤ٌمب وصح ُمـ ومٕمؾ قمروة سمـ اًمزسمػم أيْم٤م ويمؾ ذًمؽ خمرج ذم 

 "2098"إطم٤مدي٨م اًمّمحٞمح٦م 

 :"981ص "وىم٤مل ؿمٞمخ اإلؾمالم اسمـ شمٞمٛمٞم٦م ذم ُمٜمًٙمف 

وهق ُم٤م سملم احلجر إؾمقد واًم٤ٌمب ومٞمْمع قمٚمٞمف صدره ووضمٝمف  –ي٠ميت اعمٚمتزم  وإن أطم٥م أن

ومٕمؾ ذًمؽ. وًمف أن يٗمٕمؾ ذًمؽ ىمٌؾ ـمقاف  -وذراقمٞمف ويمٗمٞمف ويدقمق وي٠ًمل اهلل شمٕم٤ممم طم٤مضمتف 

اًمقداع وم٢من هذا آًمتزام ٓ ومرق سملم أن يٙمقن طم٤مل اًمقداع أو همػمه واًمّمح٤مسم٦م يم٤مٟمقا يٗمٕمٚمقن 

ق وىمػ قمٜمد اًم٤ٌمب ودقم٤م هٜم٤مك ُمـ همػم اًمتزام ًمٚمٌٞم٧م يم٤من طمًٜم٤م ذًمؽ طملم يدظمٚمقن ُمٙم٦م ... وًم

 )ن(وم٢مذا ومم ٓ ي٘مػ وٓ يٚمتٗم٧م وٓ يٛمٌم اًم٘مٝم٘مرى.



  

 

48 

 

  
  مناسك الحج والعمرة

اًمٓمقاف سم٤مًمٌٞم٧م صالة وًمٙمـ اهلل أطمؾ ومٞمف اًمٜمٓمؼ ومٛمـ ٟمٓمؼ ومال يٜمٓمؼ إٓ "

 .0"وم٠مىمٚمقا ومٞمف اًمٙمالم"وذم رواي٦م:  "سمخػم

ري٤من وٓ طم٤مئض ًم٘مقًمف صغم اهلل قمٚمٞمف وٓ جيقز أن يٓمقف سم٤مًمٌٞم٧م قم -41

 وؾمٚمؿ:

 .9"2ٓ يٓمقف سم٤مًمٌٞم٧م قمري٤من"

 وىمقًمف ًمٕم٤مئِم٦م طملم ىمدُم٧م ُمٕمتٛمرة ذم طمج٦م اًمقداع:

 0 "4اومٕمكم يمام يٗمٕمؾ احل٤مج همػم أن ٓ شمٓمقذم سم٤مًمٌٞم٧م ]وٓ شمّمكم[ طمتك شمٓمٝمري"

 ـــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
0

رواه اًمؽمُمذي وهمػمه واًمرواي٦م إظمرى ًمٚمٓمؼماين وهق طمدي٨م صحٞمح يمام طم٘م٘متف ذم  

 . ىم٤مل ؿمٞمخ اإلؾمالم:"20"اإلرواء 

سم٠مُمره وٓ سم٘مقًمف وٓ سمتٕمٚمٞمٛمف سمؾ وًمٞمس ومٞمف ذيمر حمدود قمـ اًمٜمٌل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ ٓ 

يدقمق ومٞمف سم٤ًمئر إدقمٞم٦م اًمنمقمٞم٦م وُم٤م يذيمره يمثػم ُمـ اًمٜم٤مس ُمـ دقم٤مء ُمٕملم حت٧م اعمٞمزاب وٟمحق 

 )ن(ذًمؽ ومال أصؾ ًمف.

2

وُمـ هذا احلدي٨م ذه٥م اجلٛمٝمقرإمم أن ؾمؽم اًمٕمقرة ذط ًمّمح٦م اًمٓمقاف وذه٥م  

٤ًم و مل يًؽمقمقرشمف اعمٖمٚمٔم٦م ي٤مٟمًمٞمس سمنمط  و اًمّمحٞمح أن ُمـ ـم٤مف قمرأسمقطمٜمٞمٗم٦م إمم أن ذًمؽ 

 ومٓمقاومف همػم صحٞمح ًمٜمٝمل اًمٜمٌل صغم اهلل قمٚمٞمف وآًمف وؾمٚمؿ.

9

هريرة ورواه اًمؽمُمذي ُمـ طمدي٨م قمكم واسمـ قم٤ٌمس وهق خمرج  ُمتٗمؼ قمٚمٞمف ُمـ طمدي٨م أيب 

 )ن(."0012"ذم اإلرواء 

4

 = ليحٟ الٌواف؟ الوضوءىسط يهل  
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 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ا هبذا احلدي٨م وسم٤محلدي٨م ذط ًمّمح٦م  اًمٓمقاف و اؾمتدًمقف ذه٥م أيمثر اًمٕمٚمامء إمم أٟم

اًم٤ًمسمؼ))اًمٓمقاف سم٤مًمٌٞم٧م صالة...اًمخ(( وىمد ُروي هذا احلدي٨م ُمرومققم٤ًم وُمقىمقوم٤ًم ورضمح  

اًمٜم٤ًمئل و اًمٌٞمٝم٘مل و اعمٜمذري  و اًمٜمقوي وهمػمهؿ وىمٗمف و اؾمتدًمقا أيْم٤ًم سم٠من اًمٜمٌل صغم اهلل قمٚمٞمف 

ؾ اًمٕمٚمؿ إمم وآًمف وؾمٚمؿ شمقو٠م صمؿ ـم٤مف وىمد ىم٤مل ظمذوا قمٜمل ُمٜم٤مؾمٙمٙمؿ و ذه٥م مج٤مقم٦م  ُمـ أه

 ُمًتح٥م وًمٞمس سمنمط و اظمت٤مرهذا اًم٘مقل ؿمٞمخ اإلؾمالم اسمـ شمٞمٛمٞم٦م رمحف اهلل. اًمقوقءأن 

(: واًمذيـ أوضمٌقا اًمُقوقء ًمٚمٓمقاف ًمٞمس 20/219)  "جمٛمقع  اًمٗمت٤موى"وىم٤مل يمام ذم 

ُمٕمٝمؿ طمج٦م  أصاًل  وم٢مٟمف  مل يٜم٘مؾ أطمد قمـ اًمٜمٌل صغم اهلل قمٚمٞمف وآًمف وؾمٚمؿ ٓ سم٢مؾمٜم٤مد صحٞمح 

 ٠مٟمف ىمد طم٩م  ُمٕمف ظمالئؼ قمٔمٞمٛم٦م وىمد اقمتٛمرسمأُمر سم٤مًمقوقء ًمٚمٓمقاف ُمع اًمٕمٚمؿ   وٓ وٕمٞمػ أٟمف

قُمٛمرًا ُمتٕمددة  و اًمٜم٤مس يٕمتٛمرون  ُمٕمف ومٚمق يم٤من اًمقوقء ومرو٤ًم ًمٚمٓمقاف ًمٌٞمَّٜمف اًمٜمٌل صغم اهلل 

ـ صم٧ٌم ذم  ًمٙمو ا هيٛمٚمققمٚمٞمف وآًمف وؾمٚمؿ سمٞم٤مٟم٤ًم قم٤مُم٤ًم وًمقسمٞمٜمف ًمٜم٘مؾ ذًمؽ اعمًٚمٛمقن قمٜمف ومل

شمقو٠م وهذا وطمده ٓ يدل قمغم اًمقضمقب وم٢مٟمف ىمد يم٤من يتقو٠م ًمٙمؾ صالة اًمّمحٞمح أٟمف عم٤م ـم٤مف 

 وىمد ىم٤مل)) إين يمره٧م أن أذيمر اهلل إٓ قمغم ـمٝمر(( ومتٞمٛمؿ ًمرد اًمًالم اهــ.

 وهذا اًم٘مقل اظمت٤مره  اسمـ طمزم إٓ أٟمف أسم٤مح  اًمٓمقاف  ًمٚمٜمٗم٤ًمء و اؾمتدل سمٕمْمٝمؿ

(( وضوء إذا ق٠ٔ لٓيالةإ٘ام ًأورت بٝلسمحدي٨م  اسمـ قم٤ٌمس ريض اهلل قمٜمٝمام)) ًمالؾمتح٤ٌمب

 طمدي٨م صحٞمح أظمرضمف أسمق داود وهمػمه و أصٚمف ذم ُمًٚمؿ. قوه

أومْمؾ  اًمقوقءوىمد رضمح  اسمـ سم٤مز اًم٘مقل إول ورضمح اسمـ قمثٞمٛملم  اًم٘مقل اًمث٤مين ًمٙمـ 

( 1/911)"اًمنمح اعمٛمتع"اشم٤ٌمقم٤ًم ًمٚمٜمٌل صغم اهلل قمٚمٞمف وآًمف وؾمٚمؿ . اٟمٔمر 

 (9/020)"ومتح اًمٕمالم"( و229ــ1/222)"اعمٖمٜمل"و
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وم٢مذا اٟمتٝمك ُمـ اًمِمقط اًم٤ًمسمع همٓمك يمتٗمف إيٛمـ واٟمٓمٚمؼ إمم ُم٘م٤مم  -40

ـْ َُمَ٘م٤مِم إسِْمَراِهٞمَؿ ُُمَّمغّمً }: إسمراهٞمؿ، وىمرأ ُذوا ُِم
ِ  . {َواختَّ

 .2وضمٕمؾ اعم٘م٤مم سمٞمٜمف وسملم اًمٙمٕم٦ٌم وصغم قمٜمده ريمٕمتلم -42

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
0

ُمتٗمؼ قمٚمٞمف ُمـ طمدي٨م قم٤مئِم٦م واًمٌخ٤مري ُمـ طمدي٨م ضم٤مسمر واًمزي٤مدة ًمف وهق خمرج ذم  

 )ن(."030"اعمّمدر اًم٤ًمسمؼ 

2

وه٤مشم٤من اًمريمٕمت٤من ؾمٜم٦م قمٜمد اجلٛمٝمقر ًمٗمٕمؾ اًمٜمٌل صغم اهلل قمٚمٞمف وآًمف وؾمٚمؿ وهٜم٤مك ىمقل  

 ًمٚمِم٤مومٕمل وهق اًمقضمقب ًم٘مقًمف شمٕم٤ممم)) واختذوا ُمـ ُم٘م٤مم إسمراهٞمؿ ُمّمغم(( و ًم٘مقًمف صغم اهلل

(( ال إال أن تٌوعحلدي٨م))(( و اًمراضمح  اًم٘مقل إول خذوا عٕي وٕٝشْْمقمٚمٞمف وآًمف وؾمٚمؿ))

و أُم٤م احلدي٨م  ومٝمق أُمٌرُمٜمف  سم٤مًمريمٕمتلم ي٦م ومٗمٞمٝم٤م  إُمر سم٤مخت٤مذه  ُمّمغم وًمٞمس ومٞمٝم٤م إُمروأُم٤م أ

 صغم اهلل قمٚمٞمف وآًمف وؾمٚمؿ أن ٟمٕمٛمؾ يم٠مقمامًمف ذم احل٩م وهذه  إقمامل ُمٜمٝم٤م اًمريمـ و اًمقاضم٥م و

 اعمًتح٥م ويدل قمغم ذًمؽ دًمٞمؾ آظمر واهلل أقمٚمؿ.

 (9/026)"ومتح اًمٕمالم"( و1/292)"اعمٖمٜمل"اٟمٔمر

 وْٝن الركَتني؟ 

ُيًتح٥م أن شمٙمقن ظمٚمػ اعم٘م٤مم ويٙمقن اعم٘م٤مم سمٞمٜمف وسملم اًمٌٞم٧م وم٢من شمٞمن و إٓ صغم ذم  أي 

د ُمـ أهؾ ُمٙم٤من ُمـ اعمًجد احلرام وم٢مٟمف ًمف أن يّمكم طمٞم٨م ؿم٤مء سم٤مإلمج٤مع  ٟم٘مؾ اإلمج٤مع همػم واطم

 اًمٕمٚمؿ يم٤مسمـ اعمٜمذر و اسمـ قمٌداًمؼم وهمػممه٤م.

: إذا اطمت٤مج أن يّمكم اًمريمٕمتلم ظم٤مرج احلرم ومٚمف ذًمؽ ومٗمل اًمٌخ٤مري قمـ أم ؾمٚمٛم٦م  تٕبٗه

اؿمتٙم٧م وم٠مُمره٤م رؾمقل اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف وآًمف وؾمٚمؿ أن شمٓمقف ُمـ وراء  ٤مريض اهلل قمٜمٝم٤م أهن

 = طمتك ظمرضم٧م. ل: ومل شمّمؾاًمٜم٤مس وهل رايم٦ٌم ىم٤م
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٤َم اًْمَٙم٤مومُِرونَ }وىمرأ ومٞمٝمام:  -49  . 0{ىُمْؾ ُهَق اهللَُّ َأطَمدٌ }و  {ىُمْؾ َي٤م َأهيه

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

خ٤مري ذم صحٞمحف قمـ قمٛمر سمـ اخلٓم٤مب ريض اهلل قمٜمف أٟمف ـم٤مف سم٤مًمٌٞم٧م وصغم وقمٚمؼ اًمٌ

 (9/021( وومتح اًمٕمالم )0626اٟمٔمر اًمٗمتح ) اًمريمٕمتلم سمذي ـمقى سمٕمد ُم٤م ـمٚمٕم٧م اًمِمٛمس.

 ون ٘يس ركَتي الٌواف؟

ذم  احلؾ  ًمٕمٛمقم  اًمّمحٞمح اًمذي قمٚمٞمف اجلٛمٝمقرأٟمف يّمكم ُمتك ذيمره٤م ذم  احلرم أو

 (9/021(( اٟمٔمرومتح اًمٕمالم)سٖٗٝ فٓٗيٖٓٝ إذا ذكرهٝون ٘ٝم عن صالة أو ٘طمدي٨م))

 إذا صذ ادْتوبٟ بَد ضوافه فٖل جتزئه  عن ركَتي الٌواف؟

ع  صالة سمٕمد اًمٓمقاف وم٠مضمزأشمف ذم اعم٠ًمًم٦م ىمقٓن إول : أهن٤م دمزئف ٕن اعم٘مّمقد وىمق

 يْم٦م يمتحٞم٦م اعمًجد.اًمٗمر

ٜم٦م ُمٕمٞمٜم٦م وٓ ٟمٕمٚمؿ دًمٞماًل يدل قمغم واًمث٤مين : ٓ دمزئف ويّمكم اًمريمٕمتلم سمٕمد اًمٗمر يْم٦م ٕهن٤م ؾم

أن اعم٘مّمقد هق وىمقع  اًمّمالة سمٕمد اًمٓمقاف أي٤ًم يم٤مٟم٧م  سمخالف حتٞم٦م اعمًجد وم٘مد ضم٤مءت  أدًم٦م 

 ُمتٙم٤مصمرة ذم  ذًمؽ و اًم٘مقل اًمث٤مين أىمرب  و اهلل أقمٚمؿ.

 (9/021)"ومتح اًمٕمالم"( و1/299)"اعمٖمٜمل"اٟمٔمر

 الٌواف وصالة الركَتني بَد صالة الِجروالَن؟

ال متَٕوا أحدًا ضٝف هبذا الب٠ٗ "ضمقازإُمريـ حلدي٨م ضمٌػم سمـ ُمٓمٕمؿ ُمرومققم٤ًم  اًمّمحٞمح

 ."وصذ أيٟ شٝعٟ صٝء ون لٗل أوهنٝر

0

 هذا اؾمتحٌف مج٤مقم٦م ُمـ أهؾ اًمٕمٚمؿ حلدي٨م ضم٤مسمراًمٓمقيؾ وهققمٜمد ُمًٚمؿ. 
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سملم يديف  دي اعمّمكم هٜم٤مك وٓ يدع أطمدا يٛمرويٜمٌٖمل أن ٓ يٛمر سملم ي -44

هق يّمكم ًمٕمٛمقم إطم٤مدي٨م اًمٜم٤مهٞم٦م قمـ ذًمؽ وقمدم صمٌقت اؾمتثٜم٤مء اعمًجد احلرام و

 .2!0ُمٜمٝم٤م سمٚمف ُمٙم٦م يمٚمٝم٤م

 9صمؿ إذا ومرغ ُمـ اًمّمالة ذه٥م إمم زُمزم ومنمب ُمٜمٝم٤م وص٥م قمغم رأؾمف -41

 وم٘مد ىم٤مل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ:

 ، وىم٤مل:1"4ُم٤مء زُمزم عم٤م ذب ًمف"

 وىم٤مل:. 6"إهن٤م ُم٤ٌمريم٦م وهل ـمٕم٤مم ـمٕمؿ، ]وؿمٗم٤مء ؾم٘مؿ[ "

 ـــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
0

 شم٘مدم اًمٙمالم قمغم هذه اعم٠ًمًم٦م. 

2

 )ن(."091و 29و 20ص "راضمع اعم٘مدُم٦م وإصؾ  

9

طمج٦م اًمٜمٌل صغم "اهلل قمٚمٞمف وآًمف وؾمٚمؿ ومٕمؾ ذًمؽ يمام ذم ُمًٜمد أمحد واٟمٔمر ٕن اًمٜمٌل صغم 

 (18)ص"اهلل قمٚمٞمف وآًمف وؾمٚمؿ

4

(: ))عم٤م ذب ًمف(( ٕٟمف ؾم٘مٞم٤م اهلل وهمٞم٤مصمف ًمقًمد 1/414)"ومٞمض اًم٘مدير"ىم٤مل اعمٜم٤موي ذم  

سمف مجع ُمـ اًمٕمٚمامء ٞمٚمف ومٌ٘مل همٞم٤مصم٤ًم عمـ سمٕمده ومٛمـ ذسمف سم٢مظمالص وضمد ذًمؽ اًمٖمقث وىمد ذظمٚم

 ٤مًم٥م ومٜم٤مًمقه٤م اهــ.عمٓم

1

طمدي٨م صحٞمح يمام ىم٤مل مجع ُمـ إئٛم٦م وىمد ظمرضمتف وشمٙمٚمٛم٧م قمغم ـمرىمف ذم إرواء اًمٖمٚمٞمؾ  

 )ن(."889"وأطمده٤م ذم اًمّمحٞمح٦م  "0029"

6

 "0116"طمدي٨م صحٞمح رواه اًمٓمٞم٤مًمز وهمػمه وهق خمرج ذم اًمّمحٞمح٦م حت٧م طمدي٨م  

 )ن(وهمػمه٤م.
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 0"اًمً٘مؿ ُمـ اًمٓمٕمؿ وؿمٗم٤مء ُمـ ُمزم ومٞمف ـمٕم٤ممظمػم ُم٤مء قمغم وضمف إرض ُم٤مء ز"

 .2صمؿ يرضمع إمم احلجر إؾمقد ومٞمٙمؼم ويًتٚمؿ قمغم اًمتٗمّمٞمؾ اعمت٘مدم -46

 السعي بني الصفا وادروة

صمؿ يٕمقد أدراضمف ًمٞمًٕمك سملم اًمّمٗم٤م واعمروة وم٢مذا دٟم٤م ُمـ اًمّمٗم٤م ىمرأ ىمقًمف  -41

َٗم٤م وَ }شمٕم٤ممم:  ٌَْٞم٧َم َأِو اقْمَتَٛمَر وَمال ضُمٜم٤َمَح قَمَٚمْٞمِف إِنَّ اًمّمَّ ـْ طَم٩مَّ اًْم ـْ ؿَمَٕم٤مِئِر اهللَِّ وَمَٛم اعمَْْرَوَة ُِم

َع ظَمػْمًا وَم٢مِنَّ اهللََّ ؿَم٤ميمٌِر قَمِٚمٞمؿٌ  ـْ شَمَٓمقَّ َف هِباَِم َوَُم  . وي٘مقل: 9{َأْن َيٓمَّقَّ

 ."ٟمٌدأ سمام سمدأ اهلل سمف"

 .٦0مومػمشم٘مل قمٚمٞمف طمتك يرى اًمٙمٕمٌ 4صمؿ يٌدأ سم٤مًمّمٗم٤م -48

 ـــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
0

 )ن(."0116"ّمدر اًم٤ًمسمؼ أظمرضمف اًمْمٞم٤مء ذم اعمخت٤مرة وهمػمه وهق خمرج ذم اعم 

2

(: واشمٗم٘مقا قمغم أن هذا آؾمتالم ًمٞمس سمقاضم٥م 8/016)"ذح ُمًٚمؿ"ىم٤مل اًمٜمقوي ذم  

 وإٟمام هق ؾمٜم٦م ًمق شمريمف مل  يٚمزُمف دم اهــ.

9

 ة  هذه  إي٦م  ُمًتح٥م ىمٌؾ اًمرىمل إمم اًمّمٗم٤م وٓيٗمٕمؾ ذًمؽ ذم سم٘مٞم٦م إؿمقاط.اءىمر 

4

تدئ ُمـ اعمروة  و ذًمؽ ٕن ومٕمؾ اًمٜمٌل وضمقسم٤ًم قمٜمد اجلٛمٝمقر وهق اًمّمحٞمح ٓجيزئف أن يٌ 

صغم اهلل قمٚمٞمف وآًمف وؾمٚمؿ وىمع سمٞم٤مٟم٤ًم ًمٚمًٕمل اًمقاضم٥م واؾمتدًمقا سم٘مقًمف صغم اهلل قمٚمٞمف وآًمف 

(( وم٢مذا اسمتدأ ُمـ اعمروة  ومِمقـمف إول ٓحي٥ًم ون عٔل عٔاًل لٗس عٓٗه أور٘ٝ فٖو ردوؾمٚمؿ))

 ومف  و اهلل أقمٚمؿ.يد ؿمقـم٤ًم ذم  آظمرـمقاؿمقـمف اًمث٤مين هق إول وقمٚمٞمف ومٞمز ويٙمقن
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ومٞمًت٘مٌؾ اًمٙمٕم٦ٌم ومٞمقطمد اهلل ويٙمؼمه ومٞم٘مقل: اهلل أيمؼم اهلل أيمؼم اهلل أيمؼم  -43

 ."صمالصم٤م"

ٓ إًمف إٓ اهلل وطمده ٓ ذيؽ ًمف ًمف اعمٚمؽ وًمف احلٛمد حيٞمل ويٛمٞم٧م وهق قمغم 

 يمؾ رء ىمدير،

ٓ إًمف إٓ اهلل وطمده ٓ ذيؽ ًمف أٟمجز وقمده وٟمٍم قمٌده وهزم إطمزاب 

 ُمرات.. ي٘مقل ذًمؽ صمالث 2وطمده

 .94ويدقمق سملم ذًمؽ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
0

ًمٞمس ُمـ اًمًٝمؾ أن رؤي٦م اًمٌٞم٧م إٓ ذم سمٕمض إُم٤ميمـ ُمـ اًمّمٗم٤م وم٢مٟمف يراه ُمـ ظمالل  

إقمٛمدة اًمتل سمٜمل قمٚمٞمٝم٤م اًمٓم٤مسمؼ اًمث٤مين ُمـ اعمًجد ومٛمـ شمٞمن ًمف ذًمؽ وم٘مد أص٤مب اًمًٜم٦م وإٓ 

 )ن(ومٚمٞمجتٝمد وٓ طمرج

2

ومل أر هذه اًمزي٤مدة ذم رء ُمـ زاد ذم إذيم٤مر: ٓ إًمف إٓ اهلل وٓ ٟمٕمٌد إٓ إي٤مه ... اًمخ  

وهق ُمـ طمدي٨م ضم٤مسمر اًمٓمقيؾ ظمالوم٤م عم٤م يقمهف  فـمرق احلدي٨م قمٜمد ُمًٚمؿ وهمػمه ممـ أظمرضم

 )ن("ىمقل اعمٕمٚمؼ قمٚمٞمف: أظمرضمف ُمًٚمؿ و ... 

9

هذا اؾمتحٌف أهؾ اًمٕمٚمؿ ًمٗمٕمؾ اًمٜمٌل صغم اهلل قمٚمٞمف وآًمف وؾمٚمؿ ذًمؽ ويٗمٕمؾ ُمثؾ هذا قمغم  

 ٗم٤م و اعمروة.اعمروة  ويٗمٕمٚمف ذم يمؾ ؿمقط قمغم اًمّم

 ( وهذا ُمتٗمؼ قمٚمٞمف.8/018:)"ذح ُمًٚمؿ"ىم٤مل اًمٜمقوي ذم 

4

أي سملم اًمتٝمٚمٞمالت سمام ؿم٤مء ُمـ اًمدقم٤مء سمام ومٞمف ظمػم اًمدٟمٞم٤م وأظمرة وإومْمؾ أن يٙمقن  

 )ن(ُم٠مصمقرا قمـ اًمٜمٌل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ أو اًمًٚمػ اًمّم٤مًمح.
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صمؿ يٜمزل ًمٞمًٕمك سملم اًمّمٗم٤م واعمروة وىم٤مل رؾمقل اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف  -11

 .0"0اؾمٕمقا وم٢من اهلل يمت٥م قمٚمٞمٙمؿ اًمًٕمل"وؾمٚمؿ: 

 ـــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
0

اًمٕمٛمرة وهق ٩م وريمـ ُمـ أريم٤من احل اعمروةا دًمٞمؾ قمغم أن اًمًٕمل سملم اًمّمٗم٤م ووهذ 

اًمّمحٞمح وهق ىمقل قم٤مئِم٦م وُمذه٥م اًمِم٤مومٕمل وُم٤مًمؽ وأمحد ذم رواي٦م وإؾمح٤مق و أيب صمقر 

و ون مل هيد فٌٓٗف بٝلب٠ٗ وبٝليِٝ و ادروة  وداود هلذا احلدي٨م و حلدي٨م اسمـ قمٛمر وومٞمف )) 

 (( وهذا اًم٘مقل رضمحف اسمـ سم٤مز و اسمـ قمثٞمٛملم رمح٦م  اهلل قمٚمٞمٝمام.ثم لّٗن 

 رة لٌٓواف بني اليِٝ وادروة؟هل ُتىسط الٌٖٝ 

اًمّمحٞمح اًمذي قمٚمٞمف اجلٛمٝمقرأٟمف ُٓيِمؽمط حلدي٨م قم٤مئِم٦م أن اًمٜمٌل صغم اهلل قمٚمٞمف وآًمف 

وؾمٚمؿ ىم٤مل هل٤م وىمد طم٤مو٧م )) اومٕمكم ُم٤م يٗمٕمؾ احل٤مج  همػم أن ٓ شمٓمقذم سم٤مًمٌٞم٧م طمتك شمٓمٝمري (( . 

 (8/13)"اعمجٛمقع"اٟمٔمر 

 هل يٌّع السَي لٓيالة  ادْتوبٟ؟

أصمٜم٤مء اًمًٕمل  ذم (: ًمق ُأىمٞمٛم٧م اًمّمالة اعمٙمتقسم٦م وهق8/13)"اعمجٛمقع" ىم٤مل اًمٜمقوي ذم

 ىمٓمٕمف وصاله٤م صمؿ سمٜمك قمٚمٞمف هذا ُمذهٌٜم٤م و سمف ىم٤مل مجٝمقر اًمٕمٚمامء اهــ.

 حْم السَي بني اليِٝ وادروة  قبل الٌواف بٝلب٠ٗ؟ 

اًمّمحٞمح أن اًمٕمٛمرة ٓ يّمح ومٞمٝم٤م اًمًٕمل ىمٌؾ اًمٓمقاف وأُم٤م احل٩م ومٞمّمح حلدي٨م أؾم٤مُم٦م 

ؽ ظمرضم٧م  ُمع اًمٜمٌل صغم اهلل قمٚمٞمف وآًمف وؾمٚمؿ طم٤مضم٤ًم ويم٤من اًمٜم٤مس ي٠مشمقٟمف ومٛمـ ىم٤مئؾ سمـ ذ ي

ي٘مقل ي٤مرؾمقل اهلل ؾمٕمٞم٧ُم ىمٌؾ  أن  أـمقف أو أظمرت ؿمٞمئ٤ًم أو ىمدُم٧م ؿمٞمئ٤ًم ومٙم٤من ي٘مقل هلؿ)) 

 اظمت٤مره  اسمـ قمثٞمٛملم وهذا اًم٘مقل( سم٢مؾمٜم٤مد صحٞمح. 2101(( أظمرضمف أسمقداود)الحرج الحرج

 = (9/096)"مومتح اًمٕمال"اٟمٔمر رمحف اهلل.
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قمـ اًمٞمٛملم واًمٞم٤ًمر وهق اعمٕمروف سم٤معمٞمؾ  "اعمقوقع"ومٞمٛمٌم إمم اًمٕمٚمؿ  -10

٤من ذم قمٝمده إظمي صمؿ يًٕمك ُمٜمف ؾمٕمٞم٤م ؿمديدا إمم اًمٕمٚمؿ أظمر اًمذي سمٕمده. ويم

 صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ وادي٤م أسمٓمح ومٞمف دىم٤مق احلّم٤م وىم٤مل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ:

 .2"ٓ ي٘مٓمع إسمٓمح إٓ ؿمدا"

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 األصواط السبَٟ بني اليِٝ وادروة هل ُيىسط فٖٗٝ ادواالة؟

اؿمؽمـمٝم٤م سمٕمض اًمٕمٚمامء و مل يِمؽمـمٝم٤م سمٕمْمٝمؿ و اًمّمحٞمح أٟمف ٓجيقزشمرك اعمقآة  سمدون  

قمذر وُمـ يم٤من ُمٕمذورًا مل  ُيِمؽمط ذم طم٘مف اعمقآة  ًم٘مقًمف صغم اهلل قمٚمٞمف وآًمف وؾمٚمؿ )) ُمـ قمٛمؾ 

 (9/091)"ومتح اًمٕمالم"ومٝمق رد (( اٟمٔمرقمٛماًل ًمٞمس قمٚمٞمف أُمرٟم٤م 

ومٞمٝم٤م ظمالف واًمّمحٞمح قمدم  ادوالة بني الٌواف بٝلب٠ٗ وبني السَي بني اليِٝ وادروة

 (9/091آؿمؽماط ٕهنام قم٤ٌمدشم٤من ُمٜمٗمّمٚمت٤من. اٟمٔمر ومتح اًمٕمالم )

 ون ّ٘ص عن السبَٟ األصواط يف السَي فٖل ييح شَٗه أم ال؟

 اًمّمحٞمح أٟمف ٓيّمح ٕٟمف أظمؾ سمريمـ.

0

 )ن(."0112"وهق طمدي٨م صحٞمح ظمالوم٤م عمـ وهؿ وهق خمرج ذم اإلرواء  

2

 . "احل٩م اًمٙمٌػم"أظمرضمف اًمٜم٤ًمئل وهمػمه وهق خمرج ذم   

 ُم٤م ٟمّمف: "934/  9"ضم٤مء ذم اعمٖمٜمل ٓسمـ ىمداُم٦م اعم٘مدد  "وم٤مئدة  "

وـمقاف اًمٜم٤ًمء وؾمٕمٞمٝمـ ُمٌم يمٚمف ىم٤مل اسمـ اعمٜمذر: أمجع أهؾ اًمٕمٚمؿ قمغم أٟمف ٓ رُمؾ قمغم 

طمقل اًمٌٞم٧م وٓ سملم اًمّمٗم٤م واعمروة وًمٞمس قمٚمٞمٝمـ اوٌٓم٤مع. وذًمؽ ٕن إصؾ ومٞمٝمام  اًمٜم٤ًمء

إفمٝم٤مر اجلٚمد وٓ ي٘مّمد ذًمؽ ذم طمؼ اًمٜم٤ًمء ٕن اًمٜم٤ًمء ي٘مّمد ومٞمٝمـ اًمًؽم وذم اًمرُمؾ 

 = وآوٌٓم٤مع شمٕمرض ًمٚمٙمِمػ
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ٕمدا طمتك ي٠ميت اعمروة ومػمشم٘مل قمٚمٞمٝم٤م ويّمٜمع ومٞمٝم٤م ُم٤م صٜمع قمغم اًمّمٗم٤م صمؿ يٛمٌم ص

 وهذا ؿمقط. 0ُمـ اؾمت٘م٤ٌمل اًم٘مٌٚم٦م واًمتٙمٌػم واًمتقطمٞمد واًمدقم٤مء

 اًمّمٗم٤م يٛمٌم ُمقوع ُمِمٞمف ويًٕمك ُمقوع صمؿ يٕمقد طمتك يرىمك قمغم -12

 ؾمٕمٞمف وهذا ؿمقط صم٤من.

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ُم٤م يدل قمغم أن اعم٠ًمًم٦م ظمالومٞم٦م قمٜمد اًمِم٤مومٕمٞم٦م وم٘مد ىم٤مل:  "11/  8"جٛمقع ًمٚمٜمقوي اعموذم 

 وضمٝملم:إن ومٞمٝم٤م 

إول وهق اًمّمحٞمح وسمف ىمٓمع اجلٛمٝمقر: أهن٤م ٓ شمًٕمك سمؾ متٌم مجٞمع اعم٤ًموم٦م ًمٞمال وهن٤مرا. 

واًمقضمف اًمث٤مين: أهن٤م إن ؾمٕم٧م ذم اًمٚمٞمؾ طم٤مل ظمٚمق اعمًٕمك اؾمتح٥م هل٤م اًمًٕمل ذم ُمقوع اًمًٕمل 

 يم٤مًمرضمؾ

ىمٚم٧م: وًمٕمؾ هذا هق إىمرب وم٢من أصؾ ُمنموقمٞم٦م اًمًٕمل إٟمام ؾمٕمل ه٤مضمر أم إؾمامقمٞمؾ 

سمٜمٝم٤م اًمٕمٓمِم٤من يمام ذم طمدي٨م اسمـ قم٤ٌمس: ومقضمدت اًمّمٗم٤م أىمرب ضمٌؾ ذم إرض شمًتٖمٞم٨م ٓ

يٚمٞمٝم٤م وم٘م٤مُم٧م قمٚمٞمف صمؿ اؾمت٘مٌٚم٧م اًمقادي شمٜمٔمر هؾ شمرى أطمدا؟ ومٚمؿ شمر أطمدا ومٝمٌٓم٧م ُمـ اًمّمٗم٤م 

طمتك إذا سمٚمٖم٧م اًمقادي رومٕم٧م ـمرف ردقمٝم٤م صمؿ ؾمٕم٧م ؾمٕمل اإلٟم٤ًمن اعمجٝمقد طمتك ضم٤موزت 

أطمدا ومٗمٕمٚم٧م ذًمؽ ؾمٌع  هؾ شمرى أطمدا؟ ومٚمؿ شمرقمٚمٞمٝم٤م ومٜمٔمرت اًمقادي صمؿ أشم٧م اعمروة وم٘م٤مُم٧م 

. أظمرضمف "ومذًمؽ ؾمٕمل اًمٜم٤مس سمٞمٜمٝمام"ُمرات. ىم٤مل اسمـ قم٤ٌمس: ىم٤مل اًمٜمٌل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ: 

 )ن(اًمٌخ٤مري ذم يمت٤مب إٟمٌٞم٤مء.

0

وأُم٤م رؤي٦م اًمٙمٕم٦ٌم ومال يٛمٙمـ أن حلٞمٚمقًم٦م اًمٌٜم٤مء سمٞمٜمف وسمٞمٜمٝم٤م يمام شم٘مدم ومٕمٚمٞمف أن جيتٝمد ذم  

 ٜمٞمع احلٞم٤مرى اًمذيـ يرومٕمقن أسمّم٤مرهؿ وأيدهيؿ إمم اًمًامء!.)ن(اؾمت٘م٤ٌمهل٤م وٓ يّمٜمع ص



  

 

58 

 

  
  مناسك الحج والعمرة

صمؿ يٕمقد إمم اعمروة وهٙمذا طمتك يتؿ ًمف ؾمٌٕم٦م أؿمقاط هن٤مي٦م آظمره٤م قمغم  -19

 .0اعمروة

واعمٌم أقمج٥م إمم اًمٜمٌل صغم اهلل قمٚمٞمف  2وجيقز أن يٓمقف سمٞمٜمٝمام رايم٤ٌم -14 0

 9وؾمٚمؿ

ٕقمز إيمرم ومال وإن دقم٤م ذم اًمًٕمل سم٘مقًمف: رب اهمٗمر وارطمؿ إٟمؽ أٟم٧م ا -11

 0سم٠مس ًمثٌقشمف قمـ مجع ُمـ اًمًٚمػ

 ـــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

0

 ًم٘مقل ضم٤مسمرذم طمديثف اًمٓمقيؾ ذم ُمًٚمؿ)) طمتك إذا يم٤من آظمرـمقاومف قمغم اعمروة((. 

أن  اجلٛمٝمقرٞمف دًٓم٦م عمذه٥م اًمِم٤مومٕمل و(: وم8/018)"ذح ُمًٚمؿ"ىم٤مل اًمٜمقوي ذم 

صم٤مٟمٞم٦م و اًمرضمقع  إمم اعمروة  صم٤مًمث٦م اًمذه٤مب ُمـ اًمّمٗم٤م إمم اعمروة  حي٥ًم ُمرة  و اًمرضمقع  إمم اًمّمٗم٤م 

وهٙمذا ومٞمٙمقن اسمتداء اًمًٌع ُمـ اًمّمٗم٤م وآظمره٤م سم٤معمروة  و ىم٤مل اسمـ سمٜم٧م اًمِم٤مومٕمل و أسمقسمٙمر 

اًمّمػمذم ُمـ أصح٤مسمٜم٤م حي٥ًم اًمذه٤مب إمم اعمروة  و اًمرضمقع  إمم اًمّمٗم٤م ُمرة  واطمدة  ومٞم٘مع 

ًٚمٛملم قمغم شمٕم٤مىم٥م آظمراًمًٌع ذم اًمّمٗم٤م وهذا  احلدي٨م اًمّمحٞمح يرد قمٚمٞمٝمام ويمذًمؽ قمٛمؾ اعم

 اهـ إزُم٤من  واهلل أقمٚمؿ.

ام أٟمف ىمٚم٧م : وصم٧ٌم قمٜمد اسمـ أيب ؿمٞم٦ٌم سم٢مؾمٜم٤مد صحٞمح قمـ اسمـ قمٛمرريض اهلل قمٜمٝم

 ؿ سم٤معمروة(( .ىم٤مل:))اومتتح سم٤مًمّمٗم٤م و اظمت

2

 ف إوممًمٙمٜمف ظمال ٕن اًمٜمٌل صغم اهلل قمٚمٞمف وآًمف وؾمٚمؿ ؾمٕمك رايم٤ًٌم ومٝمق دًمٞمؾ قمغم اجلقاز 

 مم ذًمؽ.إومم  إذا مل  حيت٩م  إ

9

 )ن(."صحٞمح ُمًٚمؿ"رواه أسمق ٟمٕمٞمؿ ذم ُمًتخرضمف قمغم  
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وسمذًمؽ  29وم٢مذا اٟمتٝمك ُمـ اًمِمقط اًم٤ًمسمع قمغم اعمروة ىمص ؿمٕمر رأؾمف -16

٤مإلطمرام ويٛمٙم٨م هٙمذا طمالٓ إمم يقم سمشمٜمتٝمل اًمٕمٛمرة وطمؾ ًمف ُم٤م طمرم قمٚمٞمف 

 اًمؽموي٦م.

وُمـ يم٤من أطمرم سمٖمػم قمٛمرة احل٩م. ومل يٙمـ ؾم٤مق اهلدي ُمـ احلؾ ومٕمٚمٞمف  -11

شم٤ٌمقم٤م ُٕمر اًمٜمٌل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ واشم٘م٤مء ًمٖمْمٌف وأُم٤م ُمـ ؾم٤مق أن يتحٚمؾ ا

 اهلدي ومٞمٔمؾ ذم إطمراُمف وٓ يتحٚمؾ إٓ سمٕمد اًمرُمل يقم اًمٜمحر.

 اإلهالل باحلج يوم الرتوية:

وم٢مذا يم٤من يقم اًمؽموي٦م وهق اًمٞمقم اًمث٤مُمـ ُمـ ذي احلج٦م أطمرم وأهؾ  -18

ُمـ آهمت٤ًمل واًمتٓمٞم٥م  ٘م٤متقمٜمد اإلطمرام سم٤مًمٕمٛمرة ُمـ اعمٞم ومٞمٗمٕمؾ يمام ومٕمؾ 0سم٤محل٩م

 وًمٌس اإلزار واًمرداء واًمتٚمٌٞم٦م. وٓ ي٘مٓمٕمٝم٤م إٓ قم٘م٥م رُمل مجرة اًمٕم٘م٦ٌم.

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
0

قمـ اسمـ ُمًٕمقد واسمـ قمٛمر ريض اهلل قمٜمٝمام سم٢مؾمٜم٤مديـ  "63و 68/  4"رواه اسمـ أيب ؿمٞم٦ٌم  

صحٞمحلم وقمـ اعمًٞم٥م سمـ راومع اًمٙم٤مهكم وقمروة سمـ اًمزسمػم ورواه اًمٓمؼماين ُمرومققم٤م سمًٜمد 

 )ن(."248/  9"وٕمٞمػ يمام ذم اعمجٛمع 

2

سم٤ًم قمٜمد اجلٛمٝمقر وهق اًمّمحٞمح ُٕمراًمٜمٌل صغم اهلل قمٚمٞمف وآًمف وؾمٚمؿ أو طمٚمؼ وضمق 

 سم٤مًمتحٚمؾ سمف و ذه٥م اًمِم٤مومٕمٞم٦م إمم أٟمف ريمـ.

9

/  9راضمع اًمٗمتح "أو طمٚمؼ إذا يم٤من سملم قمٛمرشمف وطمجف ومؽمه يم٤مومٞم٦م يٓمقل اًمِمٕمر ظمالهل٤م.  

 )ن(."444
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 وحيرم ُمـ اعمقوع اًمذي هق ٟم٤مزل ومٞمف طمتك أهؾ ُمٙم٦م حيرُمقن ُمـ ُمٙم٦م. -13

، ويٌٞم٧م ومٞمٝم٤م طمتك يّمكم ؾم٤مئر 2صمؿ يٜمٓمٚمؼ إمم ُمٜمك ومٞمّمغم ومٞمٝم٤م اًمٔمٝمر -61

 ىمٍمًا دون مجع. اخلٛمس اًمّمٚمقات

 إىل عرفة: االنطالق

وهق يٚمٌل أو يٙمؼم يمؾ  0وم٢مذا ـمٚمٕم٧م ؿمٛمس يقم قمروم٦م اٟمٓمٚمؼ إمم قمروم٦م -60

ذًمؽ ومٕمؾ أصح٤مب اًمٜمٌل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ وهؿ ُمٕمف ذم طمجتف يٚمٌل اعمٚمٌل ومال 

 .2يٜمٙمر قمٚمٞمف ويٙمؼم اعمٙمؼم ومال يٜمٙمر قمٚمٞمف

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
0

ه٥م سمٕمض أٟمف ٓهيؾ سم٤محل٩م إٓ اًمٞمقم اًمث٤مُمـ و ذ هذا هق اًمّمحٞمح وهق ىمقل  اجلٛمٝمقر 

ٕول ومٗمل اًمّمحٞمحلم قمـ اًمٕمٚمامء إمم أٟمف ُيًتح٥م أن هيؾ ُمـ سمداي٦م  ذي احلج٦م واًمّمحٞمح ا

ي٩م ىم٤مل ىمٚم٧م ٓسمـ قمٛمر: أرى اًمٜم٤مس إذا أهؾ هالل ذي احلج٦م أهٚمقا ومل  هتؾ أٟم٧م قمٌٞمد سمـ ضمر

طمتك يٙمقن يقم اًمؽموي٦م وم٘م٤مل اسمـ قمٛمر ريض اهلل قمٜمٝمام: إين مل أَر رؾمقل صغم اهلل قمٚمٞمف وآًمف 

 ٌٕم٨م سمف راطمٚمتف.ٜمؿ هيؾ طمتك شموؾمٚم

(: واخلالف ذم آؾمتح٤ٌمب ويمؾ ُمٜمٝمام 8/36)"ذح ُمًٚمؿ"ىم٤مل اًمٜمقوي رمحف اهلل ذم

 (1/261)"اعمٖمٜمل"ضم٤مئزسم٤مإلمج٤مع. اٟمٔمر

2

(: اًمًٜم٦م أن يّمكم اًمٔمٝمر يقم اًمؽموي٦م سمٛمٜمك 8/32)"اعمجٛمقع"ىم٤مل اًمٜمقوي رمحف اهلل ذم  

 وسمف ىم٤مل اجلٛمٝمقر اهــ.
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، وهق ُمٙم٤من ىمري٥م ُمـ قمروم٤مت وًمٞمس ُمٜمٝم٤م وئمؾ هب٤م 94صمؿ يٜمزل ذم ٟمٛمرة -62

 ىمٌؾ اًمزوال.إمم ُم٤م 

. وهل ىمٌٞمؾ قمروم٦م وومٞمٝم٤م 0وم٢مذا زاًم٧م اًمِمٛمس رطمؾ إمم قمرٟم٦م وٟمزل ومٞمٝم٤م -69

 .0خيٓم٥م اإلُم٤مم اًمٜم٤مس ظمٓم٦ٌم شمٜم٤مؾم٥م اعم٘م٤مم

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
0

)ومٛمٙم٨م ىمٚمٞماًل طمتك ـمٚمٕم٧م اًمِمٛمس(( ىم٤مل اًمٜمقوي رمحف اهلل ًم٘مقل ضم٤مسمرقمٜمد ُمًٚمؿ ) 

(: ومٞمف أن اًمًٜم٦م أن ٓ خيرضمقا ُمـ ُمٜمك طمتك شمٓمٚمع اًمِمٛمس وهذا 8/081)"ذح ُمًٚمؿ"ذم

 ُمتٗمؼ قمٚمٞمف اهــ.

2

 )ن(أظمرضمف اًمِمٞمخ٤من. 

9

٘مف ًمِمدة اًمزطم٤مم وم٢مذا ضم٤موزمه٤م إمم قمروم٦م ومال ٞميتٕمذر اًمٞمقم حت٘م ىمد هذا اًمٜمزول واًمذي سمٕمده 

 :"068/  26"اهلل ىم٤مل ؿمٞمخ اإلؾمالم اسمـ شمٞمٛمٞم٦م ذم اًمٗمت٤موى طمرج إن ؿم٤مء 

وأُم٤م ُم٤م شمْمٛمٜمتف ؾمٜم٦م رؾمقل اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ ُمـ اعم٘م٤مم سمٛمٜمك يقم اًمؽموي٦م واعمٌٞم٧م 

إمم اًمزوال  -اًمتل سملم اعمِمٕمر احلرام وقمروم٦م  -هب٤م اًمٚمٞمٚم٦م اًمتل ىمٌؾ يقم قمروم٦م صمؿ اعم٘م٤مم ب قمرٟم٦م 

واًمّمالشملم ذم أصمٜم٤مء اًمٓمريؼ سمٌٓمـ قمرٟم٦م ومٝمذا يم٤معمجٛمع قمٚمٞمف  واًمذه٤مب ُمٜمٝم٤م إمم قمروم٦م واخلٓم٦ٌم

سملم اًمٗم٘مٝم٤مء وإن يم٤من يمثػم ُمـ اعمّمٜمٗملم ٓ يٛمٞمزه وأيمثر اًمٜم٤مس ٓ يٕمرومف ًمٖمٚم٦ٌم اًمٕم٤مدات 

 )ن(اعمحدصم٦م.

4

سم٧م ًمف سمٜمٛمرة  ومٜمزل  هب٤م(( ىم٤مل اًمٜمقوي ذم يض اهلل قمٜمف: ))ومقضمد اًم٘م٦ٌم ىمد رضًم٘مقل ضم٤مسمرر 

ح٤ٌمب اًمٜمزول سمٜمٛمرة  إذا ذهٌقا ُمـ ُمٜمك ٕن اًمًٜم٦م  أن  ٓ (: ومٞمف اؾمت8/081)"ذح ُمًٚمؿ"

 يدظمٚمقا قمروم٤مت إٓ سمٕمد زوال  اًمِمٛمس وسمٕمد صاليت اًمٔمٝمر واًمٕمٍممجٕم٤ًم اهــ.
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 .2صمؿ يّمكم سم٤مًمٜم٤مس اًمٔمٝمر واًمٕمٍم ىمٍما ومجٕم٤م ذم وىم٧م اًمٔمٝمر -64

 .9وي١مذن هلام أذاٟم٤م واطمدا وإىم٤مُمتلم -61

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
0

: ومٞمف "ذطمف"ًم٘مقل ضم٤مسمرريض اهلل قمٜمف قمٜمد ُمًٚمؿ ))ومخٓم٥م اًمٜم٤مس(( ىم٤مل اًمٜمقوي ذم  

ٜم٦م سم٤مشمٗم٤مق مج٤مهػماًمٕمٚمامء اؾمتح٤ٌمب اخلٓم٦ٌم  ًمإلُم٤مم سم٤محلجٞم٩م  يقم قمروم٦م ذم هذا اعمقوع وهق ؾم

 وظم٤مًمػ ومٞمٝم٤م اعم٤مًمٙمٞم٦م اهــ.

2

ًم٘مقل ضم٤مسمرريض اهلل قمٜمف قمٜمد ُمًٚمؿ))صمؿ أذن صمؿ أىم٤مم ومّمغم اًمٔمٝمرصمؿ أىم٤مم ومّمغم  

(: ومٞمف أٟمف ُينمع  اجلٛمع  سملم اًمٔمٝمر 081ــ8/084)"ذطمف"اًمٕمٍم(( ىم٤مل اًمٜمقوي ذم 

ومٞمٛمـ يم٤من ُمـ ُمٙم٦م أو واًمٕمٍمهٜم٤مك ذم ذًمؽ اًمٞمقم وىمد أمجٕم٧م إُم٦م قمٚمٞمف اهــ. واظمتٚمٗمقا 

ضمقاره٤م سمٛم٤ًموم٦م دون ُم٤ًموم٦م اًم٘مٍم و اًمّمحٞمح  أهنؿ جيٛمٕمقن ٕن  اجلٛمع سمٕمروم٦م مجع ًمٚمٜمًؽ 

ومٞمجقزًمٙمؾ أطمد وهلذا اًمٜمٌل صغم اهلل قمٚمٞمف وآًمف وؾمٚمؿ مجع  ومجع  ُمٕمف ُمـ طميُمـ اعمٙمٞملم 

 (1/264)"اعمٖمٜمل"اظمت٤مرهذا  اًم٘مقل اسمـ ىمداُم٦م. اٟمٔمروهمػمهؿ ومل ي٠مُمرهؿ سمؽمك اجلٛمع و

 ون فٝته اجلٔع  وع اإلوٝم فٖل جئع وِٕردًا؟

 اًمّمحٞمح اًمذي قمٚمٞمف اجلٛمٝمقرأن  ًمف أن جيٛمع ُمٜمٗمردًا و ىمد صح ذًمؽ قمـ اسمـ قمٛمر.

 هل يّن اليالة  اإلوٝم وون وَه؟

أُم٤م ُمـ يم٤من ُم٤ًمومرًا ؾمٗمرًا يقضم٥م اًم٘مٍمومٞم٘مٍماًمّمالة سمٖمػمظمالف قمٜمد أهؾ اًمٕمٚمؿ و 

و اًمّمحٞمح أهنؿ ي٘مٍمون ٕن اًمٜمٌل صغم اهلل قمٚمٞمف  اظمتٚمٗمقا ومٞمٛمـ يم٤من ُمـ أهؾ ُمٙم٦م قمغم ىمقًملم 

و ىمقًمف))أمتقا وم٢مٟم٤م ؾمٗمر(( هذا  وآًمف وؾمٚمؿ صغم سم٤مًمٜم٤مس  ومل  ي٠مُمرهؿ سم٤مإلمت٤مم ذم هذا اعمقوع

 ًمف ذم ومتح ُمٙم٦م وهذا اًم٘مقل اظمت٤مره  ؿمٞمخ اإلؾمالم و اسمـ سم٤مز و اسمـ قمثٞمٛملم.٤مىم

9

 هذا هق اًمّمحٞمح ًمٔم٤مهرطمدي٨م ضم٤مسمرريض اهلل قمٜمف وىمد شم٘مدم. 
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 0وٓ يّمكم سمٞمٜمٝمام ؿمٞمئ٤م -66

و ُمع ُمـ أصالهتام ُمع اإلُم٤مم، ومٚمٞمّمٚمٝمام يمذًمؽ وطمده،  وُمـ مل يتٞمن ًمف -61

 .2طمقًمف ُمـ أُمث٤مًمف

 الوقوف يف عرفة

إن شمٞمن ًمف  9صمؿ يٜمٓمٚمؼ إمم قمروم٦م ومٞم٘مػ قمٜمد اًمّمخرات أؾمٗمؾ ضمٌؾ اًمرمح٦م -68

 .4ذًمؽ وإٓ ومٕمروم٦م يمٚمٝم٤م ُمقىمػ

 ـــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

0

ىمٚم٧م: ويمذًمؽ مل يٜم٘مؾ قمٜمف صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ أٟمف شمٓمقع ىمٌؾ اًمٔمٝمر وسمٕمد اًمٕمٍم هٜم٤م  

 )ن(وذم ؾم٤مئر أؾمٗم٤مره ومل يث٧ٌم أٟمف صغم ؿمٞمئ٤م ُمـ اًمرواشم٥م ومٞمٝم٤م إٓ ؾمٜمتل اًمٗمجر واًمقشمر.

2

 )ن(( .21/83/9) "خمتٍم اًمٌخ٤مري"اًمٌخ٤مري قمـ اسمـ قمٛمر شمٕمٚمٞم٘م٤ًم. اٟمٔمر  

9

))ومجٕمؾ سمٓمـ ٟم٤مىمتف اًم٘مّمقاء إمم اًمّمخرات(( ىم٤مل ًم٘مقل ضم٤مسمرريض اهلل قمٜمف قمٜمد ُمًٚمؿ 

(: ُيًتح٥م أن ي٘مػ قمٜمد اًمّمخرات اعمذيمقرات وهل 8/081)"ذطمف"اًمٜمقوي ذم 

صخرات ُمٗمؽمؿم٤مت ذم  أؾمٗمؾ ضمٌؾ اًمرمح٦م  وهق اجلٌؾ اًمذي سمقؾمط أرض قمروم٤مت ومٝمذا هق 

 اعمقىمػ اعمًتح٥م اهــ.

4

وقمروم٦م يمٚمٝم٤م ُمقىمػ((  حلدي٨م ضم٤مسمرريض اهلل قمٜمف قمٜمد ُمًٚمؿ ُمرومققم٤ًم))وىمٗم٧ُم ه٤مهٜم٤م 

 أهؾ اًمٕمٚمؿ.مجٞمع وهلذا جُيزىء اًمقىمقف ذم مجٞمع قمروم٦م  قمٜمد 

 حْم الوقوف بَرفٟ؟

(: واًمقىمقف سمٕمروم٦م ريمـ ٓيتؿ احل٩م  إٓ سمف إمج٤مقم٤ًم 1/261)"اعمٖمٜمل"ىم٤مل اسمـ ىمداُم٦م ذم 

 = اهــ.
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 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

احل٢ كم ريض اهلل قمٜمف ُمرومققم٤ًم))ي ذًمؽ طمدي٨م قمٌداًمرمحـ سمـ يٕمٛمراًمدىمٚم٧م : واًمدًمٞمؾ قمغم

 ((.فٟعر

 وق٠ الوقوف؟

وىم٧م اًمقىمقف اعمجزىء ومٝمق ـمٚمقع  اًمٗمجر ُمـ يقم اًمٜمحر سم٤مإلمج٤مع  حلدي٨م  أُم٤م آظمر

(( احل٢ عرفٟ فٔن جٝء قبل  صالة الِجرلٟٗٓ مجع فّد تم حجهمحـ سمـ يٕمٛمرُمرومققم٤ًم))رقمٌداًم

(( رواه  أمحد وهق ذم  فّد أدرك فٔن أدرك  لٟٗٓ مجع  قبل أن يٌٓع  الِجرو ذم  رواي٦م:))

 ّمحٞمح اعمًٜمد.اًم

أوًمف سمٕمد زوال اًمِمٛمس ٕن اًمٜمٌل صغم اهلل قمٚمٞمف وآًمف  :وأُم٤م أول اًمقىم٧م وم٤مجلٛمٝمقرىم٤مًمقا

 وؾمٚمؿ وىمػ سمٕمد اًمزوال.

حلدي٨م قمروة سمـ  وذه٥م أمحد وأصح٤مسمف إمم أن  أول وىمتف ُمـ ـمٚمقع  اًمٗمجر

ُم٦م اسمـ (( واًمٜمٝم٤مر يٌدأ ُمـ ـمٚمقع  اًمٗمجر وهذا  أىمرب  وهق اظمتٞم٤مراًمٕماللٗاًل أوهنٝراً اعميس))

 ٤مرؿمٞمخ  اإلؾمالم.ٞمسم٤مز و إول اظمت

 هل ُيىسط الٌٖٝرة لٓوقوف بَرفٟ؟

أن ال تٌويف بٝلب٠ٗ حتى  افَيل وٝ يَِل احلٝج غرٓ سم٤مإلمج٤مع  حلدي٨م)) :اجلقاب

 ((.تٌٖري

 لو وقف بَرفٟ وهو ؤُى عٓٗه أوجمٕون؟

 اًمّمحٞمح اًمذي قمٚمٞمف اجلٛمٝمقر أٟمف ٓجُيزئف ٕٟمف  وم٤مىمد اًمٕم٘مؾ.

 عرفٝت؟ َٝرفٝت وهواليَٓم أهنلو وقف ب

 = اًمّمحٞمح صح٦م وىمقومف حلدي٨م قمروة  سمـ ُميس ريض اهلل قمٜمف.
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 وي٘مػ ُمًت٘مٌال اًم٘مٌٚم٦م راومٕم٤م يديف يدقمق ويٚمٌل. -63

اًمدقم٤مء يقم قمروم٦م ًم٘مقًمف صغم اهلل قمٚمٞمف  ُمـ اًمتٝمٚمٞمؾ وم٢مٟمف ظمػمومٞمٝم٤م ويٙمثر  -11

 وؾمٚمؿ:

أومْمؾ ُم٤م ىمٚم٧م أٟم٤م واًمٜمٌٞمقن قمِمٞم٦م قمروم٦م: ٓ إًمف إٓ اهلل وطمده ٓ ذيؽ ًمف ًمف "

 0"وًمف احلٛمد وهق قمغم يمؾ رء ىمدير اعمٚمؽ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 إذا أخٌٙ الٕٝس فوقِوا يف غر يوم عرفٟ؟

اجلقاب: إذا يم٤من اخلٓم٠م قمٜمدهؿ مجٞمٕم٤ًم وم٢مٟمف جُيزئٝمؿ قمٜمد أهؾ اًمٕمٚمؿ ًم٘مقًمف صغم اهلل قمٚمٞمف 

 ((الٌِر يوم يٌِر الٕٝس و األضحى يوم ُيًحي الٕٝسوآًمف وؾمٚمؿ))

 أُم٤م إذا أظمٓم٠م مج٤مقم٦م ُمٜمٝمؿ ومالجُيزئٝمؿ ٕهنؿ همػمُمٕمذوريـ.

وأُم٤م إذا ؿمٝمد وُم٤ًمق ــ ضمٝمؾ طم٤مهلؿ ــ سم٠مهنؿ رأوا  اهلالل و يمذسمقا ومقىمػ اًمٜم٤مس ذم اًمٞمقم 

 اًمث٤مُمـ وم٤مًمّمحٞمح أٟمف جُيزئٝمؿ ًمٚمحدي٨م اًم٤ًمسمؼ.

وإذا رأى اهلالل سمٕمض اًمٜم٤مس ومٚمؿ ي١مظمذ سمِمٝم٤مدهتؿ ومٕمٚمٞمٝمؿ أن ي٘مٗمقا ُمع اًمٜم٤مس وي٘مٗمقا 

أيْم٤ًم ذم اًمٞمقم اًمذي يقاومؼ طم٤ًمهبؿ و ًمق اىمتٍموا قمغم اًمقىمقف ُمع اًمٜم٤مس مل جُيزئٝمؿ ٕهنؿ 

 ٓيٕمت٘مدوٟمف يقم قمروم٦م.

 التَريف بُرعرفٟ؟

وُمٕمٜم٤مه  اضمتامقمٝمؿ يقم قمروم٦م ذم اعم٤ًمضمد سمٕمد اًمٕمٍمًمٚمذيمرواًمدقم٤مء وىمد ومٕمٚمف احلًـ وسمٙمر 

ُمـ أهؾ اًمٕمٚمؿ سم٠من ذًمؽ ُمـ ٓسم٠مس سمف وسح مج٤مقم٦م   :و صم٤مسم٧م وحمٛمد سمـ واؾمع  و ىم٤مل أمحد

 اًمٌدع يم٤محلٙمؿ ومح٤مد و اًمٜمخٕمل و هق اًمّمقاب.

0

 )ن(."0119"طمدي٨م طمًـ أو صحٞمح ًمف ـمرق ظمرضمتٝم٤م ذم اًمّمحٞمح٦م  
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 0وإن زاد ذم اًمتٚمٌٞم٦م أطمٞم٤مٟم٤م إٟمام اخلػم ظمػم أظمرة ضم٤مز -10

 واًمًٜم٦م ًمٚمقاىمػ ذم قمروم٦م أٓ يّمقم هذا اًمٞمقم. -12

وٓ يزال هٙمذا ذايمرا ُمٚمٌٞم٤م داقمٞم٤م سمام ؿم٤مء راضمٞم٤م ُمـ اهلل شمٕم٤ممم أن جيٕمٚمف ُمـ  -19

 قمت٘م٤مئف اًمذيـ ي٤ٌمهل هبؿ اعمالئٙم٦م يمام ذم احلدي٨م:

ُم٤م ُمـ يقم أيمثر ُمـ أن يٕمتؼ اهلل ومٞمف قمٌدا ُمـ اًمٜم٤مر ُمـ يقم قمروم٦م، وإٟمف ًمٞمدٟمق "

 .2"صمؿ ي٤ٌمهل هبؿ اعمالئٙم٦م ومٞم٘مقل: ُم٤م أراد ه١مٓء؟ 

 ر:وذم طمدي٨م آظم

إن اهلل ي٤ٌمهل سم٠مهؾ قمروم٤مت أهؾ اًمًامء ومٞم٘مقل: اٟمٔمروا إمم قم٤ٌمدي ضم٤مؤوين "

 . وٓ يزال هٙمذا طمتك شمٖمرب اًمِمٛمس.9"ؿمٕمث٤م همؼما

 :اتفاةة من عرفاإل

وقمٚمٞمف اًمًٙمٞمٜم٦م  4وم٢مذا همرسم٧م اًمِمٛمس أوم٤مض ُمـ قمروم٤مت إمم ُمزدًمٗم٦م -14

 .2هعٓ يزاطمؿ اًمٜم٤مس سمٜمٗمًف أو داسمتف أو ؾمٞم٤مرشمف وم٢مذا وضمد ظمٚمقة أ 0واهلدوء

 ـــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
0

 )ن(ًمثٌقت ذًمؽ قمٜمف صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ يمام هق ُمٌلم ذم إصؾ. 

2

 )ن(."023/  2"رواه ُمًٚمؿ وهمػمه. اٟمٔمر اًمؽمهمٞم٥م  

9

 )ن(."ختري٩م اًمؽمهمٞم٥م"يمام سمٞمٜمتف ذم رواه أمحد وهمػمه وصححف مج٤مقم٦م  

4

هذا هق اًمًٜم٦م ومٚمق دومع ىمٌؾ همروب  اًمِمٛمس وم٤مًمّمحٞمح أن طمجف صحٞمح حلدي٨م قمروة  

 (( وهذا ىمقل اجلٛمٝمقر.وقد وقف لٗالً أوهنٝراً سمـ اعميس))
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وم٢مذا وصٚمٝم٤م أذن وأىم٤مم وصغم اعمٖمرب صمالصم٤م صمؿ أىم٤مم وصغم اًمٕمِم٤مء ىمٍما  -11

 .9ومجع سمٞمٜمٝمام

 4وإن ومّمؾ سمٞمٜمٝمام حل٤مضم٦م مل ييه ذًمؽ -16

 .29سمٕمد اًمٕمِم٤مء ؿمٞمئ٤موٓ  0وٓ يّمكم سمٞمٜمٝمام -11

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
0

عْٓٗم حلدي٨م اسمـ قم٤ٌمس أن اًمٜمٌل صغم اهلل قمٚمٞمف وآًمف وؾمٚمؿ ىم٤مل ذم هذا اعمقوع)) 

 (( أي: اإلهاع. رواه اًمٌخ٤مريإليًٝعبٝلسْٕٟٗ فٛن الز لٗس بٝ

2

حلدي٨م أؾم٤مُم٦م سمـ زيد أن اًمٜمٌل صغم اهلل قمٚمٞمف وآًمف وؾمٚمؿ يم٤من يًػماًمٕمٜمؼ وم٢مذا وضمد  

 ومجقة  ٟمص.

 واًمٕمٜمؼ: ؾمػم ُمٕمتدل. واًمٜمص: ومقق ذًمؽ.

9

ًمٗمٕمؾ اًمٜمٌل صغم اهلل قمٚمٞمف وآًمف وؾمٚمؿ و هذا هق اًمًٜم٦م سم٤مإلمج٤مع  ٟم٘مٚمف  اسمـ اعمٜمذر واسمـ  

 قمغم أن ُمـ اًمًٜم٦م شم٠مظمػم اعمٖمرب طمتك دُمٛمع  ُمع اًمٕمِم٤مء سمٛمزدًمٗم٦م.ىمداُم٦م و اًمٜمقوي 

 هل جيوز أن جئع قبل أن ييل إىل وزدلِٟ مجع تّديم؟

مه٤م ذم  وىمتٝمام و هذا ىمقل اجلٛمٝمقر.  اًمّمحٞمح أن صالشمف شمّمح  ُمع اًمٙمراه٦م ٕٟمف صالَّ

 أن يييل ادُرب قبل أن يٙيت ادزدلِٟ؟ ههل جُيزئ

 ه٤م ذم وىمتٝم٤م وهق ىمقل اجلٛمٝمقر.اًمّمحٞمح أهن٤م شمّمح ٕٟمف صالَّ 

 ون فٝته  اجلٔع  وع اإلوٝم فٖل جئع وِٕردًا؟

 ٟمٕمؿ سم٤مإلمج٤مع.

4

ؿمٞمخ اإلؾمالم اسمـ شمٞمٛمٞم٦م ًمثٌقت ذًمؽ قمـ اًمٜمٌل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ وأصح٤مسمف ذم  فىم٤مًم 

 )ن(. ُمـ خمتٍم اًمٌخ٤مري."810/  34/  21"اًمٌخ٤مري 



  

 

68 

 

  
  مناسك الحج والعمرة

 .4صمؿ يٜم٤مم طمتك اًمٗمجر -18

 .1وم٢مذا شمٌلم ًمف اًمٗمجر صغم ذم أول وىمتف سم٠مذان وإىم٤مُم٦م -13

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
0

قمٜمٝمام و يمالمه٤م ذم اًمّمحٞمحلم أن اًمٜمٌل يدل قمغم هذا طمدي٨م اسمـ قمٛمر و أؾم٤مُم٦م ريض اهلل  

صغم اهلل قمٚمٞمف وآًمف وؾمٚمؿ مل يّمِؾ سمٞمٜمٝمام ويمذا ىم٤مل ضم٤مسمرريض اهلل قمٜمٝمام قمٜمد ُمًٚمؿ))ومل يًٌح 

 ٤ًم((.ئسمٞمٜمٝمام ؿمٞم

 
9

ىم٤مل ؿمٞمخ اإلؾمالم: وم٢مذا وصؾ إمم ُمزدًمٗم٦م صغم اعمٖمرب ىمٌؾ شمؼميؽ اجلامل إن أُمٙمـ صمؿ  

 )ن( ييه ذًمؽ.إذا سمريمقه٤م صٚمقا اًمٕمِم٤مء وإن أظمر اًمٕمِم٤مء مل

4

هذا هق اًمًٜم٦م قمٜمد أهؾ اًمٕمٚمؿ أن يٜم٤مم احل٤مج ذم هذه اًمٚمٞمٚم٦م يمام ومٕمؾ اًمٜمٌل صغم اهلل قمٚمٞمف  

وآًمف وؾمٚمؿ وأُم٤م سم٤مًمٜم٦ًٌم ًمٚمٛمٌٞم٧م سمٛمزدًمٗم٦م وم٘مد شم٘مدم اًمٙمالم وأن اًمراضمح أٟمف واضم٥م وهق ىمقل 

 اجلٛمٝمقر.

 وتى جيوز لٓحٝج  أن يدفع ون وزدلِٟ؟

ـمٚمقع اًمٗمجر إٓ ًمٚمٜم٤ًمء واًمْمٕمٗم٦م ٕن اًمٜمٌل صغم اهلل  اًمّمحٞمح أٟمف ٓجيقز ًمف اًمدومع ىمٌؾ

ص ًمٚمْمٕمٗم٦م ومدل قمغم أن همػمهؿ ٓ رظمّم٦م ًمف ذم اًمدومع ىمٌؾ اًمٗمجر وم٢من  قمٚمٞمف وآًمف وؾمٚمؿ إٟمام رظمَّ

 دومع ىمٌؾ اًمٗمجر ومٝمق آصمؿ وطمجف صحٞمح قمغم اًمّمحٞمح.

1

 حلدي٨م ضم٤مسمر:))وصغم اًمٗمجرطملم شمٌلم ًمف اًمّمٌح(( 

ه٤م ىمٌؾ وىمتٝم٤م وهٜم٤مك طمدي٨م ٓسمـ ُمًٕمقد وهق))أن اًمٜم ٌل صغم اهلل قمٚمٞمف وآًمف وؾمٚمؿ صالَّ

سمٖمٚمس(( ُمتٗمؼ قمٚمٞمف. وهق حمٛمقل قمغم أٟمف قمجؾ هب٤م ذم  أول وىمتٝم٤م ومل  يٜمتٔمرطمتك يتٌلم اًمّمٌح 

 يمام يتٌلم ذم ؾم٤مئرإي٤مم وهلذا اؾمتح٥م أهؾ اًمٕمٚمؿ شمٕمجٞمؾ اًمّمالة ذم هذا اًمٞمقم.
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 جر يف ادزدلفةصالة الف

وٓ سمد ُمـ صالة اًمٗمجر ذم اعمزدًمٗم٦م جلٛمٞمع احلج٤مج إٓ اًمْمٕمٗم٦م واًمٜم٤ًمء  -81

 وم٢مٟمف جيقز هلؿ أن يٜمٓمٚم٘مقا ُمٜمٝم٤م سمٕمد ٟمّمػ اًمٚمٞمؾ ظمِمٞم٦م طمٓمٛم٦م اًمٜم٤مس.

ومػمىمك قمٚمٞمف ويًت٘مٌؾ  "0وهق ضمٌؾ ذم اعمزدًمٗم٦م"صمؿ ي٠ميت اعمِمٕمر احلرام  -80

وٓ يزال يمذًمؽ طمتك يًٗمر  2قاًم٘مٌٚم٦م ومٞمحٛمد اهلل ويٙمؼمه وهيٚمٚمف ويقطمده ويدقم

 .9ضمدا

 .4وُمزدًمٗم٦م يمٚمٝم٤م ُمقىمػ ومحٞمثام وىمػ ومٞمٝم٤م ضم٤مز -82

 .0صمؿ يٜمٓمٚمؼ ىمٌؾ ـمٚمقع اًمِمٛمس إمم ُمٜمك وقمٚمٞمف اًمًٙمٞمٜم٦م وهق يٚمٌل -89

 ـــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
0

وآًمف وؾمٚمؿ وقمٚمٞمف اعمًجد  ويًٛمك ضمٌؾ ىمزح  وهق اًمذي وىمػ قمٚمٞمف اًمٜمٌل صغم اهلل قمٚمٞمف 

 اعمٌٜمل ذم هذا اًمٞمقم .

2

 ًم٘مقًمف شمٕم٤ممم:))وم٢مذا أومْمتؿ ُمـ قمروم٤مت وم٤مذيمروا  اهلل قمٜمد اعمِمٕمراحلرام((. 

9

ًم٘مقل ضم٤مسمر: ومٚمؿ يزل واىمٗم٤ًم طمتك أؾمٗمرضمدًا وأظمذ سمٔم٤مهره اجلٛمٝمقروم٘م٤مًمقا: ُيًتح٥م  

ومع  ىمٌؾ أن يًٗمر و اإلؾمٗم٤مريمام ومٕمؾ اًمٜمٌل صغم اهلل قمٚمٞمف وآًمف وؾمٚمؿ وظم٤مًمػ  ُم٤مًمؽ وم٘م٤مل: يد

 اًمراضمح إول  ًمٚمحدي٨م.

4

ًم٘مقًمف صغم اهلل قمٚمٞمف وآًمف وؾمٚمؿ ))وىمٗم٧ُم ه٤مهٜم٤م ومجع يمٚمٝم٤م ُمقىمػ(( رواه ُمًٚمؿ قمـ  

 ضم٤مسمرريض اهلل قمٜمف.
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 وهق ُمـ ُمٜمك. 9أهع اًمًػم إذا أُمٙمٜمف 2وم٢مذا أشمك سمٓمـ حمن -84

 .4صمؿ ي٠مظمذ اًمٓمريؼ اًمقؾمٓمك اًمتل خترضمف قمغم اجلٛمرة اًمٙمؼمى -81

 :الروي

وهل آظمر  1ويٚمت٘مط احلّمٞم٤مت اًمتل يريد أن يرُمل هب٤م مجرة اًمٕم٘م٦ٌم ذم ُمٜمك -86

 اجلٛمرات وأىمرهبـ إمم ُمٙم٦م.

 ويًت٘مٌؾ اجلٛمرة وجيٕمؾ ُمٙم٦م قمـ ي٤ًمره وُمٜمك قمـ يٛمٞمٜمف. -81

ُمثؾ طمَم اخلذف وهق أيمؼم ُمـ احلٛمّم٦م  0ويرُمٞمٝم٤م سمًٌع طمّمٞم٤مت -88

 .2ىمٚمٞمال

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
0

وهذا ومٞمف خم٤مًمٗم٦م  ًمٚمٛمنميملم وم٢مهنؿ يم٤مٟمقا ٓيدومٕمقن إٓ سمٕمد ـمٚمقع  اًمِمٛمس و ي٘مقًمقن:  

ٚمؿ ظم٤مًمٗمٝمؿ صمؿ أوم٤مض ىمٌؾ أن شمٓمٚمع اًمِمٛمس. أذق  صمٌػم و إن اًمٜمٌل صغم اهلل قمٚمٞمف وآًمف وؾم

 رواه اًمٌخ٤مري قمـ قمٛمرريض اهلل قمٜمف

 وُمـ مل  ُيدرك  اًمقىمقف طمتك شمٓمٚمع اًمِمٛمس وم٤مشمف  اًمقىمقف سم٤مإلمج٤مع.

2

 .ؾُمٛمل سمذًمؽ ٕن ومٞمؾ أصح٤مب اًمٗمٞمؾ طمن ومٞمف  أي  أقمٞمك ويمؾَّ  

9

ٗم٦م ُمـ ضمٝم٦م وهذا  اإلهاع  ؾمٜم٦م قمٜمد أهؾ اًمٕمٚمؿ و هق سملم  اعمزدًمٗم٦م و ُمٜمك ومحدود ُمزدًم 

 وًمٞمس هق ُمٜمٝم٤م. "وادي قمرٟم٦م "وًمٞمس هق ُمٜمٝم٤م و ُمـ ضمٝم٦م قمروم٦م  "وادي حمن "ُمٜمك 

4

يؼ ؾمٜم٦م وهل همػماًمٓمريؼ اًمتل ذه٥م ومٞمٝم٤م إمم قمروم٤مت. وهذا اًمًٚمقك هلذه اًمٓمر 

 (8/031)"ذح ُمًٚمؿ"اٟمٔمر

1

 وجُيزئ  اًمت٘م٤مـمٝم٤م ُمـ أي ُمٙم٤من قمغم اًمّمحٞمح وهق ىمقل قمٓم٤مء وُم٤مًمؽ وأمحد واسمـ اعمٜمذر. 
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 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
0

وهق اًمّمحٞمح ُٕمر اًمٜمٌل صغم اهلل  ؿ رُمل مجرة  اًمٕم٘م٦ٌم اًمقضمقب قمٜمد اجلٛمٝمقروطمٙم 

(( وذه٥م سمٕمْمٝمؿ ارم والحرج(( وىمقًمف))بٔثل هٚالء فٝروواقمٚمٞمف وآًمف وؾمٚمؿ سمف ذم طمدي٨م ))

 إمم أٟمف ريمـ واؾمتدًمقا سمٜمٗمس إدًم٦م وىمد رضمح اسمـ سم٤مز و اسمـ قمثٞمٛملم  اًم٘مقل إول.

ًٝ أووتَٔدًا؟الواجٞ أن يروي بسبع حيٗٝت فٛذا ٘  ّص حيٝة أوحيٝتني ٘ٝشٗ

 اجلقاب : يرضمع ويتؿ ُم٤مسم٘مل وُمـ شمرك ُمتٕمٛمدًا ومٚمؿ يتؿ طمتك ؾم٤مومرومٞم٠مصمؿ وطمجف صحٞمح.

2

 وهذا ُمًتح٥م وهق ىمقل اجلٛمٝمقر. 

 هل جُيزئه الروي بٝحلجٝرة الْبرة؟

عْٓٗم ٓجُيزئ سم٤محلج٤مرة  اًمٙمٌػمة  اًمتل ُٓيٓمٚمؼ قمٚمٞمٝم٤م طمَم قمغم اًمّمحٞمح حلدي٨م ))

 (( وهذا ىمقل أمحد و اسمـ طمزم.ذفبحه اخل

 هل جيوز الروي بُراحله؟و

وهق  اظمتٞم٤مر اسمـ ىمداُم٦م ٕن اًمٜمٌل صغم اهلل قمٚمٞمف وآًمف وؾمٚمؿ رُمك سم٤محلَم  ٓاجلقاب: 

 احلَم. وأُمر سم٤مًمرُمل سمٛمثؾ طمَم اخلذف ومال يتٜم٤مول همػم

ًٝ؟و  هل جُيزئ إذا وضَٖٝ وضَ

 مل  جُيزئف ذم ىمقل مجٞمٕمٝمؿ.ىم٤مل اسمـ ىمداُم٦م : ويمذًمؽ إن ووٕمٝم٤م سمٞمده ذم اعمرُمك 

 إذا وق٠َ احله خٝرج ادروى واحلوض؟و

 ٓ جُيزئف  ىم٤مل اسمـ ىمداُم٦م: ٟٓمٕمٚمؿ ومٞمف ظمالوم٤ًم.

 إذا صك الراوي يف وقوع  احلجريف  احلوض؟و

 ٓ جُيزئ  ٕن  إصؾ قمدم اًمقىمقع  ومٞمف.

 = 
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 .02ويٙمؼم ُمع يمؾ طمّم٤مة -83

 9.4ُمع آظمر طمّم٤مةوي٘مٓمع اًمتٚمٌٞم٦م  -31

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 به؟ يهل له أن يروي بحه قد روو

 ٤م طمَم وهق اًمّمحٞمح و رضمحف اسمـ قمثٞمٛملم.أيمثرأهؾ اًمٕمٚمؿ قمغم اجلقازٕهن٤م يٓمٚمؼ قمٚمٞمٝم

 هل جُيزئ روي السبع ورة واحدة؟و

شم٘مع  إٓ رُمٞم٦م واطمدة  وهقاًمّمحٞمح ٕن ومٕمؾ اًمٜمٌل صغم اهلل  ذه٥م اجلٛمٝمقر إمم أهن٤م ٓ

 قمٚمٞمف وآًمف وؾمٚمؿ وىمع  سمٞم٤مٟم٤ًم ُٕمره  اعمت٘مدم سمرُمل اجلامر واهلل أقمٚمؿ.

0

 (.0111)"اًمٗمتح"ٟم٘مٚمف  احل٤مومظ ذم يٙمؼمومال رء قمٚمٞمف سم٤مإلمج٤مع  وُمـ مل  تح٥مهق ُمً 

2

ث٧ٌم قمٜمف شميذيمره٤م سمٕمض اعمّمٜمٗملم ومٚمؿ اًمتل  "اًمٚمٝمؿ اضمٕمٚمف طمج٤م ُمؼمورا ... "وأُم٤م زي٤مدة:  

 )ن(."0011"صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ يمام سمٞمٜمتف ذم اًمْمٕمٞمٗم٦م 

9

رواه اسمـ ظمزيٛم٦م ذم صحٞمحف وىم٤مل: هذا طمدي٨م صحٞمح ُمٗمن عم٤م أهبؿ ذم اًمرواي٤مت  

 )ن(."426/  9"مجرة اًمٕم٘م٦ٌم أي أشمؿ رُمٞمٝم٤م ومتح اًم٤ٌمري  كقًمف: طمتك رُمإظمرى وأن اعمراد سم٘م

4

حلدي٨م اًمٗمْمؾ سمـ قم٤ٌمس أن اًمٜمٌل صغم اهلل قمٚمٞمف وآًمف وؾمٚمؿ مل يزل  يٚمٌل طمتك رُمك  

 مجرة اًمٕم٘م٦ٌم رواه  اسمـ ظمزيٛم٦م.

وذه٥م اجلٛمٝمقر إمم أن احل٤مج  ي٘مٓمٕمٝم٤م قمٜمد اٟمتٝم٤مئف إمم اجلٛمرة  حلدي٨م  اًمٗمْمؾ ذم 

 ٜمٌل صغم اهلل قمٚمٞمف وآًمف وؾمٚمؿ ًمٌك طمتك أشمك مجرة اًمٕم٘م٦ٌم.اًمّمحٞمحلم أن اًم

أن قمكم سمـ أيب ـم٤مًم٥م ًمٌك طمتك اٟمتٝمك إمم اجلٛمرة  و أظمؼم أن اًمٜمٌل صغم   وذم ُمًٜمد أمحد

اهلل قمٚمٞمف وآًمف وؾمٚمؿ ومٕمؾ ذًمؽ وهق ذم  اًمّمحٞمح اعمًٜمد وهذا هق اًمّمحٞمح ٕن  أيمثر 

 دون زي٤مدة اًمتٚمٌٞم٦م أصمٜم٤مء اًمرُمل.إطم٤مدي٨م شمدل قمٚمٞمف وطمديثٝمؿ ذم اًمّمحٞمحلم قمـ اًمٗمْمؾ سم
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وًمق يم٤من ُمـ اًمٜم٤ًمء أو اًمْمٕمٗم٦م اًمذيـ  0وٓ يرُمٞمٝم٤م إٓ سمٕمد ـمٚمقع اًمِمٛمس -30

 ـــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
0

مجرة اًمٕم٘م٦ٌم وحك ًمٗمٕمؾ اًمٜمٌل صغم اهلل قمٚمٞمف  كأن شمرُم هذا هق إومْمؾ قمٜمد أهؾ اًمٕمٚمؿ 

وآًمف وؾمٚمؿ يمام ذم صحٞمح ُمًٚمؿ قمـ ضم٤مسمر ريض اهلل قمٜمف واظمتٚمٗمقا ذم وىم٧م اجلقاز ومذه٥م 

 قمٚمٞمف وآًمف وؾمٚمؿ مج٤مقم٦م ُمـ أهؾ اًمٕمٚمؿ إمم أٟمف ُمـ سمٕمد ٟمّمػ اًمٚمٞمؾ واؾمتدًمقا سم٠من اًمٜمٌل صغم اهلل

أذن ًمٚمْمٕمٗم٦م وذه٥م مج٤مقم٦م  إمم أٟمف ٓجيقز إٓ سمٕمد ـمٚمقع اًمِمٛمس حلدي٨م اسمـ قم٤ٌمس أن اًمٜمٌل 

صغم اهلل قمٚمٞمف وآًمف وؾمٚمؿ ىمدم وٕمٗم٦م أهٚمف وىم٤مل))ٓ شمرُمقا طمتك شمٓمٚمع اًمِمٛمس(( وهقطمدي٨م 

 ي٦م.اًمثقري واًمٜمخٕمل واًمٔم٤مهرطمًـ ًمٖمػمه  وهذا هق اًمّمحٞمح وهقىمقل جم٤مهد و

 َّبٟ ون بَد الٍٖرإىل ادُرب؟هل جيوز روي ال

ىم٤مل اسمـ قمٌداًمؼمرمحف اهلل: أمجع أهؾ اًمٕمٚمؿ قمغم أن ُمـ رُم٤مه٤م ىمٌؾ اعمٖمٞم٥م وم٘مد رُم٤مه٤م ذم 

 وىم٧م هل٤م و إن  مل يٙمـ ُمًتح٤ًٌم هل٤م اهــ.

ىمٚم٧م: حلدي٨م  اسمـ قم٤ٌمس ريض اهلل قمٜمٝمام أن رضماًل  ىم٤مل ي٤مرؾمقل اهلل رُمٞم٧ُم سمٕمدُم٤م أُمًٞم٧ُم 

 .وم٘م٤مل: ٓطمرج   رواه اًمٌخ٤مري

 فٛذا أخر الروي إىل الٓٗل فام احلْم؟

ومٞمف ظمالف ومٛمٜمٝمؿ ُمـ ي٘مقل ٓ يرُمل سم٤مًمٚمٞمؾ وي١مظمره٤م إمم اًمٖمد ومػمُمٞمٝم٤م سمٕمد اًمزوال و 

 ذم ذًمؽ. امقمٛمرريض اهلل قمٜمٝمٓسمـ  اؾمتدًمقا سم٠مصمر

وُمٜمٝمؿ ُمـ ىم٤مل يرُمٞمٝم٤م سم٤مًمٚمٞمؾ وٓ رء قمٚمٞمف وىمد أؾم٤مء سم٤مًمت٠مظمػم وهذا أىمرب ٕن اًمٜمٌل 

رُمل مجرة  اًمٕم٘م٦ٌم وهذا  ءؾمٚمؿ سملمَّ سمداي٦م اًمرُمل و مل  يث٧ٌم قمٜمف حتديد اٟمتٝم٤مصغم اهلل قمٚمٞمف وآًمف و

 شمرضمٞمح اًمٕمثٞمٛملم و اًمقادقمل رمحٝمام اهلل.

 = 



  

 

74 

 

  
  مناسك الحج والعمرة

 .0أسمٞمح هلؿ آٟمٓمالق ُمـ اعمزدًمٗم٦م سمٕمد ٟمّمػ اًمٚمٞمؾ ومٝمذا رء واًمرُمل رء آظمر

 وًمف أن يرُمٞمٝم٤م سمٕمد اًمزوال وًمق إمم اًمٚمٞمؾ إذا وضمد طمرضم٤م ذم -32

 رُمٞمٝم٤م ىمٌؾ اًمزوال يمام صم٧ٌم ذم احلدي٨م.

ا اٟمتٝمك ُمـ رُمل اجلٛمرة طمؾ ًمف يمؾ رء إٓ اًمٜم٤ًمء وًمق مل يٜمحر أو وم٢مذ -39

 حيٚمؼ ومٞمٚمٌس صمٞم٤مسمف ويتٓمٞم٥م.

ًمٙمـ قمٚمٞمف أن يٓمقف ـمقاف اإلوم٤مو٦م ذم اًمٞمقم ٟمٗمًف إذا أراد أن يًتٛمر  -34

ذم متتٕمف اعمذيمقر وإٓ وم٢مٟمف إذا أُمًك ومل يٓمػ قم٤مد حمرُم٤م يمام يم٤من ىمٌؾ اًمرُمل ومٕمٚمٞمف 

 إلطمرام ًم٘مقًمف صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ:أن يٜمزع صمٞم٤مسمف ويٚمٌس صمقيب ا

إن هذا يقم رظمص ًمٙمؿ إذا أٟمتؿ رُمٞمتؿ اجلٛمرة أن حتٚمقا ُمـ يمؾ ُم٤م طمرُمتؿ ُمٜمف "

إٓ اًمٜم٤ًمء، وم٢مذا أُمًٞمتؿ ىمٌؾ أن شمٓمقومقا هذا اًمٌٞم٧م سشمؿ طمرُم٤م هلٞمئتٙمؿ ىمٌؾ أن 

 0"شمرُمقا اجلٛمرة ىمٌؾ أن شمٓمقومقا سمف

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 إذا أخر الروي إىل أيٝم الترشيق؟و

يرُمٞمٝم٤م وىمد أؾم٤مء سم٤مًمت٠مظمػم وهذا ىمقل  اًمِم٤مومٕمل وأمحد ويرُمٞمٝم٤م سمٕمد اًمزوال قمٜمد أمحد  

 و اظمت٤مراًمٕمالُم٦م اًمٕمثٞمٛملم ىمقل أمحد.واظمت٤مر اًمِم٤مومٕمل أن يٙمقن ىمٌؾ اًمزوال 

0

ذم إصؾ ومراضمٕمف إن ؿمئ٧م أن شمٙمقن قمغم سمٞمٜم٦م ُمـ إُمر  ومٞمف وهذا مم٤م ومّمٚم٧م اًم٘مقل 

 )ن(."81ص "
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 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
0

وهق طمدي٨م صحٞمح وىمد ىمقاه مجع ُمٜمٝمؿ اإلُم٤مم اسمـ اًم٘مٞمؿ يمام سمٞمٜمتف ذم صحٞمح أيب داود  

"0141". 

يقع اًمرؾم٤مًم٦م اؾمتٖمرسمقه وم٤موؾ أهؾ اًمٕمٚمؿ ىمٌؾ ذأوعم٤م اـمٚمع قمغم هذا احلدي٨م سمٕمض 

سمٜم٤مء قمغم اًمٓمريؼ  -يمام يمٜم٧م ومٕمٚم٧م أٟم٤م ٟمٗمز ذم سمٕمض ُم١مًمٗم٤ميت  -وسمٕمْمٝمؿ سم٤مدر إمم شمْمٕمٞمٗمف 

اًمتل قمٜمد أيب داود وهذه ُمع أهن٤م ىمقاه٤م اإلُم٤مم اسمـ اًم٘مٞمؿ ذم اًمتٝمذي٥م واحل٤مومظ ذم اًمتٚمخٞمص 

وارشم٘م٤مئف ٘م٤م أظمرى ي٘مٓمع اًمقاىمػ قمٚمٞمٝم٤م سم٤مٟمتٗم٤مء اًمْمٕمػ قمٜمف يسمًٙمقشمف قمٚمٞمف وم٘مد وضمدت ًمف ـمر

ذم ُمّمدر همػم ُمتداول قمٜمد اجلامهػم وهق ذح ُمٕم٤مين أصم٤مر  عم٤م يم٤مٟم٧م إمم ُمرشم٦ٌم اًمّمح٦م وًمٙمٜمٝم٤م

ًمإلُم٤مم اًمٓمح٤موي ظمٗمٞم٧م قمٚمٞمف يمام ظمٗمٞم٧م قمكم ُمـ ىمٌؾ ومٚمذًمؽ سم٤مدروا إمم آؾمتٖمراب أو 

اًمتْمٕمٞمػ. وؿمجٕمٝمؿ إمم ذًمؽ أهنؿ وضمدوا ُمـ ىم٤مل ُمـ اًمٕمٚمامء ومٞمف: ٓ أقمٚمؿ أطمدا ُمـ اًمٗم٘مٝم٤مء 

ف. وهذا ٟمٗمل وهق ًمٞمس قمٚمام وم٢من ُمـ اعمٕمٚمقم قمٜمد أهؾ اًمٕمٚمؿ أن قمدم اًمٕمٚمؿ سم٤مًمٌمء ٓ ىم٤مل سم

يًتٚمزم اًمٕمٚمؿ سمٕمدُمف وم٢مذا صم٧ٌم احلدي٨م قمـ رؾمقل اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ ويم٤من سيح 

اًمدًٓم٦م يمٝمذا وضم٧ٌم اعم٤ٌمدرة إمم اًمٕمٛمؾ سمف وٓ يتقىمػ ذًمؽ قمغم ُمٕمروم٦م ُمقىمػ أهؾ اًمٕمٚمؿ ُمٜمف 

 ومٕمل:يمام ىم٤مل اإلُم٤مم اًمِم٤م

ئٛم٦م سمٛمثؾ اخلؼم اًمذي قمٛمؾ ُمـ إي٘مٌؾ اخلؼم ذم اًمقىم٧م اًمذي يث٧ٌم ومٞمف وإن مل يٛمض "

 ."ىمٌٚمقا إن طمدي٨م رؾمقل اهلل يث٧ٌم سمٜمٗمًف ٓ يٕمٛمؾ همػمه سمٕمده

تِمٝمد قمٚمٞمف سمٕمٛمؾ اًمٗم٘مٝم٤مء ىمٚم٧م: ومحدي٨م رؾمقل اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ أضمؾ ُمـ أن يً

د قمٛمؾ سم٤محلدي٨م مج٤مقم٦م ُمـ أهؾ اًمٕمٚمؿ أصؾ ُمًت٘مؾ طم٤ميمؿ همػم حمٙمقم. وُمع ذًمؽ وم٘م سمف وم٢مٟمف 

 =إِنَّ ذِم َذًمَِؽ }ُمٜمٝمؿ قمروة سمـ اًمزسمػم اًمت٤مسمٕمل اجلٚمٞمؾ ومٝمؾ سمٕمد هذا ٕطمد قمذر ذم شمرك اًمٕمٛمؾ سمف؟ 
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 الذبح والنحر

 وهذا هق اًمًٜم٦م. 0فصمؿ ي٠ميت اعمٜمحر ذم ُمٜمك ومٞمٜمحر هدي -31

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ْٛمَع َوُهَق ؿَمِٝمٞمدٌ  ًَّ ـْ يَم٤مَن ًَمُف ىَمْٚم٥ٌم َأْو َأًْمَ٘مك اًم َ
أٟمػ  در. وشمٗمّمٞمؾ هذا اإلمج٤مل ذم اعمّم {ًَمِذيْمَرى عمِ

  اًمذيمر.

اجلٛمرة ٕهؾ اعمقؾمؿ سمٛمٜمزًم٦م صالة اًمٕمٞمد ًمٖمػمهؿ وهلذا اؾمتح٥م أمحد أن واقمٚمؿ أن رُمل 

شمٙمقن صالة أهؾ إُمّم٤مر وىم٧م اًمٜمحر سمٛمٜمك وهلذا ظمٓم٥م اًمٜمٌل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ يقم 

اًمٜمحر سمٕمد اجلٛمرة يمام يم٤من خيٓم٥م ذم اعمديٜم٦م سمٕمد صالة اًمٕمٞمد وم٤مؾمتح٤ٌمب سمٕمْمٝمؿ صالة اًمٕمٞمد ذم 

ًم٘مٞم٤مؾمٞم٦م همٚمط وهمٗمٚم٦م قمـ اًمًٜم٦م وم٢من اًمٜمٌل صغم اهلل قمٚمٞمف ُمٜمك أظمذا سم٤مًمٕمٛمقُم٤مت اًمٚمٗمٔمٞم٦م أو ا

 )ن( ."081/  26"وؾمٚمؿ وظمٚمٗم٤مؤه مل يّمٚمقا سمٛمٜمك قمٞمدا ىمط يمام ذم ومت٤موى اسمـ شمٞمٛمٞم٦م 

0

وهذا اهلدي  واضم٥م ذم  طمؼ اعمتٛمتع  ًم٘مقًمف شمٕم٤ممم))ومٛمـ متتع سم٤مًمٕمٛمرة إمم احل٩م ومام  

ي٦م ٟم٘مؾ اإلمج٤مع قمغم ذًمؽ دم ًمم ٚمٞمف أن اعمتٛمتع  واضم٥م قمٚمٞمفاؾمتٞمنُمـ اهلدي(( وهذا جمٛمع قم

 اسمـ اعمٜمذر و اًمٜمقوي و اسمـ ىمداُم٦م.

ذهٌقا إمم أٟمف جي٥م قمٚمٞمف أيْم٤ًم  ٕٟمف ُيٓمٚمؼ قمٚمٞمف ُمتٛمتع  و اظمتٚمٗمقا ذم  اًم٘م٤مرن وم٤مجلٛمٝمقر

إٟمام هق ُمًتح٥م ىم٤مًمقا: مل يث٧ٌم دًمٞمؾ قمغم أن اًمٜمٌل صغم ذه٥م مج٤مقم٦م  إمم قمدم وضمقسمف قمٚمٞمف وو

ن  سم٤مهلدي و رضمح هذا  اسمـ طمزم و اؾمتدل قمٚمٞمف سمحدي٨م قم٤مئِم٦م اهلل قمٚمٞمف وآًمف وؾمٚمؿ أُمرُمـ ىمر

أن اًمٜمٌل صغم اهلل قمٚمٞمف وآًمف وؾمٚمؿ أُمر أن شُمدظمؾ احل٩م قمغم اًمٕمٛمرة و ص٤مرت ىم٤مرٟم٦م و مل 

ي٠مُمراًمٜمٌل صغم اهلل قمٚمٞمف وآًمف وؾمٚمؿ قم٤مئِم٦م أن هتدي سمؾ ذم اًمّمحٞمح أهن٤م ىم٤مًم٧م: ومل يٙمـ ذم 

 اهلل أقمٚمؿ.ذًمؽ هدي  وٓ صقم وٓ صدىم٦م وهذا  أىمرب و 

 = ع؟ترشوط وجوب الدم عذ ادتٔ
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 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ــ أن حُيرم سم٤مًمٕمٛمرة ذم أؿمٝمر احل٩م .0

 ــ أن حي٩م ُمـ قم٤مُمف ذًمؽ .2

ــ أن ٓي٤ًمومر سملم  اًمٕمٛمرة  و احل٩م ؾمٗمرًا سمٕمٞمدًا  شُم٘مٍم سمف اًمّمالة سمؾ ي٘مٞمؿ سمٛمٙم٦م سمٕمد 9

 إطمالًمف ُمـ اًمٕمٛمرة طمتك حي٩م اؿمؽمط ذًمؽ أمحد ومج٤مقم٦م.

ُيٕمتؼم ُمتٛمتٕم٤ًم و إن رضمع إمم سمٚمده و اظمت٤مره  اسمـ اعمٜمذر و اسمـ  وذه٥م احلًـ  ومج٤مقم٦م إمم أٟمف

طمزم وهذا  اًم٘مقل هق اًمّمقاب ٕن اهلل أـمٚمؼ ذًمؽ سم٘مقًمف))ومٛمـ متتع سم٤مًمٕمٛمرة إمم احل٩م(( ومل 

يِمؽمط قمدم اًمًٗمرسمٞمٜمٝمام ومل  يٜمَف اًمٜمٌل صغم اهلل قمٚمٞمف وآًمف وؾمٚمؿ اًمّمح٤مسم٦م قمـ اًمًٗمر سمٕمد أن 

م اؿمؽماط هذا اًمنمط اعمذيمقر و إومْمؾ واًمًٜم٦م هق قمدم أطمٚمقا ُمـ اًمٕمٛمرة وم٤مًمّمحٞمح قمد

 اًمٗمّمؾ سملم اًمٕمٛمرة واحل٩م سمًٗمريمام ومٕمؾ اًمّمح٤مسم٦م ذم طمج٦م اًمقداع واهلل أقمٚمؿ.

ــ أن حيؾ ُمـ إطمراُمف سم٤مًمٕمٛمرة ىمٌؾ إطمراُمف سم٤محل٩م وم٢من أدظمؾ احل٩م قمغم اًمٕمٛمرة ىمٌؾ طمٚمف 4

 ُمٜمٝم٤م مل  يٚمزُمف دم اًمتٛمتع ٕٟمف أصٌح  ىم٤مرٟم٤ًم .

اًمنمط طمدي٨م قم٤مئِم٦م ريض اهلل قمٜمٝم٤م أهن٤م طم٤مو٧م وم٠مُمره٤م اًمٜمٌل صغم اهلل ويدل قمغم هذا 

قمٚمٞمف وآًمف وؾمٚمؿ أن شُمدظمؾ احل٩م قمغم اًمٕمٛمرة  ىم٤مًم٧م: و مل يٙمـ ذم ذًمؽ هدي وٓ صقم وٓ 

 صدىم٦م ُمتٗمؼ قمٚمٞمف.

(: 1/911)"اعمٖمٜمل"ــ أن ٓيٙمقن  ُمـ طم٤مرضي  اعمًجد احلرام ىم٤مل  اسمـ ىمداُم٦م ذم 1

إذ ىمد ٟمص اهلل شمٕم٤ممم  أن دم اعمتٕم٦م ٓ جي٥م قمغم طم٤مرضاعمًجد احلرامٓظمالف سملم أهؾ اًمٕمٚمؿ ذم 

 . ذم يمت٤مسمف سم٘مقًمف ؾمٌح٤مٟمف )) ذًمؽ عمـ مل يٙمـ أهٚمف طم٤مرضي اعمًجد احلرام((

 = وا ادسجد احلرام؟ون هم حٝرض 
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ُمـ سمٞمٜمف و سملم ُمٙم٦م دون ُم٤ًموم٦م اًم٘مٍم وهذا ُمذه٥م اًمِم٤مومٕمل اًمّمحٞمح أهنؿ أهؾ احلرم و

اُم٦م سمدًمٞمؾ ىمقًمف طم٤مرضي  وطم٤مرض اًمٌمء ُمـ دٟم٤م ُمٜمف وُمـ دون ُم٤ًموم٦م وأمحد واظمت٤مره  اسمـ ىمد

ومٞمٙمقن ُمـ  اًم٘مٍمىمري٥م ذم طمٙمؿ احل٤مرض سمدًمٞمؾ أٟمف إذا ىمّمده ٓيؽمظمص سمرظمص اًمًٗمر

 طم٤مرضيف . 

 إذا أحرم بٝلَٔرة يف غرأصٖر احل٢ وحل وٕٖٝ يف أصٖراحل٢؟

ريمـ وىمد وىمع ذم  اًمّمحٞمح أٟمف ٓ يٙمقن ُمتٛمتٕم٤ًم وهق ىمقل اجلٛمٝمقرٕن اإلطمرام سم٤مًمٕمٛمرة

 همػمأؿمٝمراحل٩م .

 هل لْٓٔي أن يتٔتع؟ 

اًمّمحٞمح أن ًمف أن يتٛمتع ومٞمٕمتٛمر ذم  أؿمٝمر احل٩م صمؿ حي٩م ُمـ قم٤مُمف ًمٙمـ ًمٞمس قمٚمٞمف دم ُمتٕم٦م 

ٕن اعمتٕم٦م ًمف ٓقمٚمٞمف و أُم٤م ىمقًمف شمٕم٤ممم))ذًمؽ عمـ مل يٙمـ أهٚمف طم٤مرضي اعمًجد احلرام(( وم٘مقًمف 

 ٛمتع.اإلؿم٤مرة  إمم وضمقب  اًمدم ٓ إمم اًمت "ذًمؽ"

 وق٠ ذبح دم التٔتع؟ 

وىم٧م اًمذسمح هق يقم اًمٜمحرٕن اًمٜمٌل صغم اهلل قمٚمٞمف وآًمف وؾمٚمؿ وأصح٤مسمف مل  يذسمحقا إٓ 

ومٞمف ذسمح هدي اًمتٛمتع.  ومٞمف ذسمح  إوحٞم٦م ومال جيقز يقم اًمٜمحر وٕن ُم٤م ىمٌؾ يقم اًمٜمحرٓجيقز

 (1/913)"اعمٖمٜمل"اٟمٔمر 

 وٝ ادراد بٝهلدي

  إوحٞم٦م ُمـ اإلسمؾ و اًمٌ٘مر واًمٖمٜمؿ ظم٤مص٦م. اعمراد سم٤مهلدي ه٤مهٜم٤م ُم٤م جُيزئ ذم

 (8/916) "اعمجٛمقع"اٟمٔمر

 = 
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ًٝ فامذا ييٕع؟تادتٔ  ع  إذا مل جيد هدي

يٜمت٘مؾ إمم صٞم٤مم صمالصم٦م أي٤مم ذم  احل٩م وؾمٌٕم٦م  إذا رضمع  وذًمؽ  ًم٘مقًمف شمٕم٤ممم))ومٛمـ متتع 

وؾمٌٕم٦م إذا  سم٤مًمٕمٛمرة  إمم احل٩م ومام اؾمتٞمن ُمـ اهلدي ومٛمـ مل جيد ومّمٞم٤مم صمالصم٦م أي٤مم ذم احل٩م

 (: ٓ ٟمٕمٚمؿ سملم أهؾ اًمٕمٚمؿ ظمالوم٤ًم ــ أي ذم هذاــ1/961)"اعمٖمٜمل"رضمٕمتؿ(( ىم٤مل اسمـ ىمداُم٦م ذم 

 وق٠ صٗٝم الثالثٟ األيٝم ؟ 

سمٕمد  :إذا طمؾ ُمٜمٝم٤م وىمٞمؾ :إذا أطمرم سم٤مًمٕمٛمرة وىمٞمؾ :ومٗمٞمف أىمقال وم٘مٞمؾ أُم٤م وىم٧م اجلقاز

 م ذم مجٞمع أؿمٝمر احل٩م ًمف اًمّمقجيقز  :اًمٕمنمإُول ُمـ ذي احلج٦م وىمٞمؾ :اإلطمرام سم٤محل٩م وىمٞمؾ

اًمتٛمتع ًم٘مقًمف صغم اهلل قمٚمٞمف وآًمف ٕن إطمرام اًمٕمٛمرة أطمد إطمراُمل طم٩م إول واًمراضمح 

ُمـ طملم  ٝمل ضمزء ُمـ  احل٩م  واعمتٛمتع  طم٤مج وؾمٚمؿ))دظمٚم٧م اًمٕمٛمرة ذم احل٩م إمم يقم اًم٘مٞم٤مُم٦م(( وم

صمالصم٦م أي٤مم ذم  احل٩م(( حُيرم سم٤مًمٕمٛمرة  ومج٤مز اًمّمقم سمٕمده يم٢مطمرام احل٩م  وأُم٤م ىمقًمف شمٕم٤ممم))ومّمٞم٤مم 

وم٤معم٘مّمقد ذم  أؿمٝمراحل٩م وأُم٤م شم٘مديٛمف قمغم وىم٧م  اًمقضمقب ومٞمجقز إذا ُوضمد اًم٥ًٌم يمت٘مديٛمف 

 ( .2/993)"ذح اًمٕمٛمدة"ؿمٞمخ اإلؾمالم ذم  اًم٘مقل اًمٙمٗم٤مرة قمغم احلٜم٨م واظمت٤مرهذا

 ختٗٝرفِٗه أقوال :وأوٝ وق٠ اال

ـ اؿمؽمط ُمٜمٝمؿ أن شمٙمقن إول : أن شمٙمقن صمالصم٦م آظمره٤م يقم قمروم٦م ىم٤مل هبذا مج٤مقم٦م وُم

 اًمثالصم٦م سمٕمد اإلطمرام سم٤محل٩م ىم٤مل: ي٘مدم اإلطمرام سم٤محل٩م ىمٌؾ صقُمٝم٤م.

صمالصم٦م آظمره٤م يقم اًمؽموي٦م  وىم٤مل هبذا مج٤مقم٦م  واظمت٤مره  اسمـ سم٤مز وُمـ اؿمؽمط ُمٜمٝمؿ أن  :وىمٞمؾ

 = يٙمقن  اًمّمٞم٤مم سمٕمد اإلطمرام ىم٤مل: ي٘مدم اإلطمرام ىمٌؾ صقُمٝم٤م.
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ًمٙمـ جيقز ًمف أن يٜمحر ذم أي ُمٙم٤من آظمر ُمـ ُمٜمك ويمذًمؽ ذم ُمٙم٦م ًم٘مقًمف  -36

 صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ:

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

دي٨م: ))مل ُيرظمص ذم  أي٤مم يؼ حلذم أي٤مم اًمتنمي٤مم اًمثالصم٦م إومْمؾ أن شُمّم٤مم إ :وىمٞمؾ

٤م ذم هناحلدي٨م أن اًمّمح٤مسم٦م يم٤مٟمقا يّمقُمق عمـ مل  جيد اهلدي(( ومٔم٤مهرهذا يؼ أن ُيّمٛمـ  إٓاًمتنم

يؼ أي٤مم ًمٚمح٩م هل٤م ذم أي٤مم احل٩م ٕن أي٤مم اًمتنمصقم وصقُمٝم٤م ذم أي٤مم اًمتنميؼ أي٤مم اًمتنميؼ 

 (211ــ1/216)"ٛمتعاًمنمح اعم"وُم٤مل إمم هذا اًم٘مقل اسمـ قمثٞمٛملم ذم 

 وق٠ صٗٝم السبَٟ األيٝم؟

ظمتٞم٤مرإذا رضمع إمم أهٚمف ًمٚمحدي٨م))وؾمٌٕم٦م إذا رضمع إمم أهٚمف(( واظمتٚمٗمقا ذم وىم٧م وىم٧م آ

اجلقازومٛمٜمٝمؿ ُمـ ىم٤مل يٌدأ وىمتٝم٤م ُمـ طملم يٜمتٝمل ُمـ أقمامل احل٩م  ويٜمٗمرُمـ ُمٜمك وهق ىمقل أمحد 

إمم أهٚمف(( ظمرج  ٌٕم٦م إذا رضمعؾمومج٤مقم٦م و أُم٤م ىمقًمف شمٕم٤ممم))وؾمٌٕم٦م إذا رضمٕمتؿ(( وطمدي٨م ))و

 خمرج اًمٖم٤مًم٥م.

 يؼ.وُمٜمٝمؿ ُمـ ىم٤مل: يّمقُمٝم٤م ذم اًمٓمر

 وُمٜمٝمؿ ُمـ ىم٤مل: يّمقُمٝم٤م إذا رضمع إمم أهٚمف.

 هل ُيىسط يف صٗٝم الثالثٟ والسبَٟ التتٝبع؟

٤م ذم  احل٩م  وذًمؽ  إذا ص٤مُمٝم٤م ذم ٓ ُيِمؽمط  سم٤مإلمج٤مع  ُم٤ممل يٙمـ شمت٤مسمٕمٝم٤م ُمـ رضورة  صقُمٝم

 ٓسمد أن شمٙمقن ُمتت٤مسمٕم٦م. أي٤مم اًمتنم يؼ ومٝمٜم٤م 

 ون ابتدأ يف  اليٗٝم ثم قدرعذ اهلدي؟ 

 ومٞمف أىمقال أىمرهب٤م أٟمف ٓيٚمزُمف أن يرضمع  إمم اهلدي  إٓ أن يِم٤مء ٕٟمف ىمد ومٕمؾ ُم٤م أُمره اهلل سمف.
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ىمد ٟمحرت ه٤مهٜم٤م وُمٜمك يمٚمٝم٤م ُمٜمحر ويمؾ ومج٤مج ُمٙم٦م ـمريؼ وُمٜمحر وم٤مٟمحروا "

 0"ذم رطم٤مًمٙمؿ

 واًمًٜم٦م أن يذسمح أو يٜمحر سمٞمده إن شمٞمن ًمف وإٓ أٟم٤مب قمٜمف همػمه. -31

إين، ويْمع  ٕمٝم٤م قمغم ضم٤مٟمٌٝم٤مج، ومٞمْم2ٌال هب٤م اًم٘مٌٚم٦مويذسمحٝم٤م ُمًت٘م -38

 9ىمدُمف اًمٞمٛمٜمك قمغم ضم٤مٟمٌٝم٤م إيٛمـ

وأُم٤م اإلسمؾ وم٤مًمًٜم٦م أن يٜمحره٤م وهل ىم٤مئٛم٦م ُمٕم٘مقًم٦م اًمٞمنى ىم٤مئٛم٦م قمغم ُم٤م  -33

 .2، ووضمٝمٝم٤م ىمٌؾ اًم٘مٌٚم٦م0سم٘مل ُمـ ىمقائٛمٝم٤م

 ـــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
0

حلج٤مج وىمْم٤مء قمغم اًم٘مًؿ إيمؼم ُمـ قمٔمٞمٛم٦م قمغم اشمقؾمٕم٦م  دي٨مىمٚم٧م: وذم هذا احل 

ار أوزم إُمر هٜم٤مك إمم دومٜمٝم٤م ذم إرض وُمـ ؿم٤مء ُمِمٙمٚم٦م شمٙمدس اًمذسم٤مئح ذم اعمٜمحر واوٓمر

 )ن(."88 - 81ص "اًمًٌط ومٚمػماضمع إصؾ 

2

وآظمر  "0098" "اإلرواء"ومٞمف طمدي٨م ُمرومقع قمـ ضم٤مسمر قمٜمد أيب داود وهمػمه خمرج ذم  

وروي قمـ اسمـ قمٛمر أٟمف يم٤من يًتح٥م أن يًت٘مٌؾ اًم٘مٌٚم٦م إذا ذسمح.  "281/  3"قمٜمد اًمٌٞمٝم٘مل 

سم٢مؾمٜم٤مد صحٞمح قمٜمف أٟمف يم٤من يٙمره أن ي٠ميمؾ ذسمٞمح٦م ذسمح٧م ًمٖمػم  "8181"وروى قمٌد اًمرزاق 

 )ن(اًم٘مٌٚم٦م.

9

 :"06/  01"ىم٤مل احل٤مومظ  

 "ؾمٝم٤م سمٞمده اًمٞم٤ًمرأذم أظمذ اًمًٙملم سم٤مًمٞمٛملم وإُم٤ًمك ر ًمٞمٙمقن أؾمٝمؾ قمغم اًمذاسمح"

 )ن(ىمٚم٧م: وإوج٤مقمٝم٤م وووع اًم٘مدم قمغم صٗمحتٝم٤م مم٤م أظمرضمف اًمِمٞمخ٤من.
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وي٘مقل قمٜمد اًمذسمح أو اًمٜمحر: سمًؿ اهلل واهلل أيمؼم. اًمٚمٝمؿ إن هذا ُمٜمؽ  -011

 .4اًمٚمٝمؿ شم٘مٌؾ ُمٜمل 9ًمؽو

وصمالصم٦م  1ووىم٧م اًمذسمح أرسمٕم٦م أي٤مم اًمٕمٞمد يقم اًمٜمحر وهق يقم احل٩م إيمؼم -010

 أي٤مم اًمتنميؼ ًم٘مقًمف صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ:

 6"يمؾ أي٤مم اًمتنميؼ ذسمح"

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
0

ُمـ طمدي٨م اسمـ قمٛمر ٟمحقه أظمرضمف وومٞمف سمٕمده ؿم٤مهد  "0111"صحٞمح أيب داود  

 )ن(اًمِمٞمخ٤من.

2

سمّمٞمٖم٦م اجلزم رىمؿ رواه ُم٤مًمؽ سمًٜمد صحٞمح قمـ اسمـ قمٛمر ُمقىمقوم٤م وقمٚم٘مف اًمٌخ٤مري  

 )ن(."ي ًمٚمٌخ٤مريخمتٍم"ُمـ  "991"

9

أظمرضمف أسمق داود وهمػمه ُمـ طمدي٨م ضم٤مسمر وًمف ؿم٤مهد ُمـ طمدي٨م أيب ؾمٕمٞمد اخلدري رواه  

 )ن(."0008" "اإلرواء"ذم وهق خمرج  "22/  4" "اعمجٛمع"أسمق يٕمغم يمام ذم 

4

رواه ُمًٚمؿ وهمػمه قمـ قم٤مئِم٦م وهق خمرج ذم اعمّمدر اًم٤ًمسمؼ وزاد ؿمٞمخ اإلؾمالم ذم  

. ومل أىمػ قمٚمٞمٝم٤م ذم رء ُمـ يمت٥م اًمًٜم٦م اًمتل ذم "يمام شم٘مٌٚم٧م ُمـ إسمراهٞمؿ ظمٚمٞمٚمؽ": "ُمٜمًٙمف"

 )ن(ُمتٜم٤مول يدي.

1

 )ن(."0110و 0111" "صحٞمح أيب داود"قمٚم٘مف اًمٌخ٤مري ووصٚمف أسمق داود وهمػمه.  

6

أظمرضمف أمحد وصححف اسمـ طم٤ٌمن وهق ىمقي قمٜمدي سمٛمجٛمقع ـمرىمف وًمذًمؽ ظمرضمتف ذم  

 )ن(."2416" "اًمّمحٞمح٦م"
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وًمف أن ي٠ميمؾ ُمـ هديف وأن يتزود ُمٜمف إمم سمٚمده يمام ومٕمؾ اًمٜمٌل صغم اهلل  -012

 قمٚمٞمف وؾمٚمؿ.

ٌُْدَن }ٜمٝم٤م اًمٗم٘مراء وذوي احل٤مضم٦م ًم٘مقًمف شمٕم٤ممم: وقمٚمٞمف أن يٓمٕمؿ ُم -019 َواًْم

ـْ ؿَمَٕم٤مِئِر اهللَِّ ًَمُٙمْؿ ومِٞمَٝم٤م  قَمَٚمْٞمَٝم٤م َصَقافَّ وَم٢مَِذا  ظَمػْمٌ وَم٤مْذيُمُروا اؾْمَؿ اهللَّضَمَٕمْٚمٜم٤َمَه٤م ًَمُٙمْؿ ُِم

٧ٌَْم ضُمٜمُقهُب٤َم وَمُٙمُٚمقا ُِمٜمَْٝم٤م َوَأـْمٕمِ   0{ُٛمقا اًْمَ٘م٤مٟمَِع َواعمُْْٕمؽَمَّ َوضَم

 ن يِمؽمك ؾمٌٕم٦م ذم اًمٌٕمػم واًمٌ٘مرة.وجيقز أ -014

ومٛمـ مل جيد هدي٤م ومٕمٚمٞمف صٞم٤مم صمالصم٦م أي٤مم ذم احل٩م وؾمٌٕم٦م إذا رضمع إمم  -011

 أهٚمف.

وجيقز ًمف أن يّمقم ذم أي٤مم اًمتنميؼ اًمثالصم٦م حلدي٨م قم٤مئِم٦م واسمـ قمٛمر  -016

 ريض اهلل قمٜمٝمام ىم٤مٓ:

 2مل يرظمص ذم أي٤مم اًمتنميؼ أن يّمٛمـ إٓ عمـ مل جيد اهلدي

 ـــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
0

: اًمذي يٕمؽم سم٤مًمٌدن يٓمٞمػ هب٤م ُمٕمؽمو٤م هل٤م ُمـ همٜمل أو "اعمٕمؽم": اًم٤ًمئؾ و "اًم٘م٤مٟمع" 

 )ن(وم٘مػم.

2

م وأُم٤م ىمقل ؿمٞمخ اإلؾمال "364" "إرواء اًمٖمٚمٞمؾ"رواه اًمٌخ٤مري وهمػمه وهق خمرج ذم  

ومال  "ومال سمد ًمٚمٛمتٛمتع ُمـ صقم سمٕمض اًمثالصم٦م ىمٌؾ اإلطمرام سم٤محل٩م يقم اًمؽموي٦م": "988ص "

 )ن(أقمٚمؿ وضمٝمف سمؾ هق سمٔم٤مهره خم٤مًمػ ًممي٦م واحلدي٨م واهلل أقمٚمؿ.



  

 

84 

 

  
  مناسك الحج والعمرة

وإول أومْمؾ ًم٘مقًمف صغم اهلل قمٚمٞمف  0ؿ حيٚمؼ رأؾمف يمٚمف أو ي٘مٍمهصم - 011

 ـــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
0

واًمّمحٞمح وضمقب أطمدمه٤م  ُٕمر اًمٜمٌل صغم اهلل قمٚمٞمف وآًمف وؾمٚمؿ سم٤مًمتحٚمؾ سمف وذه٥م  

أهؾ اًمٕمٚمؿ ُمـ ىم٤مل هق ُمًتح٥م وهق ىمقل  اًمِم٤مومٕمٞم٦م  إمم أٟمف  ريمـ  واًمّمحٞمح  إول  وُمـ

 قمٓم٤مء.

 وٝذا ييٕع األصٓع الذي ال صَرله؟ 

(: أمجع يمؾ ُمـ ٟمحٗمظ قمٜمف ُمـ أهؾ اًمٕمٚمؿ 911ــ1/916)"اعمٖمٜمل"يمام ذم  ىم٤مل اسمـ اعمٜمذر

 قمغم أن إصٚمع  يٛمر اعمقؾمك قمغم رأؾمف وًمٞمس ذًمؽ سمقاضم٥م وىم٤مل أسمقطمٜمٞمٗم٦م : جي٥م.

 وٝهو احلٓق والتّير ادجزئ؟

اًمذي رضمحف اسمـ ىمداُم٦م أٟمف يٚمزم أن ي٠مظمذ ُمـ مجٞمع ؿمٕمره  ويمذًمؽ  اعمرأة  ًم٘مقًمف   اًمّمحٞمح

ذم مجٞمٕمف وٕن اًمٜمٌل صغم اهلل قمٚمٞمف وآًمف وؾمٚمؿ طمٚمؼ قم٤مم شمٕم٤ممم))حمٚم٘ملم رؤوؾمٙمؿ(( وهذا 

 (1/244)"اعمٖمٜمل"مجٞمع رأؾمف. اٟمٔمر

 تٙخر احلٓق أو التّير؟

اًمت٘مّمػم إمم آظمرأي٤مم حلٚمؼ وشم٠مظمػما (: وجيقز1/916) "اعمٖمٜمل"ىم٤مل اسمـ ىمداُم٦م ذم 

م قمٚمٞمف ومت٠مظمػمه  أومم وم٢من أظمره قمـ ذًمؽ ومٗمٞمف روايت٤من  دشم٠مظمػماًمٜمحر اعم٘م اًمٜمحرٕٟمف إذا ضم٤مز

إطمدامه٤م: ٓ دم قمٚمٞمف ٕن اهلل شمٕم٤ممم سملمَّ أول  وىمتف  سم٘مقًمف))وٓ حتٚم٘مقا رؤؾمٙمؿ طمتك يٌٚمغ  اهلدي 

 حمٚمف(( ومل ُيٌلمَّ آظمره ومٛمتك أشمك سمف أضمزأه.

 قمٚمٞمف دم سمت٠مظمػمه  وىم٤مل ُم٤مًمؽ: ُمـ شمريمف طمتك طمؾ ومٕمٚمٞمف دم.اهــ خمتٍماً  :وقمـ أمحد

 ىمٚم٧م : وإىمرب إول واهلل أقمٚمؿ.
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اًمٚمٝمؿ ". ىم٤مًمقا: واعم٘مٍميـ ي٤م رؾمقل اهلل ىم٤مل: "اًمٚمٝمؿ ارطمؿ اعمحٚم٘ملم"وؾمٚمؿ: 

. ىم٤مًمقا: واعم٘مٍميـ ي٤م رؾمقل اهلل ومٚمام يم٤مٟم٧م اًمراسمٕم٦م ىم٤مل: "ارطمؿ اعمحٚم٘ملم

 0"واعم٘مٍميـ"

ذم طمدي٨م أٟمس ريض اهلل واًمًٜم٦م أن يٌدأ احل٤مًمؼ سمٞمٛملم اعمحٚمقق يمام  -018

 2قمٜمف

ًم٘مقًمف صغم  9واحلٚمؼ ظم٤مص سم٤مًمرضم٤مل دون اًمٜم٤ًمء وإٟمام قمٚمٞمٝمـ اًمت٘مّمػم -013

، ومتجٛمع ؿمٕمره٤م "4طمٚمؼ إٟمام قمغم اًمٜم٤ًمء اًمت٘مّمػمًمٞمس قمغم اًمٜم٤ًمء "اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ: 

 02ومت٘مص ُمٜمف ىمدر إٟمٛمٚم٦م

 ـــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

0

رواه اًمِمٞمخ٤من وهمػممه٤م ُمـ طمدي٨م اسمـ قمٛمر وهمػمه وهق خمرج ذم اعمّمدر اًم٤ًمسمؼ  

 )ن(."0184"

2

. "0191" "صحٞمح أيب داود"و  "0181" "اإلرواء"رواه ُمًٚمؿ وهمػمه وهق خمرج ذم  

اعم٠ًمًم٦م مم٤م اقمؽمف اًمٕمالُم٦م اسمـ مه٤مم احلٜمٗمل أن احلٜمٗمٞم٦م ظم٤مًمٗمقا ومٞمٝم٤م اًمًٜم٦م ومامذا ي٘مقل  وهذه

 )ن(اعم٘مٚمدة ذم اقمؽماف هذا اإلُم٤مم اهلامم؟!.

9

(: واعمنموع  ًمٚمٛمرأة  اًمت٘مّمػمدون احلٚمؼ ٓظمالف 1/901) "اعمٖمٜمل"ىم٤مل اسمـ ىمداُم٦م ذم  

 ثٚم٦م.ن احلٚمؼ ذم طم٘مٝمـ ُمُ ذم ذًمؽ ىم٤مل اسمـ اعمٜمذر: أمجع قمغم هذا أهؾ اًمٕمٚمؿ وذًمؽ ٕ

صحٞمح "وأوردشمف ذم  "611" "إطم٤مدي٨م اًمّمحٞمح٦م"وهق طمدي٨م صحٞمح خمرج ذم  4

 )ن(."0192" "أيب داود
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طملم ارشمٗم٤مع  4سملم اجلٛمرات 9ويًـ ًمإلُم٤مم أن خيٓم٥م يقم اًمٜمحر سمٛمٜمك -001

 6، يٕمٚمؿ اًمٜم٤مس ُمٜم٤مؾمٙمٝمؿ1ًمْمحكا

 صواف اإلفاةة

ومٞمٓمقف سمف ؾمٌٕم٤م يمام شم٘مدم ذم ـمقاف  1صمؿ يٗمٞمض ُمـ يقُمف إمم اًمٌٞم٧م -000

 اًم٘مدوم إٓ أٟمف ٓ يْمٓمٌع وٓ يرُمؾ.

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
0

(: إٟمٛمٚم٦م: رأس اإلصٌع ُمـ اعمٗمّمؾ إقمغم... 1/901) "اعمٖمٜمل"ىم٤مل  اسمـ ىمداُم٦م ذم  

ؾمٝم٤م ىم٤مل: ٟمٕمؿ دمٛمع إمم أن ىم٤مل: و ىم٤مل أسمقداود: ؾمٛمٕم٧ُم  أمحد ؾُمئؾ قمـ اعمرأة  شم٘مٍمُمـ يمؾ رأ

أٟمٛمٚم٦م و اًمرضمؾ  اًمذي ي٘مٍم ذم ذًمؽ  ؿمٕمره٤م إمم ُم٘مدم رأؾمٝم٤م صمؿ شم٠مظمذ ُمـ أـمراف ؿمٕمره٤م ىمدر

 يم٤معمرأة.اهــ

2

ع اًمِمٕمر وىمص ُمٜمف سم٘مدر إٟمٛمٚم٦م أو أىمؾ أو أيمثر وإذا ىمٍمه مج"ىم٤مل ؿمٞمخ اإلؾمالم:  

 )ن(."واعمرأة ٓ شم٘مص أيمثر ُمـ ذًمؽ وأُم٤م اًمرضمؾ ومٚمف أن ي٘مٍمه ُم٤م ؿم٤مء

9

 0111" "صحٞمح أيب داود"اًمٌخ٤مري وأسمق داود قمـ مجع ُمـ اًمّمح٤مسم٦م اٟمٔمر  رواه 

 )ن(."841" "خمتٍم اًمٌخ٤مري"و  "0101و 0113و 0111و

4

إرواء "و  "0111" "صحٞمح أيب داود"رواه اًمٌخ٤مري شمٕمٚمٞم٘م٤م ووصٚمف أسمق داود اٟمٔمر  

 )ن(."0164" "اًمٖمٚمٞمؾ

1

 ()ن."0113" "صحٞمح أيب داود"رواه أسمق داود وهمػمه اٟمٔمر  

6

 )ن(."0101" "صحٞمح أيب داود"رواه أسمق داود وهمػمه اٟمٔمر  

1

 = ريم٥م رؾمقل اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف وآًمف وؾمٚمؿ وم٠موم٤مض  إمم اًمٌٞم٧م.حلدي٨م ضم٤مسمر: صمؿ  
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 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

 حْم ضواف اإلفٝضٟ؟

 (:1/900) "اعمٖمٜمل"ىم٤مل اسمـ ىمداُم٦م ذم 

ومقا سم٤مًمٌٞم٧م إٓ سمف ٟٓمٕمٚمؿ ومٞمف ظمالوم٤ًم وٕن اهلل قمزوضمؾ ىم٤مل))وًمٞمٓمَّق وهق ريمـ  ًمٚمح٩م ٓيتؿ

اًمٕمتٞمؼ(( وقمـ قم٤مئِم٦م ريض اهلل قمٜمٝم٤م ىم٤مًم٧م: طمججٜم٤م ُمع اًمٜمٌل صغم اهلل قمٚمٞمف وآًمف وؾمٚمؿ 

يد اًمرضمؾ اهلل قمٚمٞمف وآًمف وؾمٚمؿ ُمٜمٝم٤م ُم٤م ير وم٠مومْمٜم٤م يقم اًمٜمحرومح٤مو٧م صٗمٞم٦م وم٠مراد اًمٜمٌل صغم

(( ىم٤مًمقا ي٤مرؾمقل اهلل  إهن٤م ىمد أحٝبستٕٝهيُمـ أهٚمف وم٘مٚم٧م ي٤مرؾمقل اهلل إهن٤م طم٤مئض ىم٤مل))

(( ُمتٗمؼ قمٚمٞمف ومدل قمغم أن هذا اًمٓمقاف ٓسمد ُمٜمف وأٟمف طم٤مسمس اخرجوايقم اًمٜمحرىم٤مل)) أوم٤مو٧م

 عمـ مل ي٠مِت سمف.

 وق٠ ضواف اإلفٝضٟ؟

ًمف وىمت٤من  وىم٧م ومْمٞمٚم٦م و وىم٧م إضمزاء وم٠مُم٤م وىم٧م اًمٗمْمٞمٚم٦م ومٞمقم اًمٜمحر سمٕمد اًمرُمل و اًمٜمحر 

 .حلدي٨م ضم٤مسمراعمت٘مدم وم٢من أظمره إمم اًمٚمٞمؾ ومال سم٠مس واحلٚمؼ

وم٠موًمف  ُمـ ٟمّمػ اًمٚمٞمؾ ُمـ ًمٞمٚم٦م  اًمٜمحر و أُم٤م آظمر وىمتف  وم٤مًمّمحٞمح أٟمف  اجلقازو أُم٤م وىم٧م 

ٓسمـ  "اعمٖمٜمل"همػمحمدود وم٢مٟمف ُمتك أشمك سمف صح سمٖمػمظمالف. اهــ خمتٍمًا ُمـ 

 (909ــ1/902ىمداُم٦م)

ًمق  لومتأُ  رطمتك خيرج  ؿمٝمرذي احلج٦م وًٓمٖمػمقمذشم٠مظمػمه  ًمٙمـ ىم٤مل اسمـ قمثٞمٛملم: ٓجيقز

اسمـ طمزم وم٠مسمٓمؾ طمجف إذا أظمره  طمتك  يمام ضمزم سمف ن طمجفأظمره قمـ ؿمٝمرذي احلج٦م سمٌٓمال

 ظمرضم٧م أؿمٝمر احل٩م.

 = 
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، وومٕمٚمف اسمـ 0وُمـ اًمًٜم٦م أن يّمكم ريمٕمتلم قمٜمد اعم٘م٤مم يمام ىم٤مل اًمزهري -002

 .9وىم٤مل: قمغم يمؾ ؾمٌع ريمٕمت٤من 2قمٛمر

لم اًمّمٗم٤م واعمروة يمام شم٘مدم أيْم٤م ظمالوم٤م ًمٚم٘م٤مرن صمؿ يٓمقف ويًٕمك سم -009

 .0واعمٗمرد ومٞمٙمٗمٞمٝمام اًمًٕمل إول

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

 ون رجع إىل بٓده و مل يٌف ضواف اإلفٝضٟ؟

ذه٥م اجلٛمٝمقر إمم أٟمف  جيتٜم٥م ُم٤م جيتٜمٌف اعمحرم سمٕمد اًمتحٚمؾ إول صمؿ يرضمع  إمم ُمٙم٦م حمرُم٤ًم 

 و يٓمقف سم٤مًمٌٞم٧م.

 هل يف ضواف اإلفٝضٟ رول و اضٌجٝع؟

ٚمؿ مل  يرُمؾ قداود قمـ اسمـ قم٤ٌمس أن اًمٜمٌل صغم اهلل قمٚمٞمف وآًمف وؾمعم٤م روى  أسم ٓ :اجلقاب

 ومٞمف. ذم  اًمًٌع اًمذي أوم٤مض

 هل الٕٟٗ رشط يف ضواف اإلفٝضٟ؟

(( وهذا  ىمقل  إؾمح٤مق و اسمـ اعمٜمذر  إ٘ام األعامل بٝلٕٗٝتٟمٕمؿ قمغم اًمّمحٞمح  حلدي٨م : )) 

 قمـ ـمقاف اإلوم٤مو٦م .ومٕمغم هذا ًمق ـم٤مف سمٜمٞم٦م  اًمقداع  وم٘مط أو اًمتٓمقع وم٢مٟمف ٓ جُيزئف  

0

 0ج  903"رىمؿ  "خمتٍم اًمٌخ٤مري"قمٚم٘مف اًمٌخ٤مري ووصٚمف اسمـ أيب ؿمٞم٦ٌم وهمػمه راضمع  

 )ن(."986ص 

2

 )ن(."908"قمٚم٘مف اًمٌخ٤مري ووصٚمف قمٌد اًمرزاق راضمع اعمّمدر اعمذيمقر رىمؿ  

9

 )ن(سمًٜمد صحٞمح قمٜمف. "3102"رواه قمٌد اًمرزاق  
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0

ن مل  يًَع  اًم٘مدوم مل  يًَع سمٕمده  و إ ٗمرد ومٞمٙمٗمٞمف ؾمٕمل واطمد وم٢من ؾمٕمك ُمع ـمقافأُم٤م اعم 

ظمتٚمػ  أهؾ اًمٕمٚمؿ ومٞمف قمغم ىمقًملم ي٤مرة  وهذا جمٛمع قمٚمٞمف  وأُم٤م اًم٘م٤مرن وم٤مُمٕمف ؾمٕمك ُمع ـمقاف اًمز

فك بٝلب٠ٗ وشَٗك بني اليِٝ اضوإول : أٟمف يٚمزُمف  ؾمٕمل واطمد واؾمتدًمقا سمحدي٨م قم٤مئِم٦م ))

مل يٓمػ اًمٜمٌل صغم اهلل  :ٚمؿ(( واؾمتدًمقا سمحدي٨م ضم٤مسمرذم ُمًوادروة  يِْٗك حلجك وعٔرتك

قمٚمٞمف وآًمف وؾمٚمؿ وٓ أصح٤مسمف سملم اًمّمٗم٤م و اعمروة  إٓ ـمقاوم٤ًم واطمدًا و سمحدي٨م قم٤مئِم٦م  أهن٤م 

 وأُم٤م  اًمذيـ مجٕمقا سملم  احل٩م واًمٕمٛمرة  وم٢مٟمام ـم٤مومقا ـمقاوم٤ًم واطمدًا هلام ُمتٗمؼ قمٚمٞمف. :ىم٤مًم٧م

ومققم٤ًم  أٟمف مجع  سملم ارىمٓمٜمل ُمراًمث٤مين : أٟمف يٚمزُمف ؾمٕمٞم٤من  واؾمتدًمقا سمحدي٨م قمكم قمٜمد اًمد

وقمٛمرة  ومٓم٤مف ـمقاومٞملم وؾمٕمك ؾمٕمٞملم  واًمراضمح  إول  وأُم٤م طمدي٨م قمكم ومْمٕمٞمػ ضمدًا  طم٩م

 ومٞمف احلًـ سمـ قمامرة  وهق  ُمؽموك.

 وأُم٤م اعمتٛمتع ومٗمٞمف ىمقٓن:

إول : وهق ىمقل اجلٛمٝمقرقمٚمٞمف ؾمٕمٞم٤من واؾمتدًمقا سمحدي٨م قم٤مئِم٦م ذم اًمّمحٞمحلم أهن٤م 

  .ـمقاوم٤ًم آظمر سمٕمد أن رضمٕمقا ُمـ ُمٜمك حلجٝمؿ ىم٤مًم٧م : وم٠مُم٤م اًمذيـ طمٚمهقا ومٓم٤مومقا

قمٚمٞمف ؾمٕمل واطمد واؾمتدًمقا سمحدي٨م ضم٤مسمراعمت٘مدم ))مل يٓمػ اًمٜمٌل صغم اهلل قمٚمٞمف  :اًمث٤مين

وآًمف وؾمٚمؿ وٓ أصح٤مسمف سملم  اًمّمٗم٤م واعمروة إٓ ـمقاوم٤ًم واطمدًا(( و اًمّمحٞمح إول وهق اظمتٞم٤مر 

طمؼ ُمـ ؾم٤مق اهلدي مجٕم٤ًم سمٞمٜمف وسملم  اسمـ سم٤مز و اسمـ قمثٞمٛملم و اًمقادقمل و أُم٤م طمدي٨م ضم٤مسمرومٝمق ذم

 طمدي٨م قم٤مئِم٦م واهلل أقمٚمؿ.

 أعامل  يوم الٕحر وتّديم بًَٖٝ عذ بَض؟

أقمامل يقم اًمٜمحرهل: اًمرُمل صمؿ اًمذسمح صمؿ احلٚمؼ أو اًمت٘مّمػم صمؿ اًمٓمقاف صمؿ اًمًٕمل 

 =ًمٚمٛمتٛمتع وًمٚم٘م٤مرن  واعمٗمرد إذا مل يًٕمٞم٤م سمٕمد ـمقاف اًم٘مدوم و اًمًٜم٦م هق اًمؽمشمٞم٥م سمٞمٜمٝم٤م قمغم هذا 
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 .0وهبذا اًمٓمقاف حيؾ ًمف يمؾ رء طمرم قمٚمٞمف سم٤مإلطمرام طمتك ٟم٤ًمؤه -004

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ظمتٚمٗمقا ذم  شم٘مديؿ سمٕمْمٝم٤م قمغم سمٕمض وم٠مُم٤م إرسمٕم٦م  دون اًمًٕمل ومال سم٠مس قمغم ُمـ ا٤مإلمج٤مع وسم

أظمؾ سمؽمشمٞمٌٝم٤م ٟم٤مؾمٞم٤ًم أو ضم٤مهاًل قمٜمد أيمثرأهؾ اًمٕمٚمؿ حلدي٨م اسمـ قمٛمرو... ومام ؾُمئؾ قمـ رء ىمدم 

(( وأُم٤م شم٘مديؿ سمٕمْمٝم٤م قمغم سمٕمض ُمتٕمٛمدًا قم٤معم٤ًم سمٛمخ٤مًمٗم٦م افَل  وال حرج)) :وٓ أظمر إٓ ىم٤مل

 ٗمٞمف ىمقٓن:اًمًٜم٦م وم

 إول : قمٚمٞمف دم.

اًمث٤مين : ًمٞمس قمٚمٞمف  دم وهق اًمّمحٞمح ٕن اًمؽمشمٞم٥م ًمق يم٤من  واضم٤ًٌم  مل يً٘مط سم٤مًمًٝمق أو 

 اجلٝمؾ واًمقىم٧م ُم٤م زال سم٤مىمٞم٤ًم.

مج٤مقم٦م   وأُم٤م شم٘مديؿ اًمًٕمل قمغم اًمٓمقاف وم٤مجلٛمٝمقر قمغم قمدم اإلضمزاء وذه٥م إمم اإلضمزاء 

ؾمقل اهلل ؾمٕمٞم٧ُم ىمٌؾ أن أـمقف  ىم٤مل: )) يؽ وومٞمف ىم٤مل: ي٤م ر٤مُم٦م سمـ ذواؾمتدًمقا سمحدي٨م أؾم

 (( رواه  أسمقداود وهذا هق اًمّمحٞمح و اظمت٤مه اسمـ قمثٞمٛملم . الحرج

0

وهذا هق اًمتحٚمؾ اًمث٤مين وهق حيّمؾ سمٓمقاف اإلوم٤مو٦م سمٕمد اًمرُمل و احلٚمؼ سم٤مإلمج٤مع  وأُم٤م  

 اًمتحٚمؾ إول ومٗمٞمف ىمقٓن:

إذا روٗتم وحّٓتم ققم٤ًم))إول : أٟمف حيّمؾ سم٤مًمرُمل و احلٚمؼ واؾمتدًمقا سمحدي٨م قم٤مئِم٦م ُمروم

(( وهق وٕمٞمػ ومٞمف احلج٤مج سمـ أرـم٤مة  وهق ُمدًمس فّد حل لْم الٌٗٞ وكل يشء إال الٕسٝء

 وومٞمف  وٕمػ وىمد ظمٚمط ذم اإلؾمٜم٤مد و اعمتـ.

واًمث٤مين : أٟمف حيّمؾ سمرُمل مجرة اًمٕم٘م٦ٌم واؾمتدًمقا سمحدي٨م قم٤مئِم٦م ريض اهلل قمٜمٝم٤م 

 =إلطمراُمف  ىمٌؾ أن  حُيرم وحلٚمف سمٕمد رُمل ىم٤مًم٧م:))ـمٞم٧ٌُم رؾمقل اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف وآًمف وؾمٚمؿ 
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 .0ويّمكم اًمٔمٝمر سمٛمٙم٦م وىم٤مل اسمـ قمٛمر: سمٛمٜمك -001

 .2وي٠ميت زُمزم ومٞمنمب ُمٜمٝم٤م -006

 البيات يف منى:

 .9ي٤مم اًمتنميؼ سمٚمٞم٤مًمٞمٝم٤مصمؿ يرضمع إمم ُمٜمك ومٞمٛمٙم٨م هب٤م أ -001

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

إول   ل وهق صحٞمح  ومٝمذا اًم٘مقل أرضمح ُمـمجرة  اًمٕم٘م٦ٌم ىمٌؾ أن يٓمقف سم٤مًمٌٞم٧م(( رواه اًمٜم٤ًمئ

 وإطمقط  اًمٕمٛمؾ سم٤مٕول  واهلل أقمٚمؿ.

 

 وٝذا حيل له يف التحٓل األول؟ 

ٓ ضمدال اًمّمحٞمح أٟمف حيؾ  ًمف يمؾ رء إٓ اًمٜم٤ًمء ًم٘مقًمف شمٕم٤ممم))ومال روم٨م  وٓ ومًقق  و

 ذم احل٩م(( وهق  ُم٤مزال ذم  احل٩م طمتك يتحٚمؾ اًمتحٚمؾ اًمث٤مين واًمٜم٤ًمء يِمٛمؾ اًمقطء وُم٘مدُم٤مشمف.

0

ىمٚم٧م: واهلل أقمٚمؿ أهيام ومٕمؾ رؾمقل اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ وحيتٛمؾ أٟمف صغم هبؿ ُمرشملم  

قمٚمٞمف  يمام وىمع ًمف ذم سمٕمض طمروسمف صغم اهللٜمك إومم ومريْم٦م واًمث٤مٟمٞم٦م ٟم٤مومٚم٦م ُمرة ذم ُمٙم٦م وُمرة ذم ُم

 )ن(وآًمف وؾمٚمؿ.

2

ًم٘مقل ضم٤مسمرذم صٗم٦م طم٩م  اًمٜمٌل صغم اهلل قمٚمٞمف وآًمف وؾمٚمؿ صمؿ أشمك سمٜمل قمٌداعمٓمٚم٥م وهؿ  

 يً٘مقن  ومٜم٤موًمقه  دًمقًا ومنمب ُمٜمف.

9

يؼ ومٛمٜمٝمؿ ُمـ ذه٥م  إمم قمدم ٙمؿ اعمٌٞم٧م سمٛمٜمك ًمٞم٤مزم أي٤مم اًمتنماظمتٚمػ أهؾ اًمٕمٚمؿ ذم طم 

اجلٛمٝمقرٕن رؾمقل اهلل صغم وهقاًمّمحٞمح وهقىمقل  وُمٜمٝمؿ ُمـ ذه٥م إمم اًمقضمقب اًمقضمقب 

 =٤ٌمس أن يٌٞم٧م سمٛمٙم٦م  ًمٞم٤مزم اهلل قمٚمٞمف وآًمف وؾمٚمؿ رظمص ًمٚمرقم٤مة  أن يؽميمقا اعمٌٞم٧م سمٛمٜمك و أذن  ًمٚمٕم
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سمٕمد اًمزوال سمًٌع طمّمٞم٤مت  0ويرُمل ومٞمٝم٤م اجلٛمرات اًمثالث يمؾ يقم -008

 ."31- 86"ًمٙمؾ مجرة يمام شم٘مدم ذم اًمرُمل يقم اًمٜمحر 

ويٌدأ سم٤مجلٛمرة إومم وهل إىمرب إمم ُمًجد اخلٞمػ وم٢مذا ومرغ ُمـ  -003

 0دقمق ويرومع يديفرُمٞمٝم٤م شم٘مدم ىمٚمٞمال قمـ يٛمٞمٜمف ومٞم٘مقم ُمًت٘مٌال اًم٘مٌٚم٦م ىمٞم٤مُم٤م ـمقيال وي

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ًمٖمػمهؿ . اٟمٔمر  قمٚمٞمف. ومدل هذا قمغم أٟمف ٓ رظمّم٦م أضمؾ ؾم٘م٤ميتف  ُمتٗمؼ ُمٜمك ُمـ

 (1/924)"اعمٖمٜمل"

 وٝذا عذ ون ترك ادب٠ٗ؟

 (1/921)"اعمٖمٜمل"ٔمر. اٟمقمٚمٞمف دُم٤م ومٞمف ىمقٓن  واًمّمحٞمح  أن

 ون أراد أن يب٠ٗ  لٗٓتني ثم يِٕر؟

تٕمجؾ أن ي٘متٍمقمغم ُمٌٞم٧م ًمٞمٚمتلم ًم٘مقًمف شمٕم٤ممم)) أراد أن يذيمرأهؾ اًمٕمٚمؿ أٟمف ُينمع  عمـ 

ومٛمـ شمٕمجؾ ذم يقُملم ومال إصمؿ قمٚمٞمف (( واؿمؽمط مجٝمقر اًمٕمٚمامء عمـ أراد اًمتٕمجؾ أن خيرج  ُمـ 

سم٧م  وهق ذم ُمٜمك ًمزُمف ُمٌٞم٧م اًمٚمٞمٚم٦م ا: وم٢مذا همرُمـ اًمٞمقم اًمث٤مين ىم٤مًمق ُمٜمك ىمٌؾ أن شمٖمٞم٥م اًمِمٛمس

اًمث٤مًمث٦م واؾمتدًمقا سم٘مقًمف شمٕم٤ممم))ومٛمـ شمٕمجؾ ذم يقُملم(( واًمٞمقم اؾمؿ ًمٚمٜمٝم٤مر دون اًمٚمٞمؾ وصح 

 هذا اًم٘مقل قمـ قمٛمر واسمٜمف قمٜمد اًمٌٞمٝم٘مل ومل  يِمؽمط  سمٕمْمٝمؿ ؿمٞمئ٤ًم واًمّمحٞمح إول .

وب  اًمِمٛمس إمم ـمٚمقع  ٓيٚمزم ذم  اعمٌٞم٧م  أن يٛمٙم٨م  سمٛمٜمك مجٞمع اًمٚمٞمؾ ُمـ همروم٤مئدة:  

 اًمٗمجر سمؾ ًمق ُمٙم٨م ُمٕمٔمؿ اًمٚمٞمؾ أضمزأه.

0

وضمقسم٤ًم قمٜمد اجلٛمٝمقر وهق اًمّمحٞمح ُٕمر اًمٜمٌل صغم اهلل قمٚمٞمف وآًمف وؾمٚمؿ سمف ذم  ىمقًمف  

أُمر سم٤مًمرُمل وسملمَّ اًمٜمٌل صغم اهلل قمٚمٞمف ـ  اسمـ قم٤ٌمس  ومٝمذا (( رواه أمحد قمبٔثل هٚالء فٝرووا))

 ًمٜمحر وذم  أي٤مم اًمتنم يؼ  واهلل أقمٚمؿ.وآًمف وؾمٚمؿ سمٗمٕمٚمف أن  اًمرُمل ذم يقم ا
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صمؿ ي٠ميت اجلٛمرة اًمث٤مٟمٞم٦م ومػمُمٞمٝم٤م يمذًمؽ صمؿ ي٠مظمذ ذات اًمِمامل ومٞم٘مقم  -021

 ُمًت٘مٌؾ اًم٘مٌٚم٦م ىمٞم٤مُم٤م ـمقيال ويدقمق ويرومع يديف.

وجيٕمؾ اًمٌٞم٧م  2صمؿ ي٠ميت اجلٛمرة اًمث٤مًمث٦م وهل مجرة اًمٕم٘م٦ٌم ومػمُمٞمٝم٤م يمذًمؽ -020

 قمـ ي٤ًمره وُمٜمك قمـ يٛمٞمٜمف وٓ ي٘مػ قمٜمده٤م.

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
0

 "اعمٜم٤مؾمؽ"صم٧ٌم ذًمؽ يمٚمف ذم طمدي٨م اسمـ ُمًٕمقد قمٜمد اًمِمٞمخلم وهمػممه٤م وُم٤م ذم سمٕمض  

أٟمف يًت٘مٌؾ اًم٘مٌٚم٦م ذم رُمل مجرة اًمٕم٘م٦ٌم ومٝمق ظمالف هذا احلدي٨م اًمّمحٞمح وُم٤م ظم٤مًمٗمف ؿم٤مذ سمؾ 

 )ن(."4864" "اًمْمٕمٞمٗم٦م"ُمٜمٙمر يمام سمٞمٜمتف ذم 

2

قمغم هذا اًمذي ذيمره  اعم١مًمػ ومٞمٌدأ سم٤مًمدٟمٞم٤م صمؿ اًمقؾمٓمك  صمؿ  جي٥م اًمؽمشمٞم٥م سملم  اجلٛمرات 

اًمٕم٘م٦ٌم وهذا ىمقل  اجلٛمٝمقر وطمجتٝمؿ أن هذا هق ومٕمؾ رؾمقل اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف وآًمف وؾمٚمؿ 

ون عٔل عٔاًل لٗس عٓٗه وهق سمٞم٤من هلذه  اًمِمٕمػمة وىمد ىم٤مل اًمٜمٌل صغم اهلل قمٚمٞمف وآًمف وؾمٚمؿ))

 ((.أور٘ٝ فٖو رد

 يٝم الترشيق؟وق٠  روي اجلامر يف  أ

اجلٛمٝمقرقمغم أن  اًمرُمل وىمتف  ُمـ سمٕمد اًمزوال وإن  رُمك ىمٌؾ اًمزوال يٕمٞمد وذم  صحٞمح 

ُمًٚمؿ قمـ ضم٤مسمرىم٤مل: رُمك رؾمقل اهلل قمٚمٞمف وآًمف وؾمٚمؿ يقم اًمٜمحروحك وأُم٤م سمٕمد ذًمؽ وم٢مذا 

زاًم٧م اًمِمٛمس . وذم اًمٌخ٤مري قمـ اسمـ قمٛمر ريض اهلل قمٜمٝمام أٟمف ىم٤مل: يمٜم٤م ٟمتحلم وم٢مذا زاًم٧م 

 ٤م.اًمِمٛمس رُمٞمٜم

 يق؟أخرالروي كٓه إىل آخرأيٝم الترش إذا أخر روي يوم إىل وٝ بَده  أو

إول  صمؿ اًمث٤مين اًمٞمقم اجلٛمٝمقرقمغم أٟمف شمرك  اًمًٜم٦م وٓ رء قمٚمٞمف إٓ أٟمف ي٘مدم سم٤مًمٜمٞم٦م رُمل 

ص ًمٚمرقم٤مء أن  جيٛمٕمقا رُمل   =صمؿ اًمث٤مًم٨م واؾمتدًمقا سم٠من  اًمٜمٌل صغم اهلل قمٚمٞمف وآًمف وؾمٚمؿ رظمَّ
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 ٤مين واًمٞمقم اًمث٤مًم٨م يمذًمؽ.صمؿ يرُمل اًمٞمقم اًمث -022

وإن اٟمٍمف سمٕمد رُمٞمف ذم اًمٞمقم اًمث٤مين ومل ي٧ٌم ًمٚمرُمل ذم اًمٞمقم اًمث٤مًم٨م  -029

َؾ ذِم َيْقَُملْمِ وَمال إصِْمَؿ }ضم٤مز ًم٘مقًمف شمٕم٤ممم:  ـْ شَمَٕمجَّ ٤مٍم َُمْٕمُدوَداٍت وَمَٛم َواْذيُمُروا اهللََّ ذِم َأيَّ

ـِ  َر وَمال إصِْمَؿ قَمَٚمْٞمِف عمَِ ـْ شَم٠َمظمَّ َ٘مكقَمَٚمْٞمِف َوَُم  .0ًمٙمـ اًمت٠مظمر ًمٚمرُمل أومْمؾ ٕٟمف اًمًٜم٦م {اشمَّ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

وًمٙمـ ُمع يمقٟمف جُيزئ  ومٗمل اًمٜمٗمس رء ُمـ اجلقاز وىمد ُمٜمع  اعم٤مًمٙمٞم٦م و يقُملم ذم  يقم واطمد 

 احلٜمٗمٞم٦م ُمٜمف ويروٟمف همػم ضم٤مئز وهق  اظمتٞم٤مر اسمـ قمثٞمٛملم.

 إذا أخر الروي حتى خرج٠ أيٝم الترشيق؟

٤م وم٤مشمف  ُمـ اجلامرذم  (: وٓ ؾمٌٞمؾ قمٜمد اجلٛمٞمع  إمم رُمل ُم9/1) "شمٗمًػمه"ىم٤مل اًم٘مرـمٌل ذم 

اًمِمٛمس ُمـ آظمره٤م وذًمؽ  اًمٞمقم اًمراسمع ُمـ يقم اًمٜمحر وهق اًمث٤مًم٨م   يؼ طمتك هم٤مسم٧مأي٤مم اًمتنم

 م أو اإلـمٕم٤مم قمغم ُم٤م ذيمرٟم٤م. اهــُمـ أي٤مم اًمتنم يؼ و ًمٙمـ جُيزئف  اًمد

 يض والَٝجز؟هل ُيروى عن ادر

اًمّمحٞمح أن ُمـ مل ي٘مدر قمغم اًمرُمل عمروف وقمجزه  أٟمف ُيرُمك قمٜمف  وسمف  ىم٤مل  احلًـ  

 يٗمتل  اسمـ سم٤مز و اسمـ قمثٞمٛملم. وُم٤مًمؽ وأمحد وإؾمح٤مق  وسمذًمؽ 

 ون تَجل يف الٗوم الثٝين فٖل يروي عن الٗوم الثٝل١؟

قمٚمامؤٟم٤م: و يً٘مط رُمل اجلٛمرة  (: ىم٤مل 3ــ9/8)"شمٗمًػمه"اهلل ذم  ىم٤مل  اًم٘مرـمٌل رمحف 

 اًمث٤مًمث٦م قمٛمـ شمٕمجؾ .

0

 ىم٤مل ؿمٞمخ اإلؾمالم اسمـ شمٞمٛمٞم٦م: 

 = ."اًمٞمقم اًمث٤مًم٨موم٢مذا همرسم٧م اًمِمٛمس وهق سمٛمٜمك أىم٤مم طمتك يرُمل ُمع اًمٜم٤مس ذم "
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واًمًٜم٦م اًمؽمشمٞم٥م سملم اعمٜم٤مؾمؽ اعمت٘مدُم٦م: اًمرُمل وم٤مًمذسمح أو اًمٜمحر وم٤محلٚمؼ  -024

ومٓمقاف اإلوم٤مو٦م وم٤مًمًٕمل ًمٚمٛمتٛمتع ًمٙمـ إن ىمدم ؿمٞمئ٤م ُمٜمٝم٤م أو أظمر ضم٤مز ًم٘مقًمف صغم 

 ."ٓ طمرج ٓ طمرج"اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ: 

 وجيقز ًمٚمٛمٕمذور ذم اًمرُمل ُم٤م ي٠ميت: -021

 أن ٓ يٌٞم٧م ذم ُمٜمك حلدي٨م اسمـ قمٛمر: -أ

اؾمت٠مذن اًمٕم٤ٌمس رؾمقل اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ أن يٌٞم٧م سمٛمٙم٦م ًمٞم٤مزم ُمٜمك ُمـ "

 .0"أضمؾ ؾم٘م٤ميتف وم٠مذن ًمف

 واطمد حلدي٨م قم٤مصؿ سمـ قمدي ىم٤مل:يقم وأن جيٛمع رُمل يقُملم ذم  -ب

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 "081/  1" "اعمحغم"ىمٚم٧م: وقمٚمٞمف مج٤مهػم اًمٕمٚمامء ظمالوم٤م عم٤م ذه٥م إًمٞمف اسمـ طمزم ذم 

َؾ ذِم َيْقَُملْمِ وَمال إصِْمَؿ قَمَٚمْٞمفِ }واؾمتدل هلؿ اًمٜمقوي سمٛمٗمٝمقم ىمقًمف شمٕم٤ممم:  ـْ شَمَٕمجَّ وم٘م٤مل ذم  {وَمَٛم

واسمٜمف قمٌد اهلل  وسمام صم٧ٌم قمـ قمٛمر "واًمٞمقم اؾمؿ ًمٚمٜمٝم٤مر دون اًمٚمٞمؾ": "289/  8" "اعمجٛمقع"

. وًمٗمظ "ىم٤مٓ: ُمـ أدريمف اعم٤ًمء ذم اًمٞمقم اًمث٤مين سمٛمٜمك ومٚمٞم٘مؿ إمم اًمٖمد طمتك يٜمٗمر ُمع اًمٜم٤مس

. وأظمرضمف قمـ ُم٤مًمؽ اإلُم٤مم "ٓ يٜمٗمرن طمتك يرُمل اجلامر ُمـ اًمٖمد"قمـ اسمـ قمٛمر:  "اعمقـم٠م"

وهبذا ٟم٠مظمذ وهق ىمقل أيب طمٜمٞمٗم٦م "وىم٤مل:  "اًمتٕمٚمٞمؼ اعمٛمجد 299ص " "ُمقـمئف"حمٛمد ذم 

 )ن("ٕم٤مُم٦مواًم

0

وىمد ٟمٌٝم٧م ومٞمف قمغم أن قمزوه  "0113" "اإلرواء"رواه اًمِمٞمخ٤من وهمػممه٤م وهق خمرج ذم  

 )ن(ذم إصؾ حلدي٨م اسمـ قم٤ٌمس وهؿ.
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رظمص رؾمقل اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ ًمرقم٤مء اإلسمؾ ذم اًمٌٞمتقشم٦م أن يرُمقا يقم "

 0"لم سمٕمد اًمٜمحر ومػمُمقٟمف ذم أطمدمه٤ماًمٜمحر صمؿ جيٛمٕمقا رُمل يقُم

اًمراقمل يرُمل سم٤مًمٚمٞمؾ "٘مقًمف صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ: ًمذم اًمٚمٞمؾ  لوأن يرُم -ج

 2"ويرقمك سم٤مًمٜمٝم٤مر

وينمع ًمف أن يزور اًمٙمٕم٦ٌم ويٓمقف هب٤م يمؾ ًمٞمٚم٦م ُمـ ًمٞم٤مزم ُمٜمك ٕن اًمٜمٌل  -026

 .9صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ ومٕمؾ ذًمؽ

ج ذم أي٤مم ُمٜمك أن حي٤مومظ قمغم اًمّمٚمقات اخلٛمس ُمع وجي٥م قمغم احل٤م -021

اجلامقم٦م وإومْمؾ أن يّمكم ذم ُمًجد اخلٞمػ إن شمٞمن ًمف ًم٘مقًمف صغم اهلل قمٚمٞمف 

 وؾمٚمؿ:

 0"صغم ذم ُمًجد اخلٞمػ ؾمٌٕمقن ٟمٌٞم٤م"

 ـــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

0

وصححف مج٤مقم٦م وهق خمرج ذم اعمّمدر اًم٤ًمسمؼ سمرىمؿ  "اًمًٜمـ"أظمرضمف أصح٤مب  

 )ن(."0181"

2

ده احل٤مومظ مه٤م قمـ اسمـ قم٤ٌمس وطمًـ إؾمٜم٤مػمطمدي٨م طمًـ أظمرضمف اًمٌزار واًمٌٞمٝم٘مل وهم 

 )ن(."2411" "اًمّمحٞمح٦م"وًمف ؿمقاهد ظمرضمتٝم٤م ذم 

9

 "اًمّمحٞمح٦م"ووصٚمف مجع ذيمرهتؿ ذم  "خمتٍمي ًمٚمٌخ٤مري 281"قمٚم٘مف اًمٌخ٤مري  

 )ن(."814"
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وم٢مذا ومرغ ُمـ اًمرُمل ذم اًمٞمقم اًمث٤مين أو اًمث٤مًم٨م ُمـ أي٤مم اًمتنميؼ وم٘مد  -028

٘مٞمؿ ومٞمٝم٤م ُم٤م يمت٥م اهلل ًمف وًمٞمحرص قمغم اٟمتٝمك ُمـ ُمٜم٤مؾمؽ احل٩م ومٞمٜمٗمر إمم ُمٙم٦م وي

 أداء اًمّمالة مج٤مقم٦م وٓ ؾمٞمام ذم اعمًجد احلرام ًم٘مقًمف قمٚمٞمف اًمّمالة واًمًالم:

احلرام  ـ أًمػ صالة ومٞمام ؾمقاه إٓ اعمًجدصالة ذم ُمًجدي أومْمؾ ُم"

 0"2وصالة ذم اعمًجد احلرام أومْمؾ ُمـ ُم٤مئ٦م أًمػ صالة ومٞمام ؾمقاه

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
0

وطمًـ إؾمٜم٤مده اعمٜمذري وهقيمام ىم٤مل  "اعمخت٤مرة"أظمرضمف اًمٓمؼماين واًمْمٞم٤مء اعم٘مدد ذم  

 016ص " "ُمـ اخت٤مذ اًم٘مٌقر ُم٤ًمضمد حتذير اًم٤ًمضمد"سم٤مقمت٤ٌمر أن ًمف ـمري٘م٤م أظمرى يمام طم٘م٘متف ذم 

 )ن(."اًمٓمٌٕم٦م اًمث٤مٟمٞم٦م اعمٙمت٥م اإلؾمالُمل 011 -

2

 هؾ هذه اًمٗمْمٞمٚم٦م شمِمٛمؾ صالة اًمٜم٤مومٚم٦م؟ 

هذا اًمٜمقوي ومج٤مقم٦م  يْم٦م واًمٜم٤مومٚم٦م  وىمد اظمت٤مرهذا احلدي٨م اًمٕمٛمقم ومٝمق يِمٛمؾ اًمٗمرفم٤مهر

أظمؼم أن يْم٦م وطمجتٝمؿ أن اًمٜمٌل صغم اهلل قمٚمٞمف وآًمف وؾمٚمؿ ىمد هذا ظم٤مص سم٤مًمٗمر :وىم٤مل ىمقم

 يْم٦م  وم٘مط.ذم اعمًجد ومدل قمغم اًمتٗمْمٞمؾ ًمٚمٗمر صالة  اًمٜم٤مومٚم٦م ذم  اًمٌٞم٧م أومْمؾ ُمـ اًمّمالة

(: و يٛمٙمـ أن ُي٘م٤مل: ٓ ُم٤مٟمع ُمـ إسم٘م٤مء احلدي٨م قمغم 0031) "اًمٗمتح"ًمٙمـ ىم٤مل  احل٤مومظ ذم 

٤م قمٛمقُمف ومتٙمقن صالة اًمٜم٤مومٚم٦م ذم سمٞم٧م ذم اعمديٜم٦م أو ُمٙم٦م شمْم٤مقمػ قمغم صالهت٤م ذم اًمٌٞم٧م سمٖمػممه

 ذم  اعمًجديـ  وإن  يم٤مٟم٧م ذم  اًمٌٞمقت أومْمؾ ُمٓمٚم٘م٤ًم. ويمذا

( ىم٤مل واًمدي رمحف اهلل ذم ذح 6/12) "ي٥مـمرح اًمتثر"ل اسمـ اًمٕمراىمل يمام ذم وىم٤م

اًمؽمُمذي: شمٙمقن اًمٜمقاومؾ ذم اعمًجد ُمْم٤مقمٗم٦م سمام ذيمر ُمـ أًمػ سم٤معمديٜم٦م و ُم٤مئ٦م أًمػ ذم ُمٙم٦م 

 =وؾمٚمؿ ذم احلدي٨م اًمّمحٞمح: ))  ويٙمقن ومٕمٚمٝم٤م ذم اًمٌٞم٧م أومْمؾ ًمٕمٛمقم ىمقًمف صغم اهلل قمٚمٞمف وآًمف
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 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

أومْمؾ صالة  اعمرء ذم سمٞمتف  إٓ اعمٙمتقسم٦م (( سمؾ ورد ذم سمٕمض ـمرىمف : أن اًمٜم٤مومٚم٦م ذم اًمٌٞم٧م أومْمؾ 

 ُمـ ومٕمٚمٝم٤م ذم ُمًجده صغم اهلل قمٚمٞمف وآًمف وؾمٚمؿ اهــ .

هل هذه الًِٟٗٓ تىٔل التوشَٟ التي حدث٠ بَد ووت الٕبي صذ اهلل عٓٗه وآله وشٓم  

 ؟

(: وىمد ضم٤مءت 098ــ096)ص/ "اًمرد قمغم إظمٜم٤مئل"م رمحف اهلل ذم ىم٤مل ؿمٞمخ اإلؾمال

ة يمام أن اعمًجد يد شمْمٕمػ ومٞمف اًمّمالة سم٠مًمػ صالسم٠من طمٙمؿ اًمزي٤مدة ذم ُمًجده طمٙمؿ اعمز أصم٤مر

يد ومٞمجقز اًمٓمقاف ومٞمف واًمٓمقاف ٓ يٙمقن إٓ ذم اعمًجد ٓ احلرام طمٙمؿ اًمزي٤مدة  ومٞمف طمٙمؿ اعمز

يـ ىمد ذيمر أن اًمز ي٤مدة ًمٞم٧ًم ُمـ ُمًجده رأي٧ُم سمٕمض اعمت٠مظمر  أن ىم٤مل: ًمٙمـظم٤مرضم٤ًم ُمٜمف... إمم

 وُم٤م قمٚمٛم٧م عمـ ذيمرذًمؽ ؾمٚمٗم٤ًم ُمـ اًمٕمٚمامء.

 هل التًَٗف خٝص بٝدسجد احلرام أم يىٔل مجٗع وْٟ؟

ذه٥م سمٕمض اًمِم٤مومٕمٞم٦م إمم أٟمف يِمٛمؾ مجٞمع ُمٙم٦م سمؾ ىم٤مل سمٕمْمٝمؿ مجٞمع احلرم وطمجتٝمؿ أن 

٘مقل اهلل شمٕم٤ممم: )) ؾمٌح٤من اًمذي أهى سمٕمٌده ىمد ُيٓمٚمؼ قمغم احلرم واؾمتدًمقا سم احلرام اعمًجد

 ًمٞماًل ُمـ اعمًجد احلرام إمم اعمًجد إىمَم (( وىمد أهي سمف  ُمـ سمٞم٧م أم ه٤مٟمئ .

ٕن إـمالق اعمًجد  وذه٥م سمٕمض اًمِم٤مومٕمٞم٦م  إمم أٟمف ظم٤مص سم٤معمًجد احلرام و هق أفمٝمر

((  سجد الَْبٟإال ورواي٦م  )) ظمالف اعمِمٝمقر و ٕٟمف  ىمد ضم٤مءت  احلرام قمغم احلرم يم٤مُمالً 

 أظمرضمف ُمًٚمؿ قمـ ُمٞمٛمقٟم٦م ريض اهلل قمٜمٝم٤م .

 = أهيام أفًل ادديٕٟ  أو وْٟ ؟
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ًم٘مقًمف أي وىم٧م ؿم٤مء ُمـ ًمٞمؾ أو هن٤مر ة ذم ويٙمثر ُمـ اًمٓمقاف واًمّمال -023

 صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ ذم اًمريمٜملم إؾمقد واًمٞمامين:

ُمًحٝمام حيط اخلٓم٤مي٤م وُمـ ـم٤مف سم٤مًمٌٞم٧م مل يرومع ىمدُم٤م ومل يْمع ىمدُم٤م إٓ يمت٥م "

اهلل ًمف طمًٜم٦م وطمط قمٜمف ظمٓمٞمئ٦م ويمت٥م ًمف درضم٦م وُمـ أطمَم أؾمٌققم٤م يم٤من يمٕمتؼ 

 وىمقًمف:2"رىم٦ٌم

ا ـم٤مف هبذا اًمٌٞم٧م وصغم أي٦م ؾم٤مقم٦م ؿم٤مء ُمـ ي٤م سمٜمل قمٌد ُمٜم٤مف ٓ متٜمٕمقا أطمد"

 .9"ًمٞمؾ أو هن٤مر

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

واهلل إ٘ك اًمّمحٞمح أن ُمٙم٦م  أومْمؾ و اًمدًمٞمؾ قمغم ذًمؽ ىمقًمف صغم اهلل قمٚمٞمف وآًمف وؾمٚمؿ: )) 

(( وهق طمدي٨م خلر أرض اهلل  وأحٞ  أرض اهلل إىل اهلل و لوال أين ُأخِرْج٠ُ وٕك وٝ خرج٠ُ 

 سمـ قمدي سمـ احلٛمراء و هذا ىمقل اجلٛمٝمقر.أصح٤مب اًمًٜمـ قمـ قمٌداهلل  رواه   صحٞمح

0

أظمرضمف أمحد وهمػمه ُمـ طمدي٨م ضم٤مسمر ُمرومققم٤م سم٢مؾمٜم٤مد صحٞمح وصححف مجع ذيمرهتؿ ذم  

 )ن(."0023" "اإلرواء"

2

أظمرضمف اًمؽمُمذي وهمػمه وصححف اسمـ ظمزيٛم٦م واسمـ طم٤ٌمن واحل٤ميمؿ وهمػمهؿ وهق خمرج  

 )ن(."022و 021/  2" "اًمؽمهمٞم٥م"و  "218" "اعمِمٙم٤مة"ذم 

9

رواه أصح٤مب اًمًٜمـ وهمػمهؿ وصححف اًمؽمُمذي واحل٤ميمؿ واًمذهٌل وهق خمرج ذم  

 )ن(."480" "اإلرواء"
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 صواف الوداع:

وم٢مذا اٟمتٝمك ُمـ ىمْم٤مء طمقائجف وقمزم قمغم اًمرطمٞمؾ ومٕمٚمٞمف أن يقدع اًمٌٞم٧م  - 091

 سم٤مًمٓمقاف حلدي٨م اسمـ قم٤ٌمس ىم٤مل:

 يم٤من اًمٜم٤مس يٜمٍمومقن ذم يمؾ وضمف وم٘م٤مل اًمٜمٌل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ:

 0"0قاف سم٤مًمٌٞم٧مأطمد طمتك يٙمقن آظمر قمٝمده اًمٓم نٓ يٜمٗمر"

 ـــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
0

هبذا  اؾمتدل اجلٛمٝمقرقمغم  وضمقب ـمقاف  اًمقداع وسمؽمظمٞمص اًمٜمٌل صغم اهلل قمٚمٞمف وآًمف  

 ض يدل قمغم وضمقسمف قمغم همػم احل٤مئض.وؾمٚمؿ ًمٚمح٤مئض ىم٤مًمقا: اًمؽمظمٞمص ًمٚمح٤مئ

 واف الوداع  عذ ون عزم عذ اإلقٝوٟ  بْٟٔ؟هل جيٞ ض

(: وم٢من  أىم٤مم هب٤م ومال  وداع  قمٚمٞمف ٕن اًمقداع  ُمـ 1/996) "اعمٖمٜمل"ىم٤مل اسمـ ىمداُم٦م ذم 

اعمٗم٤مرق  ٓ ُمـ اعمالزم ؾمقاء ٟمقى  اإلىم٤مُم٦م  ىمٌؾ  اًمٜمٗمر أو سمٕمده ...إمم أن ىم٤مل: وإٟمام ىم٤مل اًمٜمٌل 

 (( وهذا ًمٞمس سمٜم٤مومر.يْون آخرعٖده بٝلب٠ٗال يِٕرن أحد حتى صغم اهلل قمٚمٞمف وآًمف وؾمٚمؿ))

 إذا اصتُل بمء بَد ضواف الوداع؟

إن اٟمِمٖمؾ سمتج٤مرة أو إىم٤مُم٦م  ومٕمٚمٞمف إقم٤مدشمف وهذا ىمقل قمٓم٤مء وُم٤مًمؽ وهمػممه٤م ًم٘مقل اًمٜمٌل 

٤مًمٌٞم٧م (( وم٠مُم٤م إن ىم٣م صغم اهلل قمٚمٞمف وآًمف وؾمٚمؿ: )) ٓيٜمٗمرن أطمد طمتك يٙمقن آظمرقمٝمده سم

 (1/993)"اعمٖمٜمل  "ي٘مف مل  يٕمده. اٟمٔمرأو ؿمٞمئ٤ًم ًمٜمٗمًف ذم ـمر ؽمى زادًا ي٘مف أو اؿمطم٤مضم٦م ذم ـمر

 إن ترك ضواف الوداع؟

اًمذي ئمٝمر أن ُمـ ظمرج ُم٤ًموم٦م شم٘مٍمومٞمف اًمّمالة قمٛمدًا وم٢مٟمف ي٠مصمؿ وُمـ يم٤من ىمٌؾ ذًمؽ 

 = ومٞمج٥م قمٚمٞمف أن يرضمع .
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 ـمقاف ًمتٓمقف ٓمٝمروىمد يم٤مٟم٧م اعمرأة احل٤مئض أُمرت أن شمٜمتٔمر طمتك شم -090

 صمؿ رظمص هل٤م أن شمٜمٗمر وٓ شمٜمتٔمر حلدي٨م اسمـ قم٤ٌمس أيْم٤م: 2اًمقداع

أن اًمٜمٌل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ رظمص ًمٚمح٤مئض أن شمّمدر ىمٌؾ أن شمٓمقف إذا "

 4"9يم٤مٟم٧م ىمد ـم٤موم٧م ـمقاف اإلوم٤مو٦م

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 إذا أخرضواف اإلفٝضٟ فٌٝف عٕد خروجه فٖل جُيزئه عن ضواف الوداع؟

اسمـ قم٤ٌمس: )) أُمراًمٜم٤مس أن يٙمقن آظمرقمٝمدهؿ سم٤مًمٌٞم٧م (( اًمّمحٞمح أٟمف جُيزئف حلدي٨م 

وًمٙمـ جي٥م قمٚمٞمف أن يٜمقيف ـمقاوم٤ًم ًمإلوم٤مو٦م وٓسم٠مس أن جيٕمٚمف ذم ٟمٞمتف قمـ اًمقداع أيْم٤ًم وٓجُيزئف 

 إذا ٟمقاه ًمٚمقداع وم٘مط ذيمر ذًمؽ اًمٕمالُم٦م اًمٕمثٞمٛملم .

0

 صحٞمح أيب"و  "0186" "اإلرواء"رواه ُمًٚمؿ وهمػمه واًمٌخ٤مري سمٜمحقه وهق خمرج ذم  

 )ن(."0141" "داود

2

صم٧ٌم هذا ذم طمدي٨م احل٤مرث سمـ قمٌد اهلل سمـ أوس قمٜمد أمحد وهمػمه وهق خمرج ذم  

 )ن("0148" "صحٞمح أيب داود"

9

 اع .داؾمتدل هبذا قم٤مُم٦م أهؾ اًمٕمٚمؿ قمغم أن  احل٤مئض ُمرظمص هل٤م شمرك ـمقاف اًمق 

4

ذم أظمرضمف أمحد سم٢مؾمٜم٤مد صحٞمح قمغم ذط اًمِمٞمخلم وىمد أظمرضم٤مه سمٜمحقه يمام هق ُمٌلم  

 "صحٞمح أيب داود"وًمف ؿم٤مهد ُمـ طمدي٨م قم٤مئِم٦م قمٜمدمه٤م وهق خمرج ذم  "0186" "اإلرواء"

 )ن(."0148"
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يم٤من رؾمقل "ُمزم ُم٤م شمٞمن ًمف شمؼميم٤م سمف وم٘مد: ُم٤مء زُمـ وًمف أن حيٛمؾ ُمٕمف  -092

اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ حيٛمٚمف ُمٕمف ذم إداوي واًم٘مرب ويم٤من يّم٥م قمغم اعمرى 

 سمؾ إٟمف: 0"ويً٘مٞمٝمؿ

يم٤من يرؾمؾ وهق سم٤معمديٜم٦م ىمٌؾ أن شمٗمتح ُمٙم٦م إمم ؾمٝمٞمؾ سمـ قمٛمرو: أن أهد ًمٜم٤م "

 2"ُمـ ُم٤مء زُمزم وٓ شمؽمك ومٞمٌٕم٨م إًمٞمف سمٛمزادشملم

ُمـ اًمٓمقاف ظمرج يمام خيرج اًمٜم٤مس ُمـ اعم٤ًمضمد ومال يٛمٌم وم٢مذا اٟمتٝمك  -099

ىم٤مئال: اًمٚمٝمؿ صؾ قمغم حمٛمد وؾمٚمؿ اًمٚمٝمؿ  9اًم٘مٝم٘مري وخيرج ُم٘مدُم٤م رضمٚمف اًمٞمنى

 إين أؾم٠مًمؽ ُمـ ومْمٚمؽ.

 بدع احلج والعمرة والزيارة

وىمد رأي٧م أن أحلؼ سم٤مًمٙمت٤مب ذيال أهد ومٞمف سمدع احل٩م وزي٤مرة اعمديٜم٦م اعمٜمقرة 

ا ُمـ اًمٜم٤مس ٓ يٕمرومقهن٤م ومٞم٘مٕمقن ومٞمٝم٤م وم٠مطم٧ٌٌم أن أزيدهؿ ، ٕن يمثػم4وسمٞم٧م اعم٘مدس

 ـــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

0

واًمؽمُمذي وطمًٜمف ُمـ طمدي٨م قم٤مئِم٦م ريض اهلل قمٜمٝم٤م  "اًمت٤مريخ"أظمرضمف اًمٌخ٤مري ذم  

 )ن("889" "إطم٤مدي٨م اًمّمحٞمح٦م"وهق خمرج ذم 

2

هد ُمرؾمؾ صحٞمح ذم أظمرضمف اًمٌٞمٝم٘مل سم٢مؾمٜم٤مد ضمٞمد قمـ ضم٤مسمر ريض اهلل قمٜمف. وًمف ؿم٤م 

 )ن(وذيمر اسمـ شمٞمٛمٞم٦م أن اًمًٚمػ يم٤مٟمقا حيٛمٚمقٟمف. "3021" "ُمّمٜمػ قمٌد اًمرزاق"

9

 )ن(.03ص  - 24اٟمٔمر ختري٩م اًمٗم٘مرة اعمت٘مدُم٦م  

 رده اهلل وؾم٤مئر سمالد اعمًٚمٛملم إًمٞمٝمؿ وأهلٛمٝمؿ اًمٕمٚمؿ سم٠مطمٙم٤مم ديٜمٝمؿ.)ن( 4
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ٟمّمح٤م سمٌٞم٤مهن٤م واًمتحذير ُمٜمٝم٤م ذًمؽ ٕن اًمٕمٛمؾ ٓ ي٘مٌٚمف اهلل شم٤ٌمرك وشمٕم٤ممم إٓ إذا شمقومر 

 ومٞمف ذـم٤من اصمٜم٤من:

 إول: أن يٙمقن ظم٤مًمّم٤م ًمقضمٝمف قمز وضمؾ.

وأظمر: أن يٙمقن ص٤محل٤م وٓ يٙمقن ص٤محل٤م إٓ إذا يم٤من ُمقاوم٘م٤م ًمٚمًٜم٦م همػم 

هل٤م وُمـ اعم٘مرر قمٜمد ذوي اًمتح٘مٞمؼ ُمـ أهؾ اًمٕمٚمؿ أن يمؾ قم٤ٌمدة ُمزقمقُم٦م مل  خم٤مًمػ

ينمقمٝم٤م ًمٜم٤م رؾمقل اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ سم٘مقًمف ومل يت٘مرب هق هب٤م إمم اهلل سمٗمٕمٚمف 

 ومٝمل خم٤مًمٗم٦م ًمًٜمتف ٕن اًمًٜم٦م قمغم ىمًٛملم:

ؾمٜم٦م ومٕمٚمٞم٦م وؾمٜم٦م شمريمٞم٦م ومام شمريمف صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ ُمـ شمٚمؽ اًمٕم٤ٌمدات ومٛمـ 

٦م شمريمٝم٤م أٓ شمرى ُمثال أن إذان ًمٚمٕمٞمديـ وًمدومـ اعمٞم٧م ُمع يمقٟمف ذيمرا وشمٕمٔمٞمام اًمًٜم

هلل قمز وضمؾ مل جيز اًمت٘مرب سمف إمم اهلل قمز وضمؾ وُم٤م ذًمؽ إٓ ًمٙمقٟمف ؾمٜم٦م شمريمٝم٤م 

رؾمقل اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ وىمد ومٝمؿ هذا اعمٕمٜمك أصح٤مسمف صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ 

يمام هق ُمذيمقر ذم ُمقوٕمف طمتك ىم٤مل  ومٙمثر قمٜمٝمؿ اًمتحذير ُمـ اًمٌدع حتذيرا قم٤مُم٤م

 طمذيٗم٦م سمـ اًمٞمامن ريض اهلل قمٜمف:

 ."يمؾ قم٤ٌمدة مل يتٕمٌده٤م أصح٤مب رؾمقل اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ ومال شمٕمٌدوه٤م"

 وىم٤مل اسمـ ُمًٕمقد ريض اهلل قمٜمف:

 ."اشمٌٕمقا وٓ شمٌتدقمقا وم٘مد يمٗمٞمتؿ قمٚمٞمٙمؿ سم٤مُٕمر اًمٕمتٞمؼ"
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شم٤ٌمع ؾمٜم٦م ٟمٌٞمف صغم اهلل قمٚمٞمف ومٝمٜمٞمئ٤م عمـ ووم٘مف اهلل ًمإلظمالص ًمف ذم قم٤ٌمدشمف وا

ذم  اهلل قمز وضمؾ ًمٓم٤مقمتف وإدظم٤مًمف إي٤مهوؾمٚمؿ ومل خي٤مًمٓمٝم٤م سمٌدقم٦م إذا ومٚمٞمٌنم سمت٘مٌؾ 

 ضمٜمتف. ضمٕمٚمٜم٤م اهلل ُمـ اًمذيـ يًتٛمٕمقن اًم٘مقل ومٞمتٌٕمقن أطمًٜمف.

 واقمٚمؿ أن ُمرضمع اًمٌدع اعمِم٤مر إًمٞمٝم٤م إمم أُمقر:

اًمٜمٌل صغم اهلل  إول: أطم٤مدي٨م وٕمٞمٗم٦م ٓ جيقز آطمتج٤مج هب٤م وٓ ٟمًٌتٝم٤م إمم

صٗم٦م صالة "قمٚمٞمف وؾمٚمؿ وُمثؾ هذا ٓ جيقز اًمٕمٛمؾ سمف قمٜمدٟم٤م قمغم ُم٤م سمٞمٜمتف ذم ُم٘مدُم٦م 

 وهق ُمذه٥م مج٤مقم٦م ُمـ أهؾ اًمٕمٚمؿ يم٤مسمـ شمٞمٛمٞم٦م وهمػمه. "اًمٜمٌل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ

اًمث٤مين: أطم٤مدي٨م ُمقوققم٦م أو ٓ أصؾ هل٤م ظمٗمل أُمره٤م قمغم سمٕمض اًمٗم٘مٝم٤مء ومٌٜمقا 

 ٌدع وحمدصم٤مت إُمقر!قمٚمٞمٝم٤م أطمٙم٤مُم٤م هل ُمـ صٛمٞمؿ اًم

اًمث٤مًم٨م: اضمتٝم٤مدات واؾمتح٤ًمٟم٤مت صدرت ُمـ سمٕمض اًمٗم٘مٝم٤مء ظم٤مص٦م 

اعمت٠مظمريـ ُمٜمٝمؿ مل يدقمٛمقه٤م سم٠مي دًمٞمؾ ذقمل سمؾ ؾم٤مىمقه٤م ُم٤ًمق اعمًٚمامت ُمـ 

إُمقر طمتك ص٤مرت ؾمٜمٜم٤م شمتٌع وٓ خيٗمك قمغم اعمتٌٍم ذم ديٜمف أن ذًمؽ مم٤م ٓ يًقغ 

٥ًم اعمًتحًـ إن يم٤من جمتٝمدا أن جيقز اشم٤ٌمقمف إذ ٓ ذع إٓ ُم٤م ذقمف اهلل شمٕم٤ممم وطم

ًمف هق اًمٕمٛمؾ سمام اؾمتحًٜمف وأن ٓ ي١ماظمذه اهلل سمف أُم٤م أن يتخذ اًمٜم٤مس ذًمؽ ذيٕم٦م 

وؾمٜم٦م ومال صمؿ ٓ. ومٙمٞمػ وسمٕمْمٝم٤م خم٤مًمػ ًمٚمًٜم٦م اًمٕمٛمٚمٞم٦م يمام ؾمٞم٠ميت اًمتٜمٌٞمف قمٚمٞمف إن 

 ؿم٤مء اهلل شمٕم٤ممم؟.
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وإن قمٛمؾ  اًمراسمع: قم٤مدات وظمراوم٤مت ٓ يدل قمٚمٞمٝم٤م اًمنمع وٓ يِمٝمد هل٤م قم٘مؾ

 سمٕمض ذًمؽ ذمقم٦م هلؿ ومل يٕمدُمقا ُمـ ي١ميدهؿ وًمقهب٤م سمٕمض اجلٝم٤مل واختذوه٤م ذ

 ممـ يدقمل أٟمف ُمـ أهؾ اًمٕمٚمؿ ويتزي٤م سمزهيؿ.

هت٤م ذم ٟم٦ًٌم واطمدة سمؾ هل قمغم درضم٤مت رصمؿ ًمٞمٕمٚمؿ أن هذه اًمٌدع ًمٞم٧ًم ظمٓمق

ومٌٕمْمٝم٤م ذك ويمٗمر سيح يمام ؾمؽمى وسمٕمْمٝم٤م دون ذًمؽ وًمٙمـ جي٥م أن يٕمٚمؿ أن 

ٞمس ذم حمرُم٦م سمٕمد شمٌلم يمقهن٤م سمدقم٦م ومٚم ي٠ميت اًمرضمؾ هب٤م ذم اًمديـ هل سمدقم٦مأصٖمر 

هق ذم رشم٦ٌم اعمٙمروه وم٘مط يمٞمػ ورؾمقل اهلل صغم اهلل اًمٌدع يمام يتقهؿ سمٕمْمٝمؿ ُم٤م

 قمٚمٞمف وؾمٚمؿ ي٘مقل:

 أي ص٤مطمٌٝم٤م. "يمؾ سمدقم٦م والًم٦م ويمؾ والًم٦م ذم اًمٜم٤مر"

ؿ وىمد طم٘مؼ هذا أشمؿ حت٘مٞمؼ اإلُم٤مم اًمِم٤مـمٌل رمحف اهلل ذم يمت٤مسمف اًمٕمٔمٞم

وًمذًمؽ وم٠مُمر اًمٌدقم٦م ظمٓمػم ضمدا ٓ يزال أيمثر اًمٜم٤مس ذم همٗمٚم٦م قمٜمف وٓ  "آقمتّم٤مم"

يٕمرف ذًمؽ إٓ ـم٤مئٗم٦م ُمـ أهؾ اًمٕمٚمؿ وطمًٌؽ دًمٞمال قمغم ظمٓمقرة اًمٌدقم٦م ىمقًمف صغم 

 اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ:

 ."إن اهلل اطمتجر اًمتقسم٦م قمـ يمؾ ص٤مطم٥م سمدقم٦م طمتك يدع سمدقمتف"

وهمػممه٤م سمًٜمد  "٨م اعمخت٤مرةإطم٤مدي"رواه اًمٓمؼماين واًمْمٞم٤مء اعم٘مدد ذم 

 0صحٞمح وطمًٜمف اعمٜمذري

 ـــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 )ن(."0621" "ؾمٚمًٚم٦م إطم٤مدي٨م اًمّمحٞمح٦م"وهق خمرج ذم  0
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وأظمتؿ هذه اًمٙمٚمٛم٦م سمٜمّمٞمح٦م أىمدُمٝم٤م إمم اًم٘مراء ُمـ إُم٤مم يمٌػم ُمـ قمٚمامء اعمًٚمٛملم 

إوًملم وهق اًمِمٞمخ طمًـ سمـ قمكم اًمؼمهب٤مري ُمـ أصح٤مب اإلُم٤مم أمحد رمحف اهلل 

 ىم٤مل رمحف اهلل شمٕم٤ممم: "923"اعمتقرم ؾمٜم٦م 

ٖم٤مر اًمٌدع شمٕمقد طمتك شمّمػم يم٤ٌمرا واطمذر ُمـ صٖم٤مر اعمحدصم٤مت وم٢من ص"

همؽم سمذًمؽ ويمذًمؽ يمؾ سمدقم٦م أطمدصم٧م ذم هذه إُم٦م يم٤من أوهل٤م صٖمػما يِمٌف احلؼ وم٤م

ع اعمخرج ُمٜمٝم٤م ومٕمٔمٛم٧م وص٤مرت ديٜم٤م يدان سمف وم٤مٟمٔمر ُمـ دظمؾ ومٞمٝم٤م صمؿ مل يًتٓم

رمحؽ اهلل يمؾ ُمـ ؾمٛمٕم٧م يمالُمف ُمـ أهؾ زُم٤مٟمؽ ظم٤مص٦م ومال شمٕمجٚمـ وٓ شمدظمؾ 

: هؾ شمٙمٚمؿ ومٞمف أطمد ُمـ أصح٤مب اًمرؾمقل صغم اهلل ذم رء ُمٜمف طمتك شم٠ًمل وشمٜمٔمر

قمٚمٞمف وؾمٚمؿ أو أطمد ُمـ اًمٕمٚمامء؟ وم٢من أص٧ٌم أصمرا قمٜمٝمؿ ومتٛمًؽ سمف وٓ دم٤موزه 

 ًمٌمء وٓ ختؽم قمٚمٞمف رء ومتً٘مط ذم اًمٜم٤مر

ُمًٚمام ومٛمـ  إؾمالم قمٌد طمتك يٙمقن ُمتٌٕم٤م وُمّمدىم٤مواقمٚمؿ رمحؽ اهلل أٟمف ٓ يتؿ 

ٙمٗمقٟم٤مه أصح٤مب رؾمقل اهلل صغم اهلل زقمؿ أٟمف ىمد سم٘مل رء ُمـ أُمر اإلؾمالم مل ي

قمٚمٞمف وؾمٚمؿ وم٘مد يمذهبؿ ويمٗمك هبذا ومرىم٦م وـمٕمٜم٤م قمٚمٞمٝمؿ ومٝمق ُمٌتدع و٤مل ُمْمؾ 

 ."حمدث ذم اإلؾمالم ُم٤م ًمٞمس ومٞمف

 ىمٚم٧م: ورطمؿ اهلل اإلُم٤مم ُم٤مًمؽ طمٞم٨م ىم٤مل:

ٓ يّمٚمح آظمر هذه إُم٦م إٓ سمام صٚمح سمف أوهل٤م ومام مل يٙمـ يقُمئذ ديٜم٤م ٓ يٙمقن "

 ."اًمٞمقم ديٜم٤م

  قمغم ٟمٌٞمٜم٤م اًم٘م٤مئؾ:وصغم اهلل
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ُم٤م شمريم٧م ؿمٞمئ٤م ي٘مرسمٙمؿ إمم اهلل إٓ وىمد أُمرشمٙمؿ سمف وُم٤م شمريم٧م ؿمٞمئ٤م يٌٕمديمؿ قمـ "

 ."اهلل وي٘مرسمٙمؿ إمم اًمٜم٤مر إٓ وىمد هنٞمتٙمؿ قمٜمف

 واحلٛمد هلل اًمذي سمٜمٕمٛمتف شمتؿ اًمّم٤محل٤مت.

 بدع ما قبل اإلحرام

ح اإلُم٤ًمك قمـ اًمًٗمر ذم ؿمٝمر صٗمر وشمرك اسمتداء إقمامل ومٞمف ُمـ اًمٜمٙم٤م -0

 واًمٌٜم٤مء وهمػمه.

 شمرك اًمًٗمر ذم حم٤مق اًمِمٝمر وإذا يم٤من اًم٘مٛمر ذم اًمٕم٘مرب. -2

 ؾمٗمر اعم٤ًمومر.شمرك شمٜمٔمٞمػ اًمٌٞم٧م ويمٜمًف قم٘م٥م  -9

ىُمْؾ َي٤م } حل٩م ي٘مرأ ذم إومم سمٕمد اًمٗم٤محت٦م صالة ريمٕمتلم طملم اخلروج إمم ا -4

٤َم اًْمَٙم٤مومُِرونَ  اٟمتنمت  اًمٚمٝمؿ سمؽ"وم٢مذا ومرغ ىم٤مل:  "اإلظمالص"، وذم اًمث٤مٟمٞم٦م  {َأهيه

وي٘مرأ آي٦م اًمٙمرد وؾمقرة اإلظمالص واعمٕمقذشملم وهمػم ذًمؽ  "وإًمٞمؽ شمقضمٝم٧م.... 

 مم٤م ضم٤مء ذم سمٕمض اًمٙمت٥م اًمٗم٘مٝمٞم٦م.

 صالة أرسمع ريمٕم٤مت. -1

وآي٦م  "آل قمٛمران"ىمراءة اعمريد ًمٚمح٩م إذا ظمرج ُمـ ُمٜمزًمف آظمر ؾمقرة  -6

٤م َأْٟمَزًْمٜم٤َمهُ }اًمٙمرد و  ائ٩م اًمدٟمٞم٤م سمزقمؿ أن ومٞمٝم٤م ىمْم٤مء طمق "أم اًمٙمت٤مب"و  {إِٟمَّ

 وأظمرة.

 اجلٝمر سم٤مًمذيمر واًمتٙمٌػم قمٜمد شمِمٞمٞمع احلج٤مج وىمدوُمٝمؿ. -1

 إذان قمٜمد شمقديٕمٝمؿ. -8
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 0اعمحٛمؾ وآطمتٗم٤مل سمٙمًقة اًمٙمٕم٦ٌم -3

 شمقديع احلج٤مج ُمـ ىمٌؾ سمٕمض اًمدول سم٤معمقؾمٞم٘مك!. -01

 اًمًٗمر وطمده أٟم٤ًم سم٤مهلل شمٕم٤ممم يمام يزقمؿ سمٕمض اًمّمقومٞم٦م!. -00

 دقمقى اًمتقيمؾ!. اًمًٗمر ُمـ همػم زاد ًمتّمحٞمح -02

 ."اًمًٗمر ًمزي٤مرة ىمٌقر إٟمٌٞم٤مء واًمّم٤محللم" -09

قم٘مد اًمرضمؾ قمغم اعمرأة اعمتزوضم٦م إذا قمزُم٧م قمغم احل٩م وًمٞمس ُمٕمٝم٤م حمرم " -04

 2"يٕم٘مد قمٚمٞمٝم٤م ًمٞمٙمقن ُمٕمٝم٤م يمٛمحرم

ُم١ماظم٤مة اعمرأة ًمٚمرضمؾ إضمٜمٌل ًمٞمّمػم سمزقمٛمٝمام حمرُم٤م هل٤م صمؿ شمٕم٤مُمٚمف يمام  -01

 شمٕم٤مُمؾ حم٤مرُمٝم٤م.

ُمع قمّم٦ٌم ُمـ اًمٜم٤ًمء اًمث٘م٤مت سمزقمٛمٝمـ سمدون حمرم وُمثٚمف أن  ؾمٗمر اعمرأة -06

 يٙمقن ُمع إطمداهـ حمرم ومٞمزقمٛمـ أٟمف حمرم قمٚمٞمٝمـ مجٞمٕم٤م!.

 ُمـ احلج٤مج اًم٘م٤مصديـ ٕداء ومريْم٦م احل٩م. 0أظمذ اعمٙمس -01

 ـــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

0

 هذه اًمٌدقم٦م واحلٛمد هلل ُمٜمذ ؾمٜملم وًمٙمـ ٓ يزال ذم ُمٙم٤مهن٤م اًمٌدقم٦م اًمتل وىمد ىميض قمغم 

 :"40/  0"سمٕمده٤م وذم اًم٤ٌمضمقري قمغم اسمـ اًم٘م٤مؾمؿ 

 )ن(."وحيرم اًمتٗمرج قمغم اعمحٛمؾ اعمٕمروف ويمًقة ُم٘م٤مم إسمراهٞمؿ وٟمحقه"

وهذا واًمذي سمٕمده ُمـ أظم٨ٌم اًمٌدع عم٤م ومٞمف ُمـ آطمتٞم٤مل قمغم اًمنمع واًمتٕمرض ًمٚمقىمقع ذم  2

 )ن(ًمٗمحِم٤مء يمام ٓ خيٗمك.ا
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صالة اعم٤ًمومر ريمٕمتلم يمٚمام ٟمزل ُمٜمزٓ وىمقًمف: اًمٚمٝمؿ أٟمزًمٜمل ُمٜمزٓ ُم٤ٌمريم٤م  -08

 وأٟم٧م ظمػم اعمٜمزًملم.

عم٤ًمومر ذم يمؾ ُمٜمزل يٜمزًمف ؾمقرة اإلظمالص إطمدى قمنمة ُمرة وآي٦م ىمراءة ا -03

 ُمرة. {َوَُم٤م ىَمَدُروا اهللََّ طَمؼَّ ىَمْدِرهِ }اًمٙمرد ُمرة وآي٦م 

 يمؾ أرض ي٠مشمٞمٝم٤م اعم٤ًمومر. "يٕمٜمل اًمٌّمؾ"إيمؾ ُمـ ومح٤م  -21

ىمّمد سم٘مٕم٦م يرضمق اخلػم سم٘مّمده٤م ومل شمًتح٥م اًمنميٕم٦م ذًمؽ ُمثؾ " -20

صمر اًمٜمٌل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ يمام ي٘م٤مل ذم صخرة سمٞم٧م اعمقاوع اًمتل ي٘م٤مل: إن ومٞمٝم٤م أ

 2"اعم٘مدس وُمًجد اًم٘مدم ىمٌكم دُمِمؼ ويمذًمؽ ُمِم٤مهد إٟمٌٞم٤مء واًمّم٤محللم

 ."ؿمٝمر اًمًالح قمٜمد ىمدوم شمٌقك" -22

 بدع اإلحرام والتلبية وغرها:

 اخت٤مذ ٟمٕمؾ ظم٤مص٦م سمنموط ُمٕمٞمٜم٦م ُمٕمرووم٦م ذم سمٕمض اًمٙمت٥م. -29

 اإلطمرام ىمٌؾ اعمٞم٘م٤مت. -24

 ."وٓم٤ٌمع قمٜمد اإلطمرامآ" -21

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 )ن(أي رضي٦ٌم اجلامرك. 0

وىمد صح قمـ قمٛمر ريض اهلل قمٜمف أٟمف رأى اًمٜم٤مس ذم طمجتف يٌتدرون إمم ُمٙم٤من وم٘م٤مل: ُم٤م  2

هذا؟ وم٘مٞمؾ: ُمًجد صغم ومٞمف رؾمقل اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ وم٘م٤مل: هٙمذا هٚمؽ أصح٤مب 

 )ن(ة ومٚمٞمّمؾ وإٓ ومال يّمؾ.اًمٙمت٤مب اختذوا آصم٤مر أٟمٌٞم٤مئٝمؿ سمٞمٕم٤م ُمـ قمرو٧م ًمف ُمٜمٙمؿ ومٞمٝم٤م اًمّمال
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 اًمتٚمٗمظ سم٤مًمٜمٞم٦م. -26

 ."احل٩م ص٤مُمت٤م ٓ يتٙمٚمؿ" -21

 ."اًمتٚمٌٞم٦م مج٤مقم٦م ذم صقت واطمد" -28

 ."اًمتٙمٌػم واًمتٝمٚمٞمؾ سمدل اًمتٚمٌٞم٦م" -23

روف اًمٚمٝمؿ إين أريد احل٩م ومٞمنه زم وأقمٜمل قمغم أداء وم"اًم٘مقل سمٕمد اًمتٚمٌٞم٦م:  -91

٤مضمٕمٚمٜمل ُمـ اًمذيـ اؾمتج٤مسمقا اء ومريْمتؽ ذم احل٩م ومدوشم٘مٌٚمف ُمٜمل اًمٚمٝمؿ إين ٟمقي٧م أ

 ."ًمؽ..... 

ىمّمد اعم٤ًمضمد اًمتل سمٛمٙم٦م وُم٤م طمقهل٤م همػم اعمًجد احلرام يم٤معمًجد اًمذي " -90

وُمًجد اعمقًمد وٟمحق ذًمؽ ُمـ اعم٤ًمضمد اًمتل  ىمٌٞمس،حت٧م اًمّمٗم٤م، وُم٤م ذم ؾمٗمح أيب 

 ."سمٜمٞم٧م قمغم آصم٤مر اًمٜمٌل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ

ضمٌؾ طمراء واجلٌؾ اًمذي قمٜمد ىمّمد اجل٤ٌمل واًمٌ٘م٤مع اًمتل طمقل ُمٙم٦م ُمثؾ " -92

 ."ُمٜمك اًمذي ي٘م٤مل: إٟمف يم٤من ومٞمف اًمٗمداء وٟمحق ذًمؽ

 ."اًمتٜمٕمٞمؿ"ىمّمد اًمّمالة ذم ُمًجد قم٤مئِم٦م سمـ -99

 0"٥م أُم٤مم اًمٌٞم٧مٞماًمتّمٚم" -94

 بدع الطواف

 ."اًمٖمًؾ ًمٚمٓمقاف" -91

 ـــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 )ن(هق ومٞمام يٌدو ُمًح اًمقضمف واًمّمدر سم٤مًمٞمديـ قمغم وضمف اًمتّمٚمٞم٥م. 0
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ًمٌس اًمٓم٤مئػ اجلقرب أو ٟمحقه ًمئال يٓم٠م قمغم ذرق احلامم وشمٖمٓمٞم٦م يديف  -96

 ًمئال يٛمس اُمرأة.

 0الة اعمحرم إذا دظمؾ اعمًجد احلرام حتٞم٦م اعمًجدص -91

 ."يمذاوىمقًمف: ٟمقي٧م سمٓمقاذم هذا إؾمٌقع يمذا " -98

 ."رومع اًمٞمديـ قمٜمد اؾمتالم احلجر يمام يرومع ًمٚمّمالة" -93

 ."اًمتّمقي٧م سمت٘مٌٞمؾ احلجر إؾمقد" -41

 اعمزامح٦م قمغم شم٘مٌٞمٚمف وُم٤ًمسم٘م٦م اإلُم٤مم سم٤مًمتًٚمٞمؿ ذم اًمّمالة ًمت٘مٌٞمٚمف. -40

 ."ٟمحق ذيٚمف قمٜمد اؾمتالم احلجر أو اًمريمـ اًمٞمامينشمِمٛمػم " -42

 ."ىمقهلؿ قمٜمد اؾمتالم احلجر: اًمٚمٝمؿ إيامٟم٤م سمؽ وشمّمدي٘م٤م سمٙمت٤مسمؽ" -49

واًمٗم٤مىم٦م  جر: اًمٚمٝمؿ إين أقمقذ سمؽ ُمـ اًمٙمؼماًم٘مقل قمٜمد اؾمتالم احل -44

 ُمراشم٥م اخلزي ذم اًمدٟمٞم٤م وأظمرة.و

 ."ووع اًمٞمٛمٜمك قمغم اًمٞمنى طم٤مل اًمٓمقاف" -41

٦م سم٤مب اًمٙمٕم٦ٌم: اًمٚمٝمؿ إن اًمٌٞم٧م سمٞمتؽ واحلرم طمرُمؽ وإُمـ اًم٘مقل ىم٤ٌمًم -46

 أُمٜمؽ وهذا ُم٘م٤مم اًمٕم٤مئد سمؽ ُمـ اًمٜم٤مر ُمِمػما إمم ُم٘م٤مم إسمراهٞمؿ قمٚمٞمف اًمًالم.

 ـــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

وإٟمام حتٞمتف اًمٓمقاف صمؿ اًمّمالة ظمٚمػ اعم٘م٤مم يمام شم٘مدم قمٜمف صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ ُمـ ومٕمٚمف.  0

 )ن(."010"ٓسمـ شمٞمٛمٞم٦م  "اًم٘مقاقمد اًمٜمقراٟمٞم٦م"واٟمٔمر 
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اًمدقم٤مء قمٜمد اًمريمـ اًمٕمراىمل: اًمٚمٝمؿ إين أقمقذ سمؽ ُمـ اًمِمؽ واًمنمك  - 41

 واًمِم٘م٤مق واًمٜمٗم٤مق وؾمقء إظمالق وؾمقء اعمٜم٘مٚم٥م ذم اعم٤مل وإهؾ واًمقًمد.

اًمدقم٤مء حت٧م اعمٞمزاب: اًمٚمٝمؿ أفمٚمٜمل ذم فمٚمؽ يقم ٓ فمؾ إٓ فمٚمؽ ...  -48

 إًمخ.

اًمدقم٤مء ذم اًمرُمؾ: اًمٚمٝمؿ اضمٕمٚمف طمج٤م ُمؼمورا وذٟم٤ٌم ُمٖمٗمقرا وؾمٕمٞم٤م  -43

 ُمِمٙمقرا ودم٤مرة ًمـ شمٌقر ي٤م قمزيز ي٤م همٗمقر.

وذم إؿمقاط إرسمٕم٦م اًم٤ٌمىمٞم٦م: رب اهمٗمر وارطمؿ ودم٤موز قمام شمٕمٚمؿ إٟمؽ  -11

 أٟم٧م إقمز إيمرم.

 شم٘مٌٞمؾ اًمريمـ اًمٞمامين. -10

 ."شم٘مٌٞمؾ اًمريمٜملم اًمِم٤مُمٞملم واعم٘م٤مم واؾمتالُمٝمام" -12

 ."اًمتٛمًح سمحٞمٓم٤من اًمٙمٕم٦ٌم واعم٘م٤مم" -19

اًمٕمروة اًمقصم٘مك: وهق ُمقوع قم٤مل ُمـ ضمدار اًمٌٞم٧م اعم٘م٤مسمؾ "اًمتؼمك سمـ -14

 ."ًم٤ٌمب اًمٌٞم٧م شمزقمؿ اًمٕم٤مُم٦م أن ُمـ ٟم٤مًمف سمٞمده وم٘مد اؾمتٛمًؽ سم٤مًمٕمروة اًمقصم٘مك

اًمٌٞم٧م ؾمٛمقه هة اًمدٟمٞم٤م يٙمِمػ أطمدهؿ قمـ هشمف  ُمًامر ذم وؾمط" -11

 ."ويتٌٓمح هب٤م قمغم ذًمؽ اعمقوع طمتك يٙمقن واوٕم٤م هشمف قمغم هة اًمدٟمٞم٤م

ىمّمد اًمٓمقاف حت٧م اعمٓمر سمزقمؿ أن ُمـ ومٕمؾ ذًمؽ همٗمر ًمف ُم٤م ؾمٚمػ ُمـ  -16

 ذٟمٌف.

 اًمتؼمك سم٤معمٓمر اًمٜم٤مزل ُمـ ُمٞمزاب اًمرمح٦م ُمـ اًمٙمٕم٦ٌم. -11
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 ."شمرك اًمٓمقاف سم٤مًمثقب اًم٘مذر" -18

إومراغ احل٤مج ؾم١مره ُمـ ُم٤مء زُمزم ذم اًمٌئر وىمقًمف: اًمٚمٝمؿ إين أؾم٠مًمؽ رزىم٤م  -13

 واؾمٕم٤م وقمٚمام ٟم٤مومٕم٤م وؿمٗم٤مء ُمـ يمؾ داء..

 اهمت٤ًمل اًمٌٕمض ُمـ زُمزم. -61

اهتامُمٝمؿ سمزُمزُم٦م حل٤مهؿ وزُمزُم٦م ُم٤م ُمٕمٝمؿ ُمـ اًمٜم٘مقد واًمثٞم٤مب ًمتحؾ هب٤م " -60

 ."اًمؼميم٦م

ء زُمزم ُمرات ويرومع أٟمف يتٜمٗمس ذم ذب ُم٤م اًمٗم٘مف ُم٤م ذيمر ذم سمٕمض يمت٥م -62

 ٍمه ذم يمؾ ُمرة ويٜمٔمر إمم اًمٌٞم٧م!.سم

 

 بدع السعي بني الصفا وادروة:

اًمقوقء ٕضمؾ اعمٌم سملم اًمّمٗم٤م واعمروة سمزقمؿ أن ُمـ ومٕمؾ ذًمؽ يمت٥م ًمف  -69

 سمٙمؾ ىمدم ؾمٌٕمقن أًمػ درضم٦م!.

 ."اًمّمٕمقد قمغم اًمّمٗم٤م طمتك يٚمّمؼ سم٤مجلدار" -64

ل سمًٜم٦م ٟمٌٞمؽ وشمقومٜمل قمغم اًمدقم٤مء ذم هٌقـمف ُمـ اًمّمٗم٤م: اًمٚمٝمؿ اؾمتٕمٛمٚمٜم -61

 ُمٚمتف وأقمذين ُمـ ُمْمالت اًمٗمتـ سمرمحتؽ ي٤م أرطمؿ اًمرامحلم.
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اًم٘مقل ذم اًمًٕمل: رب اهمٗمر وارطمؿ ودم٤موز قمام شمٕمٚمؿ إٟمؽ أٟم٧م إهمر  -66

إيمرم اًمٚمٝمؿ اضمٕمٚمف طمج٤م ُمؼمورا أو قمٛمرة ُمؼمورة وذٟم٤ٌم ُمٖمٗمقرا اهلل أيمؼم صمالصم٤م ... 

 0إًمخ

 قمغم اًمّمٗم٤م. ؿمقـم٤م سمحٞم٨م خيتؿ اًمًٕمل أرسمٕم٦م قمنم -61

 ."شمٙمرار اًمًٕمل ذم احل٩م أو اًمٕمٛمرة" -68

 ."صالة ريمٕمتلم سمٕمد اًمٗمراغ ُمـ اًمًٕمل" -63

 اًمّمالة طمتك شمٗمقشمف ذم اًمًٕمل سملم اًمّمٗم٤م واعمروة وىمد أىمٞمٛم٧م اؾمتٛمراره -11

 صالة اجلامقم٦م.

اًمٚمٝمؿ هذه ُمٜمك " "اإلطمٞم٤مء"اًمتزام دقم٤مء ُمٕملم إذا أشمك ُمٜمك يم٤مًمذي ذم  -10

اًمٚمٝمؿ ". وإذا ظمرج ُمٜمٝم٤م: "ف قمغم أوًمٞم٤مئؽ وأهؾ ـم٤مقمتؽوم٤مُمٜمـ قمكم سمام ُمٜمٜم٧م سم

 إًمخ ... "اضمٕمٚمٝم٤م ظمػم همدوة همدوهت٤م ىمط.

 بدع عرفة:

اًمقىمقف قمغم ضمٌؾ قمروم٦م ذم اًمٞمقم اًمث٤مُمـ ؾم٤مقم٦م ُمـ اًمزُمـ اطمتٞم٤مـم٤م ظمِمٞم٦م  -12

 اًمٖمٚمط ذم اهلالل.

 ."إي٘م٤مد اًمِمٛمع اًمٙمثػم ًمٞمٚم٦م قمروم٦م سمٛمٜمك" -19

 ـــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

قمٛمر: رب اهمٗمر وارطمؿ وأٟم٧م إقمز  ٟمٕمؿ ىمد صح ُمٜمف ُمقىمقوم٤م قمغم اسمـ ُمًٕمقد واسمـ 0

 )ن(."21ص  11اًمٗم٘مرة "إيمرم يمام شم٘مدم 
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ُمرة: ؾمٌح٤من اًمذي ذم اًمًامء قمرؿمف اًمدقم٤مء ًمٞمٚم٦م قمروم٦م سمٕمنم يمٚمامت أًمػ  -14

 ؾمٌح٤من اًمذي ذم إرض ُمقـمئف ؾمٌح٤من اًمذي ذم اًمٌحر ؾمٌٞمٚمف ... إًمخ.

 ."رطمٞمٚمٝمؿ ذم اًمٞمقم اًمث٤مُمـ ُمـ ُمٙم٦م إمم قمروم٦م رطمٚم٦م واطمدة" -11

 ."اًمرطمٞمؾ ُمـ ُمٜمك إمم قمروم٦م ًمٞمال" -16

 ."إي٘م٤مد اًمٜمػمان واًمِمٛمقع قمغم ضمٌؾ قمروم٤مت ًمٞمٚم٦م قمروم٦م" -11

 روم٦م.آهمت٤ًمل ًمٞمقم قم -18

ىمقًمف إذا ىمرب ُمـ قمروم٤مت ووىمع سمٍمه قمغم ضمٌؾ اًمرمح٦م: ؾمٌح٤من اهلل  -13

 واحلٛمد هلل وٓ إًمف إٓ اهلل واهلل أيمؼم.

ىمّمد اًمرواح إمم قمروم٤مت ىمٌؾ دظمقل وىم٧م اًمقىمقف سم٤مٟمتّم٤مف يقم " -81

 ."قمروم٦م

اًمتٝمٚمٞمؾ قمغم قمروم٤مت ُمئ٦م ُمرة صمؿ ىمراءة ؾمقرة اإلظمالص ُمئ٦م ُمرة صمؿ " -80

 ." قمٚمٞمف وؾمٚمؿ يزيد ذم آظمره٤م: وقمٚمٞمٜم٤م ُمٕمٝمؿ ُمئ٦م ُمرةاًمّمالة قمٚمٞمف صغم اهلل

 اًمًٙمقت قمغم قمروم٤مت وشمرك اًمدقم٤مء. -82

 ."اًمّمٕمقد إمم ضمٌؾ اًمرمح٦م ذم قمروم٤مت" -89

دظمقل اًم٘م٦ٌم اًمتل قمغم ضمٌؾ اًمرمح٦م ويًٛمقهن٤م: ىم٦ٌم آدم واًمّمالة ومٞمٝم٤م " -84

 ."واًمٓمقاف هب٤م يمٓمقاومٝمؿ سم٤مًمٌٞم٧م

٦م قمغم مجؾ أورق يّم٤مومح اًمريم٤ٌمن اقمت٘م٤مد أن اهلل شمٕم٤ممم يٜمزل قمِمٞم٦م قمروم" -81

 ."ويٕم٤مٟمؼ اعمِم٤مة



  

 

006 

 

  
  مناسك الحج والعمرة

 ظمٓم٦ٌم اإلُم٤مم ذم قمروم٦م ظمٓمٌتلم يٗمّمؾ سمٞمٜمٝمام سمجٚم٦ًم يمام ذم اجلٛمٕم٦م. -86

 صالة اًمٔمٝمر واًمٕمٍم ىمٌؾ اخلٓم٦ٌم. -81

 إذان ًمٚمٔمٝمر واًمٕمٍم ذم قمروم٦م ىمٌؾ أن يٜمتٝمل اخلٓمٞم٥م ُمـ ظمٓمٌتف. -88

: أمتقا صالشمٙمؿ ىمقل اإلُم٤مم ٕهؾ ُمٙم٦م سمٕمد ومراهمف ُمـ اًمّمالة ذم قمروم٦م -83

 وم٢مٟم٤م ىمقم ؾمٗمر.

 اًمتٓمقع سملم صالة اًمٔمٝمر واًمٕمٍم ذم قمروم٦م. -31

شمٕمٞملم ذيمر أو دقم٤مء ظم٤مص سمٕمروم٦م يمدقم٤مء اخلي قمٚمٞمف اًمًالم اًمذي أورده  -30

 "ي٤م ُمـ ٓ يِمٖمٚمف ؿم٠من قمـ ؿم٠من وٓ ؾمٛمع قمـ ؾمٛمع ... "وأوًمف:  "اإلطمٞم٤مء"ذم 

 سمٜم٤م هذا!.وهمػمه ُمـ إدقمٞم٦م وسمٕمْمٝم٤م يٌٚمغ مخس صٗمح٤مت ُمـ ىمٞم٤مس يمت٤م

 إوم٤مو٦م اًمٌٕمض ىمٌؾ همروب اًمِمٛمس. -32

ُم٤م اؾمتٗم٤مض قمغم أًمًٜم٦م اًمٕمقام أن وىمٗم٦م قمروم٦م يقم اجلٛمٕم٦م شمٕمدل اصمٜمتلم  -39

 وؾمٌٕملم طمج٦م!.

اًمتٕمريػ اًمذي يٗمٕمٚمف سمٕمض اًمٜم٤مس ُمـ ىمّمد آضمتامع قمِمٞم٦م يقم قمروم٦م " -34

د ويذيمرون ُمع رومع اًمّمقت اًمِمدي ع أو ذم ُمٙم٤من ظم٤مرج اًمٌٚمد ومٞمدقمقن،ذم اجلقاُم

 ."قمروم٦مهؾ اخلٓم٥م وإؿمٕم٤مر ويتِمٌٝمقن سم٠مو

 بدع ادزدلفة

 ومع ُمـ قمروم٦م إمم ُمزدًمٗم٦م.وىم٧م اًمد "اإلهاع"اإليْم٤مع  -31

 آهمت٤ًمل ًمٚمٛمٌٞم٧م سمٛمزدًمٗم٦م. -36
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 اؾمتح٤ٌمب ٟمزول اًمرايم٥م ًمٞمدظمؾ ُمزدًمٗم٦م ُم٤مؿمٞم٤م شمقىمػما ًمٚمحرم. -31

 اًمتزام اًمدقم٤مء سم٘مقًمف إذا سمٚمغ ُمزدًمٗم٦م: اًمٚمٝمؿ إن هذه ُمزدًمٗم٦م مجٕم٧م ومٞمٝم٤م -38

 ."اإلطمٞم٤مء"أًمًٜم٦م خمتٚمٗم٦م ٟم٠ًمًمؽ طمقائ٩م ُم١مشمٜمٗم٦م.. إًمخ ُم٤م ذم 

شمرك اعم٤ٌمدرة إمم صالة اعمٖمرب ومقر اًمٜمزول ذم اعمزدًمٗم٦م وآٟمِمٖم٤مل قمـ  -33

 ذًمؽ سمٚم٘مط احلَم.

صالة ؾمٜم٦م اعمٖمرب سملم اًمّمالشملم أو مجٕمٝم٤م إمم ؾمٜم٦م اًمٕمِم٤مء واًمقشمر سمٕمد  -011

 اًمٗمريْمتلم يمام ي٘مقل اًمٖمزازم.

 ًمٞمٚم٦م اًمٜمحر وسم٤معمِمٕمر احلرام.زي٤مدة اًمقىمٞمد  -010

 إطمٞم٤مء هذه اًمٚمٞمٚم٦م. -012

 اًمقىمقف سم٤معمزدًمٗم٦م سمدون سمٞم٤مت. -019

اًمتزام اًمدقم٤مء إذا اٟمتٝمك إمم اعمِمٕمر احلرام سم٘مقًمف: اًمٚمٝمؿ سمحؼ اعمِمٕمر  -014

واًمريمـ واعم٘م٤مم أسمٚمغ روح حمٛمد ُمٜم٤م اًمتحٞم٦م واًمِمٝمر احلرام احلرام واًمٌٞم٧م احلرام 

 0ي٤م ذا اجلالل واإليمرام واًمًالم وأدظمٚمٜم٤م دار اًمًالم

 ـــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

هذا اًمدقم٤مء ُمع يمقٟمف حمدصم٤م ومٗمٞمف ُم٤م خي٤مًمػ اًمًٜم٦م وهق اًمتقؾمؾ إمم اهلل سمحؼ اعمِمٕمر احلرام  0

واًمٌٞم٧م.... وإٟمام يتقؾمؾ إًمٞمف شمٕم٤ممم سم٠مؾمامئف وصٗم٤مشمف وىمد ٟمص احلٜمٗمٞم٦م قمغم يمراهٞم٦م اًم٘مقل: اًمٚمٝمؿ 

وهمػمه٤م واٟمٔمر يمت٤مسمٜم٤م  "طم٤مؿمٞم٦م اسمـ قم٤مسمديـ"عمِمٕمر احلرام ... إًمخ يمام ذم إين أؾم٠مًمؽ سمحؼ ا

 )ن(."اًمتقؾمؾ: أٟمقاقمف وأطمٙم٤مُمف"



  

 

008 

 

  
  مناسك الحج والعمرة

: ويًـ أظمذ احلَم اًمذي يرُمٞمف يقم اًمٜمحر "908"ىمقل اًم٤ٌمضمقري  -011

 ُمـ اعمزدًمٗم٦م وهل ؾمٌع واًم٤ٌمىمل ُمـ اجلٛمرات شم١مظمذ ُمـ وادي حمن.

 بدع الرمي

 اًمٖمًؾ ًمرُمل اجلامر. -016

 همًؾ احلّمٞم٤مت ىمٌؾ اًمرُمل. -011

 اًمتًٌٞمح أو همػمه ُمـ اًمذيمر ُمٙم٤من اًمتٙمٌػم. -018

زي٤مدة قمغم اًمتٙمٌػم ىمقهلؿ: رهمام ًمٚمِمٞمٓم٤من وطمزسمف اًمٚمٝمؿ اضمٕمؾ طمجل اًم -013

 ُمؼمورا وؾمٕمٞمل ُمِمٙمقرا وذٟمٌل ُمٖمٗمقرا اًمٚمٝمؿ إيامٟم٤م سمٙمت٤مسمؽ واشم٤ٌمقم٤م ًمًٜم٦م ٟمٌٞمؽ.

ىمقل سمٕمض اعمت٠مظمريـ: ويًـ أن ي٘مقل ُمع يمؾ طمّم٤مة قمٜمد اًمرُمل: سمًؿ  -001

 . {َٙم٤مومُِرونَ َوًَمْق يَمِرَه اًمْ }صدق اهلل وقمده ... إمم ىمقًمف واهلل واهلل أيمؼم 

اًمتزام يمٞمٗمٞم٤مت ُمٕمٞمٜم٦م ًمٚمرُمل يم٘مقل سمٕمْمٝمؿ: يْمع ـمرف إهب٤مُمف اًمٞمٛمٜمك  -000

قمغم وؾمط اًم٤ًٌمسم٦م ويْمع احلّم٤مة قمغم فمٝمر اإلهب٤مم يم٠مٟمف قم٤مىمد ؾمٌٕملم ومػمُمٞمٝم٤م وىم٤مل 

 آظمر: حيٚمؼ ؾم٤ٌمسمتف ويْمٕمٝم٤م قمغم ُمٗمّمؾ إهب٤مُمف يم٠مٟمف قم٤مىمد قمنمة.

 مخ٦ًم أذرع ومّم٤مقمدا. حتديد ُمقىمػ اًمراُمل: أن يٙمقن سمٞمٜمف وسملم اعمرُمك -002

 رُمل اجلٛمرات سم٤مًمٜمٕم٤مل وهمػمه٤م. -009
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 بدع الذبح واحللق

 اًمرهم٦ٌم قمـ ذسمح اًمقاضم٥م ُمـ اهلدي إمم اًمتّمدق سمثٛمٜمف، -004

 0سمزقمؿ أن حلٛمف يذه٥م ذم اًمؽماب ًمٙمثرشمف وٓ يًتٗمٞمد ُمٜمٝم٤م إٓ اًم٘مٚمٞمؾ

 ذسمح سمٕمْمٝمؿ هدي اًمتٛمتع سمٛمٙم٦م ىمٌؾ يقم اًمٜمحر. -001

 أس اعمحٚمقق.اًمٌدء سم٤محلٚمؼ سمٞم٤ًمر ر -006

 آىمتّم٤مر قمغم طمٚمؼ رسمع اًمرأس. -001

 :"اإلطمٞم٤مء"ىمقل اًمٖمزازم ذم  -008

 ."ؼٚمواًمًٜم٦م أن يًت٘مٌؾ اًم٘مٌٚم٦م ذم احل"

ؼ سم٘مقًمف: احلٛمد هلل قمغم ُم٤م هداٟم٤م وأٟمٕمؿ قمٚمٞمٜم٤م اًمٚمٝمؿ ٚماًمدقم٤مء قمٜمد احل -003

 إًمخ. "هذه ٟم٤مصٞمتل سمٞمدك ومت٘مٌؾ ُمٜمل ... 

 .اًمٓمقاف سم٤معم٤ًمضمد اًمتل قمٜمد اجلٛمرات -021

 اؾمتح٤ٌمب صالة اًمٕمٞمد سمٛمٜمك يقم اًمٜمحر. -020

 شمرك اعمتٛمتع اًمًٕمل سمٕمد ـمقاف اإلوم٤مو٦م. -022

 ـــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

وهذا ُمـ أظم٨ٌم اًمٌدع عم٤م ومٞمف ُمـ شمٕمٓمٞمؾ اًمنمع اعمٜمّمقص قمٚمٞمف ذم اًمٙمت٤مب واًمًٜم٦م  0

سمٛمجرد اًمرأي ُمع أن اعم١ًمول قمـ قمدم آؾمتٗم٤مدة اًمت٤مُم٦م ُمٜمٝم٤م إٟمام هؿ احلج٤مج أٟمٗمًٝمؿ ٕهنؿ ٓ 

 )ن(."88 - 81ص " "إصؾ"يٚمتزُمقن ذم اًمذسمح شمقضمٞمٝم٤مت اًمِم٤مرع احلٙمٞمؿ يمام هق ُمٌلم ذم 
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 بدع متنوعة

 آطمتٗم٤مل سمٙمًقة اًمٙمٕم٦ٌم. -029

 يمًقة ُم٘م٤مم إسمراهٞمؿ. -024

 ٤مء احل٤مضم٤مت.ْمسمط اخلرق سم٤معم٘م٤مم واعمٜمؼم ًم٘مر -021

يمت٤مسم٦م احلج٤مج أؾمامءهؿ قمغم قمٛمد وطمٞمٓم٤من اًمٙمٕم٦ٌم وشمقصٞمتٝمؿ سمٕمْمٝمؿ  -026

 ٕمْم٤ًم.سم

اؾمت٤ٌمطمتٝمؿ اعمرور سملم يدي اعمّمكم ذم اعمًجد احلرام وُم٘م٤موُمتٝمؿ  -021

 ًمٚمٛمّمكم اًمذي يدومٕمٝمؿ.

 ."احل٤مج"ُمٜم٤مداهتؿ عمـ طم٩م سمـ  -028

 اخلروج ُمـ ُمٙم٦م ًمٕمٛمرة شمٓمقع. -023

 ـمقاف اًمقداع قمغم اًم٘مٝم٘مرى.اخلروج ُمـ اعمًجد احلرام سمٕمد  -091

سم٤مًمّمقر ويمت٥م اؾمؿ وٟم٘مِمف  "اجلػم"شمٌٞمٞمض سمٞم٧م احلج٤مج سم٤مًمٌٞم٤مض  -090

 احل٤مج وشم٤مريخ طمجف قمٚمٞمف.

 بدع الزيارة يف اددينة ادنورة

هذا وعم٤م يم٤من ُمـ اًمًٜم٦م ؿمد اًمرطمؾ إمم زي٤مرة اعمًجد اًمٜمٌقي اًمٙمريؿ واعمًجد 

إىمَم أقم٤مده اهلل إمم اعمًٚمٛملم ىمري٤ٌم عم٤م ورد ذم ذًمؽ ُمـ اًمٗمْمؾ وإضمر ويم٤من 

اًمٙمثػم ُمٜمٝمؿ يرشمٙمٌقن ذم ؾمٌٞمؾ ذًمؽ اًمٜم٤مس قم٤مدة يزوروهنام ىمٌؾ احل٩م أو سمٕمده ويم٤من 
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اًمٕمديد ُمـ اعمحدصم٤مت واًمٌدع اعمٕمرووم٦م قمٜمد أهؾ اًمٕمٚمؿ رأي٧م ُمـ مت٤مم اًمٗم٤مئدة أن 

 أهد ُم٤م وىمٗم٧م قمٚمٞمف ُمٜمٝم٤م شمٌٚمٞمٖم٤م وحتذيرا وم٠مىمقل:

 0ىمّمد ىمؼمه صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ سم٤مًمًٗمر -092

 إرؾم٤مل اًمٕمرائض ُمع احلج٤مج واًمزوار إمم اًمٜمٌل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ -099

 وحتٛمٞمٚمٝمؿ ؾمالُمٝمؿ إًمٞمف.

 آهمت٤ًمل ىمٌؾ دظمقل اعمديٜم٦م اعمٜمقرة. -094

اًم٘مقل إذا وىمع سمٍمه قمغم طمٞمٓم٤من اعمديٜم٦م: اًمٚمٝمؿ هذا طمرم رؾمقًمؽ  -091

 وم٤مضمٕمٚمف زم وىم٤مي٦م ُمـ اًمٜم٤مر وأُم٤مٟم٤م ُمـ اًمٕمذاب وؾمقء احل٤ًمب.

 ـــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ٓ شمِمد اًمرطم٤مل إٓ إمم صمالصم٦م ُم٤ًمضمد "واًمًٜم٦م ىمّمد اعمًجد ًم٘مقًمف صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ:  0

 اًمتحٞم٦م زار ىمؼمه صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ احلدي٨م وم٢مذا وصؾ إًمٞمف وصغم "... 

رة ىمؼمه قمٚمٞمف اًمّمالة واًمًالم وهمػمه رء واًمزي٤مرة ل ًمزي٤م٤موجي٥م أن يٕمٚمؿ أن ؿمد اًمرطم

سمدون ؿمد اًمرطمؾ رء آظمر ظمالوم٤م عم٤م ؿم٤مع قمٜمد اعمت٠مظمريـ وومٞمٝمؿ سمٕمض اًمديم٤مشمرة ُمـ اخلٚمط 

سمٞمٜمٝمام وٟمًٌتٝمؿ إمم ؿمٞمخ اإلؾمالم اسمـ شمٞمٛمٞم٦م رمحف اهلل شمٕم٤ممم ظمّمقص٤م واًمًٚمٗمٞملم قمٛمقُم٤م أهنؿ 

ؾمٚمؿ ومٝمق إومؽ ُمٌلم. وراضمع اًمتٗمّمٞمؾ إن يٜمٙمرون ُمنموقمٞم٦م زي٤مرة ىمؼم اًمرؾمقل صغم اهلل قمٚمٞمف و

اًمتٛمدن "ؿمئ٧م ذم ردٟم٤م قمغم اًمديمتقر اًمٌقـمل اًمذي ٟمنم شم٤ٌمقم٤م ذم ُم٘م٤مٓت ُمتًٚمًٚم٦م ذم جمٚم٦م 

 "اإلؾمالُمٞم٦م

وىمد أقمٞمد ـمٌٕمٝم٤م  "دوم٤مع قمـ احلدي٨م اًمٜمٌقي ... "صمؿ صدرت ذم رؾم٤مًم٦م ظم٤مص٦م سمٕمٜمقان 

 )ن(سم٤مٕووم٧ًم ىمري٤ٌم واحلٛمد هلل.
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َرب   }اًم٘مقل قمٜمد دظمقل اعمديٜم٦م: سمًؿ اهلل وقمغم ُمٚم٦م رؾمقل اهلل:  -096

ـْ ًَمُدْٟمَؽ ؾُمْٚمَٓم٤مٟم٤ًم َأْدظِمْٚمٜمِ  ل ُُمْدظَمَؾ ِصْدٍق َوَأظْمِرضْمٜمِل خُمَْرَج ِصْدٍق َواضْمَٕمْؾ زِم ُِم

 . {َٟمِّمػماً 

 إسم٘م٤مء اًم٘مؼم اًمٜمٌقي ذم ُمًجده. -091

 زي٤مرة ىمؼمه صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ ىمٌؾ اًمّمالة ذم ُمًجده. -098

ٕمؾ ف قمغم ي٤ًمره يمام يٗماؾمت٘م٤ٌمل سمٕمْمٝمؿ اًم٘مؼم سمٖم٤مي٦م اخلِمقع واوٕم٤م يٛمٞمٜم -093

 ري٤ٌم ُمٜمف أو سمٕمٞمدا قمٜمد دظمقل اعمًجد أو اخلروج ُمٜمف.ىمذم اًمّمالة 

 ىمّمد اؾمت٘م٤ٌمل اًم٘مؼم أصمٜم٤مء اًمدقم٤مء. -041

 ىمّمد اًم٘مؼم ًمٚمدقم٤مء قمٜمده رضم٤مء اإلضم٤مسم٦م. -040

 اًمتقؾمؾ سمف صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ إمم اهلل ذم اًمدقم٤مء. -042

 ـمٚم٥م اًمِمٗم٤مقم٦م وهمػمه٤م ُمٜمف. -049

أن ٓ "أن ُمـ إدب:  "013/  0" "اعمدظمؾ"ىمقل اسمـ احل٤مج ذم  -044

يذيمر طمقائجف وُمٖمٗمرة ذٟمقسمف سمٚم٤ًمٟمف قمٜمد زي٤مرة ىمؼمه صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ ٕٟمف أقمٚمؿ 

 !!."ُمٜمف سمحقائجف وُمّم٤محلف

 :"264/  0"ىمقًمف أيْم٤م  -041

ٓ ومرق سملم ُمقشمف قمٚمٞمف اًمًالم وطمٞم٤مشمف ذم ُمِم٤مهدشمف ُٕمتف وُمٕمرومتف سم٠مطمقاهلؿ "

 !!"وٟمٞم٤مهتؿ وحتناهتؿ وظمقاـمرهؿ
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 ىمؼمه صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ وطمٚمػ ةووٕمٝمؿ اًمٞمد شمؼميم٤م قمغم ؿم٤ٌمك طمجر -046

ؿم٤ٌميمف وىمٚم٧م: اًمِمٗم٤مقم٦م ي٤م قمغم سمٕمْمٝمؿ سمذًمؽ سم٘مقًمف: وطمؼ اًمذي ووٕم٧م يدك 

 رؾمقل اهلل!!.

 0"شم٘مٌٞمؾ اًم٘مؼم أو اؾمتالُمف أو ُم٤م جي٤مور اًم٘مؼم ُمـ قمقد وٟمحقه" -041

٤مرة ص٤مطمٌٞمف اًمتزام صقرة ظم٤مص٦م ذم زي٤مرشمف صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ وزي -048

ي٘مػ قمٜمد وضمٝمف صغم اهلل قمٚمٞمف "واًمت٘مٞمد سمًالم ودقم٤مء ظم٤مص ُمثؾ ىمقل اًمٖمزازم: 

وؾمٚمؿ ويًتدسمر اًم٘مٌٚم٦م ويًت٘مٌؾ ضمدار اًم٘مؼم.... وي٘مقل: اًمًالم قمٚمٞمؽ ي٤م رؾمقل 

ومذيمر ؾمالُم٤م ـمقيال صمؿ صالة ودقم٤مء ٟمحق ذًمؽ ذم اًمٓمقل ىمري٤ٌم ُمـ صمالث  "اهلل ... 

 2صٗمح٤مت

 ."ىمّمد اًمّمالة دم٤مه ىمؼمه" -043

 ."اجلٚمقس قمٜمد اًم٘مؼم وطمقًمف ًمٚمتالوة واًمذيمر" -011

 ـــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

0

إٟمف ": "244/  0" شمٕم٤ممم طملم أٟمٙمر اًمت٘مٌٞمؾ اعمذيمقر وىم٤مل وىمد أطمًـ اًمٖمزازم رمحف اهلل 

 )ن(. ومٝمؾ ُمـ ُمٕمتؼم؟."قم٤مدة اًمٜمّم٤مرى واًمٞمٝمقد

واعمنموع هق: اًمًالم قمٚمٞمؽ ي٤م رؾمقل اهلل ورمح٦م اهلل وسمريم٤مشمف اًمًالم قمٚمٞمؽ ي٤م أسم٤م سمٙمر  2

ومال سم٠مس  اًمًالم قمٚمٞمؽ ي٤م قمٛمر يمام يم٤من اسمـ قمٛمر يٗمٕمؾ وم٢من زاد ؿمٞمئ٤م يًػما مم٤م يٚمٝمٛمف وٓ يٚمتزُمف

 )ن(قمٚمٞمف إن ؿم٤مء اهلل شمٕم٤ممم.



  

 

024 

 

  
  مناسك الحج والعمرة

 0ىمّمد اًم٘مؼم اًمٜمٌقي ًمٚمًالم قمٚمٞمف دسمر يمؾ صالة -010

ىمّمد أهؾ اعمديٜم٦م زي٤مرة اًم٘مؼم اًمٜمٌقي يمٚمام دظمٚمقا اعمًجد أو ظمرضمقا  -012

 ُمٜمف.

 رومع اًمّمقت قم٘م٥م اًمّمالة سم٘مقهلؿ: اًمًالم قمٚمٞمؽ ي٤م رؾمقل اهلل. -019

ر ُمـ ىمٓمع اًمده٤من إظمي ُمـ ىم٦ٌم اًم٘مؼم شمؼميمٝمؿ سمام يً٘مط ُمع اعمٓم -014

 اًمٜمٌقي!.

 شم٘مرهبؿ سم٠ميمؾ اًمتٛمر اًمّمٞمح٤مين ذم اًمروو٦م اًمنميٗم٦م سملم اعمٜمؼم واًم٘مؼم. -011

ىمٓمٕمٝمؿ ُمـ ؿمٕمقرهؿ ورُمٞمٝم٤م ذم اًم٘مٜمديؾ اًمٙمٌػم اًم٘مري٥م ُمـ اًمؽمسمٞم٦م  -016

 اًمٜمٌقي٦م.

ُمًح اًمٌٕمض سم٠ميدهيؿ اًمٜمخٚمتلم اًمٜمح٤مؾمٞمتلم اعمقوققمتلم ذم اعمًجد  -011

 2اعمٜمؼمهمريب 

 ـــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 وهذا ُمع يمقٟمف سمدقم٦م وهمٚمقا ذم اًمديـ وخم٤مًمٗم٤م ًم٘مقًمف قمٚمٞمف اًمّمالة واًمًالم: 0

وم٢مٟمف ؾم٥ٌم ًمتْمٞمٞمع  "ٓ شمتخذوا ىمؼمي قمٞمدا وصٚمقا قمكم طمٞمثام يمٜمتؿ وم٢من صالشمٙمؿ شمٌٚمٖمٜمل"

وي٤ٌمدرون إمم  ؾمٜمـ يمثػمة وومْم٤مئؾ همزيرة أٓ وهل إذيم٤مر وإوراد سمٕمد اًمًالم وم٢مهنؿ يؽميمقهن٤م

 )ن(هذه اًمٌدقم٦م. ومرطمؿ اهلل ُمـ ىم٤مل: ُم٤م أطمدصم٧م سمدقم٦م إٓ وأُمٞمت٧م ؾمٜم٦م.

وٓ وم٤مئدة ُمٓمٚم٘م٤م ُمـ ه٤مشملم اًمٜمخٚمتلم وإٟمام ووٕمت٤م ًمٚمزيٜم٦م وًمٗمتٜم٦م اًمٜم٤مس وىمد أزيٚمت٤م أظمػما  2

 )ن(واحلٛمد هلل.
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اًمتزام اًمٙمثػميـ اًمّمالة ذم اعمًجد اًم٘مديؿ وإقمراوٝمؿ قمـ اًمّمٗمقف  -018

 إومم اًمتل ذم زي٤مدة قمٛمر وهمػمه.

اًمتزام زوار اعمديٜم٦م اإلىم٤مُم٦م ومٞمٝم٤م أؾمٌقع طمتك يتٛمٙمٜمقا ُمـ اًمّمالة ذم  -013

 0اعمًجد اًمٜمٌقي أرسمٕملم صالة ًمتٙمت٥م هلؿ سمراءة ُمـ اًمٜمٗم٤مق وسمراءة ُمـ اًمٜم٤مر

 ـ اعم٤ًمضمد واعمزارات اًمتل سم٤معمديٜم٦م وُم٤م طمقهل٤مىمّمد رء ُم -061

 سمٕمد ُمًجد اًمٜمٌل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ إٓ ُمًجد ىم٤ٌمء.

مج٤مقم٤مت احلج٤مج سمٕمض إذيم٤مر  "اعمزوريـ"شمٚم٘ملم ُمـ يٕمرومقن سمـ -060

وإوراد قمٜمد احلجرة أو سمٕمٞمدا قمٜمٝم٤م سم٤مٕصقات اعمرشمٗمٕم٦م وإقم٤مدة ه١مٓء ُم٤م ًم٘مٜمقا 

 سم٠مصقات أؿمد ُمٜمٝم٤م.

 ـــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

اًمًٚمًٚم٦م اًمْمٕمٞمٗم٦م "واحلدي٨م اًمقارد ذم ذًمؽ وٕمٞمػ ٓ شم٘مقم سمف طمج٦م وىمد سمٞمٜم٧م قمٚمتف ذم  0

ومال جيقز اًمٕمٛمؾ سمف ٕٟمف شمنميع ٓ ؾمٞمام وىمد يتحرج ُمـ ذًمؽ سمٕمض احلج٤مج يمام قمٚمٛم٧م  "964

ذًمؽ سمٜمٗمز فمٜم٤م ُمٜمٝمؿ أن اًمقارد ومٞمف صم٤مسم٧م صحٞمح وىمد شمٗمقشمف سمٕمض اًمّمٚمقات ومٞمف ومٞم٘مع ذم 

 احلرج وىمد أراطمف اهلل ُمٜمف

٤ٌمن وىمد ذه٥م سمٕمض إوم٤موؾ إمم شم٘مقي٦م احلدي٨م اعمِم٤مر إًمٞمف اقمتامدا ُمٜمف قمغم شمقصمٞمؼ اسمـ طم

ٕطمد رواشمف اعمجٝمقًملم وهذا اًمتقصمٞمؼ مم٤م ٓ يٕمتد سمف أهؾ اًمٕمٚمؿ سم٤مجلرح واًمتٕمديؾ وُمٜمٝمؿ 

اجل٤مُمٕم٦م "اًمٗم٤موؾ اعمِم٤مر إًمٞمف ٟمٗمًف يمام سح هق سمذًمؽ ذم رده قمغم اًمِمٞمخ اًمٖمامري ذم جمٚم٦م 

اًمتل شمّمدر ذم اهلٜمد. وراضمع هلذا يمت٤مب اًمِمٞمخ قمٌد اًمٕمزيز اًمرسمٞمٕم٤من ذم اًمرد قمٚمٞمف وم٢مٟمف  "اًمًٚمٗمٞم٦م

 )ن(ىمد أضم٤مد ومٞمف وأوم٤مد وسملم ومٞمف وه٤مء ُم٤م ذه٥م إًمٞمف ُمـ اًمت٘مقي٦م وشمٜم٤مىمْمف ذم ذًمؽ.
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 ًمٌ٘مٞمع يمؾ يقم واًمّمالة ذم ُمًجد وم٤مـمٛم٦م ريض اهلل قمٜمٝم٤م.زي٤مرة ا -062

 ختّمٞمص يقم اخلٛمٞمس ًمزي٤مرة ؿمٝمداء أطمد. -069

 رسمط اخلرق سم٤مًمٜم٤مومذة اعمٓمٚم٦م قمغم أرض اًمِمٝمداء. -064

 اًمتؼمك سم٤مٓهمت٤ًمل ذم اًمؼميم٦م اًمتل يم٤مٟم٧م سمج٤مٟم٥م ىمٌقرهؿ. -061

 اخلروج ُمـ اعمًجد اًمٜمٌقي قمغم اًم٘مٝم٘مرى قمٜمد اًمقداع. -066

 دقدس:بدع بيت ا

 ىمّمد زي٤مرة سمٞم٧م اعم٘مدس ُمع احل٩م وىمقهلؿ: ىمدس اهلل طمجتؽ. -061

 اًمٓمقاف سم٘م٦ٌم اًمّمخرة شمِمٌٝم٤م سم٤مًمٓمقاف سم٤مًمٙمٕم٦ٌم. -068

شمٕمٔمٞمؿ اًمّمخرة سم٠مي ٟمقع ُمـ أٟمقاع اًمتٕمٔمٞمؿ يم٤مًمتٛمًح هب٤م وشم٘مٌٞمٚمٝم٤م  -063

وهمػم  يػ هب٤م قمِمٞم٦م قمروم٦م واًمٌٜم٤مء قمٚمٞمٝم٤م وؾمقق اًمٖمٜمؿ إًمٞمٝم٤م ًمذسمحٝم٤م هٜم٤مك واًمتٕمر

 ذًمؽ.

زقمٛمف أن هٜم٤مك قمغم اًمّمخرة أصمر ىمدم اًمٜمٌل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ وأصمر  -011

 قمامُمتف وُمٜمٝمؿ ُمـ ئمـ أٟمف ُمقوع ىمدم اًمرب ؾمٌح٤مٟمف وشمٕم٤ممم.

 زي٤مرهتؿ اعمٙم٤من اًمذي يزقمٛمقن أٟمف ُمٝمد قمٞمًك قمٚمٞمف اًمًالم. -010

زقمٛمٝمؿ أن هٜم٤مك اًمٍماط واعمٞمزان وأن اًمًقر اًمذي ييب سمف سملم  -012

 احل٤مئط اعمٌٜمل ذىمل اعمًجد.اجلٜم٦م واًمٜم٤مر هق ذًمؽ 

 شمٕمٔمٞمؿ اًمًٚمًٚم٦م أو ُمقوٕمٝم٤م. -014

 اًمّمالة قمٜمد ىمؼم إسمراهٞمؿ اخلٚمٞمؾ قمٚمٞمف اًمًالم. -011
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آضمتامع ذم ُمقؾمؿ احل٩م إلٟمِم٤مد اًمٖمٜم٤مء واًميب سم٤مًمدف ذم اعمًجد  -016

 إىمَم.

* * * 

وهذا آظمر ُم٤م شمٞمن مجٕمف ُمـ سمدع احل٩م واًمزي٤مرة أؾم٠مًمف شم٤ٌمرك وشمٕم٤ممم أن جيٕمؾ 

 قمقٟم٤م ًمٚمٛمًٚمٛملم قمغم اىمتٗم٤مء أصمر ؾمٞمد اعمرؾمٚملم وآهتداء هبديف. ذًمؽ

ؾمٌح٤مٟمؽ اًمٚمٝمؿ وسمحٛمدك أؿمٝمد أن ٓ إًمف إٓ أٟم٧م أؾمتٖمٗمرك وأشمقب "و

 ."إًمٞمؽ
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