
 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

 

 مناسك العمرة

 
 

 وما عليها من التعاليق المختارة 

 /تأليف الفقير إلى اهلل تعالى
 ياإلندونيسفريوز عبد الرمحن بن سوكااي  أيب

 وفقه هللا الطوريوي اجلا
 /تقديم فضيلة الشيخ

 يحسن الوصايب العمر بن زايد  عبد هللا أيب
 حفظه هللا ورعاه
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مناسك العمرة عند اإلمام ابن ابز وما عليها من 

 التعاليق املختارة
 

 /تاليف الفقري إىل اهلل تعاىل

 أيب فريوز عبد الرمحن بن سوكايا اإلندونييس اجلاوي وفقه اهلل

 

 /تقديم فضيلة الشيخ

 أيب عبد اهلل زايد بن حسن الوصايب العمري حفظه اهلل

 

 

 

 ة فيروز الديلميمكتب
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صورة تقديم فضيلة الشيخ أبي عبد هللا زايد بن حسن 

 الوصابي حفظه هللا
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زايد بن حسن الوصابي تقديم فضيلة الشيخ أبي عبد هللا 

 العمري حفظه هللا

 
رب العاملني، وأشهد أن ال إله إال اهلل وحده ال  احلمد هلل 

دًا عبده ورسوله صىل اهلل عليه وعىل آله رشيك له، وأشهد أّن حمم

 وصحبه وسلم تسلياًم كثريًا أما بعد:

من  ،وهو احلج والعمرة ،يف هذا املوضوع فإن الكتابة 

يرتددون ألداء املناسك  -وهلل احلمد-األمور املهمة ألن املسلمني 

كثريًا فيحتاجون إىل معرفة األحكام حتى تؤدى هذه العبادة عىل 

أن املؤلفات يف هذا الباب  -بحمد اهلل-ل. وهلذا نجد الوجه األكم

 ط وخمترص كام هو معلوم.كثرية جدًا ما بني مطّول ومتوّس 

ريوز الفاضل أبا ف الشيخ   -سبحانه وتعاىل-وقد وّفق اهلل  

ن قام أ -حفظه اهلل–عبد الرمحن بن سوكايا اجلاوي اإلندونييس 

العزيز  اإلمام العالمة عبدهبذه التعليقات النافعة الطيبة عىل رسالة 
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، فأرجو أن تزداد هذه الرسالة هلذا -رمحه اهلل–بن عبد اهلل بن باز 

إنه يف تعليقاته ف ،اإلمام بتعليقات الشيخ أيب فريوز أكثر نفعاً وفائدة

 ،وبيان مشكل ،وفوائد ،وأحكام ،أتى بفوائد كثرية من ذكر أدلة

مع ذكر مصادره، ه منقول من كالم أهل العلم وغري ذلك، وكلّ 

فجزاه اهلل خريًا ونفع به وبكتاباته ودعوته ودروسه اإلسالم 

 واملسلمني.

 

  /كتبه

 أبو عبد اهلل زايد بن حسن بن صالح الوصايب العمري

 يف بالد ماليزيا والية برليس دار القرآن واحلديث

 هـ 0441من شهر صفر 82يف 
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 وفقه هللا عل ِّقالم مقدمة
 

نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ باهلل من  إن احلمد هلل

رشور أنفسنا وسيئات أعاملنا من هيده اهلل فال مضل له ومن يضلل 

فال هادي له. وأشهد أن ال إله إال اهلل وأشهد أن حممدا عبده 

ُّيه ا اي  ﴿ورسوله صىل اهلل عليه وعىل آله وسلم تسلياًم كثريًا، 
 الَِّذين   أ 

نُوا ُقوا آم  اتِهِ  قَّ ح   اهلل اتَّ ل   ُتق  ُوُتنَّ  و  أ ْنُتمْ  إِلَّ  َت  ا ي ا﴿، (1)﴾ُمْسلُِمون   و  ُّيه 
 أ 

ُقوا النَّاُس  ُكمُ  اتَّ بَّ ُكمْ  الَِّذي ر  ق  ل  ة   ن ْفس   ِمنْ  خ  اِحد  ل ق   و  خ  ا و   ِمنْه 

                                                 
 (.018سورة آل عمران: ) (1)
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ا ه  ْوج  ب ثَّ  ز  اًل  ِمنُْهم   و  ثرًِيا ِرج  اءً  ك  نِس  اتَُّقوا و  لُ  الَِّذي اهلل و  اء   بِهِ  ن  وت س 

ام   اْْل ْرح  ان   اهلل إِنَّ  و  ْيُكمْ  ك  ل  ِقيًبا ع  ُّيه ا ي ا﴿، (2)﴾ر 
نُوا الَِّذين   أ  ُقوا آم   اتَّ

ُقوُلوا اهلل ْوًل  و  ِديًدا ق  ل ُكمْ  ل ُكمْ  ُيْصلِْح  * س  ْعم 
ْغِفرْ  أ  ي   ُكمْ ُذُنوب   ل ُكمْ  و 

نْ  م  ُسول هُ  اهلل ُيطِعِ  و  ر  ْد  و  ق  از   ف  ْوًزا ف  ظِ  ف   . أما بعد:(3)﴾يًم ع 

فإن خري احلديث كتاب اهلل وخري اهلدى هدى رسول اهلل  

صىل اهلل عليه وعىل آله وسلم، ورش األمور حمدثاهتا وكل حمدثة 

 بدعة وكل بدعة ضاللة وكل ضاللة يف النار.

يف  -ملسو هيلع هللا ىلصعىل لسان خليله إبراهيم –فإن اهلل تعاىل قد أّذن  

، ووعدهم بخري الدنيا اركةعباده بقصد بيته املحرم بمكة املب

 واآلخرة.

ْك قال اهلل تعاىل:   ان  اْلب ْيِت أ ْن ل  ُتْْشِ ك  اِهيم  م  ْبر  ا إِلِ ْأن  وَّ إِْذ ب  ﴿و 

ُجوِد  ِع السه كَّ الره ائِِمني  و  اْلق  ِفني  و 
ْيتِي  لِلطَّائِ ْر ب  هِّ ط  ْيًئا و  ْن ِِف  *يِب ش  أ ذِّ و 

ْأُتوك  ِرج   جِّ ي  ِميق  النَّاِس بِاْْل  ْأتنِي  ِمْن ُكلِّ ف جٍّ ع  اِمر  ي  َل  ُكلِّ ض  ع  اًل و 

                                                 
 (.0سورة النساء: ) (2)

 (.00-01سورة األحزاب: ) (3)



 8 

ْذُكُروا اْسم   * ي  ْم و  ن افِع  َل ُ ُدوا م  ا  اهلللِي ْشه  َل  م   ع 
ات  ْعُلوم  ام  م  يَّ ِِف أ 

ِقري   أ ْطِعُموا اْلب ائِس  اْلف  ا و  ُكُلوا ِمنْه  اِم ف  ِة اْْل ْنع  ِيم  ُهْم ِمْن َب  ق  ز  مَّ ثُ  *ر 

تِيِق لْ  ُفوا بِاْلب ْيِت اْلع  ْلي طَّوَّ ُهْم و  ْلُيوُفوا ُنُذور  ث ُهْم و  ف  لِك   *ي ْقُضوا ت  ذ 

اِت  ظِّْم ُحُرم  ْن ُيع  م  اُم إِلَّ  اهللو  ْت ل ُكُم اْْل ْنع  ُأِحلَّ ِه و  بِّ رْيٌ ل ُه ِعنْد  ر  ُهو  خ  ف 

ْجس  ِمن  اْْل وْ  اْجت نُِبوا الرِّ ْيُكْم ف  ل  ا ُيْتَل  ع  ورِ م  ْول  الزه اْجت نُِبوا ق  اِن و   ﴾ث 

 .[01 - 82]احلج: 

: ملسو هيلع هللا ىلصقال رسول اهلل  :قال -ريض اهلل عنه–عن أيب هريرة و

. «همن أتى هذا البيت فلم يرفث ومل يفسق رجع كم ولدته أم  »

 ( واللفظ له(.0031مسلم )( و0201البخاري ))أخرجه 

 سول: قال رقالريض اهلل عنه –عن عبد اهلل بن مسعود و

وب كم فيان الفقر والذنفإهنم ين ،تابعوا بني اْلج والعمرة» :ملسو هيلع هللا ىلصاهلل 

رة وليس للحجة املربو .ةري خبث اْلديد والذهب والفض  ينفي الك

( والرتمذي 0221. )أخرجه اإلمام أمحد )«ثواب إل ِف اجلنة

 /( وغريهم8281( والنسائي )8220( وابن ماجه )201)

 (.صحيح لغريه
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يا  :أهنا قالت -ريض اهلل عنها-املؤمنني عن عائشة أم و

 ن  ل لكُ » :قال ؟أفال نجاهد .رسول اهلل نرى اجلهاد أفضل العمل

 ((.0381)أخرجه البخاري ) .(4)«أفضل اجلهاد حج مربور

ل يا رسو :قلت :قالتأيضًا  -ريض اهلل عنها–عن عائشة و

 اْلجعليهن جهاد ل قتال فيه  ،نعم» :قال ؟اهلل عىل النساء جهاد

( وابن أيب شيبة 83020)أخرجه اإلمام أمحد ) .( 5)«والعمرة

 (.صحيح/(8110( وابن ماجه )08233)

 :قال ملسو هيلع هللا ىلصعن رسول اهلل : -ريض اهلل عنه– عن أيب هريرةو

. «اْلج والعمرة :جهاد الكبري والصغري والضعيف واملرأة»

                                                 
وحتمل  ،ومشقة سفر ،بل فيه اجتهاد: -رمحه اهلل–قال العالمة عيل القاري  (4)

لعيل / "مرقاة املفاتيح". )ومفارقة أهل وبالد كام يف اجلهاد ،زاد

 .(420 ص/2/القاري

سه جهاد ألنه جياهد يف نف وإنام قيل للحّج : -رمحه اهلل–العيني  قال العالمة (5)

 ودفع املرشكني عن البيت باجتامع املسلمني ،عن شهواهتا والشيطان بالكّف 

 .(818ص/ 04/ "عمدة القاري". )إليه من كل ناحية
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 "األوسط" يف ايوالطرب( 8283)يف سننه )أخرجه النسائي 

 (. صحيح/(02801)" السنن الكرب"بيهقي يف وال( 2030)

اء تلبية لذلك الندمن كل بقاع العامل ن وعباده املؤمن ءفجا

احلة ة صيّ ن  ومن مل يستطع فب   .أو مجعًا بينهام ،أو عمرة ،حّجاً اإلهلي 

َل  ﴿متوكاًل عىل اهلل:  ْل ع  كَّ ت و  ْن ي  م  ْسُبُه إِنَّ اهلل اهللو  ُهو  ح   ب   ف 
ُغ أ ْمِرِه الِ

ع ل  اهلل ْد ج  ْدًرا ق  ء  ق  ْ  .[0]الطالق:  ﴾لُِكلِّ َش 

وقلوب املؤمنني حتّن ومتيل إىل بيت املحّرم، كام يف دعاء 

ْرع  ِعنْد  : ملسو هيلع هللا ىلصإبراهيم  رْيِ ِذي ز   غ 
اد  تِي بِو  يَّ نُْت ِمْن ُذرِّ ن ا إِِّنِّ أ ْسك  بَّ ﴿ر 
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اْج  ة  ف  َل  ن ا لُِيِقيُموا الصَّ بَّ ِم ر  رَّ ْيتِك  املُْح  ِْويب  ًة ِمن  النَّاِس َت  ْفئِد  ْل أ   ع 

ْشُكُرون   ُهْم ي  لَّ اِت ل ع  ر  اْرُزْقُهْم ِمن  الثَّم   .(6) [00]إبراهيم:  ﴾إِل ْيِهْم و 

وقد اعتنى العلامء قدياًم وحديثًا بالتصانيف يف صفات 

العمرة. فمن هؤالء العلامء: شيخ اإلسالم يف هذا العرص اإلمام 

بكتابه  -رمحه اهلل–لعزيز بن عبد اهلل بن باز املجدد املجتهد عبد ا

                                                 
َلة  : -رمحه اهلل–قال اإلمام عبد الرمحن السعدي  ( 6) ن ا لُِيِقيُموا الصَّ بَّ  ﴾﴿ر 

اجعلهم موحدين مقيمني الصالة ألن إقامة الصالة من أخص وأفضل  أي:

ًة ِمن  النَّاِس لدينه،  فمن أقامها كان مقيامً  ،العبادات الدينية ْل أ ْفئِد  اْجع  ﴿ف 

ِْوي إِل ْيِهمْ   املوضع الذي هم ساكنون فيه. هم وحتّب أي: حتبّ  ﴾َت 

ى دعا حت ملسو هيلع هللا ىلص فأجاب اهلل دعاءه فأخرج من ذرية إسامعيل حممداً 

ذريته إىل الدين اإلسالمي وإىل ملة أبيهم إبراهيم فاستجابوا له وصاروا 

 ،وافرتض اهلل حج هذا البيت الذي أسكن به ذرية إبراهيم مقيمي الصالة.

ىل ع للقلوب، فهي حتجه وال تقيض منه وطراً  جاذباً  وجعل فيه رسا عجيباً 

ا وعظم ولعه وتوقه، وهذ ،قهد إليه ازداد شوام أكثر العبد الرتدّ الدوام، بل كلّ 

 .إضافته تعاىل إىل نفسه املقدسة رّس 

 .(480ص /لسعدي ل/ "الكريم الرمحن سرييت")انتهى من 
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وهي رسالة قيمة يف إرشاد عوام املسلمني ، "صفة العمرة" :بعنوان

 .ملناسك العمرة جمملة سهلة ملن أراد فهم مناسك العمرة

بالتعاليق عليها ملحبِّي الفقه الرشعي بأدلته  وقد قمت  

 ، وذكرت لكل فقرة من فقراته حجة أو حججاً وحججه

 إسداء بعض اخلرائطمع من أقوال العلامء، رتجيحات خمتارة بو

م يف الباب األول تسهياًل لعواالرسالة متن  يتقوقد أب .املوضحة

 .بمنزلة خالصة املباحث القراء

 مراعاةً  وال أهتّم بذكر اخلالفات املوجودة يف كل نقطة  

 -ه اهللرمح–االهتامم يف رشح أقوال املؤلف يكون وإنام  لالختصار.

بأدلة صحيحة وقواعد واضحة موافقة لإلمجاع أو للراجح من 

 . فإذا احتجت إىل ذكر-رمحهم اهلل–أقوال السلف وأئمة املسلمني 

 .-إن شاء اهلل- حراجيشء من اخلالف ذكرته مع بيان ال

مناسك العمرة عند اإلمام ابن باز "وسّميت هذه الرسالة: 

 ."وما عليها من التعاليق املختارة
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اهلل خريًا فضيلة شيخنا الفقيه أبا عبد اهلل زايد بن وجزى 

عىل بذله للمراجعة عىل رغم  -حفظه اهلل–حسن الوصايب العمري 

عظيم مشاغله، فأسأل اهلل عز وجل أن يعيل درجته وأن يكرمه وأن 

 يفرج عنه وعن أهله أمجعني.

 :يبالتوفيق وعليه توكلت وإليه أن -تبارك وتعاىل-فباهلل 
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 العمرة كتاب صفةمتن األول:  الباب

 

 :عدوبعبده ورسوله والصالة والسالم عىل احلمد هلل وحده 

وإىل القارئ  .العمرة فهذه نبذة خمترصة عن أعامل مناسك

 بيان ذلك:

إذا وصل من يريد العمرة إىل امليقات استحب له أن  - 0

، فساءأو ن ، ولو كانت حائضاً غتسل ويتنظف، وهكذا تفعل املرأةي

 .ال تطوف بالبيت حتى تطهر وتغتسل  أهناغري

يرس . فإن مل يتدون مالبس إحرامه ِف بدنهالرجل  ويتطيب

صل مكة وويستحب أن يغتسل إذا  .االغتسال يف امليقات فال حرج

 .قبل الطواف إذا تيرس ذلك

 زاراً ويلبس إ ،يتجرد الرجل من مجيع املالبس املخيطة - 8

حرم يف فت . أما املرأة نظيفنيأن يكونا أبيضني . ويستحّب ورداء

 .دية التي ليس فيها زينة وال شهرةمالبسها العا
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انه ويتلفظ بلس ،بقلبهثم ينوي الدخول يف النسك  - 0

وإن خاف املحرم أال  (.اللهم لبيك عمرة)أو  (لبيك عمرة) :قائالً 

ع ، رشونحوه من عدو   أو خائفاً  يتمكن من أداء نسكه لكونه مريضاً 

حيث  فإن حبسني حابس فمحيّل ):  ط عند إحرامه فيقولله أن يشرت

ي . ثم يلبّ -ريض اهلل عنها-حلديث ضباعة بنت الزبري  (حبستني

لك لبيك  ، لبيك ال رشيكلبيك اللهم لبيك): وهي ملسو هيلع هللا ىلصية النبي بتلب

ويكثر من هذه  (.، إن احلمد والنعمة لك وامللك ، ال رشيك لك

 "الكعبة"حتى يصل إىل البيت  حانه ودعائهومن ذكر اهلل سب ،التلبية

. 

م رجله اليمنى عند فإذا وصل إىل املسجد احلرام قدّ  - 4

بسم اهلل والصَلة والسَلم عَل رسول اهلل ، أعوذ : الدخول، وقال

باهلل العظيم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان 

 .(اللهم افتح يل أبواب رمحتك)، (الرجيم

ر ثم قصد احلج ،قطع التلبيةفإذا وصل إىل البيت  - 3

وال  ،لكويقبله إن تيرس ذ ،ثم يستلمه بيمينه ،واستقبله األسود
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 (.رببسم اهلل واهلل أك): يؤذي الناس باملزامحة. ويقول عند استالمه

ا استلمه ل م، وقبّ يل استلمه بيده أو بعضا أو نحوهافإن شق التقب

ما يشري  لوال يقبّ  ،(اهلل أكرب): فإن شق استالمه أشار إليه وقال .به

 .به

 طهارة من ويشرت ط لصحة الطواف أن يكون الطائف عىل

؛ ألن الطواف مثل الصالة غري أنه رخص احلدث األصغر واألكرب

 .كالمفيه يف ال

وإذا  ،يت عن يساره ويطوف به سبعة أشوا طجيعل الب - 2

 سم اهلل واهللاب)حاذى الركن اليامي استلمه بيمينه إن تيرس ويقول : 

. فإن شق عليه استالمه تركه ومىض يف طوافه وال وال يقبله (أكرب

جر أما احل .ملسو هيلع هللا ىلصيشري إليه وال يكرب ؛ ألن ذلك مل ينقل عن النبي 

ليه ، وإال أشار إاألسود فكلام حاذاه استلمه وقبله كام ذكرنا سابقاً 

 .وكرّب 

وهو اإلرساع يف امليش مع تقارب  -ويستحب الرمل 

للرجل  طواف القدوماألشوا ط األوىل من  يف الثالثة -اخلطى 
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مجيع  دوم يفطبع يف طواف القض. كام يستحب للرجل أن يخاصة

: أن جيعل وسط ردائه حتت منكبه األيمن ، األشوا ط ، واالضطباع

 .وطرفيه عىل عاتقه األيرس

الدعاء بام تيرس يف مجيع ويستحب اإلكثار من الذكر و

 ،ص وال ذكر خمصوصدعاء خمصو . وليس يف الطوافاألشوا ط

 ويقول بني .بل يدعو ويذكر اهلل بام تيرس من األذكار واألدعية

اب  ﴿: لركننيا ذ  ِقن ا ع  ن ًة و  س  ِة ح  ِِف اْْلِخر  ن ًة و  س  ْني ا ح  ن ا آتِن ا ِِف الده بَّ ر 

ابت عن يف كل شو ط ؛ ألن ذلك ث ]810 :سورة البقرة [ ﴾النَّارِ 

يله إن ستالم احلجر األسود وتقب. وخيتم الشو ط السابع باملسو هيلع هللا ىلصالنبي 

 .أو اإلشارة إليه مع التكبري حسب التفصيل املذكور آنفا ،تيرس

ف يرتدي بردائه فيجعله عىل وبعد فراغه من هذا الطوا

 .كتفيه، وطرفيه عىل صدره

تمكن ، فإن مل ييصيل ركعتني خلف املقام إن تيرس ثم - 0

ة يهام بعد الفاحتيقرأ ف ،من ذلك صالمها يف أي موضع من املسجد

افُِرون  ﴿ ُّيه ا اْلك 
ا أ  يف  ،]إىل آخر السورة 0 :سورة الكافرون[ ﴾ُقْل ي 
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ٌد ﴿ الركعة األوىل، و إىل آخر  0 :سورة اإلخالص[ ﴾ُقْل ُهو  اهللَُّ أ ح 

وإن قرأ بغريمها فال  .، هذا هو األفضليف الركعة الثانية ،]السورة

 .بأس

رس د احلجر األسود إن تي يقصثم بعد أن يسلم من الركعتني

 .ذلك

فضل والرقي أ ،ثم خيرج إىل الصفا فريقاه أو يقف عنده - 2

ائِِر ﴿: ويقرأ قوله تعاىل ،إن تيرس ع  ة  ِمْن ش  املْ ْرو  ا و  ف   ﴾هللاإِنَّ الصَّ

 ،وحيمد اهلل ،ويستحب أن يستقبل القبلة ،]032 :ورة البقرةس[

 كرب ، ل إله إل اهلل وحده لل إله إل اهلل واهلل أ): ويقول ،ويكربه

 ، ل إله إل اهللك وله اْلمد وهو عَل كل َشء قدير، له امللرشيك له

ثم  .(وحده ، أنجز وعده ، ونرص عبده ، وهزم اْلحزاب وحده

 .ر هذا الذكر والدعاء ثالث مراتيديه ويكرّ  يدعو بام تيرس رافعاً 

، ولاملروة حتى يصل إىل العلم األ ثم ينزل فيميش إىل

 .يش إىل أن يصل إىل العلم الثايفيرسع الرجل يف امل

 .أما املرأة فال يرشع هلا اإلرساع؛ ألهنا عورة
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والرقي أفضل إن  ،ثم يميش فريقى املروة أو يقف عندها

 . املروة كام قال وفعل عىل الصفاويقول ويفعل عىل .تيرس 

ثم ينزل فيميش يف موضع مشيه ويرسع يف موضع اإلرساع 

 .يصل إىل الصفا حتى

 .ك سبع مرات ذهابه شو ط ورجوعه شو طيفعل ذل

 . ويستحبوال سيام عند احلاجة ،فال حرج وإن سعى راكباً 

من  راً ، وأن يكون متطهسعيه من الذكر والدعاء بام تيرس أن يكثر يف

 .ولو سعى عىل غري طهارة أجزأه ذلك .احلدث األكرب واألصغر

لق واحل ،رأسه أو يقرصهفإذا كمل السعي حيلق الرجل  - 1

 همن وقت احلج فالتقصري يف حقّ  وإذا كان قدومه مكة قريباً  .أفضل

تأخذ شعرها و أما املرأة فتجمع .أفضل ليحلق بقية رأسه يف احلج

 .منه قدر أنملة فأقل

 واحلمد هلل وحّل  ،فإذا فعل املحرم ما ذكر فقد متت عمرته

  ه.له كل
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 مرةة متعلقة بالعالباب الثاني: خريط
 

متعلقة بالعمرة تسهياًل للقراء الكرام قبل خرائط  هذه 

 الرشوع يف قراءة التعاليق والتفاصيل.

 خريطة املواقيت املكانية للحج والعمرةاخلريطة اْلوىل: 
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 وديةالسع منإندونيسيا وماليزيا موضع خريطة اخلريطة الثانية: 

كة، ملدينة قبل مكانوا بالطرييق اجلّوّي متجهني إىل افإن 

فكان ميقاهتم املكاي ميقات أهل املدينة وهو ذو احلليفة أو بئر عيل. 

وإن كانوا متجهني إىل جدة فإهنم يمرون عىل اليمن، فكان ميقاهتم 

 املكاي ميقات أهل اليمن وهو يلملم.
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 حوَلاما خريطة الكعبة واخلريطة الثالثة: 
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 طة الرابعة: خريطة أدق  للكعبة وما حوَلااخلري

هذه خريطة أدق مما قبلها مع يشء من االختالف يف تسمية  

 بعض أركان البيت:
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اخلريطة اخلامسة: خريطة الطواف حول الكعبة خارج حجر 

 إسمعيل
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 السعي بني الصفا واملروةة: خريطة سادساخلريطة ال
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 اخلريطة السابعة: خريطة حدود اْلرم املكي
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 جمملة ج  اْلسري مناسك ة: خريطة عتاساخلريطة ال
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 العمرة كتاب صفةمتن على : التعاليق لثالباب الثا

 

 د:وبعوالصَلة والسَلم عَل عبده ورسوله اْلمد هلل وحده 

  (7)فهذه نبذة خمترصة عن أعمل مناسك

                                                 
 إن املناسك مجع منسك. وهو يف األصل بمعنى العبادة. (7)

النسك العبادة والناسك : -رمحه اهلل-قال الراغب األصفهاي 

واقف النسك وأعامهلا، والنسيكة واختص بأعامل احلج، واملناسك م. العابد

-411ص /لألصفهاي / "مفردات غريب القرآن". )خمتصة بالذبيحة

410). 
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ِِتْ ﴿ :قال اهلل تعاىل َل  بِّ ُقْل إِنَّ ص  َم  اِِت هلل ر  ْي اي  و  َم  ُنُسكِي و  و 

﴾ امل نِي   احلجأعامل بح، وومن معاي النسك: الذ [.028]األنعام/ اْلع 

 عبادة.، وعموم الوالعمرة

روا قد ذك ﴿ونسكي﴾: وقوله تعاىل: -رمحه اهلل-م قال شيخ اإلسال

يتناول « سكالن»يف تفسريه: الذبح هلل، واحلج إىل بيت اهلل. وذكروا أن لفظ 

. واهلل سبحانه قد بني يف القرآن أن الذبح واحلج كالمها منسك. العبادة مطلقاً 

نْس  قال تعاىل:  ْلن ا م  ع   ج 
ة  لُِكلِّ ُأمَّ ِة ﴿و  ِيم  ُهْم ِمْن َب  ق  ز  ا ر  َل  م  ًكا لِي ْذُكُروا اْسم  اهلل ع 

اِم﴾  .(022/ ص  80/"جمموع الفتاوى"[. )04]احلج/ اْْل ْنع 
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 :رئ بيان ذلكاوإىل الق .(8)مرةالع

                                                 
 :واالعتامر والعمرة: -رمحه اهلل-أما معنى العمرة، فقد قال الراغب  ( 8)

 .، وجعل يف الرشيعة للقصد املخصوصفيها عامرة الودّ  يالزيارة الت

 .(040ص /لألصفهاي / "ات غريب القرآنمفرد")

صد نه قنام اختص االعتامر بقصد الكعبة ألإ :وقيل ي:زهرقال األو

 ص/0 / "املجموع رشح املهذب". )نقله النووي كام يف إىل موضع عامر

8). 

ع: -رمحه اهلل-وقال ابن األثري   : زيارة الب يْت احلرام وهو يف الرشر

ة مذكورة يف وص  ْص  و ط خم  / 0/ "النهاية يف غريب األثر". ) الفْقهب رش 

 .(320ص
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-، كام يف حديث عمر وأعمل العمرة ِف اجلملة تشبه أعمل اْلج 

واصنع ِف عمرتك كم تصنع ِف »قال لرجل:  ملسو هيلع هللا ىلص: أن النبي -ريض اهلل عنه

 ((.0021( ومسلم )0302. )أخرجه البخاري )«حجتك

ىل أنه كان يعرف ع وهو داّل : -رمحه اهلل-قال احلافظ ابن حجر  

اب كأهنم كانوا يف اجلاهلية خيلعون الثي :بن العريباقال  .أعامل احلج قبل ذلك

 ،ةوكانوا يتساهلون يف ذلك يف العمر ،واوجيتنبون الطيب يف اإلحرام إذا حجّ 

 ص/0/بن حجر ال/ "فتح الباري") .أن جمرامها واحدملسو هيلع هللا ىلص فأخربه النبي 

014). 
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  (9)إذا وصل من يريد العمرة - 1

                                                 
لامء يف ذلك، وليس هذا الكتاب موضع ما حكم العمرة؟ اختلف الع ( 9)

 قال اهلل تعاىل: واجبة عَل من جيب عليه اْلج. والراجح أن العمرة .بسطه

ة  هللِ﴿ اْلُعْمر  جَّ و  هوا اْْل  َِت أ   .[012]البقرة:  ﴾و 

والداللة فيها من : -رمحه اهلل–قال القايض املاوردي الشافعي  

تَل ﴿وإذ اب :ىل التامم كام قال تعاىل: أن إمتامهام أن يفعال عأحدمها:  وجهني

 -ه:إىل قول–] البقرة : [ ، أي فعلهن تامات  ﴾إبراهيم ربه بكلمت فأَتهن

وإمتامها ال  .، فاقتىض أن يكون إمتام العمرة واجباً وحقيقة البناء عىل ما تقدم

 وما ل يتوصل إىل الواجب إل به فهو، صل إليه إال بابتداء الدخول فيهايتو
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 "احلاوي يف فقه الشافعي". )انتهى املراد من كاستقاء املاء للطهارة ،واجب

 .(02-03ص/ 4/اموردي لل/

هلل ولنا قول ا :-رمحه اهلل-وقال اإلمام ابن قدامة املقديس احلنبيل 

 ثم عطفها عىل .ومقتىض األمر الوجوب ،﴾﴿وأَتوا اْلج والعمرة :تعاىل

: إهنا قال ابن عباس .وف عليهاملعطوف واملعط نيواألصل التساوي ب ،احلج

 .(004 ص/0/ "املغني". )لقرينة احلج يف كتاب اهلل

بري إن أيب شيخ ك ،رسول اهلل قال: يا -ريض اهلل عنه–عن أيب رزين و

 .«احجج عن أبيك واعتمر» :قال .ال يستطيع احلج وال العمرة وال الظعن

( وابن ماجه 101( والرتمذي )0201)أخرجه أبو داود )

 (.صحيح/(8112)
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ال أعلم يف إجياب العمرة حديثا أجود : -رمحه اهلل–قال اإلمام أمحد 

لشمس احلق عظيم / "عون املعبود". )كام يف من هذا وال أصح منه

 .(000 ص/3/آبادي

سول يا ر :قلت :قالتأيضاً  -ريض اهلل عنها–عن عائشة وقد مّر بنا 

 .«قتال فيه اْلج والعمرة جهاد ل عليهن   ،نعم» :قال اهلل عىل النساء جهاد؟

( وابن ماجه 08233( وابن أيب شيبة )83020)أخرجه اإلمام أمحد )

 (.صحيح/(8110)

: ووجه الداللة منه: -رمحه اهلل–قال اإلمام حييى العمراي الشافعي 

أهنا سألته عن وجوب اجلهاد عىل النساء؟ فقال: نعم، وفرسه بوجوب احلج 

 .(08ص/ 4/للعمراي/ "مام الشافعيالبيان يف مذهب اإل") والعمرة.

وبه استدل الشافعي عىل أن : -رمحه اهلل–وقال العالمة عيل القاري 

 .(420 ص/2/ "مرقاة املفاتيح". )العمرة واجبة

وجتب العمرة عىل من : -رمحه اهلل-وقال اإلمام ابن قدامة املقديس 

زيد و ،اسابن عبو ،ذلك عن عمر يرو ،جيب عليه احلج يف إحدى الروايتني

 ،عطاءو ،سعيد بن جبريو ،سعيد بن املسيبو ،ابن عمرو ،بن ثابت

 ،وبه قال الثوري .الشعبيو ،ابن سريينو ،احلسنو، جماهدو ،طاوسو

 .(004 ص/0/البن قدامة/  "املغني". )الشافعي يف أحد قوليهو ،إسحاقو
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  (11)إىل امليقات

                                                 
 -هامنريض اهلل ع–ابن عباس إن امليقات هنا ميقات مكاي، كام يف حديث  (11)

 ،وألهل الشأم اجلحفة ،ت ألهل املدينة ذا احلليفةوقّ  ملسو هيلع هللا ىلصإن النبي  :قال

 من ن وملن أتى عليهن  َل   هن  » :وألهل اليمن يلملم ،وألهل نجد قرن املنازل

ومن كان دون ذلك فمن حيث أنشأ حتى  .َمن أراد اْلج والعمرة غريهن  

 (.(0020( ومسلم )0384)أخرجه البخاري ) .«أهل مكة من مكة

واقيت امل: -رمحه اهلل-قال فضيلة الشيخ العالمة عبد اهلل آل بسام  

ت معروف نب ،: بضم احلاء وفتح الالم تصغري احللفاءذو اْلليفة املكانية:

 -نورة ويكاد عمران املدينة امل - آبار عيل -ينبت بتلك املنطقة. وتسمى اآلن 

لنبوي يفة إىل املسجد اوتبلغ املسافة من ضفة وادي احلل .يصل إليها -اآلن 
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موم وادي اجل -ثالثة عرش كيالً. ومن تلك الضفة إىل مكة املكرمة عن طريق

أربعامئة وثامنية وعرشين كياًل واحلليفة ميقات أهل املدينة ومن أتى عن  -

 طريقهم.

 ،: بضم اجليم وسكون احلاء املهملة وفتح الفاء بعدها هاءاجلحفة

عرشة أكيال. وهي اآلن خراب وحيرم الناس  قرية بينها وبني البحر األمحر

بعد عن وت ،مدينة كبرية فيها الدوائر واملرافق واملدارس احلكومية رابغ: من:

ابغ وحيرم من ر مائة وستة ثمنني كيًَل. -مكة املكرمة عن طريق وادي اجلموم

وحكومات  ،والسودان ،ومرص ،وفلسطني ،واألردن ،وسوريا ،أهل لبنان

ية وبعض املنطقة الشاملية يف اململكة العرب ،وبلدان أفريقيا ،املغرب األربع

 السعودية.
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بفتح الياء املثناة التحتية فالم فميم فالم أخرى بعدها ميم  يلملم:

لتت وملا سفّ  .وسكان تلك املنطقة اآلن يقولون مللم -ويقال أمللم  ،أخرى

ملكرمة  مكة احكومتنا الطريق اآليت من ساحل اململكة العربية اجلنويب إىل

نت ك -السعدية  -بوادي يلملم من غري مكان اإلحرام القديم املسمى  واملارّ 

ا فذهبن ،أحد أعضاء جلنة شكلت ملعرفة مكان اإلحرام مع الطريق اجلديد

 نّ واجتمعنا بأعيان وكبار الس ،ومعنا أهل اخلربة والعارفون باملسيات ،إليه

 ،هل هو جبل أم واد ":يلملم"ى وسألناهم عن مسمّ  ،من سكان تلك املنطقة

وإننا ال نعرف جبالً يسمى  ،إن يلملم هو هذا الوادي الذي أمامكم :فقالوا

 ،وسيوله تنزل من جبال السداة .وإنام االسم خاص هبذا الوادي ،هبذا االسم

ثم متده األودية يف جانبيه وهو يعظم حتى صار هذا الوادي الفحل الذي 
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د من الرشق إىل الغرب حتى يصب يف البحر األمحر وإن جمراه ممت ،تشاهدونه

وإنه من سفوح جبال السداة حتى  املجريمة. -عند مكان يف الساحل يسمى

مصبه يف البحر األمحر يقدر بنحو مائة ومخسني كيالً ونحن اال ن يف السعدية 

وبعد التجول يف املنطقة واملشاهدة وتطبيق كالم العلامء  .يف نحو نصف جمراه

الوارد يف  "يلملم"تقرر لدينا أن مسمى  :أهل اخلربة والسكان وسؤال

كل هذا  :احلديث الرشيف ميقاتًا ألهل اليمن ومن أتى عن طريقهم هو

الوادي املعرتض جلميع طرق اليمن الساحيل وساحل اململكة العربية 

وأن االسم عليه من فروعه يف سفوح جبال السداة إىل مصبه يف  ،السعودية

 ملن أراد نسكًا ومرر به أن يتجاوزه بال إحرام من أّي  وأنه ال حيّل  ،محرالبحر األ

وحيرم من يلملم اليمن  -إىل أن قال:– جهة من جهاته وطريق من طرقه.
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اهلند والصني و ،وماليزيا ،وإندونيسياالساحيل وسواحل اململكة السعودية 

ق واآل ن أصبح احلج غالبه عن طري .وغريهم من حجاج جنوب آسيا

 الطائرات أو البواخر التي ال ترسو إال عىل مواي جدة.

ص: /للشيخ آل بسام/ "تيسري العالم رشح عمدة األحكام")انتهى من 

031-021). 

قد و ،: بفتح القاف وسكون الراءقرن املنازل: -رمحه اهلل–ثم قال  

د أزيلت وق ،لوجود أربع روايب صغار تسكنها الثعالب "قرن الثعالب"يقال 

 .الطائف، وبقي اآلن منها ثالث -ى تلك الروايب لتوسعة طريق مكة إحد

 ع العمران هربت عن املنطقة. والقرن هو اجلبل الصغري.أما الثعالب فمع توّس 
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إىل  ومسافته من بطن الوادي ،بالسيل الكبريوهذا امليقات اشتهر اسمه اآلن 

أن  التي اعتاد الناسومن املقاهي واألمكنة  ،ثمنية وسبعون كيَلً مكة املكرمة 

كمة والسيل الكبري اآلن قرية كبرية فيها حم -حيرموا منها مخسة وسبعون كيالً 

 وإمارة ومجيع الدوائر واملرافق واخلدمات واملدارس املنوعة.

وحاج الرشق كله من أهل  ،أهل نجد -وحيرم من قرن املنازل

 وإيران وغريهم. ،والعراق ،اخلليج

وهو قرية عامرة فيها  "قرن املنازل" : هذا هو أعىلوادي َمرم

 -إال قلة حتى فتحت حكومتنا طريق الطائف  رم منهوكان ال حي   ،مدرسة

فبنت فيه احلكومة  ،باهلدا وجبل الكرى فصار حمرمًا هامًا مزدمحاً  مكة املارّ 

مسجدًا كبريًا جدًا له طرقه املسفلتة الداخلة واخلارجة ومواقف السيارات 
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أمكنة االغتسال ودورات املياه بأحدث تصميم وبناء هلذا ومكان الراحة و

 املحرم اهلام.

 ،ازلفرع قرن املنوهو ال يعترب ميقاتًا مستقالً من حيث االسم ألنه 

. ولوال كثرة تعرجات جبل كرا لكان بخمسة وسبعني كيَلً ويبعد عن مكة 

 عن مكة نحو ستني كيالً فقط.

 أسفله ويزيد بحجاج وحيرم منه من حيرم من امليقات الذي يف

 الطائف وحجاج جنوب اململكة احلجازي وحجاج اليمن احلجازي.

 تكميل:

ي بذلك ألن سمّ  ،: بكرس العني وسكون الراء بعدها قافذات عرق

قال ياقوت:  .-يبة الض   -ويسمى اآلن فيه عرقًا وهو اجلبل الصغري.
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تح الضاد فوالضيبة ب -ذات عرق -وادي حجازي يدفع سيله يف  :الضيبة

املعجمة بعدها راء مكسورة ثم ياء مثناة حتتية ثم باء موحدة حتتية ثم هاء 

وهذا امليقات مل يرد يف حديث  .اجلبال الصغار يوه ،واحدة الضاب

ت ألهل وقّ  ملسو هيلع هللا ىلصأن النبي  "السنن"ولكن ورد يف بعض  ،"الصحيحني"

 ف بعض أهل العلم هذا احلديث.ذات عرق. وقد ضعّ  :العراق

ا مل :والذي يف البخاري عن ابن عمر قال :"فتح الباري" قال يف

در يا أمري املؤمنني إن رسول اهلل ح :فتحت الكوفة والبرصة أتوا عمر فقالوا

 ،قال: فانظروا حذوها يف طريقكم .وهو جور عن طريقنا ،ألهل نجد قرناً 

 أنه حد ذات ملسو هيلع هللا ىلصقال الشافعي: مل يثبت عن النبي  .-ذات عرق  -فحدر هلم 

وهذا يدل عىل أن ذات عرق ليس منصوصًا  .وإنام أمجع عليه الناس ،رقع
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رشح "والنووي يف  "رشح املسند"وبه قطع الغزايل والرافعي يف  .عليه

 ملالك. "نةاملدوّ "وكذا وقع يف  ."مسلم

قد وقع و ،وصحح احلنفية واحلنابلة ومجهور الشافعية أنه منصوص

شكوك يف رفعه. وقد وقع يف حديث ذلك يف حديث جابر عند مسلم إال أنه م

 ،وحديث احلارس السهمي كالمها عند أمحد وأيب داود والنسائي، عائشة

فلعل من قال إنه غري منصوص عليه مل  .وهذا يدل عىل أن للحديث أصالً 

 ."فتح الباري"احلديث اهـ ملخصًا من  يبلغه أو رأى ضعف

 ريض-عمر توقيته عن  فقد صّح  : وعىل كل  -أي: آل بسام– قلت

إن مل و ،فإن كان منصوصًا عليه وجهله فهو من موافقاته املعروفة .-اهلل عنه
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 عليكم بسنتي وسنة اخللفاء الراشدين املهديني»: ملسو هيلع هللا ىلص يكن ن صر عليه فقد قال

 وهلل احلمد. ،. وقد أمجع املسلمون عىل أنه أحد مواقيت احلّج «من بعدي

 .(028-021ص /آلل بسام/ "تيسري العالم")انتهى من 

وقد مر بنا تصوير خريطة املواقيت املكانية يف الباب الثاي بحمد اهلل  

 تعاىل.

ا فإن كانوفاملحرمون من إندونيسيا وماليزيا بالطريق اجلّوي؛ 

و ذ، فكان ميقاهتم املكاي ميقات أهل املدينة وهو املدينة قبل مكةجهني إىل متّ 

عىل ن وفإهنم يمرّ  ،جدة قبل مكة . وإن كانوا متجهني إىلاْلليفة أو بئر عيل  

 أعلم. واهلل تعاىل .يلملماليمن، فكان ميقاهتم املكاي ميقات أهل اليمن وهو 
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. وأما ميقات حّجهم فمن وأما أهل مكة فميقاَتم للعمرة أدنى اْلل  

 مساكنهم التي بمكة.

من  ال من احلّل إوأتفقوا عىل أنه ال يعتمر : -رمحه اهلل–قال ابن حزم 

ص: /البن حزم / "مراتب اإلمجاع". )ن غري القارنني واملقيمني بمكةكان م

81). 

أهل مكة ومن كان هبا سواء : -رمحه اهلل–وقال اإلمام ابن قدامة 

وكذلك  ،ألن كل من أتى عىل ميقات كان ميقاتا له ،هبا أو غري مقيم كان مقيامً 

ل نعلم ِف  ،ل  وإن أراد العمرة فمن اْل .من كان بمكة فهي ميقاته للحج كل  

ة من ر عائشعبد الرمحن بن أيب بكر أن يعمِّ  ملسو هيلع هللا ىلصولذلك أمر النبي  .هذا خَلفاً 

: ملسو هيلع هللا ىلصواألصل يف هذا قول النبي  .وكانت بمكة يومئذ ،متفق عليه ،التنعيم
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ومن كان أهله دون »: وقال أيضاً  .للحج :يعني ،«حتى أهل مكة ُّيلون منها»

فأما  .وهذا يف احلج ،« أهل مكةامليقات فمن حيث ينيشء حتى يأِت ذلك عَل

 ملسو هيلع هللا ىلصألن النبي  ،جوانب احلرم شاء من أّي   ِّف العمرة فميقاَتا ِف حقهم اْلل

 ص/0/ "املغني". )إىل مكة وهو أدنى احلّل  ،أمر بإعامر عائشة من التنعيم

803). 

رم  فميقات العمرة مل ن كان داخل مكة: أدنى احلّل. ومن أراد أن حي 

 يت احلّج جاز له ذلك وأجره أعظم إن شاء اهلل.لعمرته من إحدى مواق

واملعتمر بالعمرة من ميقات : -رمحه اهلل–قال اإلمام ابن عبد الرّب 

 .إىل الطواف بالبيت والسعي والتنعيم أقرب احلّل  ،أفضل ملسو هيلع هللا ىلصرسو ل اهلل 

ملكي وغري  هذا ما ال خالف فيه وال يصح العمرة عند اجلميع إال من احلّل 
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وذلك  ،وهو التنعيم احلّل  وجيزئ أقّل  .وأفضل كان أكثر عمالً د ع  فإن ب   .مكي

 ص/4/ "االستذكار") .فأقصاه املواقيت أدناه التنعيم .أن حيرم هبا من احلّل 

003). 

الذين بيوهتم خارجة املواقيت: هل جيوز هلم اإلحرام –وأما األفاقي 

رام : حمن بيوهتم، ال من امليقات؟ اختلف يف ذلك العلامء، ولكن الراجح

 واتباعه. ملسو هيلع هللا ىلصعليهم ذلك، وال جيوز ألدلة وجوب طاعة رسول اهلل 

قال  :وعن سفيان بن عيينة قال ،قال ابن مسدي يف خطبة منسكه

. فأعاد ملسو هيلع هللا ىلصأحرم من حيث أحرم  :قال ؟من أين أحرم :رجل ملالك بن أنس

فإي أخاف عليك  ،فال تفعل :قال ؟عىل ذلك فإن زدت   :وقال ،عليه مراراً 

ال ق :فقال مالك .إنام هي أميال أزيدها ؟وما يف هذه من الفتنة :قال الفتنة.

ْمِرِه أ ْن ُتِصيب ُهْم فِتْن ٌة أ ْو ُيِصيب ُهْم  :اهلل تعاىل ْن أ  ِر الَِّذين  ُُي الُِفون  ع  ْلي ْحذ  ﴿ف 

اٌب أ لِيمٌ  ذ  فتنة أعظم من  وأّي  :قال ؟فتنة يف هذا وأّي  :قال .[20]النور:  ﴾ع 

أو ترى أن اختيارك  ؟ملسو هيلع هللا ىلص عنه رسول اهلل قرّص  فضالً  ك أصبت  أن ترى أن

 انتهى. ؟ملسو هيلع هللا ىلصمن اختيار اهلل لك واختيار رسول  لنفسك يف هذا خرياً 

 .(34 ص/4/للرعيني املالكي/ "مواهب اجلليل")

فمن تعّمد اإلحرام قبل امليقات فإنه آثم، ولكن عمرته صحيحة عىل 

 الراجح.
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 (11)استحب له أن يغتسل

                                                 
 -ريض اهلل عنهام-عن ابن عمر ف حب.إلحرام مستا لمن أجالغتسال  (11)

. وإذا أراد أن يدخل مكة ،إن من السنة أن يغتسل إذا أراد أن حيرمقال : 

 (.صحيح/(0201( واحلاكم )03214)أخرجه ابن أيب شيبة )

أراد اإلحرام استحب له أن  نفم: -رمحه اهلل-قال اإلمام ابن قدامة  

 ،مالكو ،النخعيو ،وسمنهم طا ،يغتسل قبله يف قول أكثر أهل العلم

 -ثم ذكر بعض األدلة إىل أن قال:–وأصحاب الرأي  ،الشافعيو ،الثوريو

ذلك  وليس ،هلا االغتسال كاجلمعة نّ وألنه هذه العبادة جيتمع هلا الناس فس  

 .(800 ص/0/ "املغني". )يف قول عامة أهل العلم واجباً 

 .وكذلك بعد اإلحرام جيوز له أن يغتسل 
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وله أن يغتسل من اجلنابة باالتفاق، : -رمحه اهلل-الم قال شيخ اإلس 

وال ينكح املحرم، وال ينكح، وال خيطب، وال يصطاد  .وكذلك لغري اجلنابة

، وال يتملكه برشاء، وال اهتاب، وال غري ذلك، وال يعني عىل صيد برياً  صيداً 

 .مك ونحوه، فله أن يصطاده، ويأكلهفأما صيد البحر كالس .وال يذبح صيداً 

 .(002 ص/82/ "جمموع الفتاوى")

بعض املحرمات يف اإلحرام،  -رمحه اهلل–ذكر شيخ اإلسالم  

 واألدلة عىل ذلك صحيحة مشهورة.
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 ،(13)أو نفساء وهكذا تفعل املرأة، ولو كانت حائضاً  ،(12)ويتنظف

                                                 
رمحه -قال اإلمام ابن قدامة . التنظ ف من أجل اإلحرام مستحب  يعني:  (12)

ويستحب التنظيف بإزالة الشعث وقطع الرائحة ونتف اإلبط وقص : -اهلل

 نّ م األظفار وحلق العانة ألنه أمر يسن له االغتسال والطيب فس  الشارب وقل

فاستحب وألن اإلحرام يمنع قطع الشعر وقلم األظفار  ،له هذا كاجلمعة

 ص/0/ "املغني") .ه يف إحرامه فال يتمكن منهيلئال حيتاج إل فعله قبله

800). 

لنبي ا يف صفة حجة -ريض اهلل عنهام–كام يف حديث جابر بن عبد اهلل  (13)

حتى أتينا ذا احلليفة فولدت أسامء بنت عميس حممد بن أيب بكر : ... ملسو هيلع هللا ىلص
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وب اغتسيل واستثفري بث» :؟ قالكيف أصنعملسو هيلع هللا ىلص  فأرسلت إىل رسول اهلل

 ((.0802. )أخرجه مسلم )«وأحرمي

 هاللالغسل عند اإل فأستحّب : -رمحه اهلل-قال اإلمام الشافعي  

 اعاً هالل اتبوكل من أراد اإل ،لنفساءوا ،واحلائض ،واملرأة ي،والصب ،للرجل

ومعقول أنه جيب إذا دخل املرء يف نسك مل يكن فيه أن يدخله إال  .للسنة

 .حرامبأكمل الطهارة وأن يتنظف له ال متناعه من إحداث الطيب يف اإل

 .(032 ص/8/ "األم")

اإلحرام من أراد : -رمحه اهلل-وقال شيخ اإلسالم ابن تيمية  

ورداء  ويتجرد عن املخيط يف إزار ،ويتطيب ،ويتنظف ،غتسلستحب له أن يا

أنه يستحب االغتسال قبل اإلحرام للرجل  :ومجلة ذلك .أبيضني نظيفني

 ويغتسل :قال أمحد يف رواية صالح .أو حائضاً  سواء كانت طاهراً  ،واملرأة

 ملفإن  .ويغتسالن إذا أرادا أن يدخال احلرم ،الرجل واملرأة إذا أرادا أن هيال

 .(043 ص/3/البن تيمية / "رشح عمدة الفقه". )يفعال فال بأس
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 .(14)غري أهنا ل تطوف بالبيت حتى تطهر وتغتسل

                                                 
ال جيوز للحائض أن تصيل وال تطوف بالبيت احلرام حتى تطهر  ( 14)

النبي  اقال هل يف قصة حيضها يف حجة الوداع:عن عائشة حلديث وتغتسل، 

فإن ذلك َشء كتبه اهلل عَل بنات آدم فافعيل ما يفعل اْلاج غري أن ل » :ملسو هيلع هللا ىلص

( 0800( ومسلم )010. )أخرجه البخاري )«ِف بالبيت حتى تطهريتطو

 بلفظ: حتى تغتسيل(.

وأمجعوا عىل أن احلائض ال جيوز هلا أن : -رمحه اهلل-قال ابن حزم  

)ص:  /البن حزم"مسائل اإلمجاع") .تطوف إىل طاهرة إن أمكنها ذلك

00.) 
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  (15)ويتطيب الرجل ِف بدنه

                                                 
حممد بن  رواية قبل اإلحرام، كام يف ِف بدنهيستحّب للرجل أن يتطيب  (15)

 رماً ما أحب أن أصبح حم :هلا قول ابن عمر سألت عائشة فذكرت   :املنترش قال

ثم  ،ئهثم طاف ِف نسا ،ملسو هيلع هللا ىلصبت رسول اهلل أنا طي   :فقالت عائشة .أنضخ طيباً 

 ((.0018( ومسلم )801)أخرجه البخاري ) .أصبح َمرماً 

 ،همِ رْ ْلِ بيدي ِ  ملسو هيلع هللا ىلصبت النبي طي   :عن عائشة قالت :ن القاسموع 

 ((.0021( ومسلم )3188. )أخرجه البخاري )بته بمنى قبل أن يفيضوطي  

يشء طيبت  بأّي  :: سألت عائشة ريض اهلل عنهاقال ن عروةوع

. )أخرجه مسلم بأطيب الطيب :؟ قالترمهعند ح   ملسو هيلع هللا ىلصرسول اهلل 

(0021.)) 

 

 

 

 

 

 

 

 



 55 

                                                 

 .حرام باحلجاإل :رمهواملراد بح  : -رمحه اهلل-قال اإلمام النووي 

ته وأنه ال بأس باستدام ،حرامرادة اإلإعند عىل استحباب الطيب  وفيه داللة

 وبه قال خالئق من ،وهذا مذهبنا ،حرامنم حيرم ابتداؤه ِف اإلإو ،حرامبعد اإل

 منهم سعد بن أيب ،والفقهاء ،ومجاهري املحدثني ،والتابعني ،الصحابة

و وأب ،حبيبة وأمّ  ،وعائشة ،ومعاوية ،بن الزبرياو ،بن عباساو ،وقاص

رشح النووي ". )وغريهم ،وداود ،وأمحد ،وأبو يوسف ،والثوري ،حنيفة

 .(12 ص/2/ "عىل مسلم

وهل جواز التطيب قبل اإلحرام خاص  بالرجال دون النساء؟ بل 

 للجميع.
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 : كنا نخرج مع النبيقالت -ريض اهلل عنها-ن عائشة أم املؤمنني ع

 .املطيب عند اإلحرام -نوع من الطيب-إىل مكة فنضمد جباهنا بالسك  ملسو هيلع هللا ىلص

 )أخرجه أبو .فال ينهاها ملسو هيلع هللا ىلصفإذا عرقت إحدانا سال عىل وجهها فرياه النبي 

وهو حديث ( 1002) "السنن الكربى"( والبيهقي يف 0201داود )

 .(صحيح

ط باب املرأة ختتضب قبل إحرامها ومتتشوبّوب عليه البيهقي فقال: 

 بالطيب.

يستحب للمرأة ما يستحب و: -رمحه اهلل–وقال اإلمام ابن قدامة 

شة حديث عائثم ذكر –للرجل من الغسل عند اإلحرام والتطيب والتنظيف 

عهد  فإن عائشة كانت تفعله يف ،والشابة والكبرية يف هذا سواء -إىل أن قال:
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هنا يف : ألقلنا ؟أليس قد كره ذلك يف اجلمعة :فإن قيل .وهي شابة ملسو هيلع هللا ىلصالنبي 

ذا يلزم وهل .بخالف مسألتنا ،فتتان هبااجلمعة تقرب من الرجال فيخاف اال

 ة الكالم فيام الوكذلك يستحب هلا قلّ  .احلج والنساء وال تلزمهن اجلمعة

 .(004 ص/0/ "املغني") .ينفع واإلكثار من التلبية وذكر اهلل تعاىل

ويستحب للمرأة إذا أرادت : -رمحه اهلل–وقال العمراي الشافعي 

ىل إعائشة  ثم ذكر حديث-لك للرجل؛ اإلحرام أن تتطيب، كام يستحب ذ

ذهب البيان يف م") إذا ثبت هذا: فيستحب ذلك للشابة والعجوز. -أن قال: 

 .(082 ص/4/للعمراي/ "اإلمام الشافعي

 ولكن الطيب النساء ال جيوز طهورها بني الرجال.
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 :ملسو هيلع هللا ىلص: قال يل النبي قال -ريض اهلل عنهام–عن عمران بن حصني 

ظهر رحيه وخفي لونه وخري طيب النساء ما ظهر  إن خري طيب الرجل ما»

 (.حسن لغريه /(8022. )أخرجه الرتمذي )«لونه وخفي رحيه

 :ملسو هيلع هللا ىلصقال رسول اهلل : قال -ريض اهلل عنه–األشعري أيب موسى عن 

ه . )أخرج«أيم امرأة استعطرت فمرت عَل قوم ليجدوا من رحيها فهي زانية»

( واحلاكم 3040النسائي )( 8242( والدارمي )01082اإلمام أمحد )

 (.حديث صحيح( وغريهم، 0410)

 .َل جيوز التطيب ِف البدن ول ِف امللبسفبعد اإلحرام وأما 

أمجع أهل العلم عىل أن املحرم : -رمحه اهلل-قال اإلمام ابن قدامة 

ل »يف املحرم الذي وقصته راحلته :  ملسو هيلع هللا ىلصوقد قال النبي  ،ممنوع من الطيب
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ت لام منع امليّ ف .متفق عليه ،«ل حتنطوه» :ويف لفظ .لمرواه مس ،«َتسوه بطيب

ومتى تطيب فعليه الفدية ألنه استعمل ما  .أوىل فاحلّي  ،من الطيب إلحرامه

ب ما تطي :ومعنى الطيب .فوجبت عليه الفدية كاللباس ،حرمه اإلحرام

 ،رانوالزعف ،والغالية ،والكافور ،والعنرب ،كاملسك ،رائحته ويتخذ للشم

 ص/0/ "املغني". )واألدهان املطيبة كدهن البنسفج ونحوه ،الوردوماء 

812). 

 بومما ينهى عنه املحرم : أن يتطيّ : -رمحه اهلل-وقال شيخ اإلسالم 

 "اوىجمموع الفت". )أو يتعمد لشم الطيب ،أو ثيابه ،بعد اإلحرام يف بدنه

 .(002 ص/82/
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 .(16)دون مَلبس إحرامه

                                                 
 ام ول بعد اإلحرام.ل جيوز له أن يطيب ثويب إحرامه، ل قبل اإلحر (16)

وقال : -رمحه اهلل-: فقد قال اإلمام ابن عثيمني أما قبل اإلحرام 

ه وا ثوباً مس  ل تلبس»قال:  ملسو هيلع هللا ىلصبعض العلامء: ال جيوز لبسه إذا طيبه؛ ألن النبي 

ب، وهذا هو الصحيح، فنهى أن نلبس الثوب املطير  ،«الزعفران ول الورس

ي تطييب ثياب اإلحرام، قال: كاآلجرِّ وهلذا حرم بعض العلامء من أصحابنا 

 ألن تطييبها ال فائدة منه، إذا حرمنا عليه لباسها، بل هو إضاعة للامل.

 .(00ص/ 0/ "الرشح املمتع")

 فال خالف يف حتريمه. بعد اإلحرامأما  
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ه ورس وال مّس  وال يلبس ثوباً : -رمحه اهلل-قال اإلمام ابن قدامة 

ن قول جابر واب ا. هذايف هذ أهل العلم خالفاً ال نعلم بني  .زعفران وال طيب

قال ابن عبد الرب : ال  .عمر و مالك و الشافعي و أيب ثور وأصحاب الرأي

ئا ل تلبسوا من الثياب شي»:  ملسو هيلع هللا ىلصوقد قال النبي  ،خالف يف هذا بني العلامء

ما صبغ بزعفران أو ورس أو  فكّل  .متفق عليه ،«مسه الزعفران ول الورس

وال  ،وال اجللوس عليه ،ورد أو بخر بعود فليس للمحرم لبسهغمس يف ماء 

ى لبسه ومت ،وذلك ألنه استعامل له فأشبه لبسه .نص أمحد عليه ،النوم عليه

 .(812 ص/0/ "املغني". )وبذلك قال الشافعي .أو استعمله فعليه الفدية

 : إتيان العبد البيت اْلرام متذلَلً الطيب بعد اإلحراممن ِحكم حتريم 

  تعاىل بعيدًا من الهففه.هلل
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 :واحلكمة يف حتريم الطيب والنساء: -رمحه اهلل–قال اإلمام النووي 

 .ه ملقاصد اآلخرةوجيتمع مهّ  ،أن يبعد عن الرتفه وزينة الدنيا ومالذها

 .(04 ص/2/ "رشح النووي عىل مسلم")

 ويستحب تلبيد شعر رأس الرجل إذا كان طويًَل.

 ملسو هيلع هللا ىلصسمعت رسول اهلل  :قال -اماهلل عنهريض -ن عبداهلل بن عمر ع

لبيك اللهم لبيك لبيك ل رشيك لك لبيك إن اْلمد »: يقول داً ملبر  هيّل 

)أخرجه  .«والنعمة لك وامللك ل رشيك لك ل يزيد عَل هؤلء الكلمت

 ((.0024( باب: التلبيد، ومسلم )3103البخاري )

 ملسو هيلع هللا ىلصسول اهلل أن رجال كان مع ر :-ريض اهلل عنهام-عن ابن عباس و

نوه اغسلوه بمء وسدر وكف»: ملسو هيلع هللا ىلصل رسول اهلل حمرما فوقصته ناقته فامت فقا
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 .«ِف ثوبيه ول َتسوه بطيب ول ختمروا رأسه فإنه يبعث يوم القيامة ملبداً 

 ((.0812)أخرجه مسلم )

يا  :قلت :قالت ملسو هيلع هللا ىلصزوج النبي  -ريض اهلل عنها-عن حفصة و

إِّن » :قال ؟ومل حتلل أنت من عمرتك وا بعمرةما شأن الناس حلّ  ،رسول اهلل

. )أخرجه البخاري «لبدت رأيس وقلدت هديي فَل أحل حتى أنحر

 ((.0881( ومسلم )3102)

هو مجع الشعر يف الرأس بام يلزق بعضه : -رمحه اهلل–قال احلافظ 

 "الباري فتح". )ببعض كاخلطمي والصمغ لئال يتشعث ويقمل يف اإلحرام

 .(021 ص/01/
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التلبيد ضفر الرأس  :قال العلامء: -رمحه اهلل–م النووي وقال اإلما

بالصمغ أو اخلطمي وشبههام مما يضم الشعر ويلزق بعضه ببعض ويمنعه 

/ 2/ "رشح النووي عىل مسلم". )التمعط والقمل فيستحب لكونه أرفق به

 .(11ص

 قال اهلل تعاىل:ول جيوز للمحرم أن يزيل شعر رأسه بدون عذر. 

لِ ﴿ ْ ل  حت  ِريًضا أ ْو بِِه أ ًذى و  ان  ِمنُْكْم م  ْن ك  م  ُه ف  لَّ
ِ
ْدُي َم  بُْلغ  اَْل  تَّى ي  ُكْم ح  ُقوا ُرُءوس 

ِة إىِل   ْن َت  تَّع  بِاْلُعْمر  م  ا أ ِمنُْتْم ف  إِذ   ف 
ة  أ ْو ُنُسك  ق  د  ٌة ِمْن ِصي ام  أ ْو ص  ِفْدي  ْأِسِه ف  ِمْن ر 

م  اْست يَْس   ِمن  اَْل   جِّ ف  ا اْْل  ة  إِذ  ْبع  س  جِّ و  ام  ِِف اْْل  ِة أ يَّ ث  ِصي اُم ث َل  ِْد ف  ْ جي  ْن مل  م  ْدِي ف 

ُقوا  اتَّ اِم و  ر  ي امْل ْسِجِد اْْل  اِِضِ ُكْن أ ْهُلُه ح  ْ ي   ْن مل 
لِك  ملِ ٌة ذ  اِمل  ٌة ك  ْش   ْعتُْم تِْلك  ع  ج  ر 

اِب  ِديُد الِْعق  ُموا أ نَّ اهللَّ  ش  اْعل   .[191بقرة: ]ال ﴾اهللَّ  و 

ن زم ملسو هيلع هللا ىلص النبي   أتى عيلر  :قال -ريض اهلل عنه-عن كعب بن عجرة 

 .نعم :قلت ؟أيؤذيك هوام رأسك» :احلديبية والقمل يتناثر عىل وجهي فقال

 .أو انسك نسيكة ،أو أطعم ستة مساكني ،فاحلق وصم ثَلثة أيام» :قال

 ((.0810( ومسلم )4011)أخرجه البخاري )
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ويستحب أن  .( 17)يَس الغتسال ِف امليقات فَل حرجفإن مل يت

 .(18)يغتسل إذا وصل مكة قبل الطواف إذا تيَس ذلك

                                                 
 االغتسال يف امليقات مستحب. فمن مل يغتسل فال بأس.قد مّر بنا أن  (17)

وأمجعوا عىل أن اإلحرام جائز : -رمحه اهلل-قال اإلمام ابن املنذر  

وأمجعوا عىل أن االغتسال لإلحرام غري واجب، وانفرد احلسن  بغري اغتسال.

 .(2ص: /البن املنذر / "اإلمجاع") البرصي وعطاء.

 بمكة. يستحب الغتسال عند القدوم (18)

ي إذا صىل بالغداة بذ -ريض اهلل عنهام-كان ابن عمر  :عن نافع قالف

 ،قائامً  فإذا استوت به استقبل القبلة ،ثم ركب ،احلليفة أمر براحلته فرحلت

حتى إذا جاء ذا طوى بات به حتى ثم يمسك  ،ي حتى يبلغ احلرمثم يلبّ 

 

 

 

 

 

 



 66 

                                                 

رجه . )أخذلك فعل ملسو هيلع هللا ىلصوزعم أن رسول اهلل  ،فإذا صَل الغداة اغتسل ،يصبح

 ((.0330البخاري )

غتسال عند دخول مكة مستحب عند اال :-رمحه اهلل– قال بن املنذر 

بن حجر ال/ "فتح الباري". )كام يف وليس يف تركه عندهم فدية ،مجيع العلامء

 .(403 ص/0/

يغتسل ملسو هيلع هللا ىلص وكان : -رمحه اهلل-وقال شيخ اإلسالم ابن تيمية  

و عند اآلبار التي يقال هلا : آبار الزاهر ، كام يبيت بذي طوي، وهلدخول مكة

ليه وإال فليس ع ،هناراً . فمن تيرس له املبيت هبا، واالغتسال، ودخول مكة 

 .(081 ص/82/ "جمموع الفتاوى") .يشء من ذلك

 والغتسال عند دخول مكة هو ْلرمة مكة ل لإلحرام. 

 ،اً رم: والغسل لدخول مكة ليس لكوهنا حم-رمحه اهلل–قال العيني  

 -ملسو هيلع هللا ىلص-وقد اغتسل  .أيضاً  وإنام هو حلرمة مكة حتى يستحب ملن كان حالالً 

يف  -ريض اهلل تعاىل عنه-أفاد ذلك الشافعي  ،هلا عام الفتح وكان حالالً 

 .(020 ص/04/ "عمدة القاري". )"األم"
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 ،(19)يتجرد الرجل من مجيع املَلبس املخيطة - 2

                                                 
-عبد اهلل بن عمر  حلديث ل جيوز للرجل للمحرم أن يلبس املخيط، (19)

 ؟يا رسول اهلل ما يلبس املحرم من الثياب :قال ن رجالً أ :-ريض اهلل عنهام

ل و ،ول الَساويَلت ،ول العمئم ،ل يلبس القمص» :ملسو هيلع هللا ىلصقال رسول اهلل 

إل أحد ل جيد نعلني فليلبس خفني وليقطعهم أسفل  ،ول اخلفاف ،الربانس

أخرجه ) .«ه الزعفران أو ورسمس   ول تلبسوا من الثياب شيئاً  .من الكعبني

 ((.0000( ومسلم )0348البخاري )

وأمجعوا عىل أن املحرم ممنوع من: : -رمحه اهلل-قال اإلمام ابن املنذر  

 "اإلمجاع". )-عىل ما يف حديث ابن عمر–...  لبس القميص، والعاممة

 .(2ص: /البن املنذر /
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هني املحرم أن يلبس  ملسو هيلع هللا ىلصوالنبي : -رمحه اهلل-وقال شيخ اإلسالم 

 وا رأس. وهناهم أن يغطّ ، والعاممةوالرساويل، واخلّف القميص، والربنس، 

 كان من هذا . فاممر من أحرم يف جبة أن ينزعها عنهاملحرم بعد املوت، وأ

هو ف ، فام كان يف معني القميصملسو هيلع هللا ىلصعنه النبي  ىما هن ىاجلنس فهو يف معن

مثله، وليس له أن يلبس القميص ال بكم، وال بغري كم، وسواء أدخل فيه 

ال وكذلك ال يلبس اجلبة، و .أو خمروقاً  مل يدخلهام، وسواء كان سليامً  يديه، أو

ني [ ، : ] عرق جىلذي يسمّ القباء الذي يدخل يديه فيه، وكذلك الدرع ا

 .(000-001ص/ 82/ "جمموع الفتاوى") .وأمثال ذلك باتفاق األئمة

و البدن أو عض– واملراد باملخيط هو: كل ما ُياط عَل امللبوس عليه 

 .-أعضاءه من
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وألن املحرم ممنوع من : -رمحه اهلل-قال اإلمام ابن قدامة احلنبيل 

ليه عما خيا ط عىل قدر امللبوس  :يعني بذلك ،لبس املخيط يف يشء من بدنه

 "ملغنيا". )أو اتشح بثوب خميط جاز ولو لبس إزاراً  .كالقميص والرساويل

 .(800 ص/0/

م فيه حتريرمحه اهلل: - وقال اإلمام عبد الرحيم العراقي الشافعي

ه فنبّ  .وهو جممع عليه ،لبس هذه األمور املذكورة وما يف معناها عىل املحرم

ىل ما وبالرساويل ع ،كل خميط أو َميط معمول عَل قدر البدنبالقميص عىل 

وبالعاممة عىل الساتر للرأس وإن مل يكن  ،معمول عَل قدر عضو منههو 

 ريمومن ذلك يفهم حت .وإن كان لبسه نادراً وبالربنس عىل الساتر له  ،خميطاً 

يقصد سرته  وكذلك حيرم سرت بعضه إذا كان قدراً  .سرت الرأس مطلقاً 
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 ،هوال يض االنغامس يف املاء والسرت بكفّ  .بخالف اخليط ونحوه ،لغرض

-813 ص/3/للعراقي/ "طرح التثريب". )وكذا بيد غريه يف األصح

812). 

 واملراد بتحريم املخيط ما يلبس: -هللرمحه ا–وقال احلافظ ابن حجر 

 ثالً فأما لو ارتدى بالقميص م .عىل املوضع الذي جعل له ولو يف بعض البدن

 .(418 ص/0/ "فتح الباري". )فال بأس

من ِحكم حتريم هذه املَلبس: إتيان العبد البيت اْلرام متذلًَل هلل 

 تعاىل بعيدًا من الهففه.

واحلكمة يف حتريم  :قال العلامء: -رمحه اهلل–قال اإلمام النووي 

 ،أن يبعد عن الرتفه :زار والرداءه اإلاللباس املذكور عىل املحرم ولباس  
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يكون أقرب ف ،م يف كل وقتوليتذكر أنه حمر   ،ويتصف بصفة اخلاشع الذليل

رتكاب وامتناعه من ا ،وأبلغ يف مراقبته وصيانته لعبادته ،إىل كثرة أذكاره

يامة ويتذكر البعث يوم الق ،به املوت ولباس األكفانوليتذكر  ،املحظورات

 "رشح النووي عىل مسلم"ي. )لناس حفاة عراة مهطعني إىل الداعوا

 .(04 ص/2/

وأما النساء بقني عىل مالبسها الساترة جلميع جسدها مراعاة صيانة 

عورهتا ومحاية لعرضها، ألن كشفها سبب للمفاسد العظمى. وهذا املعنى 

 ة من مصلحة ترك الرتفه يف اإلحرام.أوىل بالرعاي
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 درءب والعقالء الرشع صاحب قال العالمة القرايف رمحه اهلل: وعناية

 نواعأ يف الربوق أنوار") املصالح. بتحصيل عنايتهم من أشد املفاسد

 (.021ص/4/"الفروق

 جلب من أوىل للمفاسد قال ابن نجيم احلنفي رمحه اهلل: درءو

 .(000: ص/ حنفي/ "ظائروالن األشباه"للمصالح. )

 وأما جمرد الستظَلل بيشء مستقل فَل بأس عليه.

يه ال بمخيط وأما الرأس فال يغطّ : -رمحه اهلل-قال شيخ اإلسالم  

ه، وال ة، وال ثوب يلصق بوال غريه، فال يغطيه بعاممة، وال قلنسوة، وال كوفي

، ونحوه ةيستظل حتت السقف، والشجر، ويستظل ِف اخليم وله أن. غري ذلك

 .(008-000ص/ 82/ "جمموع الفتاوى") .ذلك باتفاقهم
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 .(21)ورداء ويلبس إزاراً 

                                                 
من  ملسو هيلع هللا ىلصانطلق النبي  :قال -ريض اهلل عنهام-عبد اهلل بن عباس  حلديث (21)

فلم ينه عن  ،املدينة بعد ما ترجل وادهن ولبس إزاره ورداءه هو وأصحابه

. ديثاحل .َشء من اْلردية واْلزر تلبس إل املزعفرة التي تردع عَل اجللد

 ((.0343)أخرجه البخاري )

قال املهلب: أمجع املسلمون أن املحرم ال يلبس إال األرز واألردية  

وما ليس بمخيط، ألن لبس املخيط من الرتفه، فأراد اهلل عز وجل أن يأتوه 

لبس املحرم أن ي -عليه السالم-شعًثا غرًبا آثار الذلة واخلشوع، فلذلك هنى 

ن؛ ألن ذلك طيب، وال خالف بني العلامء أن ثوًبا مصبوًغا بورس أو زعفرا
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حيح صرشح "يف  -رمحه اهلل-)نقله ابن بطال  لبس املحرم ذلك ال جيوز.

 .(020 ص/00/"البخاري

م أحدكم ِف إزار رِ ْح وليُ  قال: ... ملسو هيلع هللا ىلصبن عمر أن رسول اهلل اعن و 

 (.صحيح/(4211. احلديث. )أخرجه اإلمام أمحد )ونعلني ورداء

السنة أن حيرم يف إزار ورداء : -رمحه اهلل-ووي وقال اإلمام الن 

 ص/0/ "املجموع رشح املهذب". )هذا جممع عىل استحبابه ،ونعلني

800). 

 وهل جيوز له أن يعقد اإلزار؟ نعم، جيوز له ذلك إلَتام سهف العورة. 

وجيوز أن يعقد إزاره عليه ألنه : -رمحه اهلل-قال اإلمام ابن قدامة  

 .(803 ص/0/ "املغني") .لعورة فيباح كاللباس للمرأةحيتاج إليه لسرت ا

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 75 

                                                 

وهل جيوز له غرز طرف الرداء ِف إزاره؟ نعم، جيوز ذلك ليتمسك  

 به.

وله غرز ردائه يف  :صحابناأقال : -رمحه اهلل-قال اإلمام النووي  

املجموع ". )نه حيتاج إليه لالستمساكوهذا ال خالف فيه أل .طرف إزاره

 .(833 ص/0/ "رشح املهذب

 يعني: ال خالف فيه بني الشافعية.

وهل له أن يعقد رداءه؟ ذهب النووي إىل حتريمه. ولكنه نقل عن 

 .بعض الشافعية جوازه وهو الصواب

وقالت طائفة من أصحابنا ال حيرم عقد : -رمحه اهلل-قال النووي 

 طالرداء كام ال حيرم عقد االزار وهبذا قطع إمام احلرمني والغزايل يف البسي
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ودليل  .ن عقده فال فديةإف ،يكره عقده :ال أن املتويل قالإ ،واملتويل وغريهم

 .(832 ص/0/ "املجموع رشح املهذب". )نه ال يعد خميطاً أ :هذا

لو أن الرجل عقد الرداء عىل : -رمحه اهلل-وقال اإلمام ابن عثيمني 

و شبكه صدره فليس حرامًا؛ ألن الرداء وإن عقد ال خيرج عن كونه رداء، ول

 بمشبك فهل ي عد هذا لبسًا؟

، بل هو رداء مشبك، لكن بعض الناس اجلواب: ال يعد لبساً 

توسعوا يف هذه املسألة، وصار الرجل يشبك رداءه من رقبته إىل عانته، فيبقى 

 .(01ص/ 0/ "الرشح املمتع") كأنه قميص ليس له أكامم، وهذا ال ينبغي.

 ة؟ نعم جيوز له ذلك.وهل جيوز له لبس اَلميان واملِنْط ق  
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اهلميان هو بكرس اهلاء معرب : -رمحه اهلل-قال احلافظ ابن حجر 

 "الباري فتح". )يف الوسط يشبه تكة الرساويل جيعل فيها النفقة ويشدّ 

 .(010 ص/0/

يف  (03430) "املصنف"بسند صحيح يف ابن أيب شيبة وأخرج 

 .ال بأس به :بن عباس قالاعن باب اهلميان للمحرم، 

 أوثق نفسك يف :عن عائشة أهنا سئلت عن اهلميان للمحرم فقالتو

 صحيح(./(03442) "املصنف")أخرجه ابن أيب شيبة يف  .حقوتك

 )أخرجه ابن .ال بأس باهلميان للمحرم :عن سعيد بن جبري قالو

 صحيح(./(03432) "املصنف"أيب شيبة يف 
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م يلبس املحرأن  أنه كان ال يرى بأساً  :عن أبيه :عن هشام بن عروةو

 "فاملصن". )أخرجه ابن أيب شيبة يف اهلميان إن كان حيرز فيه نفقته

 صحيح(./(03421)

 .ال بأس به :سامل بن عبد اهلل عن املنطقة للمحرم فقالوسئل 

 صحيح(./(03431) "املصنف")أخرجه ابن أيب شيبة يف 

وأجاز ذلك مجاعة فقهاء : -رمحه اهلل-وقال اإلمام ابن عبد الرب 

وعن مجاعة من التابعني باحلجاز والعراق  ،مصار متقدموهم ومتأخروهماأل

 .(002 ص/03/ "التمهيد". )مثل ذلك

 ل يصح عَل الراجح. وهل يصح الطواف بدون سهف العورة؟
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أن أبا بكر الصديق ريض اهلل عنه  :-ريض اهلل عنه–هريرة  ن أيبع

ر يف الوداع يوم النح قبل حجة ملسو هيلع هللا ىلصبعثه يف احلجة التي أمره عليها رسول اهلل 

ول يطوف بالبيت  ،أل ل حيج بعد العام مْشك» :رهط يؤذن يف الناس

 ((.0040( ومسلم )0288)أخرجه البخاري ). «عريان

وذلك ألن الطهارة من احلدث : -رمحه اهلل-قال اإلمام ابن قدامة 

ول وهو ق ،والنجاسة والستارة رشائط لصحة الطواف يف املشهور عن أمحد

ثم ذكر اخلالف، واستدل بحديث أيب هريرة يف النهي – .ك و الشافعيمال

وألهنا عبادة متعلقة بالبيت فكانت الطهارة  -عن الطواف عريان إىل أن قال:

 ص/0/ "املغني". )وعكس ذلك الوقوف .كالصالة والستارة فيها رشطاً 

010). 
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وال جيوز ألحد أن يطوف بالبيت : -رمحه اهلل-وقال ابن حزم 

ْ عري ى قبله ودبره، فال يسمى: عريان، فإن ه، فإن غطّ ز  ان، فإن فعل مل جي 

﴿خذوا زينتكم عند كل  :مل يضه، قال اهلل عز وجل انكشف ساهياً 

 .(008 ص/4/ "املحىل". )﴾مسجد

فعىل هذا: من تعمد كشف عورته بطل طوافه فعليه إعادته. ومن 

ه أن ل طوافه، ولمل يبط -أي: انكشفت العورة بدون تعمد–سبقه الكشف 

 يواصله.

 .سرت العورة رش ط لصحة الطواف: -رمحه اهلل-قال اإلمام النووي 

فمتى انكشف جزء من عورة  .وقد سبق بيان عورة الرجل واملرأة يف بابه

مه وأما ما سبق منه فحك .أحدمها بتفريطه بطل ما يأيت بعد ذلك من الطواف

 "ملجموع رشح املهذبا". )يف البناء حكم من أحدث يف أثناء طوافه

 .(02 ص/2/
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 .(21)أن يكونا أبيضني نظيفني ويستحب  

                                                 
ويستحب يكونا نظيفني إما جديدين : -رمحه اهلل-قال اإلمام ابن قدامة  (21)

شاهد اجلمعة فكذلك يف ثيابه ك ،وإما غسيلني ألننا أحببنا له التنظيف يف بدنه

سوها خري ثيابكم البياض فألب»:  ملسو هيلع هللا ىلصواألوىل أن يكونا أبيضني لقول النبي 

 .(800 ص/0/ "املغني". )«ا موتاكمأحياءكم وكفنوا فيه

ويستحب أن حيرم يف ثوبني : -رمحه اهلل-وقال شيخ اإلسالم 

نظيفني، فإن كانا أبيضني فهام أفضل، وجيوز أن حيرم يف مجيع أجناس الثياب 

والسنة أن حيرم يف إزار ورداء، سواء  .باحة؛ من القطن والكتان، والصوفامل

تفاق األئمة، ولو أحرم يف غريمها جاز، إذا كانا خميطني، أو غري خميطني، با
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ئزة، األلوان اجلا كان مما جيوز لبسه، وجيوز أن حيرم يف األبيض، وغريه من

 .(011 ص/82/ "جمموع الفتاوى") .وإن كان ملوناً 

 ويستحب  اإلحرام عَل نعلني أو حذاءين، فإن مل جيد فعَل خف ني. 

 خيطب ملسو هيلع هللا ىلصالنبي  سمعت :قال -ريض اهلل عنهام-ابن عباس عن  

س ومن مل جيد إزارا فليلب ،من مل جيد النعلني فليلبس اخلفني» :بعرفات

 ((.0002( ومسلم )0240)أخرجه البخاري ). «رساويل للمحرم

واألفضل أن حيرم يف نعلني إن : -رمحه اهلل-قال شيخ اإلسالم  

، نيتيرس، والنعل هي التي يقال هلا : التاسومة، فإن مل جيد نعلني لبس خف

 مأمر بالقطع أوال، ث ملسو هيلع هللا ىلصوليس عليه أن يقطعهام دون الكعبني، فإن النبي 

رخص بعد ذلك يف عرفات يف لبس الرساويل، ملن مل جيد إزارا، ورخص يف 

لبس اخلفني ملن مل جيد نعلني، وإنام رخص يف املقطوع أوال؛ ألنه يصري بالقطع 

 (.001-011ص ص/82/ "جمموع الفتاوى") .كالنعلني
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م ِف مَلبسها العادية التي ليس فيها زينة ول رِ ْح فتُ  أما املرأة

 .(22)شهرة

                                                 
قال ابن عبد الرب : ال جيوز لباس : -رمحه اهلل-ال اإلمام ابن عبد الرب ق (22)

 الذكور دونوأمجوا عىل أن املراد هبذا  ،يشء من املخيط عند مجيع أهل العلم

 .(803 ص/0/ "املغني")كام يف  .النساء

وأما املرأة فإهنا عورة، فلذلك جاز : -رمحه اهلل-وقال شيخ اإلسالم  

 ملسو هيلع هللا ىلصاب التي تسترت هبا، وتستظل باملحمل، لكن هناها النبي هلا أن تلبس الثي

يفعله محلة  ، كاموالقفازان : غَلف يصنع لليد .أن تنتقب، أو تلبس القفازين

ن وإن كا، ولو غطت املرأة وجهها بيشء ل يمس الوجه جاز بالتفاقالبزاة، 

لوجه، ا . وال تكلف املرأة أن جتايف سرتهتا عن ًيمسه فالصحيح أنه جيوز أيضا

 

 

 

 

 

 



 84 

                                                 

، ابني وجهها ويدهي ىسوملسو هيلع هللا ىلص ال بعود وال بيد، وال غري ذلك، فإن النبي 

 .وكالمها كبدن الرجل، ال كرأسه

يسدلن عىل وجوههن من غري مراعاة املجافاة، ومل  كنّ  ملسو هيلع هللا ىلصوأزواجه 

، (إحرام املرأة يف وجهها)أنه قال :  ملسو هيلع هللا ىلصينقل أحد من أهل العلم عن النبي 

اها أن تنتقب، أو تلبس هن ملسو هيلع هللا ىلصن النبي وإنام هذا قول بعض السلف، لك

سهف جيوز له أن ي ، مع أنهاملحرم أن يلبس القميص، واخلّف  ىكام هن القفازين

عنه  ىمن النقاب . فلهذا ينه ىوالربقع أقو .يديه ورجليه، باتفاق اْلئمة

قع ه، كالربوهلذا كانت املحرمة ال تلبس ما يصنع لسرت الوج .باتفاقهم

 .بونحوه، فإنه كالنقا

 .(000-008ص/ 82/ "جمموع الفتاوى ")انتهى من 
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نعم، جيب للمرأة تغطية وجهها عند حضور الرجل األجنبي، بدون  

 أن تلبس النقاب أو نحوه.

: كان الركبان يمرون بنا ونحن جماهد عن عائشة قالتأما حديث  

فإذا حاذوا بنا أسدلت إحدانا جلباهبا من رأسها  ،حمرمات ملسو هيلع هللا ىلصمع رسول اهلل 

( ومن 84120. )أخرجه اإلمام أمحد )فإذا جاوزنا كشفناه ، وجههاعىل

( من غري 8108) "معرفة السنن"(، والبيهقي يف 0200طريقه أبو داود )

 طريق اإلمام أمحد(.

والهم ماهلاشمي أبو عبد اهلل ولكن يف سندهم يزيد بن أيب زياد وهو  

 .(820 ص/00/ "هتذيب التهذيب")راجع ضعيف. ، الكويف

فاطمة بنت املنذر عن أسامء بنت أيب بكر ريض اهلل  كن صح عنول

كنا نتمشط قبل ذلك يف و ،ت : كنا نغطي وجوهنا من الرجالعنهام قال

 (.بإسناد صحيح( 0220( واحلاكم )8211. )أخرجه ابن خزيمة )اإلحرام
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 ،(23)ِف النسك بقلبه ثم ينوي الدخول - 3

                                                 
 نية الدخول يف النسك رش ط، فال بد: -رمحه اهلل-قال اإلمام ابن عثيمني  (23)

وي الدخول يف النسك، فلو لبى بدون نية الدخول، فإنه ال يكون حمرمًا أن ين

بمجرد التلبية، ولو لبس ثياب اإلحرام بدون نية الدخول، فإنه ال يكون 

اإلحرام، فإن التلبية تكون للحاج وغريه، ولبس اإلزار  حمرمًا بلبس ثياب

 والرداء يكون للمحرم وغريه.

 إنم اْلعمل بالنيات وإنم لكل»: ملسو هيلع هللا ىلصودليل اشرتا ط النية قول النبي 

ذا رأى كان إ ملسو هيلع هللا ىلص، والتلبية قد تكون يف غري احلج، فإن الرسول «امرئ ما نوى

، فإذا رأيتم ما «لبيك إن العيش عيش اْلخرة»ما يعجبه من الدنيا قال: 

يعجبكم من الدنيا من قصور، أو سيارات، أو بنني، أو زوجات، أو غريها 
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، انظر: كيف صد اإلنسان نفسه «عيش اْلخرة لبيك إن العيش»فقولوا: 

بقول: لبيك، إجابة هلل ـ عّز وجل ـ حتى ال تذهب نفسه مع الدنيا، ثم قال: 

 يعني أن هذا العيش الذي أمامي ليس بيشء.« إن العيش عيش اْلخرة»

 .(01-21ص/ 0/للعثيمني/ "الرشح املمتع عىل زاد املستقنع")انتهى من 

هنا من أعامل القلب فليس هلا ألفا  يف اللسان. والنية حملها القلب أل 

 فبمجرد العزم عىل الفعل حتصل النية.

يكفيك النية ِف اْلج والعمرة  :قال -ريض اهلل عنهام–بن عمر اعن 

 (.صحيح/(04248)أخرجه ابن أيب شيبة يف مصنفه ) .إذا أردت أن حترم

 عقد احلجقال الشافعي ومالك ين: -رمحه اهلل-وقال اإلمام النووي 

ح النووي عىل رش") .بالنية بالقلب من غري لفظ كام ينعقد الصوم بالنية فقط

 .(11 ص/2/ "مسلم
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  (24) (لبيك عمرة) :قائَلً  ويتلفظ بلسانه

                                                 
 .هو رفع الصوت بالتلبيةاإلهَلل، وهذا بحث يف  (24)

هو رفع الصوت : العمل يف اإلهالل -رمحه اهلل-قال الزرقاي 

ىل موطأ عرشح الزرقانى ") به. وكل رافع صوته بيشء فهو مهّل  .بالتلبية

 .(001 ص/4/ "مالك

عن سامل . فأن التلبية تبدأ من امليقات -رمحه اهلل-وقد أشار املؤلف 

إل من عند املسجد  ملسو هيلع هللا ىلصرسول اهلل  ما أهل   :بن عبد اهلل أنه سمع أباه يقول

 ((.0022( ومسلم )0340)أخرجه البخاري ) .يعني مسجد ذي اْلليفة

داللة عىل أن ميقات أهل  وفيه: -رمحه اهلل-وقال اإلمام النووي  

 ،داءحرام إىل البيول جيوز َلم تأخري اإل ،املدينة من عند مسجد ذي احلليفة
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من دويرة أهله  حرام من امليقات أفضلأن اإلوفيه  .وهبذا قال مجيع العلامء

رشح النووي عىل ". )حرام من مسجده مع كامل رشفهترك اإل ملسو هيلع هللا ىلصألنه 

 .(18 ص/2/ "مسلم

الصالة ركعتني قبل التلفظ  -رمحه اهلل–ابن باز  ومل يذكر اإلمام

 ملسو هيلع هللا ىلص كان رسول اهلل :لاق -ريض اهلل عنهام-عبداهلل بن عمر بالتلبية، مع أن 

ة ثم إذا استوت به الناقة قائمة عند مسجد اْلليف ،يركع بذي اْلليفة ركعتني

 ((.0024. )أخرجه مسلم )-أي: التلبية– َبؤلء الكلمت أهل  

 فيه استحباب صالة الركعتني: -رمحه اهلل-م النووي حتى قال اإلما 

هذا مذهبنا  .ويكونان نافلة ،حرامويصليهام قبل اإل ،حرامرادة اإلإعند 

وغريه عن احلسن البرصي أنه  ال ما حكاه القايضإ ،ومذهب العلامء كافة
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ألنه روي أن هاتني الركعتني كانتا  :قال .فرض   استحب كوهنام بعد صالة  

قال  .وهو ظاهر احلديث ،والصواب ما قاله اجلمهور .حصالة الصب

ال لو تركها فاتته الفضيلة و ،وهذه الصالة سنة :أصحابنا وغريهم من العلامء

 .(10-18ص/ 2/ "رشح النووي عىل مسلم". )ثم عليه وال دمإ

ولعل  الراجح أن تلك الصَلة ليست مقصودة لإلحرام، وهذا هو  

 .الصواب من كَلم العلمء

 :ليقوأنه  -ريض اهلل عنه-بن اخلطاب عمر  مما يقوي ذلك حديثو 

 صل   :أتاِّن الليلة آت من ريب فقال» :بوادي العقيق يقول ملسو هيلع هللا ىلصسمعت النبي 

 .((0304)أخرجه البخاري ) .«عمرة ِف حجة :وقل ،ِف هذا الوادي املبارك
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ووادي العقيق متصل بذي : -رمحه اهلل-قال احلافظ ابن رجب  

 "يفتح البار") .يف سفره إىل مكة - ملسو هيلع هللا ىلص -ا كان حال النبي فهذ .احلليفة

 (.813 ص/0/البن رجب /

 ملسو هيلع هللا ىلص، وإنام لكون النبي تلك الصَلة ليست لإلحرام هذا يدل عىل أن 

 بوادي العقيق.

فلذلك: م ن وصل امليقات ثم يصيل حتية املسجد يف املسجد املوجود  

يضة، أو نحو ذلك هناك، أو يصيل الضحى، أو قيام الليل، أو صالة فر

 .أجزأته

ب يستحب أن حيرم عقي: -رمحه اهلل-قال شيخ اإلسالم ابن تيمية  

وقت تطوع يف أحد القولني، ويف اآلخر  صالة، إما فرض، وإما تطوع إن كان
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فليس لإلحرام صَلة ختصه، وهذا  ،وإال .إن كان يصيل فرضا أحرم عقيبه

 (.011-012ص/ 82/ "جمموع الفتاوى") .أرجح

والراجح أنه ليس لإلحرام : -رمحه اهلل-ال اإلمام ابن عثيمني وق 

لكن إن كان يف وقت نافلة كام لو كان يف الضحى صيل ركعتني  ،صَلة ختصه

للضحى ثم أحرم ، إن صىل من أجل سنة الوضوء صىل سنة الوضوء ثم 

 .(008ص/4/ "الرشح املمتع عىل زاد املستقنع". )أحرم

إلنسان قبل أن حيرم، عمالً بأدلة الباب، أن يصيل ا والذي ننصح به:

 سواء كانت الصالة املذكورة يف األحاديث لإلحرام أو لغريها.

، -ملن كان عنده مركب–وبعد الصالة يف امليقات، يركب املركب 

ه قبل أن هي ّل   إحرامه.ب -أي: يرفع الصوت–ثم حيمد اهلل، ويسبحه ويكربِّ
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ينة ونحن معه باملد ملسو هيلع هللا ىلصاهلل  صىل رسول :عن أنس ريض اهلل عنه قالف

ثم ركب  ،ثم بات هبا حتى أصبح ،والعرص بذي احلليفة ركعتني ،الظهر أربعاً 

 وأهّل  .رةبحج وعم ثم أهّل  ،حتى استوت به عىل البيداء محد اهلل وسبح وكرب

باب التحميد والتسبيح ( وقال: 0330. )أخرجه البخاري )هبام الناس  

 (.وب عىل الدابةوالتكبري قبل اإلهالل عند الرك

هبذه الرتمجة  يغرض البخار: -رمحه اهلل-قال العالمة ابن بطال 

جزأه من ل أ أو هلّ ح أو كرّب قوله: إن من سبّ  حنيفة يف الرد عىل أيب :واهلل أعلم

إنم  -َلمعليه الس- يأن التسبيح والتحميد من النب يإهالله، فأثبت البخار

. (جباْل ثم أهل  )د أن سبح وكرب: احلديث بع ؛ لقوله يفكان قبل اإلهَلل

قول عند ركوبه أخًذا ب -عليه السالم-ويمكن أن يكون فعل تكبريه وحتميده 
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ْيهِ اهلل تعاىل:  ل  ْيُتْم ع  ا اْست و  ُكْم إِذ  بِّ ة  ر  . [00]الزخرف:  ﴾﴿ُثمَّ ت ْذُكُروا نِْعم 

 .(018 ص/00/ "رشح ابن بطال")

ّل  َلً مستقب -احلج أو العمرة–بإحرامه  -أي: يرفع الصوت–ثم هي 

 القبلة.

إذا صىل بالغداة بذي  -ريض اهلل عنهام-كان ابن عمر  :عن نافع قال

 ،بلة قائمً استقبل القفإذا استوت به  ،ثم ركب ،احلليفة أمر براحلته فرحلت

حتى إذا جاء ذا طوى بات به حتى  ،ثم يمسك ،حتى يبلغ احلرم يثم يلب  

. فعل ذلك ملسو هيلع هللا ىلصوزعم أن رسول اهلل  ،لفإذا صىل الغداة اغتس ،يصبح

 (.اإلهَلل مستقبل القبلة( يف باب 0330)أخرجه البخاري )
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ثم يركب : -رمحه اهلل-وقال اإلمام حممد بن إدريس الشافعي 

 ،ماشياً  وإن كان .أحرم  ًسائرة وتوجهت للقبلةفإذا استقلت به قائمة  ،راحلته

 .(883 ص/8/ "األم". )أحرم فإذا توجه ماشياً 

عد ، بل هي بأن التلبية ل تكون بعد الصَلة مبارشةمن هنا نعلم و 

 .إذا كانت معنا الراحلةاستوائنا عىل الراحلة 

وأما اإلهَلل فإِّن مل أر رسول قال:  -ريض اهلل عنهام–عن ابن عمر  

( ومسلم 3230. )أخرجه البخاري )حتى تنبعث به راحلته ُّيل   ملسو هيلع هللا ىلصاهلل 

(0020.)) 

هذه بعد ذكر أحاديث الباب:  -رمحه اهلل-قال اإلمام النووي  

ها دليل وفي .وابنعاثها هو استواؤها قائمة .الروايات كلها متفقة يف املعنى
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 .ذا انبعثت به راحلتهإأن اْلفضل أن حيرم ملالك والشافعي واجلمهور 

 .(14 ص/2/ "رشح النووي عىل مسلم")

وإن  حتى–يف أي حال كان وتستحب هذه التلبية لكل َمرم وَمرمة 

يف  -ريض اهلل عنهام–، كام يف حديث جابر بن عبد اهلل -كانت املرأة حائضاً 

حتى أتينا ذا احلليفة فولدت أسامء بنت عميس : ... ملسو هيلع هللا ىلصصفة حجة النبي 

سيل اغت» :؟ قالكيف أصنعملسو هيلع هللا ىلص  حممد بن أيب بكر فأرسلت إىل رسول اهلل

 ((.0802. )أخرجه مسلم )«واستثفري بثوب وأحرمي

 ،وتستحب التلبية للمحرم مطلقاً : -رمحه اهلل-ام النووي قال اإلم 

لعائشة  ملسو هيلع هللا ىلصلقوله  ،واحلائض ،واجلنب ،واملحدث ،واملرأة ،سواء الرجل
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ووي رشح الن". )«اصنعي ما يصنع اْلاج غري أن ل تطوِف» :ريض اهلل عنها

 .(10 ص/2/ "عىل مسلم

 .استحباباً مؤكداً  ويستحب للرجال رفع الصوت بالتلبية 

 ملسو هيلع هللا ىلص: خرجنا مع رسول اهلل قال -ريض اهلل عنه–عن أيب سعيد ف 

فلام قدمنا مكة أمرنا أن نجعلها عمرة إال من ساق  ،نرصخ باْلج رصاخاً 

 . )أخرجه مسلمفلام كان يوم الرتوية ورحنا إىل منى أهللنا باحلج .اهلدي

(0840.)) 

 :قال ملسو هيلع هللا ىلص: أن رسول اهلل خالد بن السائب األنصاري عن أبيهعن و

فأمرِّن أن آمر أصحايب ومن معي أن يرفعوا أصواَتم ملسو هيلع هللا ىلص اِّن جربيل أت»

( وأبو داود 002)أخرجه مالك ) .يريد أحدمها «بالتلبية :أو قال-باإلهَلل 
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( 404( وابن اجلارود )8188( وابن ماجه )281( والرتمذي )0204)

 ((.8130وغريهم، وهو حسن لتقوية له من حديث ابن عباس عند أمحد )

ويستحب رفع  :قال أصحابنا: -رمحه اهلل-م النووي قال اإلما

 الفتنة واملرأة ليس َلا الرفع ْلنه ُياف .بحيث ال يشق عليه الصوت بالتلبية

 .(10-11 ص/2/ "رشح النووي عىل مسلم") .بصوَتا

ء أمجع العلام :قال ابن عبد الرب: -رمحه اهلل-وقال اإلمام ابن قدامة 

وهبذا  .وإنام عليها أن تسمع نفسها .ترفع صوَتا املرأة أن ل عىل أن السنة يف

وروي عن  .وأصحاب الرأي ،الشافعيو ،األوزاعيو ،مالكو ،قال عطاء

وإنام  ،لهال: السنة عندهم أن املرأة ال ترفع صوهتا باإلسليامن بن يسار قال

 .ذان وال إقامةأوهلذا ال يسن هلا  .كره هلا رفع الصوت خمافة الفتنة هبا

 ص/0/ "املغني") .هلا يف التنبيه يف الصالة التصفيق دون التسبيحواملسنون 

000). 
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 .(25) (اللهم لبيك عمرة)أو 

                                                 
 وأما حكم: -رمحه اهلل-قال اإلمام النووي  .مؤكدة إن التلبية مستحبة (25)

فقال  ،ثم اختلفوا يف إجياهبا .التلبية فأمجع املسلمون عىل أهنا مرشوعة

لو ف ،ةهي سنة ليست برش ط لصحة احلج وال بواجب :وآخرون يالشافع

ثم رّجح النووي هذا – لكن فاتته الفضيلة ،تركها صح حجة وال دم عليه

 .(11 ص/2/ "رشح النووي عىل مسلم") .-القول بعد ذكر اخلالف

نعم، هي سنة مؤكدة عىل الراجح. والعلامء الذين قالوا بوجوهبا 

ليس  فقوهلم -ريض اهلل عنه–استدالالً بحديث خالد بن السائب عن أبيه 

 . وهي من شعار احلج والعمرة.ببعيد
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 : إجابة دعوة اهلل تعاىلة هيوالتلبي: -رمحه اهلل-قال شيخ اإلسالم 

ي هو ، وامللبملسو هيلع هللا ىلصخللقه، حني دعاهم إىل حج بيته عىل لسان خليله إبراهيم 

نا جميبوك إاملستسلم املنقاد لغريه، كام ينقاد الذي لبب وأخذ بلبته . واملعني : 

تك، مطيعون ْلمرك مرة بعد مرة، ل نزال عَل لدعوتك؛ مستسلمون ْلكم

 .(003 ص/82/ "جمموع الفتاوى". )ذلك، والتلبية شعار اْلج

ومن ترك التلبية فإنه فاتته فضيلة عظيمة، وكذلك من ترك رفع 

 الصوت َبا بَل عذر.

 ما» :ملسو هيلع هللا ىلص: قال رسول اهلل قال -ريض اهلل عنهام–عن سهل بن سعد 

ن يمينه أو عن شمله من حجر أو شجر أو مدر ى من عي إل لب  من مسلم يلب  

( وابن 282. )أخرجه الرتمذي )«حتى تنقطع اْلرض من هاهنا و هاهنا
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 /(0340( وأبو يعىل )232) "أخبار مكة"( والفاكهي يف 8180ماجه )

 حسن اإلسناد من أجل إسامعيل بن عياش(.

 إن قلت: أي فائدة للمسلم يف: -رمحه اهلل–قال العالمة السندي 

تلبية األحجار وغريها مع تلبيته؟ قلت: اتباعهم يف هذا الذكر دليل عىل 

فضيلته ورشفه ومكانته عند اهلل إذ ليس اتباعهم يف هذا الذكر إال لذلك عىل 

أنه جيوز أن يكتب له أجر هذه األشياء ملا أن هذه األشياء صدر عنها الذكر 

ندي حاشية الس")  أعلم.تبعا فصار املؤمن بالذكر كأنه دال عىل اخلري واهلل

 .(802/ 8/ "عىل سنن ابن ماجه

ثم يف احلديث داللة ظاهرة : -رمحه اهلل–وقال العالمة عيل القاري 

عىل إدراك اجلامدات والنباتات األمور الواقعة يف الكائنات، وعلمها برهبا من 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 112 

                                                 

توحيد الذات وكامل الصفات، وأن تلبيتها وتسبيحها بلسان القال كام عليه 

هور أهل احلال، فإن التأويل الذي يقبل التسبيح يأبى عنه التلبية مج

 "مرقاة املفاتيح". )بالترصيح، فيكون بلسان القال هو الصحيح

 .(0020ص/ 3/للقاري/

وهل يستحب ذكر ما أحرم به ِف تلبيته فيذكر حجاً أو عمرة أو نحو 

 ذلك؟ اجلواب: نعم.

حب ذكر ما أحرم به يف ويست: -رمحه اهلل-قال اإلمام ابن قدامة 

 ،عمرةوإن شئت لبيت باحلج وال ،قال أمحد : إن شئت لبيت باحلج .تلبيته

وإن لبيت بحج وعمرة بدأت بالعمرة فقلت : لبيك بعمرة  .وإن شئت بعمرة

ولنا ما روى أنس  -ثم ذكر القول الثاي يف الكراهية، إىل أن قال:– .وحجة
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: قدمنا وقال جابر .«مرة وحجاً لبيك ع»: يقولملسو هيلع هللا ىلص سمعت رسول اهلل : قال

هلل : قدم رسول اوقال ابن عباس .«لبيك باْلج»: ونحن نقولملسو هيلع هللا ىلص مع النبي 

 فأهّل  ملسو هيلع هللا ىلصبدأ رسول اهلل  :وقال ابن عمر .وهم يلبون باْلجوأصحابه  ملسو هيلع هللا ىلص

: سمعتهم وقال أنس .متفق عىل هذه األحاديث .باحلج ثم أهّل  ،بالعمرة

 .(832 ص/0/ "نياملغ". )رواه البخاري ،يرصخون رصاخاً 

 .بم يؤذي الناسولكن ال جيوز رفع الصوت 

خرج عىل الناس وهم ملسو هيلع هللا ىلص أن رسول اهلل  :ريض اهلل عنهعن البيايض 

ظر بم إن املصيل يناجي ربه فلين» :فقال .وقد علت أصواهتم بالقراءة ،يصلون

( 000. )أخرجه مالك )«يناجيه به ول جيهر بعضكم عَل بعض بالقرآن

 (.بسند صحيح /(0024( والنسائي يف الكربى )01144وأمحد )
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سجد يف اململسو هيلع هللا ىلص قال: اعتكف رسول اهلل ريض اهلل عنه عن أيب سعيد و

أل إن كلكم مناج ربه فَل » :فسمعهم جيهرون بالقراءة فكشف السرت وقال

ِف » :الأو ق «يؤذين بعضكم بعضا ول يرفع بعضكم عَل بعض ِف القراءة

( وأبو داود 220( وعبد بن محيد )00103)أخرجه أمحد ) .«الصَلة

 (.بسند صحيح( وغريهم 0008)

من مل حتت باب:  (4210) برقمالسنن الكربى وأخرجه البيهقي يف 

 .إذا كان يتأذى به من حوله يرفع صوته بالقراءة شديداً 

ع وإذا مل جيز للتايل املصيل رف: -رمحه اهلل- قال اإلمام ابن عبد الرب 

ا خيلط فاحلديث يف املسجد مم ،إىل جنبه عىل مصل   صوته لئال يغلط وخيلط

ن وإذا هني املسلم ع .واهلل أعلم ،عىل املصيل أوىل بذلك وألزم وأمنع وأحرم

. يامً فأذاه يف غري ذلك أشد حتر ،أذى أخيه املسلم يف عمل الرب وتالوة الكتاب

 .(001 ص/80/ "التمهيد")

 .ول جتوز التلبية بغري العربية إل من عذر 

وال يلبي بغري العربية إال أن يعجز : -رمحه اهلل-قال اإلمام ابن قدامة  

ة يف ذكار املرشوععنها ألنه ذكر مرشوع فال يرشع بغري العربية كاألذان واأل

 .(832 ص/0/ "املغني". )الصالة



 115 

 (26)وإن خاف املحرم

                                                 
ة واإلحرام هو ني  باإلحرام.  -أي: يعبد اهلل–امل حرم هو الذي يتنسك هلل  (26)

 .فبذلك حيرم عليه ما حيرم عَل من تلبس َبذه املناسك ،ناسكالدخول ِف امل

اإلحرام  :-رمحه اهلل-قال اإلمام منصور بن يونس البهويت احلنبيل  

بل ق ألنه حيرم عىل نفسة بنيته ما كان مباحاً  ،نية الدخول يف التحريم :لغةً 

 خولنية النسك أي نية الد :ورشعاً  .ونحومها ،والطيب ،اإلحرام من النكاح

 .(48ص: /للبهويت/ "الروض املربع". )فيه ال نية أن حيج أو يعتمر

أما نّية احلج والعمرة قد حصلت يف قلب اإلنسان قبل عام أو قبل  

تكون ِف فنية الدخول ِف اْلج أو العمرة نصف عام أو نحو ذلك. وأما 

 هي التي تسمى إحرامًا.وامليقات املكاِّن، 
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مأخوذ من « اإلحرام»قوله: : -ه اهللرمح-قال اإلمام ابن عثيمني  

التحريم، ومعنى أحرم أي: دخل يف احلرام، كأنجد، أي: دخل يف نجد، وهلذا 

يقال للتكبرية األوىل من الصالة تكبرية اإلحرام؛ ألنه هبا يدخل يف التحريم، 

، يعني  «نية النسك» أي: حتريم ما حيرم عىل املصيل، أما املراد به هنا فقوله:

مثاًل إذا ف .وبني األمرين فرق .خول فيه، ال نية أنه يعتمر، أو أنه حيجنية الد

: اجلواب كان الرجل يريد أن حيج هذا العام، فهل نقول إنه بنيته هذه أحرم؟

 ال؛ ألنه مل ينو الدخول يف النسك.

وكذلك نريد أن نصيل العشاء، فهل نحن بنيتنا هذه دخلنا يف 

 .اجلواب: ال املصيل؟ الصالة، وحرم علينا ما حيرم عىل
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سميت وإذًا، نية الفعل ال توثر، لكن نية الدخول فيه هي التي تؤثر، 

؛ ألنه إذا نوى الدخول يف النسك حرم عىل نية الدخول ِف النسك إحراماً 

نفسه ما كان مباحًا قبل اإلحرام، فيحرم عليه مثاًل: الرفث، والطيب، وحلق 

 الرأس، والصيد، وغري ذلك.

 .(02 ص/0/ "الرشح املمتع")انتهى من 

ّرم عىل من   فإذا أحرم اإلنسان؛ صار حمرمًا، وصار حيرم عليه ما ح 

حيرم عليه النكاح، واإلنكاح، حّج أو اعتمر مما تقدم ذكر بعضه. وكذلك 

 طبة النساء، ونحو ذلك.ه، وِخ اتواجلمع ومقدم

: نوع منوأمجعوا عىل أن املحرم مم: -رمحه اهلل-قال اإلمام ابن املنذر  

اجلامع، وقتل الصيد، والطيب، وبعض اللباس، وأخذ الشعر، وتقليم 

 .(2ص: /البن املنذر / "اإلمجاع")األظفار.

وقد أثم املحرم بارتكاب تلك األمور أو بعضها. وهل يفسد  

إحرامه؟ بعضها يفسده ويبطله وبعضها ليس كذلك. وتفاصيله مبسوطة يف 

 كتاب آخر.

فساد اْلج باجلمع ِف الفرج إما : -رمحه اهلل- قال اإلمام ابن قدامة

 .(088 ص/0/ "املغني". )فليس فيه اختَلف
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ونحوه،  من عدوٍّ  أو خائفاً  أل يتمكن من أداء نسكه لكونه مريضاً  

 فإن حبسني حابس فمحيل  )رشع له أن يشهفط عند إحرامه فيقول: 

 (27) (ستنيحيث حب

                                                 
 ط بنسك أن يشرت يستحب ملن أحرم: -رمحه اهلل-قال اإلمام ابن قدامة  (27)

يد هذا ويف (،إن حبسني حابس فمحيل حيث حبسني): عند إحرامه فيقول

 الرش ط شيئني : 

عدو أو مرض أو ذهاب نفقة ونحوه أن له  أحدمها : أنه إذا عاقه عائق من 

 .التحلل

وممن روي أنه رأى  .والثاي : أنه متى حل بذلك فال دم عليه وال صوم

وذهب إليه عبيد  ،وعامر ،وابن مسعود ،وعيل ،االشرتا ط عند اإلحرام عمر
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 .(28)-ريض اهلل عنها-ْلديث ضباعة بنت الزبري 

                                                 

يب وعطاء بن أ ،وسعيد بن املسيب ،ورشيح ،واألسود ،وعلقمة ،السلامي

 .والشافعي إذ هو بالعراق ،وعكرمة ،اروعطاء بن يس ،رباح

 .(824 ص/0/ "املغني")انتهى من 

عىل ضباعة  ملسو هيلع هللا ىلصدخل رسول اهلل  :قالت -ريض اهلل عنها–عن عائشة  (28)

 .واهلل ال أجدي إال وجعة :قالت .«لعلك أردت اْلج» :بنت الزبري فقال هلا

حتت  وكانت .«حجي واشهفطي وقويل اللهم َميل حيث حبستني» :فقال هلا

 ((.0810( ومسلم )3121. )أخرجه البخاري )املقداد بن األسود

ففيه داللة ملن قال جيوز أن يشرت ط : -وقال اإلمام النووي رمحه اهلل

 ،وهو قول عمر بن اخلطاب .احلاج واملعتمر يف إحرامه أنه إن مرض حتلل
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رشيك  لبيك اللهم لبيك، لبيك ل)وهي:  ملسو هيلع هللا ىلصي بتلبية النبي ثم يلب  

 .(29) (لك لبيك ، إن اْلمد والنعمة لك وامللك ، ل رشيك لك

                                                 

ومجاعة من  ،-ريض اهلل عنهم-وآخرين من الصحابة  ،وابن مسعود ،وعيل

وهو الصحيح من مذهب الشافعي  ،وأيب ثور ،وإسحاق ،وأمحد ،بعنيالتا

املنهاج رشح صحيح مسلم بن ") وحجتهم هذا احلديث الصحيح الرصيح.

 .(11 ص/00/للنووي / "احلجاج

نبي يف صفة حجة ال -ريض اهلل عنهام–كام يف حديث جابر بن عبد اهلل  (29)

 ل رشيك لك لبيك إن لبيك اللهم لبيك لبيك» :بالتوحيد فأهّل : ... ملسو هيلع هللا ىلص

 ،ون بهالناس هبذا الذي هيلّ  وأهّل  .«اْلمد والنعمة لك وامللك ل رشيك لك
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)أخرجه  .تلبيته ملسو هيلع هللا ىلصولزم رسول اهلل  .منه عليهم شيئاً  ملسو هيلع هللا ىلصرسول اهلل  فلم يردّ 

 ((.0802مسلم )
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حتى  (31)ومن ذكر اهلل سبحانه ودعائه ،(30)ويكثر من هذه التلبية

 .(32)"الكعبة"يصل إىل البيت 

                                                 
أي: من –كثار منها ويستحب اإل: -رمحه اهلل-قال اإلمام النووي  ( 31)

 ،د واهلبو طوالصعو ،ال سيام عند تغاير األحوال كإقبال الليل والنهار -التلبية

 ،وأدبار الصلوات ،والركوب والنزول ،والقيام والقعود ،واجتامع الرفاق

 واألصح أنه ال يلبي يف الطواف والسعي ألن هلام أذكاراً  .ويف املساجد كلها

يواليها وويستحب أن يكرر التلبية كل مرة ثالث مرات فأكثر  .خمصوصة

ليه كره السالم عوي   ،السالم باللفظ م عليه ردّ لّ فإن س   ،يقطعها بكالم +وال

 .(10 ص/2/ "رشح النووي عىل مسلم") .يف هذه احلال
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ىل النبي ع وإن دعا عقيب التلبية، وصىل: -رمحه اهلل-قال شيخ اإلسالم  (31)

 .حسنر، فاذ برمحته من سخطه، والناوسأل اهلل رضوانه، واجلنة، واستع ،ملسو هيلع هللا ىلص

 (002-003ص/ 82/ "جمموع الفتاوى")

 عند الوصول إىل مكة، هل يستحب أن يكون دخوهلا هنارًا؟ (32)

ذي ب ملسو هيلع هللا ىلصبات النبي  :قال -ريض اهلل عنهام-عن ابن عمر  :نافع عن 

. وكان ابن عمر ريض اهلل عنهام يفعله طوى حتى أصبح ثم دخل مكة

 .((0831ومسلم ) (0304)أخرجه البخاري )

 والفتح أفصح ،ها وكرسهابفتح الطاء وضمِّ  "بذي طوى" دة:فائ 

اسم بئر عند مكة يف طريق أهل  :وقيل .موضع بمكة داخل احلرم ،وأشهر

 .(884ص/ 3/لشمس احلق عظيم آبادي/ "عون املعبود". )املدينة
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ويف هذا احلديث دليل ملن قال : -رمحه اهلل–وقال اإلمام النووي  

 ،وهو أصح الوجهني ألصحابنا ،ال ليالً  اراً يستحب للمحرم دخول مكة هن

. بن املنذراو ،وإسحاق بن راهويه ،والنخعي ،وعطاء ،بن عمراوبه قال 

 .(880 ص/2/ "رشح النووي عىل مسلم")

ه فلم يقع من وأما الدخول ليالً : -رمحه اهلل–وقال احلافظ ابن حجر  

 .(402 ص/0/بن حجر ال/ "فتح الباري". )إال يف عمرة اجلعرانة ملسو هيلع هللا ىلص

ودخول مكة هنارًا أو ليَلً ليس من املناسك، ولكن القتداء النبي  

 فيه ثواب عظيم. ملسو هيلع هللا ىلص

 ،وال خالف يف أن املبيت بذي طوى: -رمحه اهلل–قال القرطبي  

، ملسو هيلع هللا ىلصفعل ذلك اقتداء بالنبي  ، لكن إنْ ليس من املناسك ودخول مكة هناراً 
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م ملا أشكل املفه") جزيل. ، وخريملواضعه، كان له يف ذلك ثواب كثري وتتبعاً 

 .(012 ص/01/للقرطبي/ "من تلخيص كتاب مسلم

اء"ويستحب دخول مكة من  د  ، وإذا أراد أن ُيرج منها يستحب "ك 

 ."كدى"اخلروج 

دخل مكة من » :ملسو هيلع هللا ىلصأن رسول اهلل  :-ريض اهلل عنهام-عن ابن عمر ف

خرجه أ. )«كداء من الثنية العليا التي بالبطحاء وخرج من الثنية السفَل

 ((.0382( ومسلم )0302البخاري )

 ،بفتح الكاف واملدّ  "اءد  ك  "من رمحه اهلل: –قال احلافظ ابن حجر  

وهذه الثنية هي التي ينزل منها إىل املعىل مقربة أهل  .ال يرصف :قال أبو عبيد

صعبة  وكانت ،بفتح املهملة وضم اجليم "ونج  احل  " :وهي التي يقال هلا ،مكة
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ثم  ،ثم املهدي عىل ما ذكره األزرقي ،ثم عبد امللك ،ها معاويةلاملرتقى فسهّ 

لها لت كثم سهِّ  ،ل يف عرصنا هذا منها سنة إحدى عرشة وثامنامئة موضع  هِّ س  

عقبة  كّل و .يف حدود العرشين وثامنامئة "امللك املؤيد"يف زمن سلطان مرص 

ذكر يف ثاي  "الثنية السفىل" :قوله ."ثنية"فيه تسمى  يف جبل أو طريق عال  

وهي عند باب  ،وهو بضم الكاف مقصور "اد  ك  "وخرج من  .حديثي الباب

اب وكان بناء هذا الب ،"قعيقعان"شبيكة بقرب شعب الشاميني من ناحية 

 .(400 ص/0/ "فتح الباري". )عليها يف القرن السابع

 واختلف العلمء ِف حكمة خمالفة الطريق هذه. 

واختلف يف املعنى الذي ألجله : -اهلل رمحه–قال احلافظ ابن حجر  

بني طريقيه فقيل ليتربك به كل من يف طريقه فذكر شيئا مما تقدم  ملسو هيلع هللا ىلصخالف 

يف العيد وقد استوعبت ما قيل فيه هناك وبعضه ال يتأتى اعتباره هنا واهلل 

أعلم وقيل احلكمة يف ذلك املناسبة بجهة العلو عند الدخول ملا فيه من تعظيم 

ه اإلشارة إىل فراقه وقيل ألن إبراهيم ملا دخل مكة دخل منها املكان وعكس

خرج منها خمتفيا يف اهلجرة فأراد أن يدخلها ظاهرا عاليا وقيل  ملسو هيلع هللا ىلصوقيل ألنه 

ألن من جاء من تلك اجلهة كان مستقبال للبيت وحيتمل أن يكون ذلك لكونه 

/ 0ابن حجر ) -فتح الباري ". )دخل منها يوم الفتح فاستمر عىل ذلك

402). 
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 (33)فإذا وصل إىل املسجد اْلرام - 4

                                                 
مكة جاز أن يدخل مكة واملسجد  ىإذا أت: -رمحه اهلل-قال شيخ اإلسالم  (33)

، ملسو هيلع هللا ىلصمن مجيع اجلوانب، لكن األفضل أن يأيت من وجه الكعبة اقتداء بالنبي 

مل يكن و باب املعالة . فإنه دخلها من وجهها من الناحية العليا التي فيها اليوم

، وال أبواب مبنية، ولكن دخلها ملكة وال للمدينة سور ملسو هيلع هللا ىلصعىل عهد النبي 

من الثنية العليا ثنية كداء بالفتح واملد املرشفة عىل املقربة، ودخل املسجد من 

الباب األعظم الذي يقال له : باب بني شيبة، ثم ذهب إىل احلجر األسود، 

 جمموع") .ر األسود ملن دخل من باب املعالةفإن هذا أقرب الطرق إىل احلج

 .(001 ص/82/ "الفتاوى
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بسم اهلل والصَلة )، وقال: ( 34)م رجله اليمنى عند الدخولقد   

والسَلم عَل رسول اهلل ، أعوذ باهلل العظيم وبوجهه الكريم 

                                                 
نعله يعجبه التيمن ِف ت ملسو هيلع هللا ىلصكان النبي قالت:  -ريض اهلل عنها–عن عائشة  (34)

 ((.022)أخرجه البخاري ) وترجله وطهوره وِف شأنه كله.

ام هو ع :قال الشيخ تقي الدين: -رمحه اهلل-قال احلافظ ابن حجر  

واخلروج من املسجد ونحومها يبدأ فيهام  ،ألن دخول اخلالء ،خمصوص

أكيد يدل عىل التعميم ألن الت (كله) :وتأكيد الشأن بقوله .انتهى ،باليسار

وما  .مقصوداً  حقيقة الشأن ما كان فعالً  :فيمكن أن يقال ،يرفع املجاز

ما غري إما تروك وإبل هي  ة،يستحب فيه التيارس ليس من األفعال املقصود

 .(801ص/ 0/ "فتح الباري". )مقصوده
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اللهم افتح يل أبواب )، (35) (وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم

 .(36) (رمحتك

                                                 
ن  قال:  -ريض اهلل عنهام-لعاص عن عبد اهلل بن عمرو بن ا (35)  ملسو هيلع هللا ىلص النرب يِّ  ع 

ه   ان   أ نر ا ك  ل   إ ذ  د   د خ  ْْيا »: ق ال   امل ْسج  ْْيا َوُسلَْطاناها الْقَدا ها الْكَرا ْْيا َوباَوْْجا هللا الَْعظا أَُعْوُذ ِبا

ْْيا  جا ْيَطانا الرَّ َن الشَّ : .«ما ْيَطاُن ُحفاظَ » ق ال  َ قَاَل الشَّ َذا قَاَل َذِلا ِّني َسائاَر ا فَإا  .«لْيَْوما ما

 (.صحيح/ (422)أخرجه أبو داود )

ا ذ  إِ »: ملسو هيلع هللا ىلصقال: قال رسول اهلل  -ريض اهلل عنه–عن أيب محيد أو أيب أسيد  (36)

ْ  :ْل قُ ي  لْ  مَّ ثُ  ،ملسو هيلع هللا ىلص يِّ بِ  النَّ َل  ع   مْ لِّ س  يُ لْ ف   د  جِ ْس امل   مُ كُ ُد ح  أ   ل  خ  د   َوا ََ اللّهُمَّ افْتَْح ِلا أَب

َ  :ْل قُ ي  لْ ف   ج  ر  ا خ  ذ  إِ ف   .َرْْحَتاكَ  ْن فَْضلا )أخرجه أبو داود  «.اللّهُمَّ إاِّني أَْسأَُِلَ ما

 .(صحيح/(008وابن ماجه )( 123وأبو عوانة ) (243)
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 ،(37)فإذا وصل إىل البيت قطع التلبية - 5

                                                 
 يقطعها إذا وصل البيت اْلرام واستلم اْلجر اْلسود. متى يقطع التلبية؟ (37)

تلم ة إذا اسيقطع املعتمر التلبي: -رمحه اهلل-قال اإلمام ابن قدامة  

 ،وهبذا قال ابن عباس .وهو معنى قول اخلرقي : إذا وصل إىل البيت ،الركن

 ،الشافعيو ،الثوريو ،النخعيو ،طاوسو ،وعمرو بن ميمون ،وعطاء

 .وأصحاب الرأي

وقال  .: يقطعها إذا دخل احلرمواحلسن ،وعروة ،وقال ابن عمر

أنه إن  :مالكوحكي عن  .يقطعها حني يرى عرش مكة :سعيد بن املسيب

وإن أحرم هبا من أدنى  ،أحرم من امليقات قطع التلبية إذا وصل إىل احلرم

 .احلل قطع التلبية حني يرى البيت
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كان يمسك عن التلبية : ما روي عن ابن عباس يرفع احلديث :ولنا

 .قال الرتمذي : هذا حديث حسن صحيح .ِف العمرة إذا استلم اْلجر

اعتمر ثَلث عمر : ملسو هيلع هللا ىلصعن جده عن النبي  عمرو بن شعيب عن أبيه ىورو

وألن التلبية إجابة إىل العبادة وإشعار  .ومل يزل يلبي حتى استلم اْلجر

لتحلل وا .التحلل منهاوإنام يرتكها إذا رشع فيام ينافيها وهو  ،لإلقامة عليها

فينبغي  ،فإذا رشع يف الطواف فقد أخذ يف التحلل ،حيصل بالطواف والسعي

كاحلاج يقطعها إذا رشع يف رمي مجرة العقبة حلصول التحلل  ،يةأن يقطع التلب

 .تعاىل أعلم واهلل ،فال معنى لقطعها ،وأما قبل ذلك فلم يرشع فيام ينافيها .هبا

 .(483 ص/0/ "املغني")انتهى من 

 : معنى التحلل منها أي: القطع من التحلل.-مستعينًا باهلل–قلت  
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املرفوع أخرجه ابن أيب  -نهامريض اهلل ع–وأما حديث ابن عباس  

( وابن اجلارود 101( والرتمذي )0002( وأبو داود )04110شيبة )

( من طريق ابن أيب ليىل عن عطاء عن ابن 8210( وابن خزيمة )430)

 مرفوعًا.عباس 

ألن ابن أيب ليىل ليس وقد ضّعفه ابن خزيمة بعد ذلك وقال:  

 .(812/ 4ن خزيمة )صحيح اب". )باحلافظ و إن كان فقيها عاملاً 

ك رواه عبد امللبعد رواية املرفوع:  -رمحه اهلل–وقال اإلمام أبو داود  

/ 0سنن أيب داود )") .موقوفاً بن أيب سليامن ومهام عن عطاء عن ابن عباس 

324). 
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ا ولكنا هبنبعد رواية املرفوع:  -رمحه اهلل-وقال اإلمام البيهقي  

رفعه  :قال الشيخ .فونه عَل ابن عباسيقنا وجدنا حفا  املكيني روايته أل

ليىل هذا كثري الوهم وخاصة إذا روى عن عطاء فيخطئ  وكان ابن أيب ،خطأ

للبيهقي / "السنن الكربى". )هل النقل مع كرب حمله يف الفقهأضعفه  .كثرياً 

/3 /013). 

ويف إسناده حممد بن عبد الرمحن بن أيب : -رمحه اهلل–وقال الزيلعي  

 .(004/ 0نصب الراية )". )قالليىل وفيه م

محمد بن عبد الرمحن بن أيب ليىل يسء احلفظ، وقد خالفه عبد ف

 .امللك بن أيب سليامن ومهام، كام يف رواية أيب داود آنفة الذكر، وكالمها ثقتان
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من طريق  بسند صحيح (04114)يف مصنفه بن أيب شيبة وأخرجه ا

لم ر يمسك عن التلبية إذا استاملعتم :بن عباس أنه قالاسعيد بن جبري عن 

 .واحلاج إذا رمى اجلمرة ،احلجر

حجاج وعبد من طريق  (04113)يف مصنفه ابن أيب شيبة وأخرج 

 ،بن عباس يلبي يف العمرة حتى يستلم احلجراكان  :امللك عن عطاء قال

 .وهذا صحيح .وكان بن عمر يقطع إذا دخل احلرم

عن  :بن أيب نجيحان ع (04112)يف مصنفه ابن أيب شيبة وأخرج 

 .وهذا صحيح أيضاً . حتى يستلم احلجر :بن عباس قالاعن  :عطاء

 .-ريض اهلل عنهم–فالراجح أنه موقوف عَل ابن عباس 
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نفه يف مصابن أيب شيبة وأما حديث عمرو بن شعيب فقد أخرجه 

 :عن أبيه :عن عمرو بن شعيب :عن حجاج :حفصمن طريق  (04110)

كل ذلك ال يقطع التلبية حتى  ،ثالث عمر ملسو هيلع هللا ىلصنبي اعتمر ال :عن جده قال

 .يستلم احلجر

(، ثم 1012برقم ) "السنن الكربى"وأخرجه أيضًا البيهقي يف 

 ص/3/لبيهقي ل/" الكربىسنن ") واْلجاج بن أرطأة ل حيتج به.قال: 

013). 

نعم، حجاج بن أرطاة مدلس وقد عنعن. راجع كالم احلافظ ابن 

 .(41)ص:  "قات املدلسنيطب"يف  -رمحه اهلل–حجر 
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وروايته عن عمرو بن شعيب إذا مل يرصح فيها بالتحديث فهي 

 شديدة الضعف.

 :قال أبو نعيم الفضل بن دكني: -رمحه اهلل–قال احلافظ ابن رجب 

مل يسمع حجاج من عمرو بن شعيب إال أربعة أحاديث ، والباقي عن حممد 

 . حديثه عن عمرو عن العرزميأنه يدلس بقية  :بن عبيد اهلل العرزمي. يعني

 .(438ص: /البن رجب / "رشح علل الرتمذي")

احلديث.  مرتوك حممد بن عبيد اهلل بن أيب سليامن العزرمي الفزاريو

 .(820 ص/1/ "هتذيب التهذيب")راجع 

 فاملرفوع يف قطع التلبية عند استالم احلجر األسود ضعيف.

وهو املذهب  -همريض اهلل عن–والصواب: هو من قول ابن عباس 

 الراجح كم علله ابن قدامة، وهو مذهب اجلمهور.
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 (38)ثم قصد اْلجر اْلسود

                                                 
نبي يف صفة حجة ال -ريض اهلل عنهام–كام يف حديث جابر بن عبد اهلل  (38)

. احلديث. )أخرجه مسلم حتى إذا أتينا البيت معه استلم الركن: ... ملسو هيلع هللا ىلص

(0802.)) 

صول لووهل عند رؤية البيت احلرام يرفع اليدين ويدعو اهلل قبل ا 

 إىل احلجر األسود؟

ويستحب رفع اليدين عند : -غفر اهلل له–قال اإلمام ابن قدامة  

ن ابو ،وبه قال الثوري ،وابن عباس ،وري ذلك عن ابن عمر ،رؤية البيت

ين ملا روي عن وكان مالك ال يرى رفع اليد .إسحاقو ،الشافعيو ،املبارك

ديه؟ الرجل يرى البيت أيرفع ي عن : سئل جابر بن عبد اهللاملهاجر املكي قال
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ملسو هيلع هللا ىلص حججنا مع رسول اهلل  .يفعل هذا إل اليهود ما كنت أظن أحداً ): قال

 .رواه النسائي .(فلم يكن يفعله

 ل ترفع»: أنه قالملسو هيلع هللا ىلص عن النبي  :ولنا ما روى أبو بكر بن املنذر

 الصفا وعَل ،واستقبال البيت ،افتتاح الصَلة :اْليدي إل ِف سبع مواطن

ول وذاك من ق ،ملسو هيلع هللا ىلصوهذا من قول النبي  .«واجلمرتني ،وعَل املوقفني ،ةواملرو

وألن الدعاء  ،وقد خالفه ابن عمر وابن عباس ،جابر وخربه عن ظنه وفعله

 .وقد أمر برفع اليدين عند الدعاء ،مستحب عند رؤية البيت

 .(020 ص/0/ "املغني")انتهى من 

 والصواب: أن أدلة ابن قدامة ليست صحيحة. 
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عن ابن عباس  (08 ص/3) "السنن الكربى"رج البيهقي يف أخ 

 الصفا وعَل ،وإذا رأى البيت ،ةترفع اليدى ِف الصَل» :نه قالأ ملسو هيلع هللا ىلصعن النبي 

 يهقي:ثم قال الب .«وعَل امليت ،وبجمع عند اجلمرتني ،وعشية عرفة ،واملروة

 .وهو منقطع مل يسمعه ابن جريج من مقسم

 يبأ د بن عبد الرمحن بن)ورواه( حمم :-رمحه اهلل-ثم قال البيهقي  

 وعن نافع عن ابن مرة موقوفاً  ،ليىل عن احلكم عن مقسم عن ابن عباس

 "السنن الكربى". )دون ذكر امليت ملسو هيلع هللا ىلصإىل النبي  ومرة مرفوعاً  ،عليهام

 .(00 ص/3/

وهذا السند املوقوف عىل ابن عباس واملوقوف عىل ابن عمر كالمها  

 .لرمحن بن أيب ليَللضعف َممد بن عبد اضعيف 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 131 

                                                 

 له سند آخر. -ريض اهلل عنهم–ولكن موقوف ابن عباس  

عن  :عطاءطريق ن م (03042) "املصنف"يف ابن أيب شيبة  أخرجه 

إذا رأى  :ترفع األيدي يف سبع مواطن :بن عباس قالاعن  :سعيد بن جبري

 .وعند اجلامر ،والعرفات ،ويف مجع ،وعىل الصفا واملروة ،البيت

الكويف، ثقة، اختلط بآخره.  بن مالكهو ابن السائب  وعطاء 

 .(020 ص/0/ "هتذيب التهذيب")راجع 

 حسن لغريه. -ريض اهلل عنهم–فاْلثر عن ابن عباس  

ببعض الشواهد للحديث ثم قال: ...  -رمحه اهلل–وقد أتى البيهقي  

ونحن ال نحتج بام ينفرد به لسوء حفظه ، لكن حديثه هذا صار مؤكدا 

ه رمح-ي ضامم ما ذكرنا من الشواهد إليه . فهو إذا حسن كام قال الشافعبان
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للبيهقي / "معرفة السنن واآلثار". )، وليس فيه كراهية ، واهلل أعلم -اهلل

/2 /042). 

يف الدعاء عند  نفي رفع اْليديحديث جابر يف ومن طرف آخر:  

( والنسائي 233( والرتمذي )0201رؤية البيت احلرام، أخرجه أبو داود )

 .جمهول اْلال(، وغريهم، رجاله ثقات غري املهاجر املكي، وهو 8213)

 ،سفيان الثوريبعد ذكر مذهب  -رمحه اهلل-قال اإلمام اخلطايب  

وضعف هؤلء حديث  :وإسحاق بن راهويه ،وأمحد بن حنبل ،وابن املبارك

 ص/8/للخطايب/ "معامل السنن") .جابر ْلن مهاجرًا راويه عندهم جمهول

010). 
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، وكذلك دليل اإلثبات مرفوعًا.   ن وأثر ابفدليل النفي ضعيف 

 عباس ِف إثبات رفع اْليدي عند رؤية البيت حسن لغريه.

 يف صفة حجة النبي -ريض اهلل عنهام–وحديث جابر بن عبد اهلل 

. احلديث. )أخرجه مسلم حتى إذا أتينا البيت معه استلم الركن... : ملسو هيلع هللا ىلص

(0802.)) 

مبارشة قصد احلجر األسود لالستالم.  أتى البيتأنه ملا ظاهره:  

ْعد يرفع يديه للدعاء. وال شّك أن النبي رأى البيتولكن ال ينفي أنه ملا   من ب 

 لو رفع يديه عند ذلك لن قل لنا ذلك.

 فمن رفع يديه عمَلً بأثر ابن عباس جاز له ذلك.
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ع اليدين  رفقال الشافعي يف رواية أيب سعيد يف اإلمالء : وليس يف

نن معرفة الس". )وهو عندي حسن ،يشء أكرهه وال أستحبه عند رؤية البيت

 .(042 ص/2/للبيهقي / "واآلثار

واألحاديث الواردة يف  :-رمحه اهلل- قال اإلمام ابن عثيمني فائدة: 

كر وهلذا مل يذ ،رفع اليدين ويف الدعاء أحاديث فيها نظر، وأكثرها ضعيف

 "الرشح املمتع") .ملسو هيلع هللا ىلص عنه ـ يف سياق حج النبي ذلك جابر ـ ريض اهلل

 .(20 ص/0/

فإن صحت هذه األحاديث عمل هبا، وإن مل : -رمحه اهلل-وقال  

تصح فإنه ال جيوز العمل باخلرب الضعيف؛ ألن العمل باخلرب الضعيف إثبات 

وإذا قلنا بعدم صحة هذه األحاديث، وأنه ال عمل  سنة بغري دليل صحيح.

دخل باب املسجد كام يدخل أي باب من أبواب املساجد، يقدم عليها، فإنه ي

بسم اهلل، اللهم صلِّ عىل حممد، اللهم افتح يل أبواب »رجله اليمنى، ويقول: 

 ص/0/ "الرشح املمتع") ، ويتجه إىل احلجر األسود فيطوف.« رمحتك

20). 
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 ،(40)ثم يستلمه بيمينه ،(39)واستقبله 

                                                 
 يعني: يوّجه بدنه إىل احلجر األسود. (39)

نبي يف صفة حجة ال -ريض اهلل عنهام–د اهلل كام يف حديث جابر بن عب (41)

. احلديث. )أخرجه مسلم حتى إذا أتينا البيت معه استلم الركن: ... ملسو هيلع هللا ىلص

(0802.)) 

فمعناه  (استلم الركن) :وأما قوله: -رمحه اهلل-قال اإلمام النووي  

 ص/2/ "رشح النووي عىل مسلم")  .مسحه بيده وهو سنة يف كل طواف

003). 

ا ن َلذإ»: ملسو هيلع هللا ىلصقال رسول اهلل  :قالريض اهلل عنهام –بن عباس اعن و

مام . )أخرجه اإل«وشفتني يشهد ملن استلمه يوم القيامة بحق اْلجر لساناً 
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( وهو 8002( وابن خزيمة )8001( وأبو يعىل )8803( و)8012أمحد )

 (.حديث صحيح

 ويستحب  اجلمع بني تقبيل اْلجر اْلسود واستَلمه. 

ول رأيت رس :عنهام عن استالم احلجر فقالابن عمر ريض اهلل فعن  

 ((.0200. )أخرجه البخاري )يستلمه ويقبلهملسو هيلع هللا ىلص اهلل 

ويستفاد منه استحباب اجلمع : -رمحه اهلل-قال احلافظ ابن حجر  

واالستالم املسح  .بني التسليم والتقبيل بخالف الركن اليامي فيستلمه فقط

 .(403/ 0/ "فتح الباري". )والتقبيل بالفم ،باليد

وهذا اْلديث أيضًا يدل عَل أن املحرم إذا وصل البيت العتيق بدأ  

 بالطواف ل بصَلة حتية املسجد.

فإذا قدم املعتمر، أو املعتمرة مكة : -رمحه اهلل-قال ابن حزم  

فليدخال املسجد وال يبدآ بيشء ال ركعتني وال غري ذلك قبل القصد إىل 

 .(410/ 4/ "املحىل". )احلجر األسود فيقبالنه

وإذا دخل املسجد بدأ بالطواف، : -رمحه اهلل-وقال شيخ اإلسالم  

. إن أمكن ، ويستلمه، ويقبلهفيبتدئ من احلجر األسود يستقبله استقباالً 

 .(081 ص/82/ "جمموع الفتاوى")
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 .(41)ول يؤذي الناس باملزامحة ،له إن تيَس ذلكويقبِّ 

                                                 
-رأيت عمر بن اخلطاب  :قال ، حلديث ابن عمراْلجر اْلسود ثم يقبِّل (41)

ا قبلك مملسو هيلع هللا ىلص لول أِّن رأيت رسول اهلل  :قالقبل احلجر و -ريض اهلل عنه

 ((.0801( ومسلم )0201. )أخرجه البخاري )لتكقب  

 :-ريض اهلل عنه-وأما قول عمر : -رمحه اهلل-قال اإلمام النووي  

 فأراد (ْلعلم أنك حجر وأنت ل ترض ول تنفع لقد علمت أنك حجر وأِّن  )

االقتداء   أنه أوالً ه عىلونبّ  ،بيلهيف تق ملسو هيلع هللا ىلصعىل االقتداء برسول اهلل  به بيان احلّث 

العهد  ى يغرت بعض قربلئاّل  (ول تنفع ك ل ترض  وأن  ) :وإنام قال ،به ملا فعله

 وخوف ،ورجاء نفعها سالم الذين كانوا ألفوا عبادة األحجار وتعظيامً باإل

ريض اهلل -فخاف عمر  ،بذلك وكان العهد قريباً  .بالتقصري يف تعظيمها الّض 
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وال ينفع  ه ال يّض  أنفبنّي  ،به فيشتبه عليه يله ويعتنيراه بعضهم يقبّ أن  -عنه

أنه ال قدرة  :فمعناه ،وإن كان امتثال ما رشع فيه ينفع باجلزاء والثواب ،بذاته

ال و وأنه حجر خملوق كباقي املخلوقات التي ال تّض  ،له عىل نفع وال ّض 

سم ن وحيفظه عنه أهل املووأشاع عمر هذا يف املوسم ليشهد يف البلدا .تنفع

-02ص/ 1/ "رشح النووي عىل مسلم". )واهلل أعلم ،املختلفوا األوطان

00). 

عن  :عن عطاء بن السائب :محادومن فضيلة احلجر األسود: عن  

: القملسو هيلع هللا ىلص ن رسول اهلل أ :-ريض اهلل عنهام– بن عباساعن  :سعيد بن جبري

ثلج حتى سودته خطايا أهل من ال بياضاً  اْلجر اْلسود من اجلنة وكان أشد  »
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( والفاكهي يف 8103( والنسائي )8012. )أخرجه اإلمام أمحد )«الْشك

 ، وله شواهد أيضًا(.صحيح لذاته /(3) "أخبار مكة"

( وغريه، 200واحلديث أخرجه الرتمذي أيضًا يف سننه برقم )

ولكنه من طريق جرير عن عطاء بن السائب به، وجرير ليس من املتقدمني 

رووا عن عطاء قبل اختالطه. فاملتقدون هم شعبة، وسفيانان،  الذين

 (.02-03ص/0/البن كيال/"الكواكب النريات"ومحدان. )راجع 

رمحه –قال احلافظ ابن حجر  ول ينبغي رفع الصوت عند التقبيل. 

لفاكهي عن وروى ا .املستحب يف التقبيل أن ال يرفع به صوته :فائدة: -اهلل

 .لت الركن فال ترفع هبا صوتك كقبلة النساءذا قبّ إ :سعيد بن جبري قال

 .(402 ص/0/ "فتح الباري")
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 وكذلك ل يؤذي الناس من أجل اْلجر اْلسود. 

ال و، ويستلمه، ويقبله إن أمكن: -رمحه اهلل-قال شيخ اإلسالم 

 .(081 ص/82/ "جمموع الفتاوى". )يؤذي أحدا باملزامحة عليه

دحام الرجال درأ للفتنة، وهذا هو وكذلك ينبغي للمرأة جمانبة از 

 الصواب واملعروف حتى عند الشافعية وغريهم.

ندب هلا في :أما املرأة: -رمحه اهلل-قال أبو البقاء الدمياطي الشافعي  

هاج يف النجم الو") حاشية املطاف بحيث ال ختالط الرجال، واخلنثى كاملرأة.

 . (410 ص/0/للدمياطي/ "رشح املنهاج
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 .(42) (بسم اهلل واهلل أكرب)ويقول عند استَلمه: 

                                                 
 .بسم اهلل واهلل اكرب :أن بن عمر كان إذا استلم الركن قال عن نافع ( 42)

 (.صحيح/(2214) "املصنف")أخرجه عبد الرزاق يف 



 141 

ل ما ، وقب  (44)ا أو نحوهاصأو بع (43)فإن شق التقبيل استلمه بيده 

 .استلمه به

                                                 
ما  :رأيت ابن عمر يستلم احلجر بيده ثم قبل يده وقال :عن نافع قال (43)

 ((.0822)أخرجه مسلم ). يفعلهملسو هيلع هللا ىلص تركته منذ رأيت رسول اهلل 

هذا احلديث حممول عىل من عجز و: -رمحه اهلل-قال اإلمام النووي  

 وإال فالقادر يقبل احلجر وال يقترص يف اليد عىل االستالم .عن تقبيل احلجر

وهذا الذي ذكرناه من استحباب تقبيل اليد بعد االستالم للعاجز هو  .هبا

 .(03 ص/1/ "رشح النووي عىل مسلم". )مذهبنا ومذهب اجلمهور

اليد يستحب له استَلمه بالعصا أو من عجز عن استَلم اْلجر اْلسود ب (44)

 نحوها مع تقبيلها.
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يستلم يطوف بالبيت و ملسو هيلع هللا ىلصالطفيل يقول : رأيت رسول اهلل  أيبفعن  

 ((.0803. )أخرجه مسلم )الركن بمحجن معه ويقبل املحجن

فيه دليل عىل استحباب استالم : -رمحه اهلل-قال اإلمام النووي  

مه أو غريه استل بيده بأن كان راكباً  ذا عجز عن استالمهإاحلجر األسود وأنه 

رشح النووي عىل ". )ل ما استلم به وهذا مذهبناثم قبّ  ،بعصا ونحوها

 .(81 ص/1/ "مسلم

فهذه ثالثة أنواع صحت عن : -رمحه اهلل–وقال اإلمام ابن القيم  

ه واإلشارة إلي ،وتقبيل يده، واستالمه ،وهو أعالها ،: تقبيلهملسو هيلع هللا ىلصالنبي 

 .(834-830ص/ 0/ "هتذيب سنن أيب داود") .باملحجن وتقبيله
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ري ل ما يشول يقب   (،اهلل أكرب)ل: فإن شق استَلمه أشار إليه وقا

 .(45)به

                                                 
عري بالبيت عَل بملسو هيلع هللا ىلص طاف النبي  :قال -ريض اهلل عنهام-عن ابن عباس  (45)

( 0200. )أخرجه البخاري )كلم أتى الركن أشار إليه بيشء كان عنده وكرب  

 وقال: باب التكبري عند الركن(.

 وهل عند اإلشارة إىل الكعبة يستقبلها؟ نعم. 

اإلشارة باليد اليمنى، كام أن : -رمحه اهلل–ابن عثيمني  قال اإلمام 

املسح يكون باليد اليمنى، ولكن هل تشري وأنت ماش، واحلجر عىل يسارك؟ 

فالظاهر أنه عند اإلشارة يستقبله، وألن هذه  -إىل أن قال:-  أم تستقبله؟

 ناإلشارة تقوم مقام االستالم والتقبيل، واالستالم والتقبيل يكون اإلنسا
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ويشهفط لصحة الطواف أن يكون الطائف عَل طهارة من 

 ؛ (46)اْلدث اْلصغر واْلكرب

                                                 

لكن إن شق أيضًا مع كثرة الزحام، فال حرج أن يشري  مستقبالً له بالضورة.

 .(801/ 0/ "الرشح املمتع") وهو ماش.

 :ملسو هيلع هللا ىلصالنبي  قال هلا يف قصة حيضها يف حجة الوداع:عن عائشة حلديث  (46)

فإن ذلك َشء كتبه اهلل عَل بنات آدم فافعيل ما يفعل اْلاج غري أن ل تطوِف »

( بلفظ: 0800( ومسلم )010. )أخرجه البخاري )«طهريبالبيت حتى ت

 حتى تغتسيل(.

 باب تقيض احلائضوقد قال البخاري يف صحيحه هلذا احلديث:  

ومل  .ال بأس أن تقرأ اآلية :وقال إبراهيم .املناسك كلها إال الطواف بالبيت
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 .هأحيان يذكر اهلل عىل كل ملسو هيلع هللا ىلصوكان النبي  .ير ابن عباس بالقراءة للجنب بأساً 

 انتهى. .كنا نؤمر أن خيرج احليض فيكربن بتكبريهم ويدعون :وقالت أم عطية

مقصود البخاري هبذا الباب : : -رمحه اهلل-قال احلافظ ابن رجب  

ن مناسك احلج غري الطواف بالبيت والصالة  أن احليض ال يمنع شيئًا م 

ن املواقف والذكر والدعاء ال يمنع  ،عقيبه ل ك  م  احليض شيئًا وأن ما عدا ذ 

ل ك  الوقوف بعرفة ، واملزدلفة ، ورمي  منه  ، فتفعله احلائض كله ، فدخل يف ذ 

ذا متفق عىل   املواطن ، وكل ه 
ذه  اجلامر، وذكر اهلل عز وجل ودعاؤه يف ه 

 .(18 ص/8/البن رجب / "فتح الباري") جوازه.

واحلديث ظاهر يف هني : -رمحه اهلل-وقال احلافظ ابن حجر 

عن الطواف حتى ينقطع دمها وتغتسل ألن النهي يف العبادات احلائض 
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ى اْلائض وِف معن .وذلك يقتيض بطَلن الطواف لو فعلته ،يقتيض الفساد

 ص/0/بن حجر ال/ "فتح الباري") .وهو قول اجلمهور ،اجلنب واملحدث

313). 

 ملسو هيلع هللا ىلصفلذلك الزم النبي  .عَل الراجح فالطهارة رشط لصحة الطواف

 يتطّوف.الطهارة عند أن 

-فأخربتني عائشة  .ملسو هيلع هللا ىلصالنبي  قد حّج  :عروة بن الزبري قالفعن 

. تثم طاف بالبي ،أنه أول يشء بدأ به حني قدم أنه توضأ -ريض اهلل عنها

 ((.0803( ومسلم )0240)أخرجه البخاري )

 ومن قال بوجوب الطهارة دون رشطيته فال ينكر عليه.
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فالصواب:  تأنف؟إذا أحدث ِف أثناء طوافه هل ينبي أو يسثم 

 يستأنف إن تعمد اإلحداث، ويبني إن مل يتعمده.

فإنه يبتدئ  أما إذا أحدث عمداً : -رمحه اهلل-ة قال اإلمام ابن قدام

وإن سبقه  .أبطله كالصالة فإذا أحدث عمداً  ،ْلن الطهارة رشط له ،الطواف

 اً سوهو قول احلسن و مالك قيا : يبتدئ أيضاً إحدامها :احلدث ففيه روايتان

قال  .سحاقإوهبا قال الشافعي و ي،والرواية الثانية: يتوضأ ويبن .عىل الصالة

اء وإن ش ،بنى :كثر يتوضأأحنبل عن أمحد فيمن طاف ثالثة أشوا ط أو 

 عماًل  إال الوضوء فإن عمل قال أبو عبد اهلل : يبني إذا مل حيدث حدثاً  .استأنف

العذر يف إحدى  نقط عوذلك ألن املواالة تس ،غري ذلك استقبل الطواف

وإن اشتغل بغري الوضوء فقد ترك  .فجاز البناء ،وهذا معذور ،الروايتني

 جيب فأما املسنون فال .املواالة لغري عذر فلزمه االبتداء إذا كان الطواف فرضاً 

 .(400 ص/0/ "املغني". )إعادته كالصالة املسنونة إذا بطلت
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  (47)ْلن الطواف مثل الصَلة

                                                 
له من نية؟ الراجح هو التفصيل:  إذا كان الطواف مثل الصالة، هل ال بد (47)

إن كان هذا الطواف عبادة مستقلة، ليس ِف ضمن حج أو عمرة، فَل بد من 

 لاْلعم إنم»ملسو هيلع هللا ىلص:  النبي قولألنه عمل مستقل، فهو داخل يف عموم النية، 

 ( عن0110( ومسلم )0أخرجه البخاري )« نوى ما امرئ لكل وإنم بالنيات

 (.-ريض اهلل عنه–عمر بن اخلطاب 

هذا من رشو ط : -رمحه اهلل–قال اإلمام ابن عثيمني 

الطواف، فيشرت ط لصحته أن ينويه، فلو جعل يدور حول الكعبة، 

ليتابع مدينًا له يطالبه بدين، أو ألي غرض من األغراض، فإنه ال 

إنم اْلعمل بالنيات، وإنم لكل »: ملسو هيلع هللا ىلصيصح طوافه، لقول النبي 
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ف، بل نوى متابعة غريم، أو ، وهذا مل ينو الطوا«امرئ ما نوى

 .(831ص/ 0/ "الرشح املمتع". )متابعة

َل حيتاج فإذا كان هذا الطواف داخَلً ِف مناسك اْلج أو العمرة، أما 

 إىل نية خاصة.

يف مذاهبهم يف النية يف طواف احلج  -رمحه اهلل-قال اإلمام النووي 

بو أقال الثوري و وبه ،أهنا ل تشهفطصح عندنا ن األأقد ذكرنا  :أو العمرة

ال  :ق وأبوثو وابن القاسم املالكي وابن املنذراسحإمحد وأوقال  .حنيفة

 .(02 ص/2/ "املجموع رشح املهذب". )يصح إال بالنية

. ذلك ألن الطواف هنا جزء ولهو القول اْلِف هذه املسألة الراجح ف

ل من أجزاء احلّج أو الطواف، فإذا نوى اإلنسان احلج فقد نوى أن يعم
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بجميع أعامل احلج، كام أن نيته للصالة نية للعمل بجميع أجزاء الصالة. 

 وكذلك الكالم يف العمرة.

اعلم أن أظهر أقوال العلامء، : -رمحه اهلل–قال اإلمام الشنقيطي 

ي ية ختصه، ْلن نية اْلج تكفأن الطواف ل يفتقر إىل ن: وأصحها إن شاء اهلل

قوف بعرفة، واملبيت بمزدلفة، والسعي، ك سائر أعامل احلج كالووكذل ،فيه

وعىل هذا  .ْلن نية النسك باْلج تشمل مجيعها ،والرمي كلها ال تفتقر إىل نية

كام ال ف ،ألن نية العبادة تشمل مجيع أجزائها :. ودليله واضحالعلمأكثر أهل 

 خاصة لشمول نية الصالة جلميعحيتاج كل ركوع وسجود من الصالة إىل نية 

ة منها، لشمول ني ال حتتاج أفعال احلج لينة ختص كل واحد ، فكذلكذلك

ومما استدلوا به لذلك ، أنه لو وقف بعرفة ناسيًا أجزأه ذلك  .احلج جلميعها
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 ص/4/ "أضواء البيان يف تفسري القرآن بالقرآن") باإلمجاع ، قاله النووي .

423). 

ت هذه فإذا نوى العمرة كان: -رمحه اهلل–وقال اإلمام ابن عثيمني 

النية شاملة للعمرة من حني أن حيرم إىل أن حيل منها، والطواف جزء من 

فإذا جاء إىل البيت احلرام وطاف، وغاب عن قلبه أنه للعمرة، أو  العمرة.

لغري العمرة، فعىل هذا القول يكون الطواف صحيحًا، وهذا القول هو 

 .الراجح أنه ال يشرت ط تعيني الطواف ما دام متلبسًا بالنسك

وهذا مع كونه الراجح نظرًا، هو األيرس بالناس؛ ألن اإلنسان مع 

الزحام ربام يغيب عن ذهنه أنه نوى أن يطوف للعمرة أو للحج، فلو قلنا: ال 

بد من تعيني الطواف للنسك املعني لكان يف هذا مشقة عىل الناس، أما إذا 
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يع أجزائها ة بجمقلنا: بالقول الراجح أن نية العبادة تنسحب عىل مجيع العباد

 فال شك أن هذا أيرس للناس.

ونظري هذه مسألة يف الصالة، وهي: لو أنه دخل يف صالة الظهر بنية 

أهنا فرض الوقت، وغاب عن ذهنه تعيني الظهر، فإن القول الراجح أهنا 

جتزئ وتصح؛ ألنك لو سألت هذا الرجل ماذا أردت هبذه الصالة؟ لكان 

يذهل عن التعيني، وقد يأيت واإلمام راكع  اجلواب: الظهر، واإلنسان قد

 مثاًل، فيدخل يف الصالة برسعة، وال يعني النية.

 .(838-830 ص/0/ "الرشح املمتع")انتهى من 

وهل يستحب اإلكثار من الطواف املستقل خارج اْلج والعمرة؟  

 نعم لعموم اْلديث.

 بدع بني يا» قال: ملسو هيلع هللا ىلص النبي أن: ريض اهلل عنه مطعم بن جبري عنف

 الليل من شاء ساعة أية وصَل البيت َبذا طاف أحدا َتنعوا ل!  مناف

دار /222) مكتبة املعارف( والرتمذي/0214. )أخرجه أبو داود )«والنهار

رمحه -ي الوادعوصححه اإلمام  دار السالم(/0834السالم( وابن ماجه )

 (.(231رقم ) "اجلامع الصحيح مما ليس يف الصحيحني"يف  -اهلل
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 .(48)غري أنه رخص فيه ِف الكَلم

                                                 
 وهو يطوف بالكعبة مرّ  ملسو هيلع هللا ىلصأن النبي  :-ريض اهلل عنهام-عن ابن عباس  (48)

 ملسو هيلع هللا ىلصطعه النبي فق ،بإنسان ربط يده إىل إنسان بسري أو بخيط أو بيشء غري ذلك

( حتت باب: الكالم يف 0281)أخرجه البخاري ) .«قده بيده» :بيده ثم قال

 .الطواف(

ف الطوا أن يفتتح يوينبغ: -رمحه اهلل–قال العالمة ابن بطال  

ْن يطوف  م 
، بتوحيد اهلل كام يفتتح الصالة بالتكبري، وخيشع لربه، ويعقل ب ب يْت 

وملعروف من يتعرض، وليسأل غفران ذنوبه والتجاوز عن سيئاته، ويشغل 

عليه -قطعه  ويف -إىل أن قال:-نفسه بذلك وخواطره، ويرتك أمور الدنيا، 

ن م جيوز للطائف فعل ما خّف أنه  :السري من يد الطائف من الفقه -السالم
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األفعال، وأنه إذا رأى منكًرا فله أن يغريه بيده، وإنام قطعه واهلل أعلم ألن 

ْثل ة فعل بالبهائم، وهو م  ة إنام ي  حيح عىل ص رشح ابن بطال". )القود باألزمر

 .(042ص/ 0/ "البخاري

 ةوفيه الكالم يف األمور الواجب: -رمحه اهلل–وقال احلافظ ابن حجر  

 .(428 ص/0/ "فتح الباري"واملستحبة واملباحة. )

والطواف بالبيت كالصالة، إال أن : -رمحه اهلل-وقال شيخ اإلسالم 

مر الطائف وهلذا يؤ .ه فال يتكلم إال بخرياهلل أباح فيه الكالم، فمن تكلم في

ويكون مستور العورة،  ى،والكرب ىالطهارتني الصغر أن يكون متطهراً 

 "تاوىجمموع الف". )التي جيتنبها املصيل والطائف طاهراً  جمتنب النجاسة

 .(080 ص/82/
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وإن كان الطواف كالصَلة ولكنه جيوز للطائف أن يأكل أو يْشب 

 عند اْلاجة.

وال بأس بالرشب يف الطواف : -رمحه اهلل-قال اإلمام ابن قدامة 

. نهمنع م رشب يف الطواف رواه ابن املنذر وقال : ال أعلم أحداً  ملسو هيلع هللا ىلصألن النبي 

 .(010 ص/0/ "املغني")

مجعوا عىل أن للمحرم أن أو: -رمحه اهلل-وقال اإلمام ابن املنذر 

وأمجعوا عىل أن رشب املاء  -إىل أن قال:– يأكل الزيت، والسمن، والشحم

 .(33ص: /البن املنذر / "اإلمجاع". )يف الطواف جائز

 ولكن ينبغي أال خيرج من دائرة اخلشوع والتذلل.

ه أن يكون يف طواف ...: يف سنن الطواف اإلمام النووي رمحه اهللقال 

دب بظاهره وباطنه ويف حاض القلب مالزم األ متذلالً  خاضعاً  خاشعاً 

 .(04 ص/2/ "املجموع رشح املهذب") .ونظره وهيئته حركته
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  (49)جيعل البيت عن يساره - 1

                                                 
يعني: يتوّجه إىل اليمني وجيعل الكعبة عن شامله ليبتدأ الطواف.  ( 49)

 أركان العمرة.والطواف من أعظم 

ن ركن العمرة ومعظمها : إ-رمحه اهلل-قال اإلمام ابن قدامة  

 .(004 ص/0/ "املغني". )الطواف بالبيت

هذا هو الصواب: بعد تقبيل  -رمحه اهلل–والذي قال اإلمام ابن باز 

 حديث كام يف يميض املحرم إىل يمينه وجيعل الكعبة عن يساره،احلجر األسود 

فاستلم اْلجر ثم مىض ... : "صحيح مسلم"خارج  -هريض اهلل عن–جابر 

( وابن جارود يف 8101( والنسائي )232)أخرجه الرتمذي ) .عَل يمينه

 (.صحيححديث  /(434) "املنتقى"
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 .، استحباباً جميع البدن اْلجر اْلسود؟ نعمب اذيوهل حي

اعلم أن صفة الطواف بالبيت : -رمحه اهلل–قال اإلمام الشنقيطي 

لذي فيه احلجر األسود ، فيستقبله، دئ طوافه من الركن اهي أن يبت

مجيع اْلجر  ع بدنهيفيحاذي بجم، يقبله إن مل يؤذ الناس باملزامحة، وويستلمه

فيمر مجيع بدنه عَل مجيع اْلجر وذلك بحيث يصري مجيع اْلجر عن يمينه 

ويصري منكبه اْليمن عند طرف اْلجر ، ويتحقق أنه مل يبق وراءه جزء من 

ره إىل جاعاًل يساْلجر ثم يبتدئ طوافه مارًا بجميع بدنه عَل مجيع اْلجر ، ا

اء ويدور جر بكرس احلجهة البيت ، ثم يميش طائفًا بالبيت ، ثم يمر وراء احل  

وهو املحل  ،، ثم ينتهي إىل ركن احلجر األسودبالبيت. فيمر عىل الركن اليامي
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مم ة، ثم يفعل كذلك، حتى يتاحد، فتتم له هبذا طوافة والذي بدأ منه طوافه

 .(448ص/ 4/ "أضواء البيان") .سبعاً 

ولكن هل َماذاة اْلجر اْلسود بجميع البدن رشط لصحة 

 .الطواف؟ الراجح فَل

وعىل كالم املؤلف جيب أن : -رمحه اهلل–قال اإلمام ابن عثيمني 

وأنه لو حاذاه ولو  ،أنه ليس بواجب :والصواب .حياذي احلجر بكل بدنه

واختاره شيخ اإلسالم، وال حاجة إىل أن حياذي بكل  ،بعض البدن فهو كاف  ب

 .(803 ص/0/ "الرشح املمتع") البدن، نعم إن تيرس فهو أفضل ال شك.

فمن عكس فمىض عَل يساره وجعل الكعبة يمينه ل يصح طوافه  

 عند مجهور العلمء.
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مىض عىل  إذا بدأ من احلجر: -رمحه اهلل-قال اإلمام ابن عبد الرب 

يمينه وجعل البيت عن يساره وذلك أن الداخل من باب بني شيبة أو غريه 

أول ما يبتدئ به أن يأيت احلجر يقصده فيقبله إن استطاع أو يمسحه بيمينه 

 ، طوافهثم أخذ يف ،ويقبلها بعد أن يضعها عليه فإن مل يقدر قام بحذائه فكرّب 

 كعبة إىل الركن الذي الثم يميض عىل يمينه كام وصفت لك عىل باب ال

وهو  ،ثم الركن الثالث وهو اليامي الذي يستلم ،ثم الذي يليه مثله ،يستلم

  .ثم إىل ركن احلجر األسود ،ييل األسود

 ،وهذه طوفة واحدة .وغري واجب   واجب   هذا حكم كل طواف   

يفعل ذلك ثالثة أطواف يرمل فيها ثم أربعة مثلها ال يرمل فيها إذا كان هذا 

 .له يف طواف الدخولك
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إن ف .وهذا كله إمجاع من العلامء أنه من فعل هكذا فقد فعل ما ينبغي

مل يطف كام وصفنا وجعل البيت عن يمينه ومىض من الركن األسود عىل 

 .ه ذلك الطواف عندنازِ ومل جُيْ  ،فقد نكس طوافهيساره 

فقال . واختلف الفقهاء فيمن طاف الطواف الواجب منكوساً 

 وعليه أن ينرصف ،ل جيزئه الطواف منكوساً  :شافعي وأصحاهباممالك وال

 .وهو قول احلميدي وأيب ثور. ألنه كمن مل يطف ،من بَلده فيطوف

فإذا بلغ  ،يعيد الطواف ما دام بمكة :وقال أبو حنيفة وأصحابه

 .الكوفة أو أبعد كان عليه دم وحيزئه
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مالك وكذلك القول عند  .إذا كان بمكة أعاد :وكلهم يقول

ع وعليه أن يرج ،أنه ال جيزئه من الطواف واحداً  نيس شوطاً والشافعي فيمن 

 .من بالده عىل بقية إحرامه فيطوف

 .إن بلغ بلده مل ينرصف وكان عليه دم :وقال أبو حنيفة

ْ  :قال أبو عمر  ملسو هيلع هللا ىلصأن رسول اهلل  :الطواف منكوساً  ز  حجة من مل جي 

 :قالو ،وجعل البيت عن يساره استلم الركن يف أول طوافه وأخذ عن يمينه

ه وفعله مردود علي ،فمن خالف فعله فليس بطائف .«خذوا عني مناسككم»

 .« ّمن أحدث ِف أمرنا ما ليس منه فهو رد» :ملسو هيلع هللا ىلصلقوله 

 .(018-010 ص/4/ "االستذكار")انتهى من 

وكذلك إذا مشى معهفضاً أو مشى قهقرى وجعل البيت عن يمينه،  

 .ل يصح طوافه عَل الراجح

ولو مل جيعل البيت عىل يمينه وال : -رمحه اهلل-قال اإلمام النووي  

ينه و جعل البيت عىل يمأ .وطاف كذلك يساره بل استقبله بوجهه معرتضاً 

 .إىل جهة الباب ففي صحة طوافه وجهان حكامها الرافعي ىومشى قهقر

. كثرينوهو املوافق لعبارة األ :قال .ل يصح :أصحهم :قال الرافعي

 .(08 ص/2/ "املجموع رشح املهذب")
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  (51)ويطوف به

                                                 
 ابتداء الطواف يكون من اْلجر اْلسود، ل من غريه.هذا يدل عىل أن  (51)

مدخل  ال اختالف أن حدّ  :-رمحه اهلل-ي قال الشافعقال اإلمام  

وأن إكامل الطواف إليه، وأحب استالمه حني  ،سودالركن اْلالطواف من 

 موضع فلم حياذ بالركن مل يعتد فإن دخل الطواف ِف ،يدخل الرجل الطواف

 .(023 ص/8/ "األم". )بذلك الطواف

: )يطوف به(، أي: بالكعبة، كام -رمحه اهلل–ثم قول اإلمام ابن باز 

تِيِق قال اهلل تعاىل:  ُفوا بِاْلب يِْت اْلع  ْلي طَّوَّ فال بد من الطواف  .[81]احلج:  ﴾﴿و 

جر من الكعبة ال بجميع الكعبة  كعبة.جيوز االخرتاق بينه وبني ال. فلام كان احل 
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جر:  -رمحه اهلل-قال اإلمام ابن قدامة  أنه من البيت  :ولنايف احل 

من  هو»: جر فقالعن احل   ملسو هيلع هللا ىلص: سألت رسول اهلل روت عائشة قالتبدليل ما 

إن قومك استقرصوا من بنيان »: ملسو هيلع هللا ىلص: قال رسول اهلل وعنها قالت .«البيت

فإن بدا لقومك  ،أعدت ما تركوا منهاولول حداثة عهدهم بالْشك  ،البيت

 ،«من سبعة أذرع من بعدي أن يبنوا فهلمي ْلريك ما تركوا منها فأراها قريباً 

جر مل يطف فمن ترك الطواف باحل   .-ثم ذكر أدلة أخرى– .روامها مسلم

 ملسو هيلع هللا ىلصالنبي  وألن ،كم لو ترك الطواف ببعض البناء ،فلم يصّح  ،بجميع البيت

. «لتأخذوا عني مناسككم»: وقد قال عليه السالم ،جرطاف من وراء احل  

 .(418 ص/0/ "املغني")
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ر ج، وال خيرتق احل  فيطوف سبعاً : -رمحه اهلل-وقال شيخ اإلسالم  

اف أمر بالطواف به، ال بالطو يف طوافه، ملا كان أكثر احلجر من البيت، واهلل

 .(080 ص/82/ "جمموع الفتاوى") .فيه

 :  هذا احلجر يسميه: -رمحه اهلل–ابن عثيمني قال اإلمام  تنبيه مهم 

 ،هذه التسمية خطأ ليس َلا أصللكن ، و"حجر إسامعيل"كثري من العوام 

نت ملا ب جر أن قريشاً ، ألن سبب هذا احل  علم عن هذا احلجرفإن إسامعيل مل ي  

عت مج ، فلامقواعد إبراهيم ممتدة نحو الشامل ، وكانت يف األول عىلالكعبة

 ، قرصت النفقة فصارت ال تكفي لبناء الكعبة عىلوأرادت البناء نفقة الكعبة

ر جِّ ح  ن  و ، والباقي نجعله خارجاً نبني ما حتتمله النفقة :، فقالواقواعد إبراهيم

 حجرته ، ألن قريشاً جراً ح   ي، ومن هنا سمِّ عليه حتى ال يطوف أحد من دونه

لرشح ا") .-ها رىض اهلل عنعائشة ثم ذكر حديث -، حني قرصت هبا النفقة

 .(40 ص/42/ "املمتع
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 ،(51)سبعة أشواط

                                                 
 .مجعوا عىل أن الطواف سبعة أشوا ط: وأ-رمحه اهلل-قال ابن حزم  ( 51)

 .(08)ص:  /البن حزم”مسائل اإلمجاع")

نه.   ومن نيس عدد طوافه فليبن عَل ما تيق 

عىل أنه من يف اإلمجاعات: ...  -رمحه اهلل–قال اإلمام ابن املنذر  

 .(33ص: /البن املنذر / "اإلمجاع". )ليقنيشك يف طوافه بنى عىل ا

 وتشهفط املوالة ِف سبعة أشواط، عَل الراجح. 

فإن ترك املواالة لغري ما ذكرنا : -رمحه اهلل-قال اإلمام ابن قدامة  

 مداً وال فرق بني ترك املواالة ع .يطل بنى وإن مل .وطال الفصل ابتدأ الطواف

 وقال أصحاب .اف حيسب أنه قد أمتهمن الطو مثل من يرتك شوطاً  أو سهواً 
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ه أن ليعالرأي فيمن طاف ثالثة أشوا ط من طواف الزيارة ثم رجع إىل بلده 

 .يعود فيطوف ما بقي

 ،«خذوا عني مناسككم»: وقال ،واىل بني طوافه ملسو هيلع هللا ىلصأن النبي  :ولنا

ت عبادة متعلقة بالبي :أو نقول ،وألنه صالة فيشرت ط كسائر الصلوات

ويرجع يف طول الفصل وقرصه إىل العرف  ،الة كالصالةفاشرتطت هلا املوا

ه إذا كان ل :وقد روي عن أيب عبد اهلل رمحه اهلل رواية أخرى .من غري حتديد

: الوق .وإن قطعه من غري عذر أو حلاجة استقبل الطواف ،عذر يشغله بنى

 : احلسن غيش عليه فحمل إىلوقال .إذا أعيا يف الطواف ال بأس أن يسرتيح

وذلك  .: فإن شاء أمته وإن شاء استأنفقال أبو عبد اهلل .فلام أفاق أمته ،أهله

 .ألنه قطعه لعذر فجاز البناء عليه كام لو قطعه لصالة

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 167 

                                                 

 .(400 ص/0/ "املغني")انتهى من 

وإذا انقطع طوافه بسبب صَلة الفرض فليبن عَل ما انقطع عليه  

 وليواصل طوافه.

 ،وأمجعوا فيمن طاف بعض سبعة: -رمحه اهلل-قال اإلمام ابن املنذر  

ثم قطع عليه بالصالة املكتوبة أنه يبتني من حيث قطع عليه إذا فرغ من 

البن املنذر / "اإلمجاع". )صالته، وانفرد احلسن البرصي، فقال: يستأنف

 .(33ص: /

وإن أقيمت الصالة أو حضت : -رمحه اهلل-وقال اإلمام ابن قدامة  

أنه إذا تلبس  :ومجلة ذلك. إذا صىل بنىجنازة وهو يطوف أو يسعى ف

بالطواف أو بالسعي ثم أقيمت املكتوبة فإنه يصيل مع اجلمعة يف قول أكثر 
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وأصحاب  ،وأبو ثور ،والشافعي ،وعطاء ،وسامل ،أهل العلم منهم ابن عمر

: يميض يف طوافه وال يقطعه وقال مالك .روي ذلك عنهم يف السعي .الرأي

وقت الصالة ألن الطواف صالة فال يقطعه لصالة إال أن خياف أن يض ال

 .أخرى

 ،«إذا أقيمت الصَلة فَل صَلة إل املكتوبة»: ملسو هيلع هللا ىلصولنا قول النبي 

ت وإذا ثبت ذلك يف الطواف بالبي .والطواف صالة فيدخل حتت عموم اخلرب

ده ففي السعي بني الصفا واملروة أوىل مع أنه قول ابن عمر ومن مع تأكّ 

 وإذا صىل بنى عىل .ومل نعرف هلم يف عرصهم خمالفاً  .علمسميناه من أهل ال

 : وال نعلمقال ابن املنذر .طوافه وسعيه يف قول من سمينا من أهل العلم

 وقول اجلمهور أوىل ْلن   .: يستأنفخالف يف ذلك إال احلسن فإنه قال أحداً 
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 وكذلك اْلكم ِف .هذا فعل مْشوع ِف أثناء الطواف فلم يقطعه كاليسري

نازة إذا حرضت يصيل عليها ثم يبني عَل طوافه ْلهنا تفوت بالتشاغل اجل

  .عنها

 .(400 ص/0/ "املغني")انتهى من 

نعم، يكثر النداء لصالة اجلنائز يف املسجد احلرام بعد الصلوات  

اخلمس. فينبغي للطائف أن يصيل عىل امليت ثم يواصل طوافه. ذلك ألن 

 الراجح: جواز قطع الطواف حلاجة.

 .واختار اجلمهور قطعه للحاجة: -رمحه اهلل-قال احلافظ ابن حجر  

 .(424ص/ 0/ "فتح الباري")

 والصالة عىل جنازة من احلاجة، وهي ال تستغرق وقتًا طوياًل.
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 .حيث انقطعفإذا أراد مواصلة الطواف فليبدأ من  

حيث قطع الطواف يف أثنائه : -رمحه اهلل-قال اإلمام النووي 

أنه  :صحابوقلنا يبني عىل املايض فظاهر عبارة مجهور األ بحدث أو غريه

كان  إن ":احلاوي"وقال املاوردي يف  .يبنى من املوضع الذي كان وصل إليه

 سود عاد فابتدأكامل طوفة بوصوله إىل احلجر األإخروجه من الطواف عند 

ل ثناء طوفة قبأوإن كان خروجه يف  .سودالطوافة التي تليها من احلجر األ

سود فوجهان )أحدمها( يستأنف هذه الطوفة من أوهلا وصوله إىل احلجر األ

يبنى عَل ما مىض منها ويبتدئ من  :وأصحهم .ن لكل طوفة حكم نفسهاأل

وصحح  ،وحكى هذين الوجهني أيضا الدارمي .املوضع الذي كان وصله
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 اهللو ،كام ذكرناه أوالً  البناء كم صححه املاوردي وهو مقتىض كَلم اجلمهور

 .(41 ص/2/ "املجموع رشح املهذب". )أعلم

: ويكون ابتداؤه من احلجر يعني  -رمحه اهلل–أمحد اإلمام ل وقوأما 

 . )كام يفأنه يبتدئ الشو ط الذي يقطعه من احلجر حني رشع يف البناء

 .(400ص/0/ "املغني"

 فهذا حممول عىل االستحباب.

جائز أيضاً مع أن امليش وجيوز الطواف راكباً لعذر. وأما بغري عذر ف 

 أفضل.

لعلة  ومن طاف وسعى حمموالً : -رمحه اهلل-قال اإلمام ابن قدامة  

يف صحة طواف الراكب إذا كان له  ال نعلم بني أهل العلم خالفاً ، أجزأه
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طاف يف حجة الوداع عىل بعري  ملسو هيلع هللا ىلصأن النبي  :فإن ابن عباس روى ،عذر

ي أملسو هيلع هللا ىلص وت إىل رسول اهلل : شكعن أم سلمة قالتو .يستلم الركن بمحجن

: جابر وقال .متفق عليهام ،«طوِف من وراء الناس وأنت راكبة»: أشتكي فقال

عىل راحلته بالبيت وبني الصفا واملروة لرياه الناس وليرشف  ملسو هيلع هللا ىلصطاف النبي 

 .واملحمول كالراكب فيام ذكرناه .عليهم ليسألوه فإن الناس غشوه

 ذكر اخلالف، إىلف–غري عذر ل أو حمموالً  : فأما الطواف راكباً فصل

: جيزئه وال يشء عليه اختارها أبو بكر وهي مذهب والثالثة -أن قال:

ول ألحد : ال ققال ابن املنذر .طاف راكباً  ملسو هيلع هللا ىلصابن املنذر ألن النبي و ،الشافعي

 ،زأهفكيفام أتى به أج وألن اهلل تعاىل أمر الطواف مطلقاً  .ملسو هيلع هللا ىلصمع فعل النبي 
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فض ألن أ وال خالف يف أن الطواف راجالً  .غري دليلول جيوز تقييد املطلق ب

 .يف غري حجة الوداع طاف مشياً  ملسو هيلع هللا ىلصوالنبي  طافوا مشياً  ملسو هيلع هللا ىلصأصحاب النبي 

 .(400 ص/0/ "املغني")انتهى من 

 ؟ومن طاف وهو َممول، هل يكون الطواف للمحمول أم للحامل 

كان  ومن طيف به حمموالً : -رمحه اهلل-قال اإلمام ابن قدامة  

 العذر فال خيلو أما أن يقصد   أما إذا طيف به حمموالً  .واف له دون حاملهالط

 أو يقصدا ،عن املحمول فيصح عنه دون احلامل بغري خالف نعلمه مجيعاً 

أو يقصد كل واحد  ،وال يشء للمحمول عن احلامل فيقع عنه أيضاً  مجيعاً 

قويل  وهذا أحد ،منهام الطواف عن نفسه فإنه يقع للمحمول دون احلامل

 وقال أبو حنيفة : يقع .يقع للحامل ألنه الفاعل :والقول اآلخر .الشافعي
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جزأ الطواف عنه كام لو مل ينو أكل واحد منهام طائف بنية صحيحة فهلام ألن 

ا وهذ ،وألنه لو محله بعرفات لكان الوقوف عنهام كذا ههنا ،صاحبه شيئاً 

 .(810 ص/0/"املغني"). القول حسن

 كل  ، بل عَلساهل ِف الختَلط بني الرجال والنساءول ينبغي الت 

 .َمرم وَمرمة تقوى اهلل بقدر اإلمكان بعدم الختَلط ْلنه سبب الفساد

أخربي عطاء إذ منع ابن هشام النساء الطواف مع  :قال ابن جريج

 :قلت ؟مع الرجال ملسو هيلع هللا ىلصوقد طاف نساء النبي  كيف يمنعهنّ  :الرجال قال

 :قلت .إي لعمري لقد أدركته بعد احلجاب :لقا ؟أبعد احلجاب أو قبل

 -نهاريض اهلل ع-كانت عائشة  .مل يكن خيالطن :قال ؟كيف خيالطن الرجال

انطلقي نستلم يا أم  :فقالت امرأة ،تطوف حجرة من الرجال ال ختالطهم
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وأبت خيرجن متنكرات بالليل فيطفن مع  .انطلقي عنك :قالت .املؤمنني

 .دخلن البيت قمن حتى يدخلن وأخرج الرجال إذا كنّ  ولكنهنّ  ،الرجال

وما  :لتق .وكنت آيت عائشة أنا وعبيد بن عمري وهي جماورة يف جوف ثبري

رأيت غري ذلك و هي يف قبة تركية هلا غشاء وما بيننا وبينها :قال ؟حجاهبا

 ((.0202)أخرجه البخاري ) .عليها درعا مورداً 

املهملة وسكون اجليم )حجرة( بفتح : -رمحه اهلل–قال الكرماي 

ل يعني حمجوزا بينهام وبني الرجا :وقيل .وبالراء أي ناحية من الناس معتزلة

 .(082ص/ 2/ "الكواكب الدراري يف رشح صحيح البخاري". )بثوب

)انطلقي عنك( ليس املراد أمرها : -رمحه اهلل–وقال الكوراي 

ا ال ار؛ إذ معلوم أهنبذلك؛ بل كالم عىل طريق الزجر، مثله غري يف مقام اإلنك
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الكوثر اجلاري إىل رياض أحاديث ") تدل غريها عىل ما ال ترضاه لنفسها.

 .(02 ص/4/للكوراي احلنفي/ "البخاري

واف  مل يكن بني ط :يعني: -رمحه اهلل–وقال الشيخ حممد الكشمريي 

الرجال والنساء امتياز  باعتبار الوقت، بل كان باعتبار املكان، فكان الرجال 

نر  ْن حوهلم. وإذن دائرهت 
يطوفون  بالبيت قريًبا منه، وكانت النساء يطفن م 

قوله: )رأيت عليها درًعا مورًدا( أي وقع  برصي عليها اتفاًقا،  تكون أوسع.

-888 ص/0/ "فيض الباري عىل صحيح البخاري") فرأيتها كذلك.

880). 
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سم اهلل اب)بيمينه إن تيَس ويقول :  وإذا حاذى الركن اليمِّن استلمه

 .(52)ول يقبله (واهلل أكرب

                                                 
 .إن الركن اليمِّن يستلم ول يقبل (52)

وثبت عنه أنه استلم الركن : -رمحه اهلل–القيم  قال اإلمام ابن 

 "عادزاد امل". )ومل يثبت عنه أنه قبله وال قبل يده عند استالمه ،اليامي

 .(812 ص/8/

 وهل يكرب  عند استَلم الركن اليمِّن؟ اختلف فيه العلمء. 

بعد  -رمحه اهلل-مل يذكر املؤلف : -رمحه اهلل–قال اإلمام ابن عثيمني  

واب: واجل التكبري عند احلجر ماذا يقول عند استالمه الركن اليامي؟أن ذكر 

أنه ال يقول شيئًا، فيستلم بال قول، وال تكبري وال غريه؛ ألن ذلك مل يرد عن 
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فإن شق عليه استَلمه تركه ومىض ِف طوافه ول يشري إليه ول يكرب 

 .(53)ملسو هيلع هللا ىلص؛ ْلن ذلك مل ينقل عن النبي 

                                                 

والقاعدة الفقهية األصولية الرشعية أن كل ما وجد سببه يف عهد  .ملسو هيلع هللا ىلصالنبي 

امي فالركن الي ، ومل يفعله، فالسنة تركه، وهذا قد وجد سببه،ملسو هيلع هللا ىلصالرسول 

يستلمه، ومل يكن يكرب، وعىل هذا فال يسن التكبري عند  ملسو هيلع هللا ىلصكان الرسول 

 .(840 ص/0/ "الرشح املمتع") استالمه.

 إذا مل يستطع استالم الركن اليامي: -رمحه اهلل–قال اإلمام ابن عثيمني  (53)

 .(840 ص/0/ "الرشح املمتع") .دفإنه ال يشري إليه؛ ألنه مل ير  
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 ،كم ذكرنا سابقاً  (54)لهأما اْلجر اْلسود فكلم حاذاه استلمه وقب  

                                                 
 ملسو هيلع هللا ىلصكان النبي عبد العزيز بن أيب رواد، عن نافع، عن ابن عمر قال: عن  (54)

، قال: وكان ابن عمر ةل يدع أن يستلم الركن اليمِّن واْلجر ِف كل طوف

( والفاكهي 8023( وأبو عوانة يف مسنده )0202)أخرجه أبو داود ) يفعله.

 من أجل ابن أيب رواد(. سنده حسن/(22أخبار مكة )

ويستلم الركنني األسود واليامي : -رمحه اهلل–دامة قال اإلمام ابن ق

 وإن مل يتمكن من -إىل قوله:–ن ابن عمر ثم ذكر حديث اب–يف كل طوافه 

 ،مروممن رأى تقبيل اليد عند استالمه ابن ع .تقبيل احلجر استلمه وقبل يده

 ،اءعطو ،سعيد بن جبريو ،وابن عباس ،وأبو سعيد ،وأبو هريرة ،وجابر
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وإل أشار إليه وكرب  
(55). 

                                                 

وقال مالك : يضع يده  .إسحاقو ،الشافعيو ،الثوريو ،يوبأو ،عروةو

 .عىل فيه من غري تقبيل وروي أيضا عن القاسم بن حممد

استلمه وقبل يده أخرجه مسلم وفعله أصحاب  ملسو هيلع هللا ىلصأن النبي  :ولنا

وتبعهم أهل العلم عىل ذلك فال يعتد بمن خالفهم وإن كان يف يده  ملسو هيلع هللا ىلصالنبي 

 .لمهيشء يمكن أن يستلم احلجر به است

 .(011 ص/0/ "املغني")انتهى من 

ريض - عن ابن عباسنعم، كلام مّر عىل الركن األسود يستحب التكبري. ف (55)

بالبيت عَل بعري كلم أتى الركن أشار إليه ملسو هيلع هللا ىلص طاف النبي  :قال -اهلل عنهام
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( وقال: باب التكبري عند 0200. )أخرجه البخاري )بيشء كان عنده وكرب  

 الركن(.

وفيه استحباب التكبري عند : -رمحه اهلل–ظ ابن حجر قال احلاف 

 .(402 ص/0/ "فتح الباري"طوفة. ) الركن األسود يف كل

لذي ا: الركن اليمِّن، والركن ول يستلم إل الركنان اليمنيني، ومها

– عبد اهلل بن عمرفال، حلديث وأما الركنان الشامياي  فيه اْلجر اْلسود.

 .نييمس إل اليمني ملسو هيلع هللا ىلصا اْلركان فإِّن مل أر رسول اهلل أمقال:  -ريض اهلل عنهام

 ((.0020( ومسلم )3230)أخرجه البخاري )

لركن ا :واملراد بالركنني اليامنيني: -رمحه اهلل-قال اإلمام النووي  

هة لكونه إىل ج يويقال له العراق ،اليامي والركن الذي فيه احلجر األسود
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 ان تغليباً ويقال هلام اليامني .نه إىل جهة اليمنوقيل للذي قبله اليامي أل .العراق

للشمس  (القمران)و ،لالب واألم (األبوان) :ألحد االسمني كام قالوا

 ،ونظائره مشهورة .-ريض اهلل عنهام-أليب بكر وعمر  (رانالعم  )و ،والقمر

 .تارة بغري ذلكو ،ة كالعمرينوتارة باخلفّ  ،فتارة يغلبون بالفضيلة كاألبوين

ني ويقال للركن :قال العلامء ."هتذيب األسامء واللغات"سطته يف وقد ب

 .الشاميان لكوهنام بجهة الشام -بكرس احلاء-جر اآلخرين اللذين يليان احل  

فلهذا مل  ،بخالف الشاميني ،ملسو هيلع هللا ىلصبراهيم إفاليامنيان باقيان عىل قواعد  :قالوا

العراقي من  نإثم  .ملسو هيلع هللا ىلصبراهيم إلم اليامنيان لبقائهام عىل قواعد واست  . يستلام

ع فاختص لذلك م ،وهي احلجر األسود ،اليامنيني اختص بفضيلة أخرى

 :قال القايض .واهلل أعلم ،االستالم بتقبيله ووضع اجلبهة عليه بخالف اليامي
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 .وقد اتفق أئمة األمصار والفقهاء اليوم عىل أن الركنني الشاميني ال يستلامن

 ،ول من بعض الصحابة وبعض التابعنينام كان اخلالف يف ذلك العرص األإو

 .(13-14 ص/2/ "رشح النووي عىل مسلم") ثم ذهب

فالركن األسود يستلم ويقبل، : -رمحه اهلل-وقال شيخ اإلسالم  

واليامي يستلم وال يقبل، واآلخران ال يستلامن وال يقبالن . واالستالم هو 

ض وسائر ما يف األر مسحه باليد . وأما سائر جوانب البيت، ومقام إبراهيم،

، ملسو هيلع هللا ىلصمن املساجد، وحيطاهنا، ومقابر األنبياء، والصاحلني، كحجرة نبينا 

الذي كان يصيل فيه، وغري ذلك من مقابر  ملسو هيلع هللا ىلصومغارة إبراهيم، ومقام نبينا 

األنبياء والصاحلني، وصخرة بيت املقدس، فال تستلم، وال تقبل، باتفاق 

 .(080 ص/82/ "جمموع الفتاوى") .األئمة
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ركن احلجر األسود: الركن  -رمحه اهلل–سمى اإلمام النووي نبيه: ت 

والذي يف اخلريطة التي يف الباب الثاي: أن الركن العراقي هو الذي  العراقي.

 بعد ركن احلجر األسود. نعم، حصل خالف بني العلامء يف التسمية.

ر جالركن الذي ييل احل  : -رمحه اهلل-قال شيخ اإلسالم ابن تيمية  

ر جخر الذي ييل احل  الركن اآلو ،الركن الشامييسمى ن ناحية املرشق وم

الركن  :لوقد يسمى األو .الركنني الشاميني :يسميان مجيعاً و ،الركن الغريب

 .الركن البرصي :سودوركن اْلجر اْل .الركن الشامي :الثايو ،العراقي

مى هو ويس .ةبال اختالف يف العبار اليمِّن :نه يسمىإما الركن الرابع فأو

البن /"رشح عمدة الفقه". )الركنني اليمنيني :سودوركن احلجر األ

 (.433ص/0/تيمية
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وهو اإلرساع ِف امليش مع تقارب اخلطى  -ل ويستحب الرم

  (56)ِف الثَلثة اْلشواط اْلوىل من طواف القدوم -

                                                 
نبي يف صفة حجة ال -ريض اهلل عنهام–كام يف حديث جابر بن عبد اهلل  (56)

 ((.0802. )أخرجه مسلم )ومشى أربعاً  فرمل ثَلثاً : ... ملسو هيلع هللا ىلص

 .بع طوافاتوفيه أن الطواف س: -رمحه اهلل-وقال اإلمام النووي 

بع عىل عادته يف األر الرمل يف الثالث األول ويميش أيضاً وفيه أن السنة 

 .وهو اخلبب ،مع تقارب اخلطا الرمل هو أرسع امليش :قال العلامء .األخرية

 .(003ص/ 2/ "رشح النووي عىل مسلم")

 وِف أي  طواف يْشع الرمل؟
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ستحب الرمل وال ي :قال أصحابنا: -رمحه اهلل–قال اإلمام النووي 

ذا طاف يف غري حج أو عمرة فال إأما  .ال يف طواف واحد يف حج أو عمرةإ

نام يرسع يف واحد إو ،يف كل طواف حج وال يرسع أيضاً  .رمل بال خالف

تصور وي ي،سع أصحهام طواف يعقبه ،وفيه قوالن مشهوران للشافعي .منها

طواف  ر يفوال يتصو ،فاضةويتصور يف طواف اإل ،ذلك يف طواف القدوم

 يسواء أراد السع ،ل ِف طواف القدومإأنه ل يَسع  :والقول الثاِّن .الوداع

. مواهلل أعل ،ل طواف واحدإذ ليس فيها إويَسع ِف طواف العمرة  .بعده أم ل

 .(003ص/ 2/ "رشح النووي عىل مسلم")
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ثة الرمل يف األشوا ط الثال يسنّ : -رمحه اهلل–وقال اإلمام الشنقيطي 

أو  ،طواف عمرة، سواء كان ل من أول طواف يطوفه القادم إىل مكةواأل  

 .(444ص/ 4/ "أضواء البيان". )طواف قدوم ِف حج

 وليس عَل أهل مكة رمٌل.

وهذا  .وليس عىل أهل مكة رمل: -رمحه اهلل–قال اإلمام ابن قدامة 

وكان ابن عمر إذا أحرم من  ،-رمحة اهلل عليهام-قول ابن عباس وابن عمر 

وهذا ألن الرمل إنام رشع يف األصل إلظهار اجللد والقوة ألهل  ،ة مل يرملمك

واحلكم فيمن أحرم من مكة حكم  .وهذا املعنى معدوم يف أهل البلد ،البلد

 "املغني". )وألنه أحرم من مكة أشبه أهل البلد ،أهل ملا ذكرنا عن ابن عمر

 .(010 ص/0/
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 ًا َشء.ول جيب عَل من ترك الرمل عمدًا أو نسيان

 .ومن نيس الرمل فال إعادة عليه: -رمحه اهلل-قال اإلمام ابن قدامة 

إنام كان كذلك ألن الرمل هيئة فال جيب برتكه إعادة وال يشء كهيئات 

وكاالضطباع يف الطواف ولو تركه عمدا مل يلزمه يشء أيضا وهذا  ،الصالة

ألن و -إىل أن قال: ثم ذكر القول الثاي مع الرد عليه–قول عامة الفقهاء إال 

طواف القدوم ال جيب برتكه يشء فرتك صفة فيه أوىل أن ال جيب هبا ألن ذلك 

 .(010 ص/0/ "املغني". )ال يزيد عىل تركه

 وإذا فاته الرمل ِف الثَلثة اْلوىل، هل يرمل فيم بعدها؟ اجلواب: ل.

 فإن ترك الرمل فيها مل يقضه يف: -رمحه اهلل-قال اإلمام ابن قدامة 

األربعة الباقية ألهنا هيئة فات موضعها فسقطت كاجلهر يف الركعتني األولتني 
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وألن امليش هيئة يف األربعة كام أن الرمل هيئة يف الثالثة فإذا رمل يف األربعة 

األخرية كان تاركا للهيئة يف مجيع طوافه كتارك اجلهر يف الركعتني األولتني 

 .(010ص/ 0/ "غنيامل". )من العشاء إذا جهر يف اآلخرين

 فيم عدا الركنني -الذي ِف ثَلثة اْلشواط اْلول–وهل يكون الرمل 

 اليمنيني فقط أم من اْلجر اْلسود حتى يعود إليه كامًَل؟

يكون الرمل فيام عدا الركنني اليامنيني، كام ذكر يف كان ِف بداية اْلمر 

 عمرة القضية يف العام السابع.

 ملسو هيلع هللا ىلص: قدم رسول اهلل قال-نهامريض اهلل ع–عن ابن عباس ف

إنه يقدم عليكم غدا  :وأصحابه مكة وقد وهنتهم محى يثرب قال املرشكون

نبي وأمرهم ال .فجلسوا مما ييل احلجر ،قوم قد وهنتهم احلمى ولقوا منها شدة

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 191 

                                                 

 .ملريى املرشكون جلده ويمشوا ما بني الركننيأن يرملوا ثالثة أشوا ط  ملسو هيلع هللا ىلص

هؤالء أجلد من  ؟زعمتم أن احلمى قد وهنتمهؤالء الذين  :فقال املرشكون

ومل يمنع أن يأمرهم أن يرملوا األشوا ط كلها إال  :قال ابن عباس .كذا وكذا

 ((.0822( ومسلم )0218. )أخرجه البخاري )اإلبقاء عليهم

الرمل من احلجر األسود إىل أن يعود  :ملسو هيلع هللا ىلصآخر أمر النبي ثم كان 

 يف حجة الوداع، يف العام العارش. إليه، أي: عدم امليش بني الركنني، وذلك

 : رأيت رسول اهللأنه قال -ريض اهلل عنهام-عن جابر بن عبداهلل ف

. )أخرجه مسلم رمل من احلجر األسود حتى انتهى إليه ثالثة أطواف ملسو هيلع هللا ىلص

(0820.)) 
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من  ملسو هيلع هللا ىلص: رمل رسول اهلل قال -ريض اهلل عنهام-عن ابن عمر و

 ((.0828رجه مسلم ). )أخاحلجر إىل احلجر ثالثا ومشى أربعاً 

وطريق اجلمع أن حديث ابن : -رمحه اهلل-قال اإلمام النووي 

عباس كان يف عمرة القضاء سبع من اهلجرة قبل فتح مكة وكان أهلها 

وحديث ابن عمر وجابر كان يف حجة الوداع سنة عرش  .مرشكني حينئذ

/ 2/ "املجموع رشح املهذب". )خذ به واهلل أعلمفيكون متأخرا فيتعني األ

 .(48ص

فإن الرمل : -رمحه اهلل-وهو مذهب اجلمهور. قال اإلمام ابن قدامة 

يميش ِف  لسنة يف األشوا ط الثالثة بكامهلا يرمل من احلجر إىل أن يعود إليه 

-وابن الزبري  ،وابن مسعود ،وابن عمر ،روي ذلك عن عمر .َشء منها
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 ،الشافعيو ،ثوريالو ،مالكو ،النخعيو ،وبه قال عروة ،-ريض اهلل عنهم

 .(010 ص/0/ "املغني". )وأصحاب الرأي

 وليس عَل من طاف راكبًا الرمل.

فال رمل  أو حمموالً  إذا طاف راكباً : -رمحه اهلل-قال اإلمام ابن قدامة 

فعله وال مل ي ملسو هيلع هللا ىلصألن النبي  ،واألول أصح .به بعريه : خيّب وقال القايض .عليه

 .(400 ص/0/ "املغني". )وألن معنى الرمل ال يتحقق فيه ،أمر به

حول الكعبة، أهيام أفضل  وإذا ثقل عَل املحرم الرمل لزحام الناس 

 .رمل ملسو هيلع هللا ىلصفالثاِّن أفضل ْلن النبي له: امليش حول الكعبة أم الرمل بعيدًا منها. 

فإن مل يكن الرمل للزمحة كان : -رمحه اهلل-قال شيخ اإلسالم  

 .ربه إىل البيت بدون الرملضل من قخروجه إىل حاشية املطاف، والرمل أف
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وجيوز أن يطوف  .ن البيت مع إكامل السنة فهو أوىلوأما إذا أمكن القرب م

 .ن السقائف املتصلة بحيطان املسجدمن وراء قبة زمزم، وما وراءها م

 .(088ص/ 82/ "جمموع الفتاوى")

قال: )فلو مات : -رمحه اهلل-قال أبو البقاء الدمياطي الشافعي  

رب لزمحة .. فالرمل مع بعد أوىل(؛ ألن القرب فضيلة تتعلق الرمل بالق

لة املتعلقة ضيبموضع العبادة، والرمل فضيلة تتعلق بنفس العبادة، والف

 ص/0/للدمياطي/ "النجم الوهاج يف رشح املنهاج") .بنفس العبادة أوىل

410). 

أما إذا كان التباعد يؤدي إىل أن يطوف خارج املسجد فَل يصح  

 طوافه.
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وأمجعوا عىل أن الطواف ال جيزئه : -رمحه اهلل–قال اإلمام ابن املنذر  

 وأمجعوا عىل أن الطواف جيزىء من وراء السقاية. من خارج املسجد.

 .(01ص /لإلمام ابن املنذر / "اإلمجاع")

قد ذكرنا انه يستحب القرب من : -رمحه اهلل-وقال اإلمام النووي  

وز نه جيأصحاب عىل الشافعي واألواتفقت نصوص  .الكعبة بال خالف

ف مجعوا عَل أنه لو طاأو .مجع املسلمون عىل هذاأو .التباعد ما دام يف املسجد

رش ط الطواف وقوعه يف املسجد  :قال أصحابنا .خارج املسجد مل يصح

فيه بني الطائف والبيت كالسقاية والسوارى  وال بأس باحلائل .احلرام

وعند باب  ،وأروقته ، أخريات املسجدوجيوز الطواف يف :قالوا .وغريها

 .(01 ص/2/ "املجموع رشح املهذب". )املسجد من داخله
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ع املسجد فاتسع املطاف جاز الطواف ِف التوسعة   وكذلك إذا ُوسِّ

 ْلن توسعة املسجد داخل ِف اسم املسجد.

واتفق أصحابنا عىل أنه لو وسع : -رمحه اهلل-قال اإلمام النووي  

 وهو اليوم أوسع مما كان يف ،طاف وصح الطواف يف مجيعهاملسجد اتسع امل

/ 2/ "املجموع رشح املهذب". )بزيادات كثرية زيدت فيه ملسو هيلع هللا ىلصزمان النبي 

01). 

الطواف عَل سطح املسجد وهو أرفع  -عَل الراجح–وجيوز أيضًا  

 من الكعبة.

قال الرافعي فان جعل سقف : -رمحه اهلل-قال اإلمام النووي  

نه ال جيوز أ "العداة"فقد ذكر صاحب  .من سطح الكعبةاملسجد أعىل 
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زم قوله ل لو صّح  :وأنكره عليه الرافعي وقال ،الطواف عىل سطح املسجد

مل يصح الطواف حول  -والعياذ باهلل-لو اهندمت الكعبة  :منه أن يقال

وقد جزم  .وهذا الذي قاله الرافعي هو الصواب .وهو بعيد ،عرصتها

إن ارتفع عن و نه لو طاف عىل سطح املسجد صّح أيقه بالقايض حسني يف تعل

 ،كام جيوز أن يصيل عىل أيب قبيس مع ارتفاعه عىل الكعبة :قال .حماذاة الكعبة

 .(01 ص/2/ "املجموع رشح املهذب". )واهلل أعلم

وهل جيوز الطواف عَل سطح املسعى؟ ل جيوز ْلن املسعى ليس من  

 املسجد اْلرام.

ا الذين يطوفون عىل السطح فإذ: -رمحه اهلل–ثيمني قال اإلمام ابن ع 

بلغوا املسعى ضاق املطاف فبعضهم ينزل إىل املسعى، فهل نقول: إن هؤالء 
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 ؟ْلن املسعى ليس من املسجدطافوا جزءًا من الشو ط خارج املسجد 

، ولكن إن كان الذي أوجب إهنم طافوا خارج املسجد :نقول ،اجلواب: نعم

الضنك، والناس متالصقون فنرجو أن يكون ذلك هلم ذلك هو الضيق و

 ص/0/ "الرشح املمتع") .ولكن للرضورةجمزئًا عىل ما يف ذلك من الثقل، 

820). 

 أما بدون الضورة فال يصح الطواف فيه. 

ن الطواف ال يكون إال حول : إ-رمحه اهلل–قال اإلمام ابن عثيمني  

رت ط ؛ وهلذا قال العلامء: يش﴾هرا بيتي للطائفني﴿وطِّ الكعبة؛ لقوله تعاىل: 

لصحة الطواف أن يكون يف املسجد احلرام، وأنه لو طاف خارج املسجد ما 

أن يطوف حول املسجد احلرام من خارج  -مثالً -أجزأه؛ فلو أراد اإلنسان 

فإنه ال جيزئ؛ ألنه يكون حينئذ طائفًا باملسجد ال بالكعبة؛ أما الذين يطوفون 

أو حتت، فهؤالء جيزئهم الطواف؛ وعىل هذا جيب  يف نفس املسجد سواء فوق

 .احلذر من الطواف يف املسعى، أو فوقه؛ ألن املسعى ليس من املسجد

 .(01 ص/4/ "تفسري القرآن للعثيمني")
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 ،(57)للرجل خاصة

                                                 
وأمجعوا أنه ليس عىل النساء رمل : -رمحه اهلل-قال اإلمام ابن عبد الرب  (57)

ذلك أمجعوا وك .صفا واملروةوال هرولة يف سعيهن بني ال ،يف طوافهن بالبيت

وهم املتمتعون  حرم باحلج من مكة من غري أهلهاأعىل أن ال رمل عىل من 

 ص/4/ "االستذكار". )ألهنم قد رملوا يف حني دخوهلم حني طافوا للقدوم

013-012). 

ل  عىل النساء : -رمحه اهلل-وقال اإلمام ابن املنذر   م  وأمجعوا أال ر 

البن املنذر / "اإلمجاع". )ي بني الصفا واملروةحول البيت، وال يف السع

 .(33ص: /
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دوم ِف مجيع ِف طواف الق ( 58)طبعضكم يستحب للرجل أن ي

، والضطباع: أن جيعل وسط ردائه حتت منكبه اْليمن ، اْلشواط

 .(59)وطرفيه عَل عاتقه اْليَس

                                                 
وقال ابن املنذر : أمجع أهل العلم عىل : -رمحه اهلل-قال اإلمام ابن قدامة  (58)

هن وليس علي ،أنه ال رمل عىل النساء حول البيت وال يبن الصفا واملروة

ظهار اجللد وال يقصد ذلك يف حق إوذلك ألن األصل فيهام  .اضطباع

ويف الرمل واالضطباع تعرض  ،وْلن النساء يقصد فيهن السهف ،لنساءا

 .(402 ص/0/ "املغني". )للتكشف

وأصحابه اعتمروا  ملسو هيلع هللا ىلص: أن رسول اهلل -ريض اهلل عنهام–عن ابن عباس  (59)

 هم قد قذفوها عىلمن اجلعرانة فرملوا بالبيت وجعلوا أرديتهم حتت آباط
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( 0224( وأبو داود )0308))أخرجه اإلمام أمحد  .عواتقهم اليرسى

 (.صحيح/(08402) "الكبري"والطرباي يف 

انة هي فائدة:   ْعر 
 ،وهي إىل مكة أقرب ،ماء  بني الطائف ومكةاجل 

نني وأحرم منه  ملسو هيلع هللا ىلصنزهلا النبي  ازن مرجعه من غزاة ح  و   ملسو هيلع هللا ىلصملا قسم غنائم ه 

 .(411ص/ 0/لياقوت احلموي/ "معجم البلدان". )وله فيه مسجد

واالضطباع سنة  :قال أصحابنا: -رمحه اهلل-ام النووي وقال اإلم

وهو  ،فيه احلديث يف سنن أيب داود والرتمذى وغريمها وقد صّح  ،يف الطواف

 ،يمن وجيعل طرفيه عىل عاتقه األيرسأن جيعل وسط ردائه حتت عاتقه األ

 الضطباع ِف طواف يسن   نم يسن  إو :قالوا .يمن مكشوفاً ويكون منكبه األ

/ 2/ "رشح النووي عىل مسلم". )واهلل أعلم ،لرمل عَل ما سبق تفصيلهفيه ا

 .(003ص

 ،حد  وا ءلكن يفرتق الرمل واالضطباع يف يش: -رمحه اهلل–وقال 

يف  وأما الرمل إنام يسنّ  ،أن الضطباع مسنون ِف مجيع الطوفات السبع :وهو

 "ذباملجموع رشح امله". )واخرربع األيف األ ويميش ،ولالثالث األ  

 .(81 ص/2/

رك الرمل واالضطباع فال وإن ت: -رمحه اهلل-وقال شيخ اإلسالم  

 .(088 ص/82/ "جمموع الفتاوى") .يشء عليه
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الذكر والدعاء بم تيَس ِف مجيع ويستحب اإلكثار من 

 .(61)اْلشواط

                                                 
 كم أن الصَلة تْشع فيه ذكر اهلل فكذلك الطواف. (61)

جرير عن من طريق  (121)يف سننه برقم الرتمذي  وقد أخرجه 

الطواف » :قال ملسو هيلع هللا ىلصلنبي : أن اء بن السائب عن طاوس عن ابن عباسعطا

حول البيت مثل الصَلة إل أنكم تتكلمون فيه فمن تكلم فيه فَل يتكلمن إل 

  .«بخري

 :وقد روي هذا احلديث عن ابن طاوس وغريه الرتمذي:قال  ثم

إال من حديث عطاء  وال نعرفه مرفوعاً  .موقوفاً عن ابن عباس  :عن طاوس

العلم يستحبون أن ال يتكلم والعمل عىل هذا عند أكثر أهل  .بن السائب
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. )انتهى من الرجل يف الطواف إال حلاجة أو بذكر اهلل تعاىل أو من العلم

 .(810ص/0/ "سنن الرتمذي"

ألن عطاء بن السائب اختلط بآخره،  الرواية املرفوعة ضعيفة نعم،

 وجرير ليس من املتقدمني الذين رووا عن عطاء قبل اختالطه، كام مّر بنا.

 .ية املوقوفة فصحيحةوأما الروا

الطواف بالبيت صَلة  :بن عباس قالان طاوس عن أبيه عن عن اب

( 08200. )أخرجه ابن أيب شيبة املصنف برقم )فأقلوا الكَلم فيه

 (.صحيح/

 وهذا هو العمل عند العلامء كام قاله اإلمام الرتمذي.

وأمجعوا عىل مرشوعية الذكر والدعاء : -رمحه اهلل-بل قال ابن حزم 

 (.08ص: / /البن حزم"مسائل اإلمجاع") .حال الطواف والسعي
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دعاء خمصوص ول ذكر خمصوص، بل يدعو  وليس ِف الطواف

 .(61)ويذكر اهلل بم تيَس من اْلذكار واْلدعية

                                                 
 ،وال بأس بقراءة القرآن يف الطواف: -رمحه اهلل-قال اإلمام ابن قدامة  (61)

 ،رأبو ثوو ،الشافعيو ،ابن املباركو ،الثوريو ،جماهدو ،وبذلك قال عطاء

وال تكره القراءة يف  ،وألن الطواف صالة -إىل قوله:–وأصحاب الرأي 

 ويستحب .قال ابن املبارك: ليس يشء أفضل من قراءة القرآن .لصالةا

الدعاء يف الطواف واإلكثار من ذكر اهلل تعاىل ألن ذلك مستحب يف مجيع 

ففي حال تلبسه هبذه العبادة أوىل ويستحب أن يدع احلديث إال  ،األحوال

أو ما ال بد  عن منكر بمعروف أو هنياً  ذكر اهلل تعاىل أو قراءة القرآن أو أمراً 

 .(010 ص/0/ "املغني". )منه
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ويستحب له يف الطواف أن يذكر : -رمحه اهلل-وقال شيخ اإلسالم 

كر فال بأس، وليس فيه ذ اً اهلل تعاىل، ويدعوه بام يرشع، وإن قرأ القرآن رّس 

بسائر  يدعو فيه، ال بأمره، وال بقوله، وال بتعليمه، بل ملسو هيلع هللا ىلصحمدود عن النبي 

 حتت امليزاب، وما يذكره كثري من الناس من دعاء معنّي  .اْلدعية الْشعية

﴿ربنا  :خيتم طوافه بني الركنني بقولهملسو هيلع هللا ىلص . وكان النبي فَل أصل لهونحو ذلك 

 [ ، 810] البقرة :  ﴾آتنا ِف الدنيا حسنة وِف اْلخرة حسنة وقنا عذاب النار

 .ةكام كان خيتم سائر دعائه بذلك، وليس يف ذلك ذكر واجب باتفاق األئم

 .(080-088 ص/82/ "جمموع الفتاوى")
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ن ًة  س  ِة ح  ِِف اْْلِخر  ن ًة و  س  ْني ا ح  ن ا آتِن ا ِِف الده بَّ ويقول بني الركنني: ﴿ر 

اب  النَّاِر﴾ ذ  ِقن ا ع  ِف كل شوط ؛ ْلن ذلك  ]201 :لبقرةسورة ا [ و 

 .(62)ملسو هيلع هللا ىلصبت عن النبي ثا

                                                 
السنن "( والنسائي يف 0218أخرجه أبو داود ) ضعيف.بل اْلديث  (62)

( واألزرقي يف 1108) "السنن الكربى"( والبيهق يف 0104) "الكربى

عن  :أبيه عن :عن حييى بن عبيد :ابن جريج( من طريق 421) "أخبار مكة"

ربنا »يقول ما بني الركنني  ملسو هيلع هللا ىلصاهلل : سمعت رسول عبد اهلل بن السائب قال

 . «آتنا ِف الدنيا حسنة وِف اْلخرة حسنة وقنا عذاب النار

دلس ميف سنده ابن جريج وهو عبد امللك بن عبد العزيز املكي ثقة  

 مشهور، وقد عنعن.
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 "مستدرك احلاكم"كام يف –ولو سلم من عنعنة ابن جريج  

ن عبيد حييى ب. أما أبيه يد عنحييى بن عبرواية  بقيت علة أخرى:(، 0200)

 ص/00/ "هتذيب التهذيب"وهو ثقة. )راجع املكي موىل السائب فهو 

888). 

ان لس")راجع  جمهول العني.، موىل السائب املخزوميوأما أبوه فهو  

 .(811/ 0امليزان )

بن عثامن  ( من طريق428)برقم لألزرقي  "أخبار مكة"وجاء من  

ال : أخربي أبو بكر بن حممد ، عن سعيد بن قال : وأخربي ياسني قساج 

 .ملسو هيلع هللا ىلصن النبي عاملسيب 
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عثامن بن عمرو وإن كان هو  وهو جمهول.بن ساج، عثامن يف سنده: 

فهو  ،ساج اجلزري موىل بني أمية وقد ينسب إىل جده ابن ساج القريش أب

 .(000 ص/0/ "هتذيب التهذيب". )راجع ول يتابع ِف حديثهمتكلم فيه، 

  يدرى من هو؟الياسني و

 فاْلديث َبذا السند ضعيف.

أخبار "وجاء من حديث ابن عمر مرفوعًا، أخرجه الفاكهي يف  

ب.، وهو حممد بن عمر الواقدي ، ويف سنده(01)برقم  "مكة فهذا  كذِّ

 ضعيف جداًّ.
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، كام أن الراجح فالراجح: عدم ختصيص هذا الدعاء بني الركنني

بل يبقى عىل عموم الدعاء والذكر يف عدم ختصيص الركنني هبذا الدعاء، 

 مجيع أماكن الطواف، واهلل تعاىل أعلم.

وال شك أن هذا الدعاء من أرجى استجابة من اهلل تعاىل. قال 

ِِف سبحانه يف سياق مسائل احلج:  ن ًة و  س  ْني ا ح  ن ا آتِن ا ِِف الده بَّ ُقوُل ر  ْن ي  ِمنُْهْم م   ﴿و 

ذ   ن ا ع 
قِ ن ًة و  س  ِة ح  ْم ن   *اب  النَّاِر اْْلِخر  اهللُأول ئِك  َل ُ ُبوا و  س  َّا ك  ي ِصيٌب َِم ِ ُع رس 

اِب  س 
 .[818، 810]البقرة:  ﴾اْْلِ

 .ملسو هيلع هللا ىلصوهذا الدعاء من أمجع األدعية ومن أكثر ما دعا به النبي 

اللهم » :ملسو هيلع هللا ىلصكان أكثر دعاء النبي  :قال -ريض اهلل عنه–عن أنس 

. )أخرجه «ة وقنا عذاب النارربنا آتنا ِف الدنيا حسنة وِف اْلخرة حسن

 ((.8211( ومسلم )2021البخاري )

كيف »: لرجلملسو هيلع هللا ىلص قال النبي  :قال ملسو هيلع هللا ىلصعن بعض أصحاب النبي و

اللهم إي أسألك اجلنة وأعوذ بك  :ثم أقول ،دأتشهّ  :قال «؟تقول ِف الصَلة

ا حوَل» :ملسو هيلع هللا ىلصفقال النبي  .أما إي ال أحسن دندنتك وال دندنة معاذ .من النار

 .صحيح(/( وغريمها018( وأبو داود )03101أخرجه أمحد ). )«ندندن
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أو  ،وُيتم الشوط السابع باستَلم اْلجر اْلسود وتقبيله إن تيَس

 .اإلشارة إليه مع التكبري حسب التفصيل املذكور آنفاً 

وبعد فراغه من هذا الطواف يرتدي بردائه فيجعله عَل 

 .(63)كتفيه، وطرفيه عَل صدره

                                                 
يه ول كتفبالرداء عَل  اً مرتدي وصَل   ،إذا فرغ من الطواف أزال الضطباع (63)

 مضطبعاً به.

االضطباع يف ركعتي  وهل يسنّ  : -رمحه اهلل–قال اإلمام النووي 

 صورة االضطباع مكروهة يف نّ أل ل يسن   :صحاأل ،فيه وجهان ؟الطواف

اف فإذا فرغ من الطو ،طاف مضطبعاً  ،يف الصالة ال يسنّ  :ن قلناإف .الصالة

 .(81 ص/2/ "املجموع رشح املهذب") .وصىّل  ،أزال االضطباع
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، فإن مل ( 64) خلف املقام إن تيَسثم يصيل ركعتني - 7

يقرأ فيهم بعد  ،يتمكن من ذلك صَلمها ِف أي موضع من املسجد

                                                 

فإذا انتهى من الشو ط السابع : -رمحه اهلل–وقال اإلمام االلباي 

 "مناسك احلج والعمرة". )غطى كتفه األيمن وانطلق إىل مقام إبراهيم

 .(80ص /لأللباي/

نبي يف صفة حجة ال -ريض اهلل عنهام–كام يف حديث جابر بن عبد اهلل  (64)

واختذوا من مقام ﴿ :ثم نفذ إىل مقام إبراهيم عليه السالم فقرأ: ... ملسو هيلع هللا ىلص

أ يف كان يقر .[ فجعل املقام بينه وبني البيت083 :]البقرة  ﴾إبراهيم مصَل

. احلديث. )أخرجه ﴾فرونقل يا أُّيا الكا﴿و ﴾قل هو اهلل أحد﴿ :الركعتني

 ((.0802مسلم )
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وأمجعوا عىل مرشوعية ركعتي الطواف : -رمحه اهلل-قال ابن حزم  

 "اإلمجاع مسائل") .وإال فحيث شاء من املسجد ،كنه ذلكخلف املقام إن أم

 .(08ص: /

أمجع عليه العلمء أنه ملا  هذا دليل: -رمحه اهلل-وقال اإلمام النووي  

 .وافالط يخلف املقام ركعت ا فرغ من طوافه أن يصيلذإلكل طائف  يينبغ

 وعندنا فيه خالف حاصله ثالثة أقوال ؟هل مها واجبتان أم سنتان :واختلفوا

 اً واجب إن كان طوافاً  :والثالث .أهنم واجبتان :والثاِّن .أصحها أهنام سنة

  يبطلملوسواء قلنا واجبتان أو سنتان لو تركهام  .ال فسنتانإو ،فواجبتان

ال ففي إو ،جرن مل يفعل ففي احل  إف .والسنة أن يصليهام خلف املقام .طوافه

ولو صالمها يف وطنه وغريه من أقاىص  .ال ففي مكة وسائر احلرمإو ،املسجد
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ح رش") .وال تفوت هذه الصالة ما دام حياً  .وفاتته الفضيلة ،األرض جاز

 .(002-003 ص/2/ "النووي عىل مسلم

وركعتا الطواف سنة مؤكدة غري : -رمحه اهلل–امة وقال اإلمام ابن قد 

والشافعي قولن: أحدمها : أهنم واجبتان ْلهنم . وبه قال مالك .مواجبة

  .تابعتان للطواف فكانا واجتني كالسعي

مخس صلوات كتبهن اهلل عَل العبد من »: -عليه السالم-قوله  :ولنا

وملا  .وهذا ليست منها ،«حافظ عليهن كان له عند اهلل عهد أن يدخل اجلنة

 عيلّ  : فهلن الفرائض ذكر الصلوات اخلمس قالع ملسو هيلع هللا ىلصسأل األعرايب النبي 

وألهنا صالة مل ترشع هلا مجاعة فلم تكن  .«ل إل أن تطوع»: غريها؟ قال

وال مرشوع مع كل  والسعي ما وجب لكونه تابعاً  .واجبة كسائر النوافل
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ى به فإذ أت ،واحد يجيب عليه إال سع مل كثرياً  طوافاً  ولو طاف احلاّج  .طواف

الركعتني فإهنم يْشعان بخالف  ،مع طواف القدوم مل يأت به بعد ذلك

 .(414 ص/0/ "املغني". )عقيب كل طواف

ن واختذوا م﴿لعموم أمر اهلل تعاىل:  ومن قال إهنا واجبة فقوله أقوى 

 . واألصل يف األمر للوجوب.[083 :]البقرة  ﴾مقام إبراهيم مصَل

طاف بالبيت ثم صىل ركعتني خلف املقام.  ملسو هيلع هللا ىلصوقد ثبت أن النبي  

مناسككم لعَل ل أراكم بعد  يخذوا عن  » :قال -ملسو هيلع هللا ىلص-رسول اهلل  وصح أن

( الطرباي يف 1012) "السنن الكربى")أخرجه البيهقي يف  «.عامى هذا

( وهو صحيح، وأصل احلديث يف صحيح مسلم 112) "مسند الشاميني"

 (.-ريض اهلل عنه– جابر(، عن 0810)
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 فإنام مها دليالن -رمحه اهلل–وأما احلديثان اللذان ذكرمها ابن قدامة  

عىل أنه ال جتب عىل املسلم صالة يوميًا إال مخس صلوات. وهناك صلوات 

 ليست يومية جتب بدليل آخر وبسبب آخر، كصالة العيد وصالة اجلنازة.

 مخس صلوات كتبهن اهلل» :وقوله: -رمحه اهلل–قال اإلمام ابن القيم  

النسائي ،  483أبو داود رقم  ،080/  0املوطأ [ «العبد ِف اليوم والليلة عَل

فإن الصلوات  ،ال ينفي صالة العيد ]0410ابن ماجه رقم ،  420رقم 

ع ذلك مل يمنولذلك  .وأما العيد فوظيفة العام ،اخلمس وظيفة اليوم والليلة

ألهنا ليست من وظائف  ،ن الفقهاءمن وجوب ركعتي الطواف عند كثري م

ب ومل يمنع من وجو ،ومل يمنع وجوب صالة اجلنازة ،اليوم والليلة املتكررة

ومل يمنع من وجوب صالة  ،سجود التالوة عند من أوجبه وجعله صالة
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الصالة ") .وهو قول قوي جداً  ،وجبها من السلفأالكسوف عند من 

 .(43ص /البن القيم/ "وحكم تاركها

عقب طوافه جتزئه عن  صَلة فريضة أو غريهاذا صىل الطائف وهل إ 

ركعتي الطواف قياسًا عن حتية املسجد؟ قال كثري من الشافعية: نعم، جتزئه. 

 .إهنا ل جتزئه -رمحه اهلل–ولكن الصواب قول اجلويني 

فإن الطواف يقتىض صالة خمصوصة، واملسجد : -رمحه اهلل-قال  

 "ح التنبيهكفاية النبيه يف رش")كام يف  حتى يصىل.ه أال جيلس الداخل إليه حقّ 

 .(412 ص/0/البن الرفعة األنصاري/

وعن أمحد أنه يصيل ركعتي : -رحه اهلل–وقال اإلمام ابن قدامة  

 ،هريوبه قال الز ،قال أبو بكر عبد العزيز هو أقيس .الطواف بعد املكتوبة
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. وبة كركعتي الفجرألنه سنة فلم جتز عنها املكت ،وأصحاب الرأي ،ومالك

 .(414 ص/0/ "املغني")

وإذا وصل املحرم مكة وقت الكراهة؛ هل جيوز له الطواف وركعتا  

 .الطواف ِف ذلك الوقت؟ نعم جيوز عَل الراجح

 عبد بني يا» قال: ملسو هيلع هللا ىلص النبي أن: ريض اهلل عنه مطعم بن جبري عنف

 الليل من شاء ساعة أية وصَل البيت َبذا طاف أحدا َتنعوا ل!  مناف

دار /222) مكتبة املعارف( والرتمذي/0214. )أخرجه أبو داود )«والنهار

رمحه -ي الوادعوصححه اإلمام  دار السالم(/0834السالم( وابن ماجه )

 (.(231رقم ) "اجلامع الصحيح مما ليس يف الصحيحني"يف  -اهلل
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 اتأوق يف يعني للطواف : ويركع-رمحه اهلل-ة قال اإلمام ابن قدام 

 الزبري وابن عمر ابن ركعتني وصىل والعرص الصبح بعد طاف وممن نهي،ال

 نب القاسم و جماهد و واحلسني واحلسن عباس ابن فعله و طاوس، و عطاء و

كر ثم ذ– .ثور أيب و الشافعي و عطاء مذهب وهذا الصبح بعد وفعله حممد

 -ال:قاخلالف، ثم رد عىل القول الثاي باحلديث وبآثار الصحابة، إىل أن 

 التبع. يباح أن ينبغي املتبوع أبيح فإذا له، تابعة الطواف ركعتي وألن

 أوىل. فيكون فيه ختصيص ال وحديثنا ،بالفوائت خمصوص وحديثهم

 دار احلديث(./010ص/0/"املغني")

ام كنعم،  عند املقام؟ ﴾واختذوا من مقام إبراهيم مصَل﴿وهل يقرأ:  

: ... ملسو هيلع هللا ىلصيف صفة حجة النبي  - عنهامريض اهلل–يف حديث جابر بن عبد اهلل 
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واختذوا من مقام إبراهيم ﴿ :ثم نفذ إىل مقام إبراهيم عليه السالم فقرأ

. احلديث. )أخرجه [ فجعل املقام بينه وبني البيت083 :]البقرة  ﴾مصَل

 ((.0802مسلم )

وحكمة قراءة هذه اآلية ثم ركعتي الطواف بعدها: بيان مراد اهلل يف  

 ية.إنزال هذه اآل

ن طوافه جاء إىل خلف فلام فرغ م: -رمحه اهلل-قال اإلمام ابن القيم  

[ فصىل ركعتني 083]البقرة:  ﴾واختذوا من مقام إبراهيم مصَل﴿: املقام فقرأ

واملقام بينه وبني البيت قرأ فيهام بعد الفاحتة بسوريت اإلخالص وقراءته اآلية 

/ 8/ "عادزاد امل". )ملسو هيلع هللا ىلصمنه بفعله  املذكورة بيان منه لتفسري القران ومراد اهلل

801). 
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ر الذي طلع عليه إبراهيم عند بناء الكعبة.  ج   واملقام هو اْل 

واألمر دال عىل الوجوب لكن : -رمحه اهلل-قال احلافظ ابن حجر  

انعقد اإلمجاع عىل جواز الصالة إىل مجيع جهات الكعبة فدل عىل عدم 

ه إبراهيم احلجر الذي فيه أثر قدمي التخصيص وهذا بناء عىل أن املراد بمقام

 "أخبار مكة"وقد روى األزرقي يف  -إىل أن قال:–. وهو موجود إىل اآلن

ضع وأيب بكر وعمر يف املو ملسو هيلع هللا ىلصبأسانيد صحيحة أن املقام كان يف عهد النبي 

الذي هو فيه اآلن حتى جاء سيل يف خالفه عمر فاحتمله حتى وجد بأسفل 

ى الكعبة حتى قدم عمر فاستثبت يف أمره حت مكة فأتى به فربط إىل أستار

فتح ". )حتقق موضعه األول فأعاده إليه وبنى حوله فاستقر ثم إىل اآلن

 .(411 ص/0/ "الباري
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 وهل يْشع مسح املقام؟ اجلواب: ل يْشع لعدم الدليل عَل ذلك. 

ه بوقد اتفق العلامء عىل ما مضت : -رمحه اهلل–قال شيخ اإلسالم  

ه ال يرشع االستالم والتقبيل ملقام إبراهيم الذي ذكره اهلل تعاىل ، من أنالسنة

 فإذا كان هذا بالسنة .﴾واختذوا من مقام إبراهيم مصَل﴿يف القرآن ، وقال : 

ريه من تقبيله بالفم ، وال مسحه باليد ، فغرة وباتفاق األئمة، ال يرشع املتوات

اقتضاء ") .وال مسحها باليد تقبيلها بالفم ،مقامات األنبياء أوىل أن ال يرشع 

 .(000 ص/8/ "الرصا ط املستقيم

ولقد أنكر السلف التمسح : -رمحه اهلل-وقال اإلمام ابن القيم 

بحجر املقام الذي أمر اهلل تعاىل أن يتخذ منه مصىل كام ذكر األزرقي يف كتاب 

]  ﴾واختذوا من مقام إبراهيم مصَل﴿عن قتادة يف قوله تعاىل :  "تاريخ مكة"
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[ قال : إنام أمروا أن يصلوا عنده ومل يؤمروا بمسحه ولقد  083البقره : 

تكلفت هذه األمة شيئا ما تكلفته األمم قبلها ذكر لنا من رأى أثره وأصابعه 

 ص/0/ "إغاثة اللهفان". )فام زالت هذه األمة متسحه حتى اخلولق

808). 

الراجح  ؟ نعم، هذا هوقامة هذه الصَلةاختاذ سهفة إلنبغي يوهل  

 .الوجوب أدلةلعموم 

صيل بني يدي امل وينبغي أن ال يمرّ : -رمحه اهلل–قال اإلمام األلباي  

بني يديه وهو يصيل لعموم األحاديث الناهية عن  يمرّ  وال يدع أحداً  ،هناك

احلج  مناسك". )وعدم ثبوت استثناء املسجد احلرام منها بله مكة كلها ،ذلك

 .(80ص /لأللباي/ "والعمرة
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﴾ افُِرون  ُّيه ا اْلك 
ا أ  إىل آخر  1 :سورة الكافرون[ الفاحتة ﴿ُقْل ي 

ٌد﴾ هللكعة اْلوىل، و ﴿ُقْل ُهو  اِف الر ،]السورة سورة [ أ ح 

ثانية، هذا هو ِف الركعة ال ،]إىل آخر السورة 1 :اإلخَلص

 .(66)وإن قرأ بغريمها فَل بأس .(65)اْلفضل

                                                 
قل هو ﴿ :قولهيف رشح حديث جابر:  -رمحه اهلل-قال اإلمام النووي  (65)

قرأ يف الركعة األوىل بعد الفاحتة  :معناه .﴾قل يا أُّيا الكافرون﴿و ﴾اهلل أحد

رشح ") .﴾قل هو اهلل أحد﴿ويف الثانية بعد الفاحتة  .﴾قل يا أُّيا الكافرون﴿

 .(002 ص/2/ "النووي عىل مسلم

 بذلك لعدم دليل الوجوب.نعم، ال بأس  (66)
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ومهام قرأ فيهام  ،وحيث ركعهام: -رمحه اهلل-قال اإلمام ابن قدامة  

 .(414 ص/0/ "املغني". )جاز

فليصّلها إذا ذكرها لعموم الدليل عىل ذلك،  إذا نيس هذه الصَلةثم  

 وال دم عليه.

 إذا» ملسو هيلع هللا ىلص: اهلل رسول قال:  قال -ريض اهلل عنه- مالك بن أنس عن 

 يقول: اهلل فإن ذكرها، إذا فليصلها عنها غفل أو الصَلة عن كمأحد رقد

 دار السالم( ومسلم/310. )أخرجه البخاري )﴾لذكري الصَلة أقم﴿

 (.(مكتبة الرشد/224)

وحجة من أسقط الدم يف ذلك أهنا : -رمحه اهلل-قال ابن عبد الرب  

ذا إ عن صالة أو نسيها فليصلها من نام ملسو هيلع هللا ىلصصالة تقىض متى ذكرت لقوله 
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 "االستذكار". )ذكرها وليستا بأوكد من املكتوبة وال مدخل للدم عندهم

 .(814 ص/4/

 الراجح لبني الطواف وبني ركعتي الطواف؟  املوالةوهل جتب  

 جتب.

وهل جيوز اجلمع بني الطوافات ثم أن يصيل لكل طواف ركعتني  

 ركعتني؟ الراجح: جيوز.

وال بأس أن جيمع بني األسابيع  :-رمحه اهلل-قال اإلمام ابن قدامة  

 ،رمةواملسور بن خم ،فعل ذلك عائشة ،فإذا فرغ منها ركع لكل أسبوع ركعتني

 ،وكرهه ابن عمر .وإسحاق ،سعيد بن جبريو ،طاوسو ،وبه قال عطاء

 

 

 

 

 

 

 

 



 225 

                                                 

 وألن ،مل يفعله ملسو هيلع هللا ىلصألن النبي  ،أبو حنيفةو ،مالكو ،والزهري ،احلسنو

 .واالة بينهامبامل تأخري الركعتني عن طوافهام خيّل 

أن الطواف جيري الصالة جيوز مجعها ويؤخر ما بينها فيصليها  :ولنا

 ملسو هيلع هللا ىلصفإن النبي  ،مل يفعله ل يوجب كراهةملسو هيلع هللا ىلص وكون النبي  .بعدما كذلك ههنا

 معتربة واملواالة غري .وذلك غري مكروه باألتفاق ،مل يطف أسبوعني وال ثالثة

مة وأخرت أم سل ،ذي طوىبني الطواف والركعتني بدليل أن عمر صالمها ب

يز ر عمر بن العزوأّخ  ،ملسو هيلع هللا ىلصركعتي طوافهام حني طافت راكبة بأمر رسول اهلل 

وإن ركع لكل أسبوع عقيبه كان أوىل  ،ركوع الطواف حتى طلعت الشمس

 .وخروج من اخلالف ملسو هيلع هللا ىلصوفيه اقتداء بالنبي 

 .(414 ص/0/ "املغني")انتهى من 

 حبد أن يطوف أطوفة استولو أرا: -رمحه اهلل–قال اإلمام النووي 

فلو أراد أن يطوف أطوفة بال صالة ثم . ركعتيه عقب كل طواف أن يصيل

و وه ،جيوز ذلك :يصىل بعد األطوفة لكل طواف ركعتيه قال أصحابنا

 ص/2/ "رشح النووي عىل مسلم") .مكروه :وال يقال .خالف األوىل

003-002). 

 .مهور بغري كراهةوأجازه اجل: -رمحه اهلل-وقال احلافظ ابن حجر  

 .(423 ص/0/ "فتح الباري")
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م من الركعتني يقصد اْلجر اْلسود إن تيَس ثم بعد أن يسلِّ 

 .(67)ذلك

                                                 
نبي يف صفة حجة ال -ريض اهلل عنهام–كام يف حديث جابر بن عبد اهلل  (67)

 ((.0802. احلديث. )أخرجه مسلم )ثم رجع إىل الركن فاستلمه: ... ملسو هيلع هللا ىلص

 دراوإذا فرغ من الركوع وأ: -رمحه اهلل-قال اإلمام ابن قدامة  

النبي  نص عليه أمحد ألن ،ن يعود فيستلم اْلجراستحب أالصفا  اخلروج إىل

وبه  ،وكان ابن عمر يفعله .ملسو هيلع هللا ىلصفعل ذلك ذكره جابر يف صفة حج النبي  ملسو هيلع هللا ىلص

 ،وأصحاب الرأي ،أبو ثورو ،الشافعيو ،الثوريو ،مالكو ،قال النخعي

 .(414 ص/0/ "املغني". )وال نعلم فيه خالفاً 
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 ن هذا الستَلم ليسواتفقوا عَل أ: -رمحه اهلل-وقال اإلمام النووي 

 "رشح النووي عىل مسلم". )نام هو سنة لو تركه مل يلزمه دمإو ،بواجب

 .(002 ص/2/

فإذا مل يتيَس له استَلم اْلجر اْلسود بعد ركعتي الطواف، هل يشري 

 إليه؟ اجلواب: ل.

، أي: «ثم يستلم احلجر»قوله: : -رمحه اهلل–قال اإلمام ابن عثيمني 

 .ملسو هيلع هللا ىلصف املقام ويستلم احلجر، كام ثبت ذلك عن النبي بعد الصالة يعود خل

والظاهر أن استالم احلجر ملن أراد أن يسعى، وأما من طاف طوافًا جمردًا ومل 

رد أن يسعى فإنه ال يسن له استالمه،  وهذا الستَلم للحجر كالتوديع ملن ي 

مل و ، فإنه إذا أتى إىل املجلس سلرم، وإذا غادر املجلس سلم.قام من جملس

ارة فَل يسن تقبيله ِف هذه املرة، ول اإلشيذكر املؤلف سوى االستالم، وعليه 

 بل إن تيرس أن يستلمه فعل، وإال انرصف من مكانه إىل املسعى. إليه،

 .(820 ص/0/ "الرشح املمتع")
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والرقي  ،فريقاه أو يقف عنده (68)ثم ُيرج إىل الصفا - 8

 ،أفضل إن تيَس

                                                 
 أما الصفا فمكان مرتفع: -رمحه اهلل–إن الصفا كام قال ياقوت احلموي  (68)

ه وبني املسجد احلرام عرض الوادي الذي هو طريق بين ،من جبل أيب قبيس

 "معجم البلدان". )ومن وقف عىل الصفا كان بحذاء احلجر األسود .وسوق

 .(12ص/ 0/

كن من وهو روبعد إمتام الطواف رشع يف السعي بني الصفا واملروة، 

حبيبة بنت أيب جتراة قالت : كانت لنا  ، كام يف حديثواْلج أركان العمرة

جلاهلية قالت : فاطلعت من كوة بني الصفا و املروة فأرشفت عىل صفة يف ا

 اسعوا فإن اهلل تعاىل كتب»: وإذا هو يسعى ويقول ألصحابهملسو هيلع هللا ىلص رسول اهلل 
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( وابن خزيمة 22( والدارقطني )80410. )أخرجه أمحد )«عليكم السعي

 (.حسن لغريه/( 2140( واحلاكم )8024)

اهلل حج امرئ ول عمرته مل  ما أتم: -ريض اهلل عنها-وقالت عائشة 

 ((.0800( ومسلم )0011)أخرجه البخاري ) .يطف بني الصفا واملروة

عى بني ثم يس: -رمحه اهلل-وقال اإلمام حييى بن أيب اخلري العمراي  

من  مل حيّل  ن أركان احلج والعمرة، إذا تركهالصفا واملروة، وهو ركن م

 "ذهب اإلمام الشافعيالبيان يف م") إحرامه، ومل ينجرب بالدم.

 .(018 ص/4/للعمراي/

مذهب مجاهري العلامء من : -رمحه اهلل-وقال اإلمام النووي 

أن السعي بني الصفا واملروة ركن من أركان الصحابة والتابعني ومن بعدهم 
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ال يصح إال به وال جيرب بدم وال غريه، وممن قال هبذا مالك والشافعي  اْلج

 .(820 ص/00/للنووي / "املنهاج"). وأمحد وإسحاق وأبو ثور

 وحديث جابر يدل عىل ذلك. ن السنة إتباع الطواف بالسعي.ثم إ

عي ال فإن الس: -رمحه اهلل–قال اإلمام حييى بن أيب اخلري العمراي 

البيان يف مذهب اإلمام ". )-ثم ذكر فعل النبي - يصح إال بعد طواف؛

 .(010 ص/4/للعمراي/ "الشافعي

ل و عكيس فيجعل السعي قبل الطواف؟ ل جيوز ذلكوهل جيوز الت

ال ْت  -رىض اهلل عنها- عن عائشةو لعموم حديث يصح، ول  اهلل  :ق  س  ق ال  ر 

دٌّ » :ملسو هيلع هللا ىلص ُهو  ر  ا ل يْس  فِيِه ف  ا م  ذ  ث  ِِف أ ْمِرن ا ه  ْن أ ْحد   يالبخار . )أخرجه«م 

 .(«ما ليس منه»( بلفظ: 0002(، ومسلم )8210)
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 ل يصحوالسعي تبع للطواف : -رمحه اهلل-بن قدامة قال اإلمام ا 

وقال  .وبذلك قال مالك و الشافعي وأصحاب الرأي .إل أن يتقدمه طواف

ن أل ،وإن عمد مل جيزئه سعيه جيزئه إن كان ناسياً  :وعن أمحد .جيزئه :عطاء

 .ل حرج: لنسيان قاملا سئل عن التقديم والتأخري يف حال اجلهل وال ملسو هيلع هللا ىلصالنبي 

: الوقد ق ،إنام سعى بعد طوافه ملسو هيلع هللا ىلصألن النبي ال يصح األول أن سعيه  ووجه

ن سعى بعد طوافه ثم علم أنه طاف إ :فعىل هذا .«لتأخذوا عني مناسككم»

 .(400 ص/0/ "املغني". )بغري طهارة مل يعتد بسعيه ذلك

وهل جيوز عدم املوالة بني الطواف والسعي؟ جيوز، غري أن  

 املستحب املوالة.
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استحباب وصل السعي وأمجعوا عىل : -رمحه اهلل-ابن حزم قال 

ن وا عىل أن ابتداء السعي موأمجع .أن يسعى بعد طوافه مبارشة :أي بالطواف

 .(08ص: / "اإلمجاع مسائل") .الصفا

ول جتب املوالة بني الطواف : -رمحه اهلل-وقال اإلمام ابن قدامة 

وكان  ،إىل العيشحتى يسرتيح ن يؤخر السعي قال أمحد : ال بأس أ .والسعي

واحلسن ال يريان بأسا ملن طاف بالبيت أول النهار أن يؤخر الصفا  ،عطاء

 وسعيد بن جبري ألن املواالة إذا مل جتب يف ،وفعله القاسم .واملروة إىل العيش

 .(400 ص/0/ "املغني". )نفس السعي ففيهام بينه وبني الطواف أوىل

 ط السعي؟ الراجح ل تشهفط.وهل تشهفط املوالة بني أشوا
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فأما السعي بني الصفا واملروة : -رمحه اهلل-قال اإلمام ابن قدامة 

 الصفا كان بنيفظاهر كالم أمحد أن املواالة غري مشرتطة فيه فإنه قال يف رجل 

أمر الصفا  ،؟ قال : نعمذا يعرفه يقف فيسلم عليه ويسائلهفلقيه فإ ،واملروة

ة فَل فأما بني الصفا واملرو ،ف يف الطواف بالبيتسهل إنام كان يكره الوقو

وقال القايض : تشرت ط املواالة فيه قياسا عىل الطواف وحكاه أبو  .بأس

م تشرت ط فل واْلول أصح فإنه نسك ل يتعلق بالبيت .اخلطاب رواية عن أمحد

له املواالة كالرمي واحلالق وقد روي األثرم أن سودة بنت عبد اهلل بن عمر 

عروة بن الزبري سعت بني الصفا واملروة فقضت طوافها يف ثالثة أيام امرأة 

ياسه وال يصح ق .أن يسرتيح بينهام وكان عطاء ال يرى بأساً  .وكانت ضخمة
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عىل الطواف ألن الطواف يتعلق بالبيت وهو صالة وتشرت ط له الطهارة 

 .(400 ص/0/ "املغني". )والستارة فاشرتطت له املواالة بخالف السعي

 هل جيوز السعي ِف غري املسعى؟ ل جيوز ول يصح.و

ال جيوز السعي يف غري موضع : -رمحه اهلل–قال اإلمام الشنقيطي 

ن جهة واملروة م، حتى يصل إىل الصفا من وراء املسعى السعي، فلو كان يمرّ 

 :أخرى مل يصح سعيه، وهذا ال ينبغي أن خيتلف فيه. وعن الشافعي يف القديم

. والظاهر أن السعي انحرافًا يسريًا أنه جيزئهعن موضع أنه لو انحرف 

 "أضواء البيان") .يصح السعي إال يف موضعهالتحقيق خالفه وأنه ال 

 .(420 ص/4/
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املْ   ا و  ف  ائِِر اهللويقرأ قوله تعاىل: ﴿إِنَّ الصَّ ع  ة  ِمْن ش   ورةس[ ﴾ْرو 

 ،(69)]158 :البقرة

ل إله )ل: ويقو ،ويكربه ،وحيمد اهلل ،ويستحب أن يستقبل القبلة 

رشيك له، له امللك وله  إل اهلل واهلل أكرب ، ل إله إل اهلل وحده ل

                                                 
إِنَّ ﴿يسن إذا دنا من الصفا أن يقرأ: : -رمحه اهلل-قال اإلمام ابن عثيمني  (69)

امْل   ا و  ف  ائِِر اهللالصَّ ع  ة  ِمْن ش  [ أبدأ بام بدأ اهلل به، وتالوة هذه 032]البقرة:  ﴾ْرو 

ً اآلية كتالوة  َل  اِهيم  ُمص  اِم إِْبر  ق  ُذوا ِمْن م 
ِ اختَّ أي: أن اإلنسان يشعر بأنه  .﴾﴿و 

ع عىل الرشح املمت") يفعل ذلك طاعة هلل، وامتثاالً ألمره ـ سبحانه وتعاىل ـ.

 .(820 ص/0/ "زاد املستقنع
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، أنجز وعده ، َشء قدير، ل إله إل اهلل وحده اْلمد وهو عَل كل

 (.(70)ونرص عبده ، وهزم اْلحزاب وحده

ر هذا الذكر والدعاء ويكر   .يديه يَس رافعاً ثم يدعو بم ت

 .(71)ثَلث مرات

                                                 
معناه هزمهم بغري قتال من اآلدميني وال : -رمحه اهلل-قال اإلمام النووي  (71)

يوم  ملسو هيلع هللا ىلصبسبب من جهتهم واملراد باألحزاب الذين حتزبوا عىل رسول اهلل 

رشح ". )اخلندق وكان اخلندق يف شوال سنة أربع من اهلجرة وقيل سنة مخس

 .(000 ص/2/ "النووي عىل مسلم

ة النبي جيف صفة ح -ريض اهلل عنهام– يف حديث جابر بن عبد اهللكام  (71)

ف   :ثم خرج من الباب إىل الصفا فلام دنا من الصفا قرأ: ... ملسو هيلع هللا ىلص ا ﴿إِنَّ الصَّ
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امْل   ائِِر اهللو  ع  ة  ِمْن ش  ي فبدأ بالصفا فرق .أبدأ بم بدأ اهلل به[  032 :]البقرة ﴾ْرو 

ل إله إل اهلل » :ه وقالد اهلل وكرّب عليه حتى رأى البيت فاستقبل القبلة فوّح 

ك له له امللك وله اْلمد وهو عَل كل َشء قدير ل إله إل اهلل وحده ل رشي

ثم دعا بني ذلك قال  «وحده أنجز وعده ونرص عبده وهزم اْلحزاب وحده

 ((.0802. احلديث. )أخرجه مسلم )مثل هذا ثالث مرات

وِف هذا اْلديث دليل عَل أن الصواب ِف السعي: البتداء بالصفا  

 قبل املروة.

ن الرتتيب رش ط يف السعي وهو : إ-رمحه اهلل-ابن قدامة قال اإلمام  

 الصفا اعتد فإذا صار إىل ،أن يبدأ بالصفا فإن بدأ باملروة مل يعتد بذلك الشو ط

وهذا  .«اهلل به نبدأ بم بدا»: بدأ بالصفا وقالملسو هيلع هللا ىلص بام يأيت به بعد ذلك ألن النبي 
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 "املغني") .وأصحاب الرأي ،األوزاعيو ،الشافعيو ،مالكو ،قول احلسن

 .(412 ص/0/

 .املروة ، ثم عَلوحديث جابر يدل أيضاً عَل رشعية الرقي عَل الصفا 

فا أن يرقى عىل الص يومنها أنه ينبغ: -رمحه اهلل-قال اإلمام النووي  

هو سنة ليس برش ط  :قال مجهور أصحابنا .خالف يويف هذا الرق .واملروة

بن  وقال أبو حفص .ضيلةفلو تركه صح سعيه لكن فاتته الف ،وال واجب

 .ال يصح سعيه حتى يصعد عىل يشء من الصفا :الوكيل من أصحابنا

افة بني من املس يشهفط أن ل يهفك شيئاً لكن  :قال أصحابنا .والصواب اْلول

ابع ذا وصل املروة ألصق أصإو ،فليلصق عقبيه بدرج الصفا ،الصفا واملروة

ه ي ط يف كل مرة أن يلصق عقبوهكذا يف املرات السبع يشرت ،رجليه بدرجها

ى عىل يستحب أن يرق :قال أصحابنا .إليه يبام يبدأ منه وأصابعه بام ينته

لصفا أن يقف عىل ا أنه يسنّ  :ومنها .الصفا واملروة حتى يرى البيت إن أمكنه

مستقبل الكعبة ويذكر اهلل تعاىل هبذا الذكر املذكور ويدعو ويكرر الذكر 

رشح النووي عىل ". )هو املشهور عند أصحابناوالدعاء ثالث مرات هذا 

 .(000/ 2مسلم )

وأمجعوا عىل استحباب الدعاء عىل : -رمحه اهلل-وقال ابن حزم 

 .(08ص: / "اإلمجاع مسائل") الصفا واملروة مستقبال القبلة.
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ثم ينزل فيميش إىل املروة حتى يصل إىل العلم اْلول، 

 .(72)فيَسع الرجل ِف امليش إىل أن يصل إىل العلم الثاِّن

                                                 
نبي يف صفة حجة ال -ريض اهلل عنهام–كام يف حديث جابر بن عبد اهلل  (72)

روة حتى إذا أنصبت قدماه ِف بطن الوادي سعى حتى ثم نزل إىل امل: ... ملسو هيلع هللا ىلص

 ((.0802. احلديث. )أخرجه مسلم )إذا صعدتا مشى

ويف هذا احلديث استحباب : -رمحه اهلل-وقال اإلمام النووي 

افة إىل املروة املس يباق ثم يميش ،الشديد يف بطن الوادي حتى يصعد يالسع

من املرات السبع يف هذا  مستحب يف كل مرة يوهذا السع ،عىل عادة مشيه

ع أو ولو مشى يف اجلمي .وبعده يمستحب فيام قبل الواد وامليش .املوضع
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 .هذا مذهب الشافعي وموافقيه .سعى يف اجلميع أجزأه وفاتته الفضيلة

 .(002 ص/2/ "رشح النووي عىل مسلم")

إذا طاف  ملسو هيلع هللا ىلصكان رسول اهلل  :قال -ريض اهلل عنهام-عن ابن عمر  و

وكان يسعى بطن املسيل إذا طاف  .ومشى أربعاً  ثالثاً  ل خّب الطواف األو

 ((.0820( ومسلم )0244)أخرجه البخاري ) .بني الصفا واملروة

وأمجعوا عىل استحباب السعي الشديد : -رمحه اهلل-قال ابن حزم 

 .(08ص: / "اإلمجاع مسائل". )بني العلمني

سعى ي ملسو هيلع هللا ىلصرأيت رسول اهلل : عن صفية بنت شيبة عن امرأة قالتو

. )أخرجه النسائي « ًل يقطع الوادي إل شدا» :يف بطن املسيل ويقول

 (.حسن/(8121)
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حتى يأيت العلم ومعناه : ... -رمحه اهلل-وقال اإلمام ابن قدامة 

وهو امليل األخض املعلق يف ركن املسجد فإذا كان منه نحوا من  لمحياذي الع

 اآلخر وهو امليالن األخضان حتى حياذى العلم شديداً  ستة أذرع سعي سعياً 

 .(412 ص/0/ "املغني". )اللذان بفناء املسجد

يف  -ريض اهلل عنها–وأصل هذا الشعار: سعي أم إسامعيل هجر 

... »: -ريض اهلل عنهام–طلب الغوث بمكة، كام يف حديث ابن عباس 

ا حتى إذا نفد م ،وجعلت أم إسمعيل ترضع إسمعيل وتْشب من ذلك املاء

يتلبط » :أو قال- «وجعلت تنظر إليه يتلوى ،قاء عطشت وعطش ابنهاِف الس

 ،فوجدت الصفا أقرب جبل ِف اْلرض يليها ،فانطلقت كراهية أن تنظر إليه

فهبطت  ،فلم تر أحداً  ؟ثم استقبلت الوادي تنظر هل ترى أحداً  ،فقامت عليه
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ثم سعت سعي  ،حتى إذا بلغت الوادي رفعت طرف درعها ،من الصفا

فقامت عليها ونظرت  ،ثم أتت املروة ،سان املجهود حتى جاوزت الوادياإلن

ال ق :قال ابن عباس .«ففعلت ذلك سبع مرات ،فلم تر أحداً  ؟هل ترى أحداً 

)أخرجه البخاري  احلديث. .«فذلك سعي الناس بينهم» :ملسو هيلع هللا ىلصالنبي 

(0024).) 

 والسعي مستحب ل واجب، فجاز امليش.

م ر يميش بني الصفا واملروة ثبن عمارأيت  :عن سعيد بن جبري قال

ن سعيت فقد رأيت إو ،يميشملسو هيلع هللا ىلص ن مشيت فقد رأيت رسول اهلل إ: قال

 (.صحيح /(2010. )أخرجه أمحد )يسعىملسو هيلع هللا ىلص رسول اهلل 

وأمجع أهل العلم عىل أن من مل يسع بني : -رمحه اهلل-قال ابن حزم 

مسائل ") .مهالعلمني بل مشى طيلة سعيه أن ذلك جيزئه وال يشء عليه باتفاق

 (.00ص: / /البن حزم"اإلمجاع
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 .(73)أما املرأة فَل يْشع َلا اإلرساع؛ ْلهنا عورة

                                                 
عورة  املرأة» :قال ملسو هيلع هللا ىلص: عن النبي -ريض اهلل عنه–بن مسعود عن عبد اهلل  (73)

 (.صحيح /(0000. )أخرجه الرتمذي )«فإذا خرجت استْشفها الشيطان

النساء ليس عليهن  وأمجعوا عىل أن: -رمحه اهلل-وقال ابن حزم 

  .(08)ص:  /البن حزم”مسائل اإلمجاع") .رمل وال هرولة

ال أن ترقى لئ اواملرأة ال يسن هل: -رمحه اهلل-وقال اإلمام ابن قدامة 

كم واحل .ول ترمل ِف طواف ول سعي ،وترك ذلك أسرت هلا .تزاحم الرجال

 ص/0/ "املغني". )بامليش كحكم الرجل وجوب استيعاَبا ما بينهميف 

412). 
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 والرقي أفضل ،أو يقف عندها (74)ثم يميش فريقى املروة

 .(75)إن تيَس

 .(76)ويقول ويفعل عَل املروة كم قال وفعل عَل الصفا

                                                 
يقعانهي يف جانب مكة الذي إن املروة  (74)  "معجم البلدان". )راجع ييل قع 

 .(10ص/ 4/

والصعود عليها هو األوىل اقتداء : -رمحه اهلل-قال اإلمام ابن قدامة  ( 75)

 .(412 ص/0/ "املغني". )ملسو هيلع هللا ىلصبفعل النبي 

نبي يف صفة حجة ال -ريض اهلل عنهام–كام يف حديث جابر بن عبد اهلل  (76)

ديث. . احلة كام فعل عىل الصفاحتى إذا أتى املروة ففعل عىل املرو: ... ملسو هيلع هللا ىلص

 ((.0802)أخرجه مسلم )
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ما و ،ويقول كام قال عىل الصفا: -رمحه اهلل-قال اإلمام ابن قدامة 

 .(412 ص/0/ "املغني". )دعا به أجزأه

عليها من الذكر  فيه أنه يسنّ : -رمحه اهلل-وقال اإلمام النووي 

ي رشح النوو". )ليهعىل الصفا وهذا متفق ع مثل ما يسنّ  يوالدعاء والرق

 .(002 ص/2/ "عىل مسلم

 ول يْشع الضطباع ِف السعي بني الصفا واملروة.

ل وقا .وال يضبطع يف السعي: -رمحه اهلل-قال اإلمام ابن قدامة 

أن  :ولنا .الشافعي : يضبطع فيه ألنه أحد الطوافني فأشبه الطواف بالبيت

 .ه فيه شيئاً قال أمحد : ما سمعناوالسنة يف االقتداء به  ،مل يضطبع فيه ملسو هيلع هللا ىلصالنبي 

 ص/0/ "املغني". )د حمضوهذا تعبّ  ،والقياس ال يصح إال فيام عقل معناه

010). 
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ويَسع ِف موضع  ،ثم ينزل فيميش ِف موضع مشيه

 .(77)حتى يصل إىل الصفا ،اإلرساع

 .(78)يفعل ذلك سبع مرات ذهابه شوط ورجوعه شوط

                                                 
يف موضع مشيه  ثم ينزل فيميش: -رمحه اهلل-قال اإلمام ابن قدامة  ( 77)

 .(412 ص/0/ "املغني"ه. )ويسعى يف موضع سعي

نبي يف صفة حجة ال -امريض اهلل عنه–كام يف حديث جابر بن عبد اهلل  (78)

 لو أِّن استقبلت من أمري» :حتى إذا كان آخر طوافه عىل املروة فقال: ... ملسو هيلع هللا ىلص

ما استدبرت مل أسق اَلدي وجعلتها عمرة فمن كان منكم ليس معه هدي 

ل يا رسو :فقام رساقة بن مالك بن جعشم فقال .«فليحل وليجعلها عمرة

أصابعه واحدة يف األخرى  ملسو هيلع هللا ىلص ؟ فشبك رسول اهللألعامنا هذا أم ألبد ،اهلل
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. احلديث. )أخرجه «دخلت العمرة ِف اْلج مرتني ل بل ْلبد أبد» :وقال

 ((.0802مسلم )

فيه داللة ملذهب الشافعي : -رمحه اهلل-قال اإلمام النووي 

والرجوع إىل الصفا  ،أن الذهاب من الصفا إىل املروة حيسب مرةواجلمهور 

لثة وهكذا فيكون ابتداء السبع من الصفا وآخرها والرجوع إىل املروة ثا ،ثانية

 .(002 ص/2/ "رشح النووي عىل مسلم". )باملروة

هلل ريض ا-: سمعت ابن عمر عن صالح بن درهم الباهيل قالو

: قال .، واختم باملروةافتح بالصفا، ورجل يسأله عن السعي، فقال : -عنهام

 ، فكلام جئت إىليات، أو قال : حصفخذ معك أحجاراً إن خفت أن ال حتيص 

بار أخ". )أخرجه الفاكهي يف اجلبل أو الصفا ألقيت واحدة ، واملروة أخرى
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صحيح اإلسناد، صالح بن درهم الباهيل وثقه ابن معني  /(0002) "مكة

 (."التهذيب"والدارقطني، كام يف 

فإذا مشى من الصفا إىل املروة.. احتسب : -رمحه اهلل-قال العمراي 

فإذا مشى من املروة إىل الصفا.. احتسب له بذلك مرة ثانية، له بذلك مرة، 

حتى يستويف امليش بينهام سبع مرات، وحيصل له الوقوف عىل كل واحد من 

 .(013 ص/4/ "البيان") الصفا واملروة أربع مرات.

 ل جيوز ول يصح. وهل جيوز السعي أقل  من سبعة أشواط؟

 -ريض اهلل عنه–ابر ج لعموم النهي عن خمالفة السنة، وحلديث

 يفع وأوض ،وعليه السكينة وأمرهم بالسكينة -ملسو هيلع هللا ىلص-قال : أفاض رسول اهلل 

 يخذوا عن  » :يرموا اجلامر مثل حىص اخلذف وقالوأمرهم أن  ،حمرس يواد
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السنن ")أخرجه البيهقي يف  «.مناسككم لعَل ل أراكم بعد عامى هذا

( وهو صحيح، وأصل 112( الطرباي يف مسند الشاميني )1012) "الكربى

 ((.0810احلديث يف صحيح مسلم )

 ًا.، وقد طاف بني الصفا واملروة سبعملسو هيلع هللا ىلصوقد أ مرنا بالتأيس بالنبي 

بعا فطاف بالبيت س ملسو هيلع هللا ىلصقدم النبي  :قالام ابن عمر ريض اهلل عنهعن 

ان لكم ِف ﴿لقد كوصىل خلف املقام ركعتني فطاف بني الصفا واملروة سبعا 

 ((.0804( ومسلم )0243)أخرجه البخاري ) .﴾رسول اهلل أسوة حسنة

وأما استيفاء ما بينهام: فيمكنه ذلك بأن : -رمحه اهلل-قال العمراي 

البيان يف ") أحد بيشء مما بينهام وإن قل.. مل جيزه. يلصق عقبه هبام، فإن أخّل 

 .(012ص/ 4/ "مذهب اإلمام الشافعي

من أخّل عيه فكيف بفإذا أخّل بيشء مما بني الصفا واملروة ال جيزئ س

 شوطًا أو شوطني؟
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 .(79)ول سيم عند اْلاجة ،فَل حرج وإن سعى راكباً 

                                                 
 ، وجاز السعي راكبًا.ملسو هيلع هللا ىلصإن املستحب امليش كام فعله النبي  (79)

فا بني الص ملسو هيلع هللا ىلصيف طواف النبي  -ريض اهلل عنهام–عن ابن عباس  

 ،هذا حممد هذا حممد :كثر عليه الناس يقولون ملسو هيلع هللا ىلصإن رسول اهلل  :قالواملروة 

 ال يضب الناس ملسو هيلع هللا ىلصسول اهلل وكان ر :قال .حتى خرج العواتق من البيوت

. )أخرجه مسلم بني يديه فلام كثر عليه ركب وامليش والسعي أفضل

(0824.)) 

 -ملسو هيلع هللا ىلصيعني: النبي –رأيته قال:  -ريض اهلل عنه–وعن أيب الطفيل  

 ((.0823. )أخرجه مسلم )عند املروة عىل ناقة وقد كثر الناس عليه
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 الوداع عىل يف حجة ملسو هيلع هللا ىلص: طاف النبي جابر بن عبداهلل يقول وعن

راحلته بالبيت وبالصفا واملروة لرياه الناس وليرشف وليسألوه فإن الناس 

 ((.0800. )أخرجه مسلم )غشوه

 .رأيت أنسا يطوف بني الصفا واملروة عىل محار :عن األحوص قالو

( والطرباي يف الكبري 00043( وابن أيب شيبة )214)أخرجه الشافعي )

 ( وغريهم بسند صحيح(.220)

 فيجزئه لعذر فأما السعي راكباً : -رمحه اهلل-ل اإلمام ابن قدامة قا

 "املغني". )ولغري عذر ألن املعنى الذي منع الطواف راكبا غري موجود فيه

 .(400 ص/0/

جاز، سواء كان  فإن سعى راكبا: -رمحه اهلل-وقال اإلمام العمراي  

 البيان يف مذهب") .لعذر أو لغري عذر، غري أن املستحب: أن يسعى ماشياً 

 .(010/ 4/ "اإلمام الشافعي



 252 

 ، (81)كر والدعاء بم تيَسويستحب أن يكثر ِف سعيه من الذ

                                                 
إنام جعل اهلل الطواف  :قالت عائشة: عطاءقال عن ابن جريج قال:  ( 81)

فاتبعه  :الق .إلقامة ذكر اهلل تعاىلبالبيت وبني الصفا واملروة ورمي اجلامر 

ربنا آتنا ِف الدنيا حسنة وِف اْلخرة » :رجل ليسمع ما يقول فإذا هو يقول

أصلحك اهلل اتبعتك  :فقال له الرجل .حتى فرغ ،«عذاب النار حسنة وقنا

 ؟أو ليس ذلك كل اخلري :قال ،لقوله هذا ،فلم أسمعك تزيد عىل كذا وكذا

يس فيه ل وليذكر اهلل إال حديثاً  ،احلديث ع  فمن طاف بالبيت فليد   :قال عطاء

رجه عبد . )أخذكر اهلل والقرآنه إال احلديث كلّ  ع  أن يد   إيلّ  وأحّب  .بأس

 (.صحيح موقوف/(2120الرزاق يف املصنف )
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وابن جريج هو عبد امللك بن عبد العزيز املكي، ثقة مشهور، مدلس.  

ولكنه إذا قال: قال عطاء فهذا حمتج به. وهو ابن أيب رباح شيخه. وأما إذا 

 قال: عن عطاء فيحتمل أنه عطاء اخلراساي وهو مل يسمع منه.

 فأنا ،قال عطاء :إذا قلت :جريج قالعن حييى بن سعيد عن بن  

ورأيت يف كتاب عيل بن  :قال أبو بكر .وإن مل أقل سمعت ،سمعته منه

 ،بن جريج عن عطاء اخلراساياسألت حييى بن سعيد عن حديث  :املديني

 ،عيفكله ض ،ال يشء :قال .نه يقول أخربيإ :قلت ليحيى .ضعيف :فقال

 .(031 ص/2/ "يب التهذيبهتذ". )راجع إنام هو كتاب دفعه إليه

مرفوعًا كام أخرجه أمحد  -ريض اهلل عنها–وقد روي حديث عائشة  

( وغريهم ويف سندهم 118( والرتمذي )0222( وأبو داود )83084)

)راجع  .وفيه ضعفالقداح،  أبو احلصني املكيعبيد اهلل بن أيب زياد وهو 

 .(00 ص/0/ "هتذيب التهذيب"

لسعي وغريه، بأثر عائشة ريض اهلل فيستحب إكثار الذكر عند ا

م . )أخرج مسليذكر اهلل عَل كل أحيانه ملسو هيلع هللا ىلصكان النبي عنها، وبعموم حديث: 

 (.-ريض اهلل عنها-( عن عائشة 000)

دعاء والذكر فيام الن وويكثر: -رمحه اهلل-وقال اإلمام ابن قدامة 

 .(412 ص/0/ "املغني". )بني ذلك
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ولو سعى عَل غري  .من اْلدث اْلكرب واْلصغر أن يكون متطهراً و

 .(81)طهارة أجزأه ذلك

                                                 
 :ملسو هيلع هللا ىلصالنبي  قال هلا يف حجة الوداع:يف قصة حيضها عن عائشة حلديث  (81)

فإن ذلك َشء كتبه اهلل عَل بنات آدم فافعيل ما يفعل اْلاج غري أن ل تطوِف »

( بلفظ: 0800( ومسلم )010. )أخرجه البخاري )«بالبيت حتى تطهري

 (.«حتى تغتسيل»

 -عليه الصالة و السالم-قوله : -رمحه اهلل-قال احلافظ ابن حجر 

وهلذا  .سعىأن هلا أن ت «يفعل اْلاج غري أن ل تطوِف بالبيت افعيل ما» :لعائشة

وهو توجيه جيد ال خيالف التوجيه الذي  ـ،وإذا سعى عىل غري وضوء اه :قال

 .(313 ص/0/ "فتح الباري". )وهو قول اجلمهور ،قدمته
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ويستحب أن يسعى طاهرا  :قوله: -رمحه اهلل-وقال اإلمام املرداوي 

السرتة والطهارة : فسنة عىل الصحيح من املذهب وعليه  أما. مسترتا متوالياً 

: هو املذهب املشهور قال الزركيش عن الطهارتني .ألصحابمجاهري ا

وقال عن السرتة : األكثرون قطعوا بذلك من  .املنصوص املختار لألصحاب

 .(43 ص/2/ "اإلنصاف". )غري خالف

ى: أن يكون واملستحب إذا سع: -رمحه اهلل-وقال اإلمام العمراي 

سعى  فإن عىل طهارة؛ ألنه قربة وعبادة، فاستحب أن يكون فيها عىل طهارة.

ة وقد لعائش ملسو هيلع هللا ىلصلقوله »حائضا أو نفساء.. صح؛ حمدثا أو جنبا أو كانت املرأة 

لطواف ا فخّص  «اصنعي ما يصنع اْلاج، غري أن ل تطوِف بالبيت»حاضت: 

 "ان يف مذهب اإلمام الشافعيالبي") عىل أن فعل الباقي جائز. بالنهي، فدّل 

 .(012ص/ 4/

وهل جيوز قطع السعي إلقامة الصَلة املكتوبة؟ نعم وهذا واجب 

 عليه.

لو أقيمت الصالة املكتوبة وهو يف : -رمحه اهلل-قال اإلمام النووي 

امء وبه قال مجهور العل ،هذا مذهبنا ،ثم بني عليه ،وصالها عهأثناء السعي قط

هو  :رقال ابن املنذ .بو ثورأو ،بو حنيفةأو ،وعطاء ،سامل هوابن ،منهم ابن عمر

 .(01 ص/2/ "املجموع رشح املهذب". )قول أكثر العلامء
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حيلق الرجل رأسه أو  ،( 82)ل السعيفإذا كم   - 9

 ،(83)يقرصه

                                                 
 وإذا تّم سعيه، ال ترشع صالة عقبه. (82)

وال صالة عقيب الطواف بالصفا : -رمحه اهلل-قال شيخ اإلسالم 

اتفاق ، وملسو هيلع هللا ىلصواملروة، وإنام الصالة عقيب الطواف بالبيت بسنة رسول اهلل 

من إحرامه، كام أمر النبي  فإذا طاف بني الصفا واملروة حّل  .السلف واألئمة

 ىحت وا، إال من كان معه هدي فال حيّل أصحابه ملا طافوا هبام أن حيلّ  ملسو هيلع هللا ىلص

/ 82/ "جمموع الفتاوى") .ن إال يوم النحرينحره، واملفرد والقارن ال حياّل 

 .(082ص
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ي بني الصفا واملروة نسك  من املناسك احللق أو التقصري بعد السعإن  (83)

أمر بذلك يف ضمن املناسك. بل الصواب  ملسو هيلع هللا ىلصعىل الراجح، ذلك ألن النبي 

 أنه من الركن.

قال يف حجة الوداع:  ملسو هيلع هللا ىلصعن النبي  -ريض اهلل عنهام–عن ابن عمر 

ومن مل يكن منكم أهدى فليطف بالبيت وبالصفا واملروة وليقرص ... »

 ((.0880( ومسلم )0210). )أخرجه البخاري وليحلل

ة يف حج ملسو هيلع هللا ىلصعن النبي  -ريض اهلل عنهام–وعن جابر بن عبد اهلل 

 ،واوقرص   ،وبني الصفا واملروة ،وا من إحرامكم بطواف البيتأحل  » الوداع:

 ((.0802( ومسلم )0322. احلديث. )أخرجه البخاري )«ثم أقيموا حَللً 
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فيه قوالن  ؟هل احللق نسك: -رمحه اهلل-قال اإلمام النووي 

صحاب أنه نسك صحهم باتفاق اْلأ .مشهوران ذكرمها املصنف بدليلهام

باحة حمظور نه استأ :والثاي .ملا ذكره املصنف يثاب عليه ويتعلق به التحلل

 .كالطيب واللباس ن كان حراماً أأبيح له بعد  ءنام هو يشإو ،وليس بنسك

 اجلواب   ،وعىل هذا القول :قالوا .ثواب فيه وال تعلق له بالتحلل وعىل هذا ال

 .زالتهم التفثإنام دعا هلم لتنظفهم وإ «اللهم ارحم املحلقني» :عن حديث

هو ركن  :فعىل هذا .ولويتحلل به التحلل األنه نسك يثاب عليه أ :واملذهب

وال جيرب بدم وال  ،ال يصح احلج وال العمرة إال به ركان اْلج والعمرةأمن 

 .(813 ص/2/ "املجموع رشح املهذب") ام حياً وال يفوت وقته ما د ،غريه

 .اْللق أو التقصري من أركان العمرةف

 يف رّده عىل من نفى ركنية احللق -رمحه اهلل-قال العالمة ابن امللقن 

واحلجة يف السنة ال يف خالفها، وقد أسلفنا أن األظهر عند أو التقصري: 

 "مع الصحيحالتوضيح لرشح اجلا") .أن اْللق ركن فيهاالشافعي: 

 .(830 ص/08/
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 .(84)واْللق أفضل 

                                                 
 :قال ملسو هيلع هللا ىلصأن رسول اهلل  -ريض اهلل عنهام–كام يف حديث عبد اهلل بن عمر  (84)

م اللهم ارح» :قال .ين يا رسول اهللواملقرصِّ  :قالوا ،«قنياللهم ارحم املحلِّ »

رجه . )أخ«ينواملقرصِّ » :قال .ين يا رسول اهللواملقرّص  :قالوا ،«قنياملحلِّ 

 ((.0010سلم )( وم0080البخاري )

لق يف حق الرجال وأمجعوا عىل أن احل: -رمحه اهلل-وقال ابن حزم 

 .(00ص: / "اإلمجاع مسائل") .أفضل من التقصري

 .عن احللق ئعىل أن التقصري جيز وأمجعوا: -رمحه اهلل-وقال 

 .(08ص: / "اإلمجاع مسائل")
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 :ريووجه فضيلة احللق عىل التقص: -رمحه اهلل-وقال اإلمام النووي 

 مبق ألن املقرصِّ و ،التذلل هلل تعاىل عىل صدق النية يف العبادة وأدّل  أنه أبلغ يف

مأمور برتك الزينة بل هو أشعث  واحلاّج  ،هو زينة يعىل نفسه الشعر الذ

 .(30ص/ 1/ "رشح النووي عىل مسلم". )واهلل أعلم ،أغرب

اء عوأما السبب يف تكرير الد: -رمحه اهلل-وقال اإلمام ابن حجر 

ىل ما واألو -ثم ذكر اخلالف يف ذلك إىل أن قال:–قني يف حجة الوداع للمحلّ 

 ،ن بهتوفري الشعر والتزي إن عادة العرب أهنا كانت حتّب  :قاله اخلطايب وغريه

 ،األعاجم يبام كانوا يرونه من الشهرة ومن زور ،وكان احللق فيهم قليالً 

وائد يف حديث الباب من الفو .فلذلك كرهوا احللق واقترصوا عىل التقصري

 ص/0/ "فتح الباري") .أن التقصري جيزئ عن اْللق وهو جممع عليه

324). 



 261 

ضل ه أفمن وقت اْلج فالتقصري ِف حق   وإذا كان قدومه مكة قريباً 

 .(85)ليحلق بقية رأسه ِف اْلج

                                                 
نبي يف صفة حجة ال -ريض اهلل عنهام–كام يف حديث جابر بن عبد اهلل  (85)

 ((.0802. احلديث. )أخرجه مسلم )واالناس كلهم وقرّص  فحّل : ... ملسو هيلع هللا ىلص

 نام قرصواإف (واوقرّص ) :لهوأما قو: -رمحه اهلل-قال اإلمام النووي 

فلو  ،ألهنم أرادوا أن يبقى شعر حيلق يف احلج ومل حيلقوا مع أن احللق أفضل

 ،قوا مل يبق شعر فكان التقصري هنا أحسن ليحصل يف النسكني إزالة شعرحلّ 

 .(021-001 ص/2/ "رشح النووي عىل مسلم". )واهلل أعلم

 

 



 262 

 .(86)أما املرأة فتجمع شعرها وتأخذ منه قدر أنملة فأقل

                                                 
 ليس عَل»: قال ملسو هيلع هللا ىلصلنبي ن ا: ع-ريض اهلل عنهام–ابن عباس حلديث  (86)

( والطرباي 0123. )أخرجه أبو داود )«النساء حلق إنم عَل النساء التقصري

( والبيهقي 0113( والدارمي )023( والدارقطني )00102) "الكبري"يف 

 (.صحيح /(1200يف الكربى )

وليس عىل النساء حلق الشعر : -رمحه اهلل-اإلمام الشافعي  قال

من ذلك أو  وإن أخذ أقّل  .خذباأل ويعمّ  ،أنملةويؤخذ من شعورهن قدر 

أجزأ عنهن وعن  كان ثالث شعرات فصاعداً  من ناحية من نواحى الرأس ما

، أجزأ إذا وقع عليه أو قرضاً  وكيفام أخذوا بحديدة أو غريها أو نتفاً  ،الرجال

 .(808 ص/8/ "األم") .خذأاسم 
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 .(87)فإذا فعل املحرم ما ذكر فقد َتت عمرته

                                                 

 ملرأة التقصري الأن سنة ا وأمجعوا عىل: -رمحه اهلل-وقال ابن حزم 

 .(08ص: / "اإلمجاع مسائل") .احللق

 التقصري أفضل ِف حقه.إن وما حكم اخلنثى؟ 

تاب ك أبو الفتوح يف قال القايض: -رمحه اهلل-قال اإلمام النووي 

 ،فضل كاملرأةأوالتقصري  :قال .التقصري دون احللق ":ىاخلناثى وظيفة اخلنث"

 .(813-814ص/ 2/ "املجموع رشح املهذب". )واهلل أعلم

 ،لق الرجل رأسه، أو يقرص من شعرهثم حي: -رمحه اهلل-قال ابن حزم  (87)

ا كان م هلام كّل  وال حتلق املرأة لكن تقرص من شعرها، وقد متت العمرة وحّل 

 .(414ص/ 4/ "املحىل") حرم عليهام باإلحرام من لباس وغريه.
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 .وجيوز أن يعمل العمرة مرارًا ِف عام واحد

وال بأس أن يعتمر يف السنة : -رمحه اهلل-مام ابن قدامة قال اإل 

 ،وعائشة ،وأنس ،وابن عباس ،وابن عمر ،روي ذلك عن عيل ،مراراً 

 .والشافعي ،وعكرمة ،وطاوس ،وعطاء

قال و .ومالك ،وابن سريين ،وكره العمرة يف السنة مرتني احلسن

 .مل يفعله ملسو هيلع هللا ىلص وألن النبي .: ما كانوا يعتمرون يف السنة إال مرةالنخعي

 عمرة مع ملسو هيلع هللا ىلصتني بأمر النبي أن عائشة اعتمرت يف شهر مرّ  :ولنا

العمرة إىل العمرة كفاره ملا »: قالملسو هيلع هللا ىلص ن النبي وأل .قراهنا وعمرة بعد حجها

 .متفق عليه «بينهم

 .(004 ص/0/ "املغني")انتهى من 
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مرته فعشهر رمضان فلذلك: أن من قد اعتمر يف شهر، ثم اعتمر يف  

-عن أيب هريرة روهة عىل الراجح، بل شمله احلديث السابق: ليست مك

 .العمرة إىل العمرة كفارة ملا بينهم» :قال ملسو هيلع هللا ىلصأن رسول اهلل  :-ريض اهلل عنه

( ومسلم 0000. )أخرجه البخاري )«واْلج املربور ليس له جزاء إل اجلنة

(0041.)) 

 ىلويف حديث الباب داللة ع: -رمحه اهلل–قال احلافظ ابن حجر  

يف  يكره أن يعتمر) :لقول من قال استحباب االستكثار من االعتامر خالفاً 

ستدل وا .من غريهم (مرة يف الشهر) :وملن قال ،كاملالكية (السنة أكثر من مرة

 .وأفعاله عىل الوجوب أو الندب ،مل يفعلها إال من سنة إىل سنة ملسو هيلع هللا ىلصهلم بأنه 

ستحب ان يرتك اليشء وهو يفقد ك ،وتعقب بأن املندوب مل ينحرص يف أفعاله
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وقد ندب إىل ذلك بلفظه فثبت االستحباب من  ،ة عن أمتهفعله لرفع املشقّ 

 .(312 ص/0/ "فتح الباري". )غري تقييد

 بل عمرته الثانية فيها أجر عظيم جّدًا.

ه من حجت ملسو هيلع هللا ىلصملا رجع النبي  :قال -ريض اهلل عنهام-عن ابن عباس 

تعني -أبو فالن  :قالت «؟من اْلجما منعك » :قال ألم سنان األنصارية

 :قال .لنا عىل أحدمها واآلخر يسقي أرضاً  كان له ناضحان حّج  -زوجها

. )أخرجه البخاري «فإن عمرة ِف رمضان تقيض حجة أو حجة معي»

 ((.0832( ومسلم )0220)

أنه أعلمها أن العمرة  :فاحلاصل: -رمحه اهلل–قال احلافظ ابن حجر 

ال أهنا تقوم مقامها يف إسقا ط الفرض  ، الثوابيف رمضان تعدل احلجة يف
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ونقل الرتمذي عن  .عتامر ال جيزئ عن حج الفرضلإلمجاع عىل أن اال

﴿قل هو اهلل أحد﴾ » :أن معنى احلديث نظري ما جاء أن :إسحاق بن راهويه

وهو  ،حديث العمرة هذا صحيح :بن العريباوقال  .«تعدل ثلث القرآن

 .أدركت العمرة منزلة احلج بانضامم رمضان إليهافقد  ،فضل من اهلل ونعمة

زيد كام ي، فيه أن ثواب العمل يزيد بزيادة رشف الوقت :بن اجلوزياوقال 

 ص/0/بن حجر ال/ "فتح الباري". )بحضور القلب وبخلوص القصد

214-213). 

 ولكن ل جيوز أن يعتمر مرتني ِف سفرة واحدة. 

أربع  ملسو هيلع هللا ىلصوقد اعتمر النبي : -رمحه اهلل-قال اإلمام ابن قدامة  

 وال أحد ممن معه ومل يبغلنا أن .مل يزد يف كل سفرة عىل عمرة واحدة ،سفرات
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إال عائشة حني حاضت  ،منهم مجع بني عمرتني يف سفر واحد معه أحداً 

يا  :وهلذا قالت ،فأعمرها يف التنعيم ألهنا اعتقدت أن عمرة قراهنا بطلت

 ولو .فأعمرها لذلك ؟أرجع أنا بحجةرسول اهلل يرجع الناس بحج وعمرة و

 .(004 ص/0/ "املغني". )كان يف هذا فضل ملا اتفقوا عىل تركه

فإذا قال قائل: إن العمرة مرارًا يف سفرة واحدة أريح وأسهل  

 وأخّف مشقة.

فاجلواب: أن الدين مبني عىل الدليل ال عىل التشهي. بل يف هذه  

 كثرة النفقة.املسألة: أن األجر يعظم بعظم املشقة و

يصدر الناس  ،يا رسول اهلل قالت: -ريض اهلل عنها-عن عائشة 

عيم فإذا طهرت فاخرجي إىل التن ،انتظري» هلا: لافق .بنسكني وأصدر بنسك
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 ه.له كل واْلمد هلل وحل  

 

  

                                                 

رجه . )أخ«ولكنها عَل قدر نفقتك أو نصبك . ثم ائتينا بمكان كذافأهيل  

 ((.0800( ومسلم )0020البخاري )

 أجر العمرة عىل قدر النصب. وبّوب عليه البخاري: باب 

هذا ظاهر يف أن الثواب والفضل يف وقال اإلمام النووي رمحه اهلل:  

النصب والنفقة واملراد النصب الذي ال يذمه الرشع وكذا  العبادة يكثر بكثرة

 .(034-030ص/ 2/ "رشح النووي عىل مسلم". )النفقة

  

 



 271 

 الباب الرابع: تتمة الفوائد المتعلقة بالعمرة

 

 األولى: دعاء السفر

أن  :-ريض اهلل عنهام–ابن عمر  من دعاء السفر: حديث

 ،الثاً إىل سفر كرب ث ا استوى عىل بعريه خارجاً كان إذ ملسو هيلع هللا ىلصرسول اهلل 

سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنني وإنا إىل ربنا »ثم قال: 

ملنقلبون اللهم إنا نسألك ِف سفرنا هذا الرب والتقوى ومن العمل ما 

ترىض اللهم هون علينا سفرنا هذا واطوعنا بعده اللهم أنت 

ء ْلهل اللهم إِّن أعوذ بك من وعثاالصاحب ِف السفر واخلليفة ِف ا

 وإذا رجع .«السفر وكآبة املنظر وسوء املنقلب ِف املال واْلهل

رجه . )أخ«آيبون تائبون عابدون لربنا حامدون» :وزاد فيهنّ  ،قاهلن

 ((.0048مسلم )

 : حدود الحرم المكيثانيةال

احلرم: حرم مكة زادها اهلل : -رمحه اهلل–قال اإلمام النووي  

رشًفا وفضاًل، وهو: ما أحا ط بمكة من جوانبها، وأطاف هبا،  تعاىل
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وأعلم: أن جعل اهلل عز وجل حكمه حكمها يف احلرمة ترشيفا هلًا، 

معرفة حدود اْلرم من أهم ما ينبغي أن يعتنى به، فإنه يتعلق به 

، وقد اعتنيت بتحقيق حدوده، وأوضحته يف كتاب أحكام كثرية

 .اإليضاحغاية  "اإليضاح يف املناسك"

ار ففحد احلرم من طريق املدينة دون التنعيم عند بيوت ن  

 .بكرس النون، وهو عىل ثالثة أميال

ن بكرس الالم بْ وحده من طريق اليمن طرف أضاه ل  

 .وإسكان الباء املوحدة، عىل سبعة أميال

يال سبعة أم ومن طريق العراق عىل ثنية جبل املقطع عىل

 أيًضا.

املقطع؛ ألهنم قطعوا منه أحجار  قال األزرقي: سمي جبل

الكعبة يف زمن ابن الزبري، وقيل: إنام سمي املقطع؛ ألهنم كانوا يف 

اجلاهلية إذا خرجوا من احلرم علقوا يف رقاب إبلهم من قشور شجر 

احلرم، وإن كان رجال علق يف رقبته فأمنوا به حيث توجهوا، 
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ا رجعوا دخلوا وقالوا: هؤالء وفد اهلل تعاىل إعظاما للحرم، وإذ

 .احلرم قطعوا ذلك هنالك فسمي املقطع

ومن طريق اجلعرانة يف شعب آل عبد اهلل بن خالد عىل 

 .تسعة أميال عرشة إال واحداً 

ومن طريق الطائف عىل عرفات من بطن نمرة عىل سبعة 

 .أميال عرش إال ثالثة

 .عرشة أميال ومن طريق جدة منقطع األعشاش عىل

 .(002 ص/0/ "سامءهتذيب األ")انتهى من 

فاملعايص يف مجيع أرض اهلل تعاىل حرام، ولكنها أشّد حرمة  

بِيِل اهللَِّ يف احلرم. قال اهلل تعاىل:  ْن س  ون  ع  ُصده ي  ُروا و  ف  ﴿إِنَّ الَِّذين  ك 

نْ  م  اْلب اِد و  اكُِف فِيِه و  اًء اْلع  و  ْلن اُه لِلنَّاِس س  ع  اِم الَِّذي ج  ر  املْ ْسِجِد اْْل   و 

اب  أ لِيم   ذ   بُِظْلم  ُنِذْقُه ِمْن ع 
اد   .[83]احلج:  ﴾ُيِرْد فِيِه بِإِْْل 

 يف رشف بيت اهلل احلرم: -رمحه اهلل–قال اإلمام ابن القيم  

ومن خواصه أنه يعاقب فيه عىل اهلم بالسيئات وإن مل يفعلها قال 

: ج] احل ﴾﴿ومن يرد فيه بإْلاد بظلم نذقه من عذاب أليمتعاىل : 
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: وال يقال ،فتأمل كيف عدى فعل اإلرادة هاهنا بالباء ،[ 83

مهمت ): فإنه يقال "همّ "إال ملا ضمن معنى فعل  (أردت بكذا)

 .بأن يظلم فيه بأن يذيقه العذاب األليم فتوعد من همّ  (،بكذا

ومن هذا تضاعف مقادير السيئات فيه ال كمياهتا فإن 

رية وصغ ،اؤها مثلهالكن سيئة كبرية وجز ،السيئة جزاؤها سيئة

فالسيئة يف حرم اهلل وبلده وعىل بساطه آكد وأعظم  .جزاؤها مثلها

وهلذا ليس من عىص امللك عىل  .منها يف طرف من أطراف األرض

فهذا  .بسا ط ملكه كمن عصاه يف املوضع البعيد من داره وبساطه

 .واهلل أعلم ،فصل النزاع يف تضعيف السيئات

ختصاص ىف انجذاب واال هذا التفضيل وقد ظهر رّس 

فجذبه  ،األفئدة وهوى القلوب وانعطافها وحمبتها هلذا البلد األمني

فهو األوىل بقول  ،للقلوب أعظم من جذب املغناطيس للحديد

 القائل : 

  .ومغناطيس أفئدة الرجال *حماسنه هيوىل كل حسن 



 274 

ه : يثوبون إليأي ﴾﴿مثابة للناسأخرب سبحانه أنه  وهلذا

ل ب ،وال يقضون منه وطراً  ،ألعوام من مجيع األقطارعىل تعاقب ا

 :كلام ازدادوا له زيارة ازدادوا له اشتياقاً 

 .حتى يعود إليها الطرف مشتاقاً  *ال يرجع الطرف عنها حني ينظرها 

ها وكم أنفق يف حبّ  ؟فلله كم هلا من قتيل وسليب وجريح

واألهل بمفارقة فلذ األكباد  املحّب  من األموال واألرواح ورىض

بني يديه أنواع املخاوف واملتالف  واألحباب واألوطان مقدماً 

لو  -وهو يستلذ ذلك كله ويستطيبه ويراه  ؟واملعاطف واملشاق

أطيب من نعم املتحليه وترفهم  -ظهر سلطان املحبة يف قلبه 

 .ولذاهتم

  .إذا ما كان يرىض حبيبه عذاباً  *شقاءه  من يعدّ  وليس حمباً 

ر وطهِّ ﴿: إضافته إليه سبحانه وتعاىل بقوله ه رّس وهذا كلّ 

[ فاقتضت هذه اإلضافة اخلاصة من هذا  82] احلج :  ﴾بيتي

اإلجالل والتعظيم واملحبة ما اقتضته كام اقتضت إضافته لعبده 

وكذلك إضافته عباده  .ورسوله إىل نفسه ما اقتضته من ذلك
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ما  فكّل  .تهماملؤمنني إليه كستهم من اجلالل واملحبة والوقار ما كس

غريه  ختصاص عىلعاىل إىل نفسه فله من املزية واالأضافه الرب ت

 الً ثم يكسوه هبذه اإلضافة تفضي ،جتباءصطفاء واالما أوجب له اال

ق  يوفر ومل .عىل ما كان له قبل اإلضافة وجاللة زائداً  آخر وختصيصاً 

ى بني األعيان واألفعال واألزمان لفهم هذا املعنى من سوّ 

 ء.منها عىل يش ءوزعم أنه ال مزية ليش ،ماكنواأل

 .(40 ص/0/البن القيم/ "زاد املعاد")انتهى من 

من  املسجد احلرام ا ال بد من التبيه عليه: وجوب تطهريممو 

ان  الرشك ومجيع املحرمات. قال اهلل تعاىل:  ك  اِهيم  م  ْبر  ا إِلِ ْأن  وَّ إِْذ ب   ﴿و 

ْك يِب ش   الاْلب ْيِت أ ْن ل  ُتْْشِ اِئِمني  و  اْلق  ْيتِي  لِلطَّائِِفني  و  ْر ب  هِّ ط  ِع ْيًئا و  كَّ ره

ُجودِ   .[82]احلج:  ﴾السه

 تصوير ذوات اْلرواح.ومنها: 

 ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رسول عن ابن عباس ريض اهلل عنهام قال: سمعت

 نفسا صورها صورة بكل له جيعل النار ِف مصور كل» :يقول

 (.(8001) مسلم )أخرجه .«جهنم ِف فتعذبه



 276 

 كذلكو: -حفظه اهلل–وقال فضيلة الشيخ صالح الفوزان 

ا صورة لكل أيضاً  عام   "صّورها صورة بكل": قوله  امً رس كانت، أيًّ

 أرسع اآللة صاحب أنّ  يكون ما غاية باآللة، التقاطاً  أو نحتًا، أو

م، الذي من عمالً   قصده هؤالء من كل   واحدة، فالنتيجة وإال يرس 

 ورة،ص إجياد قصده التمثال يبني أو ينحت فالذي صورة، إجياد

 صدهق بالكامريا يلتقط والذي صورة، إجياد قصده يرسم والذي

ر  مص كل  ": يقول ملسو هيلع هللا ىلص والّرسول بينهم نفّرق ملاذا الّصورة، إجياد  يف وِّ

 وأقواالً  هبا، يأتون فلسفة إالّ  املخصص الدليل هو ما ،" النّار؟

 برأهيم، ملسو هيلع هللا ىلص الّرسول كالم خيّصصوا أن يريدون خيرتعوهنا

 هو رسومةامل أو والتمثالّية الفوتوغرافية الصور يف الذي واملحذور

 اهلل خللق مضاهاة   وأهّنا الرشك، إىل وسيلة   أهّنا وهو واحد، حمذور

ر، منهم كل   تعاىل،  فام واحد، واملقصود واحدة، والنتيجة مصوِّ

 لةاآل صاحب يكن مل إن غريه؟، عن اآللة صاحب خيّصص الذي

 هوف يرسم، الذي من أحسن بالصورة يأيت اآللة صاحب ألنّ  أشد،

ها ا، حيّمض   لتيا من أحسن تظهر حتى إخراجها يف ويتعب ويلّوهن 
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ل هذا أو التكل ف   هلذا داعي وال واحد، فاملعنى ت رسم،  يف التمح 

 .الصور بني التفريق

 خيّصص أن جيوز ال ملسو هيلع هللا ىلص رسوله وكالم اهلل كالم أنّ  ومعلوم  

 البرش باجتهادات ال رسوله، كالم أو اهلل كالم من بدليل الّ إ

صات  وهذا ،صاحبه عىل مردود هذا البرش، وفلسفات البرش وختر 

ص ال العامّ  أنّ  التفسري وأ صول احلديث أ صول من معروف  خي صر

 ذهه يقولوهنا، النّاس من باجتهادات العامّ  خيّصص وال بدليل، إالّ 

ع   مسّلمة   قاعدة م فام عليها، جمم   القاعدة هذه عنهم تغيب باهل 

 "املمنوع يف يدخل ال الفوتوغرافية باآللة التصوير إن": ويقولون

 وعند العلم أهل عند له قيمة ال فارغ كالم هذا كّل  آخره؟، إىل

 ذا،ه يعرفون وهم كّله، هذا تأبى األ صولية القواعد. األ صولّيني

 امبصاحبه يذهبان أحياناً  ةواملغال ط اهلوى -اهلل سبحان -ولكن

 .بعيداً  مذهباً 

ر   كل": ملسو هيلع هللا ىلص الرسول يقول  فالن ويأيت "النّار يف مصوِّ

ر ال،": ويقول عل": هوقول ."النّار يف ليس بالفوتوغرايف املصوِّ  جي 
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 صورة كّل : أي "جهنّم يف هبا يعّذب   نفس   صّورها صورة بكّل  له

 باآللة بالتقا ط   وإّما برسم وإّما بنحت إّما وسيلة بأي صّورها

 تيال الصور هذه حتض قّلت، أو الصور كثرت الفوتوغرافية،

عل القيامة، يوم صّورها  جهنّم، يف هبا يعّذب نفس صورة كل يف وجي 

 .القيامة يوم بالعذاب تصاله الصور هذه

/ 8/ "التوحيد كتاب برشح املستفيد إعانة")انتهى املراد من 

 .(822-823ص

جد يف مسألة تطهري املس -رمحه اهلل-ي وقال اإلمام الشنقيط

 يتب حول احلرام املسجد يف املصورين دخول أن شك والاحلرام: 

 والركع نيوالقائم الطائفني هبا رونيصوّ  التصوير بآلت احلرام اهلل

 لطائفنيل احلرام بيته تطهري من به اهلل أمر ملا مناف ذلك أن: السجود

 حرمة بارتكاب اهلل بيت حرمة فانتهاك السجود، والركع والقائمني

 اْلحاديث دلت اإلنسان تصوير ْلن. جيوز ال عنده التصوير

 .التصوير أنواع كل ِف العموم وظاهرها ، حرام أنه عَل الصحيحة

 األقذار، من أنه ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رسول حرمه يشء أي ارتكاب أن شك وال
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 عيق ما وكذلك. منها اهلل بيت تطهري يلزم التي املعنوية واألنجاس

 يشء إقرار جيوز ال والتوحيد بالدين املخل الكالم من املسجد يف

 ص/4/ "بالقرآن القرآن تفسري يف البيان أضواء") .تركه وال منه،

020). 

 : أوقات العمرةةلثثاال

 ملسو هيلع هللا ىلصيف كل وقت. والدليل عىل ذلك: أن النبي العمرة نشأ ت 

 .اعتمر يف أشهر احلّج 

كم اعتمر النبي  :-نهريض اهلل ع- سألت أنساً  :عن قتادة 

عمرة اْلديبية ِف ذي القعدة حيث صده  ،أربع :قال ؟ملسو هيلع هللا ىلص

 ،وعمرة من العام املقبل ِف ذي القعدة حيث صاْلهم ،املْشكون

 :قال ؟كم حّج  :قلت .وعمرة اجلعرانة إذ قسم غنيمة أراه حنني

 ((.0830( ومسلم )0002. )أخرجه البخاري )واحدة

 رمضان كام سبق.وقد حّث أيضًا عىل العمرة يف  

واتفقوا عىل جوازها يف : -رمحه اهلل–قال احلافظ ابن حجر  

نفية إال ما نقل عن احل ،بأعامل احلج مجيع األيام ملن مل يكن متلبساً 
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 "باريفتح ال". )أنه يكره يف يوم عرفة ويوم النحر وأيام الترشيق

 .(312ص/ 0/

لحج فالزمانية ل: -رمحه اهلل–وقال اإلمام ابن عثيمني  

 "الرشح املمتع". )خاصة، أما العمرة فليس هلا زمن معني

 .(011ص/1/

ال قيف شأن اعتامر النبي:  -رمحه اهلل–وقال اإلمام النووي  

هذه العمر يف ذي القعدة لفضيلة هذا  ملسو هيلع هللا ىلصالعلامء: وإنام اعتمر النبي 

فإهنم كانوا يرونه من أفجر  ،وملخالفة اجلاهلية يف ذلك ،الشهر

مرات يف هذه األشهر ليكون أبلغ يف  ملسو هيلع هللا ىلصسبق، ففعله الفجور كام 

 بيان جوازه فيها، وأبلغ يف إبطال ما كانت اجلاهلية عليه واهلل أعلم.

 ص/00/للنووي / "املنهاج رشح صحيح مسلم بن احلجاج")

831). 

وهذا يدل عىل أن : -رمحه اهلل–وقال اإلما ابن عثيمني  

ه هذ ملسو هيلع هللا ىلصختيار النبي العمرة يف أشهر احلج هلا مزية وفضل ؛ ال

 .(830ص: /للعثيمني/ "فقه العبادات") األشهر هلا .
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 ة: شروط العمرةرابعال

 الْشط اْلول: اإلسَلم. 

 «عىل املسلم»قوله: : -رمحه اهلل–قال اإلمام ابن عثيمني  

هذا أحد رشو ط وجوب احلج والعمرة، والع بادات كلها ال جتب 

: نه العبادة؛ لقول اهلل تعاىلإال عىل املسلم؛ ألن الكافر ال تصح م

ْم إِلَّ  اَُتُ ق  ف  ْن ُتْقب ل  ِمنُْهْم ن 
ُهْم أ  ن ع  ا م  م  ُروا بِاهلل﴿و  ف  ُْم ك  ُسو  أ هنَّ بِر   ﴾لِهِ و 

[ . فاإلسالم رش ط لكل عبادة، وإذا قلنا: إهنا غري 34]التوبة: 

واجبة عىل الكافر، فال يعني ذلك أنه ال يعاقب عليها، ولكنه ال 

 هبا حال كفره، وال بقضائها بعد إسالمه، فعندنا ثالثة أشياء:يؤمر 

 الثالث: اإلثم. الثاي: األمر بالقضاء. األول: األمر بأدائها.

فاألمر باألداء ال نوجهه إىل الكافر، واألمر بالقضاء إذا 

أسلم كذلك ال نوجهه إليه، واإلثم ثابت يعاقب عىل تركها، وعىل 

 سائر فروع اإلسالم.

 .(0 ص/0/ "الرشح املمتع"ى من )انته

ية.   الْشط الثاِّن: اْلر 
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ضده « احلر»قوله: : -رمحه اهلل–قال اإلمام ابن عثيمني  

ق، واملبعرض، وهذا هو الرش ط الثاي لوجوب  العبد الكامل الرِّ

ن  وال مبعض، 
احلج والعمرة، وهو احلرية، فال جيب احلج عىل ق 

ق؛ فألن ماله لسيده لقول ألهنام ال مال هلام، أما العبد ال كامل الرِّ

من باع عبدًا له مال فمله للذي باعه، إل أن يشهفطه »: ملسو هيلع هللا ىلصالنبي 

فإذا مل يكن له مال فهو غري مستطيع، وأما املبعض فيملك  .«املبتاع

من املال بقدر ما فيه من احلرية، فإذا ملك عرشة رياالت، ونصفه 

أن حيج من أجل مالك حر، صار له منها مخسة، ولكنه ال يستطيع 

نصفه ـ إذا كان مبعضًا بالنصف ـ؛ ألنه مملوك يف هذا اجلزء فال 

 .(0 ص/0/ "الرشح املمتع") يلزمه احلج.

 الْشط الثالث: العقل والبلوغ. 

: هو« املكلف»قوله: : -رمحه اهلل–قال اإلمام ابن عثيمني  

 االبالغ العاقل، وهذا هو الرش ط الثالث لكنه يتضمن رشطني مه

البلوغ والعقل، فالصغري ال يلزمه احلج، ولكن لو حج فحجه 

حني رفعت إليه امرأة صبيًا فقالت: أهلذا  ملسو هيلع هللا ىلصصحيح؛ لقول النبي 
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، والصغري من دون البلوغ، والبلوغ «نعم ولك أجر» حج؟ قال:

حيصل بواحد من أمور ثالثة للذكور، وواحد من أمور أربعة 

عانة، ومتام مخس عرشة سنة، فللذكور: اإلنزال، ونبات ال لإلناث.

 ولإلناث: هذه، وزيادة أمر رابع وهو احليض.

وأما املجنون فال يلزمه احلج وال يصح منه، ولو كان له أكثر 

من عرشين سنة؛ ألنه غري عاقل، واحلج عمل بدي حيتاج إىل 

 القصد.

 .(0 ص/0/ "الرشح املمتع")انتهى من 

 الرابع: القدرة 

والقادر: هو القادر يف : -رمحه اهلل– قال اإلمام ابن عثيمني 

ماله وبدنه، هذا الذي يلزمه احلج أداًء بنفسه، فإن كان عاجزًا بامله 

 قادرًا ببدنه لزمه احلج أداًء؛ ألنه قادر.

مثل: أن يكون من أهل مكة، لكنه يقدر أن خيرج مع الناس 

وإن كان بعيدًا عن مكة، ويقول: أستطيع أن  عىل قدميه وحيج.

، وأخدم الناس وآكل معهم فيلزمه احلج، وإن كان قادرًا بامله أميش
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عاجزًا ببدنه لزمه احلج باإلنابة، أي: يلزمه أن ينيب من حيج عنه، 

 إال إذا كان العجز مما يرجى زواله فينتظر حتى يزول.

مثال ذلك: إنسان كان فقريًا وكرب وتقدمت به السن، 

ل: هلل يف هذه احلال، فنقووأصبح ال يمكن أن يصل إىل مكة فأغناه ا

ال يلزمه احلج يف هذه احلال ببدنه؛ ألنه عاجز عجزاً ال يرجى زواله، 

 لكن يلزمه احلج باإلنابة، أي: يلزمه أن ينيب من حيج عنه.

 .(0 ص/0/ "الرشح املمتع")انتهى من 

 ومن القدرة واالستطاعة يف حق املرأة: وجود امل حرم. 

 ا الدين كامالً ملصالح عباده، وقدن اهلل تعاىل قد رشع يف هذإ

لسالمة أنفسهّن وصيانة  اهلل عىل الرجال مصاحبة حمارمهم بتك

 ملسو هيلع هللا ىلصن النبي عريض اهلل عنه: أيب هريرة والدليل حديث أعراضهّن. 

ل حيل إلمرأة تؤمن باهلل واليوم اْلخر تسافر مسرية يوم وليلة »: قال

 ((.0001)لم مس( و0122البخاري ) )أخرجه .«إل مع ذي َمرم

ة ل حيل لمرأ» :ملسو هيلع هللا ىلصقوله قـال أبو الوليد الباجي رمحه اهلل:  

يريـد أن خمـالفـة هـذا  ،بمعنى التغليظ «تؤمن بااهلل واليوم اْلخر
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ــت من أفعال من يؤمن باهلل وخياف عقوبته يف اآلخرة ، وقوله  ليس

 واهلل -يريد  «أن تسااافر مساارية يوم وليلة إل مع ذي َمرم» :ملسو هيلع هللا ىلص

وانفرادها سـبب للمحظور ؛ ألن الشيطان  ،املرأة فتنةألن  -أعلم 

ــبيـل بانفرادها فيغري هبا ويدعو إليها  ملسو هيلع هللا ىلصه وحيتمل قول .جيـد الس

ــافة مع  :معنيني أحـدمها «إل مع ذي َمرم» ــافر هذه املس أن ال تس

واملعنى  .؛ ألنه مأمون عليهان واحد إال أن يكون ذا حمرم منهاإنسا

ــفر دون ذي حمرم منها ؛ أن ال تنفرد يف مثـل  :الثـاي نه ْلهـذا الس

حيفظها وجيري إىل صيانتها ملا ركب ِف طباع أكثر الناس من الغرية 

 4/"املنتقى رشح املوطــأ") .عاَل ذوي َماارماهام واْلمياة َلم

 (.404ص/

وحكمته ظاهرة، وقال شيخ اإلسالم ابن تيمية رمحه اهلل: 

ر معرضة يف السف عنه، واملرأة فإن النساء حلم عىل وضم إال ما ذّب 

للصعود والنزول والربوز، حمتاجة إىل من يعاجلها، ويمس بدهنا، 

حتتاج هي ومن معها من النساء إىل قيم يقوم عليهن، وغري املحرم 

ال يؤمن ولو كان أتقى الناس؛ فإن القلوب رسيعة التقلب، 
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ما خَل رجل بامرأة »: - ملسو هيلع هللا ىلص -والشيطان باملرصاد، وقد قال النبي 

أة يف رواية األثرم: ال حتج املر -. قال أمحد «لشيطان ثالثهمإل كان ا

هنى أن حتج املرأة إل مع » - ملسو هيلع هللا ىلص -إال مع ذي حمرم؛ ألن رسول اهلل 

 . «ذي َمرم

وليس يشبه أمر احلج احلقوق التي جتب عليها؛ ألن احلقوق 

الزمة واجبة مثل احلدود وما أشبهها، وأمر النساء صعب جدا؛ 

لة اليشء الذي يذب عنه، وكيف تستطيع املرأة أن ألن النساء بمنز

 حتج بغري حمرم؟ فكيف بالضيعة وما خياف عليها من احلوادث؟!

وال جيوز هلا أن تسافر بغري حمرم إال يف اهلجرة؛ ألن الذي 

هترب منه رش من الذي ختافه عىل نفسها، وقد خرجت أم كلثوم 

 ري حمرم، ويفبنت عقبة بن أيب معيط، وغريها من املهاجرات بغ

حضور جملس احلاكم؛ ألنه ضورة خياف منه أن يضيع حق 

ح رش"من  انتهى)املدعي، ويف التغريب ألنه حد قد وجب عليها. 

 .(002ص/ 8/ "عمدة الفقه البن تيمية
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: أنه عنهام، اهلل ريض عباس ابنومما يقّوي ذلك حديث 

 إل أةرام تسافرن ول بامرأة، رجل ُيلون ل»: يقول ملسو هيلع هللا ىلص النبي سمع

 كذا وةغز يف اكتتبت اهلل، رسول يا: فقال رجل فقام ،«َمرم ومعها

. «امرأتك مع فحج اذهب»: قال حاجة، امرأيت وخرجت وكذا،

 ((.0040( ومسلم )0112)أخرجه البخاري )

إن هذا الصحايب معنير عليه يف تلك الغزوة فصارت واجبة  

عنه من أجل  وجوب اجلهاد ملسو هيلع هللا ىلصعينية عليه، ومع ذلك ألغى النبي 

سفر امرأته للحّج. فهذا يدّل عىل تأكيد حتم وجود املحرم مع املرأة 

 يف احلج.

قال شيخ اإلسالم ابن تيمية رمحه اهلل: فهذه نصوص من 

يف حتريم سفر املرأة بغري حمرم، ومل خيصص سفرا من  - ملسو هيلع هللا ىلص -النبي 

سفر، مع أن سفر احلج من أشهرها وأكثرها. فال جيوز أن يغفله، 

مله ويستثنيه بالنية من غري لفظ، بل قد فهم الصحابة منه دخول وهي

سفر احلج يف ذلك ملا سأله ذلك الرجل عن سفر احلج، وأقرهم عىل 

ذلك، وأمره أن يسافر مع امرأته، ويرتك اجلهاد الذي قد تعني عليه 
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باالستنفار فيه، ولوال وجوب ذلك مل جيز أن خيرج سفر احلج من 

لب أسفار النساء، فإن املرأة ال تسافر يف هذا الكالم، وهو أغ

ي ، وإنام تسافر يف احلج، وهلذا جعله النباجلهاد، وال يف التجارة غالباً 

 جهادهن. ملسو هيلع هللا ىلص

وقد أمجع املسلمون عىل أنه ال جيوز هلا السفر إال عىل وجه 

 يؤمن فيه البالء، ثم بعض الفقهاء ذكر كل منهم ما اعتقده حافظاً 

ات، ورجال مأمونني، ومنعها أن تسافر بدون هلا وصاينا، كنسوة ثق

 .فاشرتا ط ما اشرتطه اهلل ورسوله أحق وأوثق ذلك.

من كتاب الطهارة / "رشح عمدة الفقه البن تيمية"من  انتهى)

 .(000-004ص/ 8/واحلج 

اد منه ذكر ما يستفقال القايض بدر الدين العيني رمحه اهلل: و

رم، وعموم اللفظ يتناول عموم فيه: أن املرأة ال تسافر إال مع ذي حم

السفر، فيقتيض أن حيرم سفرها بدون ذي حمرم معها، سواء كان 

سفرها قليال أو كثريا للحج أو لغريه، وإىل هذا ذهب إبراهيم 

النخعي والشعبي وطاووس والظاهرية، واحتج هؤالء أيضا فيام 
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ة إل رأل تسافر امل»ذهبوا إليه بحديث أيب هريرة أن رسول اهلل قال: 

 «.ومعها ذو َمرم

وفيه: داللة عىل أن حج الرجل مع امرأته إذا أرادت حجة 

، يعني «أخرج معها» :ملسو هيلع هللا ىلصلقوله  اإلسالم أوىل من سفره إىل الغزوة

إىل احلج، مع كونه قد كتب يف الغزو. وفيه: داللة عىل اشرتا ط 

 املحرم يف وجوب احلج عىل املرأة.

 .(888-880ص/01/ "عمدة القاري")انتهى من 

 ملسو هيلع هللا ىلص -قال اإلمام ابن عثيمني رمحه اهلل: ومل يستفصله النبي و

هل كان معها نساء أم ال؟ وال هل كانت شابة مجيلة أم ال؟ وال  -

هل كانت آمنًة أم ال؟ واحلكمة يف منع املرأة من السفر بدون حمرم 

صون  املرأة عن الرش والفساد، ومحايتها من أهل الفجور والفسق؛ 

ارصة يف عقلها وتفكريها والدفاع عن نفسها، وهي فإن املرأة ق

ن دع أو ت قهر، فكان من احلكمة أن مت   نم عمطمع  الرجال، فربام خت 

افظ حمرم بدون السفر  يكون نأ ي شرت ط ولذلك ويصوهنا؛ عليها حي 

م م  و .املعتوه أو الصغري املحرم يكفي فال عاقاًل، بالغاً  امل حر   امل حر 
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رم   ر  ذ ك وكل املرأة، زوج ، مؤبداً  حتريامً  عليه حت   أو اع،رض أو بقرابة 

 .(832 ص/84/ "العثيمني ورسائل فتاوى جمموع") .مصاهرة

 الخامسة: حدود الحرم المدني

أن » :ملسو هيلع هللا ىلصعن النبي  :-ريض اهلل عنه-عن عبد اهلل بن زيد 

 ،املدينة كم حرم إبراهيم مكة مُت وحر   ،إبراهيم حرم مكة ودعا َلا

. «ها وصاعها مثل ما دعا إبراهيم عليه السَلم ملكةمد   َلا ِف ودعوُت 

 ((.0021( ومسلم )8081)أخرجه البخاري )

 ملسو هيلع هللا ىلصأن رسول اهلل  :-ريض اهلل عنه-عن أنس بن مالك و

اللهم إن إبراهيم حرم  .هذا جبل حيبنا ونحبه» :طلع له أحد فقال

( 0020. )أخرجه البخاري )«وإِّن أحرم ما بني لبتيها ،مكة

 )((.ومسلم 

إن إبراهيم حرم مكة وإِّن »: ملسو هيلع هللا ىلصقال النبي  :لعن جابر قاو

. «حرمت املدينة ما بني لبتيها ل يقطع عضاهها ول يصاد صيدها

 ((.0028)أخرجه مسلم )
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بي عن الن -ريض اهلل عنه–ويف حديث أيب سعيد اخلدري 

وإِّن حرمت املدينة  ،اللهم إن إبراهيم حرم مكة فجعلها حرماً »: ملسو هيلع هللا ىلص

ول حيمل فيها سَلح  ،ا بني مأزميها أن ل ُّيراق فيها دمم حراماً 

 ،نااللهم بارك لنا ِف مدينت .ول ُيبط فيها شجرة إل لعلف ،لقتال

ا ِف اللهم بارك لن ،نااللهم بارك لنا ِف مد   ،اللهم بارك لنا ِف صاعنا

 والذي نفيس بيده ما من .اللهم اجعل مع الربكة بركتني ،مدينتنا

. «ول نقب إل عليه ملكان حيرساهنا حتى تقدموا إليها املدينة شعب

 ((.0004)أخرجه مسلم )

أما حرم املدينة فقد ثبت : -رمحه اهلل–قال اإلمام النووي  

بيانه يف الصحيح، ففيه أكمل مقنع، وأبلغ كفاية. روينا يف صحيحي 

البخاري ومسلم عن عيل بن أيب طالب ريض اهلل عنه، قال: قال 

هكذا هو يف  «ري إىل ثوراملدينة حرم ما بني ع  »: ملسو هيلع هللا ىلصرسول اهلل 

ري بفتح العني املهملة وع   ،«عري إىل ثور»الصحيح، وغريمها 

قال أبو عبيد القاسم بن سالم وغريه من  وإسكان املثناة حتت.

هبا  ل ال يعرف أهل املدينةري جبل باملدينة، وأما ثور فجبالعلامء: ع  
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 إىل ما بني عري» :رى أن أصل احلديثيقال له: ثور، قالوا: فن جبالً 

 .«ما بني عري إىل أحد» :. وقال احلازمي: الرواية الصحيحة«أحد

 وقيل: إىل ثور، وليس بيشء.

وثبت يف الصحيحني من روايات مجاعة من الصحابة 

 .«ما بني مأزميها» :ويف مسلم ،«ما بني ْلبتيها حرام» :رفعوه

 هذا الكتاب يف موضعهام.والالبة واملأزم معروفان مذكوران يف 

 .(000 ص/0/ "هتذيب األسامء")انتهى من 

بعد حكاية كالم أيب  "األحكام"وقال املحب الطربي يف  

ي قد أخربي الثقة العامل أبو حممد عبد السالم البرص :عبيد ومن تبعه

إىل ورائه جبل صغري يقال له  أن حذاء أحد عن يساره جانحاً 

 :ائف من العرب أيو  ط  له عنه ل  وأخرب أنه تكرر سؤا ،"ثور"

أخرب أن ذلك  فكل   ،العارفني بتلك األرض وما فيها من اجلبال

 "ورث"فعلمنا أن ذكر  :قال .وتواردوا عىل ذلك "ثور"اجلبل اسمه 

وأن عدم علم أكابر العلامء به لعدم شهرته  ،ِف اْلديث صحيح
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ح فت" . )كام يفوهذه فائدة جليلة انتهى :قال .وعدم بحثهم عنه

 .(28 ص/4/بن حجر ال/ "الباري

م بكرس الزاي واملأز  رمحه اهلل: –وقال احلافظ ابن حجر  

 "تح الباريف". )املضيق بني اجلبلني وقد يطلق عىل اجلبل نفسه

 .(20ص/ 4/

 السادسة: فضيلة زيارة المسجد النبي

 شد  ل ت» :قال ملسو هيلع هللا ىلصعن النبي  :-ريض اهلل عنه-عن أيب هريرة 

 ملسو هيلع هللا ىلص ثَلثة مساجد املسجد اْلرام ومسجد الرسول الرحال إل إىل

( ومسلم 0021)أخرجه البخاري ) .«ومسجد اْلقىص

(0010.)) 

: ملسو هيلع هللا ىلصل رسول اهلل قا :يقول -ريض اهلل عنه-عن أيب سعيد و

ل تشدوا الرحال إل إىل ثَلثة مساجد مسجدي هذا واملسجد »

 ((.280. )أخرجه مسلم )«اْلرام واملسجد اْلقىص

إن »: قال ملسو هيلع هللا ىلصعن رسول اهلل : -يض اهلل عنهر–عن جابر و

 .«خري ما ركبت إليه الرواحل مسجدي هذا والبيت العتيق
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( وأبو يعىل 0202( وابن حبان )04284)أخرجه اإلمام أمحد )

 .(سنده صحيح /(8822)

َلة ص» :قال ملسو هيلع هللا ىلصأن النبي  :-ريض اهلل عنه-عن أيب هريرة و 

 .«ل املسجد اْلرامِف مسجدي هذا خري من ألف صَلة فيم سواه إ

 ((.0014( ومسلم )0011)أخرجه البخاري )

صَلة ِف مسجدي »: ملسو هيلع هللا ىلصل رسول اهلل قا :عن جابر قالو

 وصَلة ِف .هذا أفضل من ألف صَلة فيم سواه إل املسجد اْلرام

. )أخرجه «املسجد اْلرام أفضل من مائة ألف صَلة فيم سواه

 (.صحيح /(04003اإلمام أمحد )

 لة زيادة مسجد قباءالسابعة: فضي

مسجد قباء أسس عىل التقوى من أول يوم بنائه. وكذلك املسجد 

لِ النبوي الذي بني بعده. قال اهلل تعاىل:  ى ِمْن أ وَّ َل  التَّْقو  س  ع   ﴿مل  ْسِجٌد ُأسِّ

اهللَُّ حُيِبه  ُروا و  ت ط هَّ اٌل حُيِبهون  أ ْن ي  ُقوم  فِيِه فِيِه ِرج  قه أ ْن ت  ْوم  أ ح  ِري ي   ﴾ن  امْلُطَّهِّ

 .[012]التوبة: 
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ثم حثه عىل الصالة يف مسجد قباء قال اإلمام ابن كثري رمحه اهلل: 

الذي أسس من أول يوم بنائه عىل التقوى، وهي طاعة اهلل، وطاعة رسوله، 

لإلسالم وأهله؛ وهلذا قال تعاىل:  ومجعا لكلمة املؤمنني ومعقال وموئالً 

هو  والسياق إنام ﴾أول يوم أحق أن تقوم فيه ﴿ملسجد أسس عَل التقوى من

 .(808 ص/4/ "آن العظيمرلقتفسري ا". )انتهى من يف معرض مسجد قباء

 أتاهم يف ملسو هيلع هللا ىلصعن عويم بن ساعدة األنصاري أنه حدثه : أن النبي و

ن اهلل تبارك وتعاىل قد أحسن عليكم الثناء ِف الطهور ِف إ» :مسجد قباء فقال

 ،واهلل يا رسول اهلل :قالوا «؟هور الذي تطهرون بهقصة مسجدكم فم هذا الط

إال أنه كان لنا جريان من اليهود فكانوا يغسلون أدبارهم من  ما نعلم شيئاً 

( والطرباي يف الكبري 03384. )أخرجه أمحد )الغائط فغسلنا كام غسلوا

 (.حسن لغريه( ، 042)

 ة منوقد رصح بأنه مسجد قباء مجاعوقال ابن كثري رمحه اهلل: 

السلف، رواه عيل بن أيب طلحة، عن ابن عباس. ورواه عبد الرزاق، عن 

معمر، عن الزهري، عن عروة بن الزبري. وقاله عطية العويف، وعبد الرمحن 

بن زيد بن أسلم، والشعبي، واحلسن البرصي، ونقله البغوي عن سعيد بن 

 جبري، وقتادة.
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الذي هو  ملسو هيلع هللا ىلص وقد ورد يف احلديث الصحيح: أن مسجد رسول اهلل

يف جوف املدينة، هو املسجد الذي أسس عىل التقوى. وهذا صحيح. وال 

منافاة بني اآلية وبني هذا؛ ألنه إذا كان مسجد قباء قد أسس عىل التقوى من 

 .بطريق األوىل واألحرى ملسو هيلع هللا ىلصأول يوم، فمسجد رسول اهلل 

 .(804 ص/4/ "آن العظيمرلقتفسري ا")انتهى من 

يد ن بن أيب سعيب عبدالرمح مرّ  :رمحن قالسلمة بن عبدال أيبعن 

ر يف املسجد الذي أسس عىل : كيف سمعت أباك يذكاخلدري قال قلت له

 :فقلت يف بيت بعض نسائه ملسو هيلع هللا ىلصدخلت عىل رسول اهلل  :قال أيب :؟ قالالتقوى

ن م فأخذ كفاً  :؟ قالاملسجدين الذي أسس عىل التقوى أّي  ،يا رسول اهلل

 .-ملسجد املدينة- «هو مسجدكم هذا»: لحصاء فضب به األرض ثم قا

 ((.0012. )أخرجه مسلم )أشهد أي سمعت أباك هكذا يذكره :فقلت :قال

 وملسجد قباء فضائل. 

كان ال يصيل  -ريض اهلل عنهام-أن ابن عمر  :نافع فمنها: ما رواه

من الضحى إال يف يومني يوم يقدم بمكة فإنه كان يقدمها ضحى فيطوف 

فإنه كان يأتيه  ،ويوم يأيت مسجد قباء ،ركعتني خلف املقام بالبيت ثم يصيل
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وكان  :قال .فإذا دخل املسجد كره أن خيرج منه حتى يصيل فيه ،كل سبت

إنام  :وكان يقول :قال .وماشياً  كان يزوره راكباً  ملسو هيلع هللا ىلصأن رسول اهلل  :حيدث

وال أمنع أحدا أن يصيل يف أي ساعة شاء  .أصنع كام رأيت أصحايب يصنعون

)أخرجه  ليل أو هنار غري أن ال تتحروا طلوع الشمس وال غروهبا. من

 ((.0011( ومسلم )0018 - 0010البخاري )

 :ملسو هيلع هللا ىلص: قال رسول اهلل  قال -ريض اهلل عنه-سهل بن حنيف وعن 

 .«من تطهر ِف بيته ثم أتى مسجد قباء فصَل فيه صَلة كان له كأجر عمرة»

( وابن ماجه 08383( وابن أيب شيبة )02184)أخرجه أمحد )

 (.صحيح/(0408)

ْلن أصيل ِف  :يقول -ريض اهلل عنه-وقاص يب أ بنسعد وعن 

ة . )أخرجه ابن أيب شيبمسجد قباء أحب إيل من أن أصيل ِف بيت املقدس

 (.صحيح/(01102( والبيهقي )4821( واحلاكم )0300)

 : دعاء الرجوع من السفرةثامنال

 ق.ومن ذلك ما ذكر يف آخر الدليل الساب 
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أيضًا  -ريض اهلل عنهام-عن عبد اهلل بن عمر  ومن ذلك:

وال أعلمه إال -إذا قفل من احلج أو العمرة ملسو هيلع هللا ىلص كان النبي  :قال

 :ثم قال ، ثالثاً يقول كلام أوىف عىل ثنية أو فدفد كرّب  ،الغزو -:قال

ل إله إل اهلل وحده ل رشيك له له امللك وله اْلمد وهو عَل كل »

دق ص ،تائبون عابدون ساجدون لربنا حامدون آيبون ،َشء قدير

. )أخرجه البخاري وهزم اْلحزاب وحده ،ونرص عبده ،اهلل وعده

 ((.0044( ومسلم )8113)

يف صحيح مسلم:  -رمحه اهلل–وبّوب عليه اإلمام النووي  

 ما يقول إذا قفل من سفر احلّج وغريه.

 

 انتهت هذه التعاليق املتواضعة.

 لصواب.واهلل تعاىل أعلم با

 سبحانك اللهم وبحمدك ال إال إال أنت أستغفرك وأتوب إليك.

 واحلمد هلل رب العاملني.
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 هـ 0441صفر  82ماليزيا، 
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