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  :مقـــدمة 
أما ، وعلى آله وأصحابه أمجعني ، وصلى اهللا وسلم وبارك على نبينا حممد ، احلمد هللا رب العاملني       
  :بعد 

فحديث جابر بن عبد اهللا  رضي اهللا عنه يف صفة حجة النيب صلى اهللا عليه وسلم من األحاديث       
وهو خاص بسياق حجة النيب ، ومن األحاديث اليت مجعت أحكاماً وفوائد كثرية ، الطّوال يف كتب السنة 
  .جة الوداع كما رآها يف صحبته لنيب اهللا صلى اهللا عليه وسلم يف ح، صلى اهللا عليه وسلم 

  

 
حدثنا حامت بن  : حدثنا أبو بكر بن أيب شيبة ، و إسحاق بن إبراهيم ، مجيًعا عن حامت ، قال أبو بكر

عبد اهللا ، فسأل عن القوم،  دخلنا على جابر بن: إمساعيل املدين، عن جعفر بن حممد ، عن أبيه، قال
بيده إىل رأسي، فنـزع زري األعلى، مث نزع  بن علي بن حسني ، فأهوىأنا حممد : حىت انتهى إيل، فقلت

مرحًبا بك يا ابن أخي، سل عما : يومئذ غالم شاب، فقال زري األسفل، مث وضع كفه بني ثديي، وأنا
وقت الصالة، فقام يف نساجة ملتحًفا  ا، كلما وضعها على  وحضر -وهو أعمى  -شئت، فسألته 

أخربين عن حجة : صغرها، ورداؤه إىل جنبه على املشجب، فصلى بنا، فقلت يه منمنكبه، رجع طرفاها إل
وسلم مكث  إن رسول اهللا صلى اهللا عليه :اهللا عليه وسلم، فقال بيده فعقد تسًعا، فقال رسول اهللا صلى

ملدينة عليه وسلم حاج، فقدم ا تسع سنني، مل حيج، مث أذَّن يف الناس يف العاشرة، أن رسول اهللا صلى اهللا
فخرجنا معه حىت . عليه وسلم، ويعمل مثل عمله بشر كثري، كلهم يلتمس أن يأمتَّ برسول اهللا صلى اهللا

، حممد بن أيب بكر ، فأرسلت إىل رسول اهللا صلى اهللا عليه  أتينا ذا احلليفة، فولدت أمساء بنت عميس
اهللا صلى اهللا عليه وسلم يف  فصلى رسول. اغتسلي، واستثفري بثوب، وأحرمي :وسلم، كيف أصنع ؟ قال

راكٍب  ركب القصواء حىت إذا استوت به ناقته على البيداء، نظرت إىل مد بصري بني يديه من املسجد، مث
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صلى اهللا عليه  وماٍش، وعن ميينه مثل ذلك، وعن يساره مثل ذلك، ومن خلفه مثل ذلك، ورسول اهللا
فأهلَّ بالتوحيد . من شيء عملنا به تأويله، وما عمل بهوسلم بني أظهرنا، وعليه ينـزل القرآن، وهو يعرف 
وأهلَّ الناس . احلمد والنعمة لك وامللك، ال شريك لك ؛ لبيك اللهم لبيك، لبيك ال شريك لك لبيك، إن

رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم عليهم شيًئا منه، ولزم رسول اهللا صلى اهللا   ذا الذي يهلون به، فلم يرد
أتينا البيت  حىت إذا. لسنا ننوي إال احلج، لسنا نعرف العمرة: قال جابر رضي اهللا عنه. بيتهتل عليه وسلم

واختذوا من مقام { : إبراهيم عليه السالم فقرأ معه، استلم الركن فَرَمَل ثالثًا، ومشى أربًعا، مث نفذ إىل مقام
وال أعلمه ذكره إال عن  -: يب يقولاملقام بينه وبني البيت، فكان أ فجعل) ١٢٥:البقرة( }إبراهيم مصلى 
 مث} قل يا أيها الكافرون { و }قل هو اهللا أحد { : كان يقرأ يف الركعتني  -عليه وسلم  النيب صلى اهللا

الصفا واملروة من  إن{ : رجع إىل الركن، فاستلمه، مث خرج من الباب إىل الصفا، فلما دنا من الصفا قرأ
فرقي عليه، حىت رأى البيت، فاستقبل  أبدأ مبا بدأ اهللا به ؛ فبدأ بالصفا،) ١٥٨:البقرة( }شعائر اهللا 

اهللا، وحده ال شريك له، له امللك وله احلمد، وهو على كل  ال إله إال: القبلة، فوحد اهللا، وكربه، وقال
قال .  دعا بني ذلكوحده، أجنز وعده، ونصر عبده، وهزم األحزاب وحده ، مث شيء قدير، ال إله إال اهللا

 مرات، مث نزل إىل املروة، حىت إذا انصبت قدماه يف بطن الوادي، سعى حىت إذا صعدنا، مثل هذا ثالث
: على املروة، فقال مشى حىت أتى املروة، ففعل على املروة، كما فعل على الصفا، حىت إذا كان آخر طوافه

فمن كان منكم ليس معه هدي،  وجعلتها عمرة،لو أين استقبلت من أمري ما استدبرت مل أسق اهلدي ، 
ألعامنا هذا، أم ألبد ؟ ! يا رسول اهللا : فقال فقام سراقة بن مالك بن جعشم ،. فليحل، وليجعلها عمرة

دخلت العمرة يف احلج ، مرتني، : أصابعه، واحدة يف األخرى، وقال فشبَّك رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم
 من اليمن بُبُدن النيب صلى اهللا عليه وسلم، فوجد فاطمة رضي اهللا عنها ممن عليٌّ  وقدم. ال بل ألبد أبد

قال، فكان عليٌّ  إن أيب أمرين  ذا،: حلَّ، ولبست ثيابًا صبيًغا، واكتحلت، فأنكر ذلك عليها، فقالت
ا فاطمة للذي صنعت، مستفتيً  فذهبت إىل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم حمرًشا على: يقول بالعراق
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صدقت : أين أنكرت ذلك عليها، فقال لرسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فيما ذكرت عنه، فأخربته
فإن معي : إين أُهلُّ مبا أهلَّ به رسولك، قال اللهم: قلت: صدقت، ماذا قلت حني فرضت احلج ؟ قال

ه النيب صلى اهللا اهلدي الذي قدم به عليٌّ من اليمن، والذي أتى ب فكان مجاعة: قال. اهلدي، فال حتل 
. فحل الناس كلهم، وقصروا، إال النيب صلى اهللا عليه وسلم ومن كان معه هدي: قال .عليه وسلم مائة

وسلم، فصلى  ا  باحلج، وركب رسول اهللا صلى اهللا عليه كان يوم الرتوية، توجهوا إىل مىن، فأهلوا فلما
الشمس، وأمر بقبة من شعر تضرب  ىت طلعتالظهر والعصر واملغرب والعشاء والفجر، مث مكث قليالً ح
قريش إال أنه واقف عند املشعر احلرام، كما   له بنمرة، فسار رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم وال تشك

اهللا صلى اهللا عليه وسلم حىت أتى عرفة، فوجد القبة قد  كانت قريش تصنع يف اجلاهلية، فأجاز رسول
فأتى بطن الوادي، فخطب . زاغت الشمس، أمر بالقصواء، فرحلت لهحىت إذا  ُضربت له بنمرة، فنـزل  ا،

 أال. إن دماءكم وأموالكم حرام عليكم، كحرمة يومكم هذا، يف شهركم هذا، يف بلدكم هذا :الناس، وقال
دمائنا ؛  كل شيء من أمر اجلاهلية حتت قدمي موضوع، ودماء اجلاهلية موضوعة، وإن أول دم أضع من

اجلاهلية موضوع، وأول ربا  وربا -كان مسرتضًعا يف بين سعد، فقتلته هذيل   -احلارث دم ابن ربيعة بن 
فاتقوا اهللا يف النساء، فإنكم أخذمتوهن بأمان  أضع ربانا، ربا عباس بن عبد املطلب ، فإنه موضوع كله،

فعلن ذلك  ولكم عليهن أن ال يوطئن فرشكم أحًدا تكرهونه، فإن اهللا، واستحللتم فروجهن بكلمة اهللا،
 وقد تركت فيكم ما لن تضلوا بعده إن. مربح، وهلن عليكم رزقهن وكسو ن باملعروف فاضربوهن ضربًا غري
بلغت وأديت  نشهد أنك قد: وأنتم تسألون عين، فما أنتم قائلون ؟ قالوا. اعتصمتم به كتاب اهللا

اللهم اشهد، اللهم اشهد ،  :ونصحت، فقال بإصبعه السبابة، يرفعها إىل السماء، وينكتها إىل الناس
مث ركب رسول . العصر، ومل يصل بينهما شيًئا مث أذن، مث أقام فصلى الظهر، مث أقام فصلى. ثالث مرات

فجعل بطن ناقته القصواء إىل الصخرات، وجعل حبل املشاة  اهللا صلى اهللا عليه وسلم حىت أتى املوقف،
. يزل واقًفا حىت غربت الشمس، وذهبت الصفرة قليًال حىت غاب القرص بني يديه، واستقبل القبلة فلم
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حىت إن رأسها  - وقد شنق للقصواء الزمام  -ودفع رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم  وأردف أسامة خلفه،
احلبال أرخى  السكينَة السكينَة ، كلما أتى حبًال من! أيها الناس : مورك رحله، ويقول بيده اليمىن ليصيب

واحد وإقامتني، ومل ُيَسبِّح بينهما  قليًال حىت تصعد، حىت أتى املزدلفة، فصلى  ا املغرب والعشاء بأذان هلا
. حىت طلع الفجر، وصلى الفجر حني تبني له الصبح مث اضطجع رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم. شيًئا

ة، فدعاه وكربه وهلله ووحده، فلم يزل أتى املشعر احلرام، فاستقبل القبل بأذان وإقامة مث ركب القصواء، حىت
 وأردف الفضل بن عباس ، وكان رجًال حسن الشعر،. أسفر جًدا، فدفع قبل أن تطلع الشمس واقًفا حىت

ينظر إليهن  أبيض وسيًما، فلما دفع رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، مرت به ظعن جيرين، فطفق الفضل
إىل الشق اآلخر ينظر،  على وجه الفضل ، فحول الفضل وجههفوضع رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يده 

الفضل ، يصرف وجهه من الشق  فحول رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يده من الشق اآلخر على وجه
الطريق الوسطى اليت خترج على اجلمرة الكربى،  حىت أتى بطن حمسر، فحرك قليالً مث سلك. اآلخر ينظر

فرماها بسبع حصيات، يكرب مع كل حصاة منها، مثل حصى اخلذف،  لشجرة،حىت أتى اجلمرة اليت عند ا
انصرف إىل املنحر، فنحر ثالثًا وستني بيده، مث أعطى علًيا ، فنحر ما غرب،  مث. رمى من بطن الوادي

 مث أمر من كل بدنة ببضعة، فجعلت يف ِقْدٍر، فطبخت، فأكال من حلمها، وشربا من. هديه وأشركه يف
فأتى بين عبد  .ركب رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، فأفاض إىل البيت، فصلى مبكة الظهرمرقها، مث 

يغلبكم الناس على سقايتكم لنـزعت  انزعوا بين عبد املطلب ، فلوال أن: املطلب ، يسقون على زمزم، فقال
 . معكم ، فناولوه دلًوا فشرب منه

أتيت جابر بن : حدثنا أيب قال  بن حممدوحدثنا عمر بن حفص بن غياث حدثنا أيب حدثنا جعفر 
وساق احلديث بنحو حديث حامت بن إمساعيل  عبداهللا فسألته عن حجة رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم

 م أبو سيارة على محار عري فلما أجاز رسول اهللا صلى اهللا عليه  وكانت العرب يدفع : وزاد يف احلديث
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 تشك قريش أنه سيقتصر عليه ويكون منزله مث فأجاز ومل يعرض له باملشعر احلرام مل و سلم من املزدلفة
  هــ.ا. أتى عرفات فنزل  حىت

  
  :أهمية حديث جابر رضي اهللا عنه 

فقد شرحه ، ملا تضمنه من أحكام ، شرحاً وبسطاً ،  ذا احلديث  –رمحهم اهللا  –اعتىن األئمة       
  .وخرج منه حنواً من مائة ومخسني فائدة ، احلافظ بن املنذر رمحه اهللا يف جزء له 

اً  فقد تضمن أحكام –وإن كان خاصاً يف سياق حجة النيب صلى اهللا عليه وسلم  - وهذا احلديث      
  .كثرية غري أحكام احلج 

  .اجه طالب العلم يف احلج و أحكامه باختصار من عدم إخالل مبا حيتوسنشرحه بإذن اهللا    
  .ما يف العبادات  علم املناسك أدقُ : بن تيمية اولذا قال ، و أحكام املناسك أحكاٌم دقيقة     
  .ومها سواء )  ب الحجكتا( أو )  كتاب المناسك( ويسميه العلماء يف كتب الفقه     

،  ١)  N  O  P  Q: (قال تعاىل ، بفتح السني وكسرها  :تعريف المنسك 
التعبد والتأله يف الشريعة و أصله يف كالم : واملراد بالنسك، تح والكسر فيها وجاء يف القراءة املتواترة الف

  .دد الناس إليها يف مواضع معلومةوإمنا أطلق ذلك على أعمال احلج لرت ، العرب املكان الذي يعتاده الرجل 
  :شرح الحديث    

، جميعاً عن حاتم ، حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وإسحاق بن إبراهيم (  :قال اإلمام مسلم رحمه اهللا 
  ) .حدثنا حاتم بن إسماعيل ، قال أبو بكر 

  

                                         
  ٣٤: سورة احلج  ١
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  :منهج مسلم في صيغ السماع 
إذا كان حّدث عن أكثر من واحد ويكون بصيغة ، من منهجه رمحه اهللا أن يبني اللفظ ويبني صاحبه  - ١

قال أبو بكر : ( فبني اللفظ بطريقة أخرى بقوله رمحه اهللا  –هنا  –أما ، اللفظ عن فالن يف الغالب 
  .-بن راهويه  -فبني أن اللفظ أليب بكر وليس إلسحاق بن إبراهيم ، ) حدثنا حامت بن إمساعيل 

  .م مسلم وظاهر وتبيني صاحب اللفظ معروف عند اإلما
وليست قاعدة مطردة ، وقد خيالف ، اللفظ لألخري من شيوخه يكون أن  فالغالبأما اإلمام البخاري  - ٢

  .عند اإلمام البخاري رمحه اهللا 
وإذا حدث عن أكثر من واحد بصيغة اللفظ عن ، مسلم يبني اللفظ ويبني صاحبه  نأ : ضابط المسألة

  .وليس مطرداً عنده ، وأما البخاري فيغلب أنه لألخري من شيوخه . وخالف هنا ، فالن يف الغالب 
  

  ) .حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وإسحاق بن إبراهيم جميعًا عن حاتم (  :قوله 
أو ، إمنا يقولون بالتحديث ، ) عن: (ال يقولون  –يف صيغ األداء  - أ م : لم املعروف عند أهل الع    

  .وحتتمل السماع وعدمه ، ) قال فالن : ( أو يقولون ، السماع 
وقد أشار اإلمام مسلم رمحه اهللا إىل لطيفة من ، والعنعنة إمنا هي من صيغ من بعده ممن حيّدث عنه     

يشري إىل أن إسحاق بن إبراهيم مل  –هنا  -) حدثنا : ( بقوله ، محه اهللا صنيع اإلمام إسحاق بن راهويه ر 
ولذا ال يكاد حيدث اإلمام مسلم عن ، وهذا هو املعروف عنه ، ) أخربنا : ( يقل حدثنا و إمنا يقول 

أوردها ، عشرة مواضع من صحيحه يف غري األصول  –حنو  –إال يف ، ) أخربنا (وإمنا بـ) حدثنا (إسحاق بـ
  ) .حدثنا : ( فقال إسحاق بن راهويه ، 

وال ، ال يف األصول، ) حدثنا :( وكذلك فإن مسلماً ال يورد إلسحاق بن إبراهيم غري منسوب بصيغة     
  .يف املتابعات 
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  ) .حدثنا ( إىل ) أخربنا ( ورمبا غّري صيغة حتديث إسحاق من ، أما غري مسلم من األئمة فإنه يتجوز     
م احلافظ بن وقد َوه، عقوب من األئمة الكبار أبو ي –بن راهويه  –وإسحاق بن إمساعيل احلنظلي     

  . ولعله سبق قلم  ، أبو حممد: وقال  ١حجر رمحه اهللا عندما ترجم إلسحاق يف التقريب
أو قال ، السماع أو ، و إمنا بالتحديث ) عن: (أن أهل العلم يف صيغ األداء ال يقولون  : ضابط المسألة

و أن اإلمام إسحاق بن ، والعنعنة من صيغ من بعده ممن حّدث عنه ، فالن وحتتمل السماع وعدمه 
، ) حدثنا(واإلمام يذكر ذلك إال يف مواضع قليلة ذكرها عنه بـ) أخربنا ( وإمنا ) حدثنا: (راهويه ال يقول 

  . دثنا أخربنا عن إسحاق حب  منوبعض األئمة جوّز ذلك فيقول بدال
  

قال دخلنا على جابر ، عن أبيه ، عن جعفر بن محمد ، حدثنا حاتم بن إسماعيل المدني ( : قوله 
  .) فسأل عن القوم حتى انتهى إلّي ، بن عبداهللا 

  .سؤال الزائر عن اسمه : مسألة 
أن يسأل عن امسه ؟ وممن هو ؟ وثبت ذلك عن النيب صلى اهللا  –أو زائر  –يسن ملن قدم عليه ضيف     

فال ، و أما األمر الذي أمر به النيب صلى اهللا عليه وسلم ، عليه وسلم من فعله سؤال القادم عن ذلك 
  .يثبت 

، بن نعامه يزيد  ٢يف إسناده، وذلك ألن احلديث الذي ذكر عن النيب صلى اهللا عليه وسلم يف ذلك    
   ٣.وهذا خرب مرسل، تثبت له صحبة ومل، وهو من ا اهيل 

  
  

                                         
 )٣٣٢(رقم  ١
  )٢٣٩٢(الرتمذي  ٢
 .وعليه فال حيتج به ، املرسل من أقسام احلديث الضعيف  ٣
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  :األدلة الدالة على سؤال الزائر من فعل النبي صلى اهللا عليه وسلم 
فقد كان النيب صلى اهللا عليه وسلم ، من فعله بسؤاله الناس ، ثبت عن النيب صلى اهللا عليه وسلم  - ١

  .من القوم ؟ أو من فالن ؟ لينزل الناس منازهلم : قال ، أو جاءه رجل ، قوم يسأل إذا جاءه 
وحنو ، وفد عبد القيس : من القوم ؟ قالوا : قال ، ملا جاءه صلى اهللا عليه وسلم وفد عبد القيس  - ٢

، جيهاً ورمبا كان و ، كان سيد قومه فرمبا  ، لكي يعرف النيب صلى اهللا عليه وسلم من هذا الذي أتاه ، ذلك 
  .لكي ال خيطئ يف قدره 

فقد ، فإنه ال يصح  مأما ما ورد عن أمر النيب صلى اهللا عليه وسلم احلث على إنزال الناس منازهل     
على إنزال الناس  صلى اهللا عليه وسلم حديث فيه حث النيب، عن عائشة رضي اهللا عنها  ١دو أخرج أبو داو 

  .ال يثبت عن النيب صلى اهللا عليه وسلم ، وهو خرب ضعيف ، منازهلم 
  .يسن سؤال الزائر عن امسه ثبت ذلك بفعل النيب صلى اهللا عليه وسلم  : ضابط المسألة

  
أنا محمد بن علي بن حسين فأهوى بيده إلى رأسي فنزع زري : فلما انتهى إلّي قلت : ( قوله 

  . )نزع ِزرَي األسفل ثم ، األعلى 
  .حلُّ أزرار القميص : مسألة 

  .وهو ما يشد به القميص و األكمام ، مجعه أزرار :  تعريف الزر
  . فيه إشارة إىل أن حممد بن علي بن احلسني كان قد شدَّ عليه أزراره وَزرمها      
عادته صلى اهللا عليه وسلم  وهو من، أنه كان يفتح أزراره : ثبت عن النيب صلى اهللا عليه وسلم  و      

  .وقد روي عن مجاعة من الصحابة ، وليس سنة 
  

                                         
  ) .٤٨٤٢(سنن أيب داود :  ١
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  :الروايات في حل النبي صلى اهللا عليه وسلم والصحابة أزرارهم      
، عن معاوية بن قرة ، من حديث عروة بن عبداهللا : ٢وكذلك جاء يف السنن ،  ١أخرج اإلمام أمحد - ١

: قال ، وإن قميصه ملطلق ، صلى اهللا عليه وسلم يف وفد من مزينة قدمنا إىل النيب : قال ، عن أبيه 
، فما رأيت معاوية وال ابنه : قال عروة ، فمسست اخلامت ، مث أدخلت يدي يف جيب قميصه ، فبايعناه 

  .يف شتاء قط وال حر إال مطلقي أزرارمها ال يزررانه أبداً 
كما أخرج ذلك ، بن عباس اعمر و و بداهللا فقد روي عن ع، وكذلك روى عن مجاعة من الصحابة  - ٢
ما رأيت بن عمر وبن عباس زارَّين : قال ، عن ثابت بن عبيد ، من حديث األعمش  ٣بن أيب شيبةا

  .قميصهما قط 
فرأيته ُمَصفََّر ، كنت مع أيب هريرة يف جنازة : قال ، عن سعيد املزين ، وكذلك روي عن أيب هريرة  - ٣

  . ٤اللحية حملل األزرار
وسعيد بن املسيب ، وسامل بن عبداهللا بن عمر ، وزيد بن ثابت ، وروي أيضاَ عن عبداهللا بن مسعود  - ٤
  .وغريهم من السلف الصاحل رمحهم اهللا ، وحممد بن احلنفية ، 

يفعلها النيب صلى ، صلى اهللا عليه وسلم وليست عبادةعادة من عادات النيب حل األزرار : ضابط المسألة
   .فإنه يؤجر حلبه ال يؤجر لفعله،ومن فعلها حباً للنيب صلى اهللا عليه وسلم، وسلم من غري تشريع اهللا عليه 

  
  
  

                                         
  ) .٣/٤٣٤(مسند أمحد :  ١
 ) .٣٥٧٨(مب ماجه ، ) ٤٠٨٢(سنن أيب داود :  ٢
  ) .٥/١٦٤(مصنف بن أيب شيبة :  ٣
 ) .٥/١٦٤(املرجع السابق :  ٤
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  :أحوال النبي صلى اهللا عليه وسلم من جهة فعله على ثالثة أقسام : مسألة 
فعل عادة ،كألوان لباسه ورداءه وقميصه ،وكذلك فعله يف إطالق أزراره ،وحنو ذلك ،فهذا :  القسم األول

من العادة ،فالنيب صلى اهللا عليه وسلم لبس ذلك كسائر أهل عصره ،من قريش وغريهم ،وهذا يعرف 
  .بقرينة احلال 
: ومسلمون ، فيخرج من هذا ناس كفارفعل جبلة ،كنومه ويقظته وأكله ،مما يفعله سائر ال : القسم الثاني

 ،م بعدهاما أمر به النيب صلى اهللا عليه وسلم من قوله ،كنهيه عن النوم قبل صالة العشاء ،وحثه على النو 
  .قوله ال لفعله من فهذا تشريع 

وهذا أكثر من أن ميثل  عبادة ، فعل عبادة وتشريع وسنة ، وهذا هو األصل يف فعله أنه :القسم الثالث 
 ر أفعال النيب صلى اهللا عليه وسلم هي من هذا الباب ، ألن النيب صلى اهللا عليه وسلم مشرِّع ،فسائ ، له

ئن على أن فعل النيب صلى اهللا عليه وسلم عادة ،فإنه ال يكون سنة ،وإمنا عادة فعلها النيب افما دلت القر 
  .صلى اهللا عليه وسلم 

  :قسام ثالثة أ أحوال النيب صلى اهللا عليه وسلم من جهة فعله تنقسم  : ضابط المسألة
 .فعل عبادة  - ١
 .فعل جبلة  - ٢
 .فعل عبادة وتشريع وسنة ،وهو األصل  - ٣

  
  ). ثم وضع كفه بين ثديي:( قوله 

  .الصحيح أنه يقال ملا يف صدر الرجل ثدي كاملرأة  :الثدي 
  :األدلة 

 ).بني ثدييمث وضع كفه (حديث جربيل الطويل وفيه - ١
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 .ما جاء يف الصحيح من قصة الرجل الذي وضع السيف بني ثدييه - ٢
 .أن ذلك معروف يف لغة العرب - ٣

  .استعمال الثندوة فيما خيص الرجل صحيح ، وال مينع من إطالق الثدي للرجل واملرأة  :ضابط المسألة
  

  .سماع الصغير وتحديثه: مسألة 
  ) :  و أنا يومئٍذ غالم شاب: ( قوله 

  ؟هل يصح حديثه، فإذا حدَّث الصغري بعد بلوغه مبا مسعه قبل بلوغه :  صورة المسألة
وهذا الذي عليه األئمة واحملدثون واحلفاظ ، وعليه صنيع أصحاب النيب صلى اهللا .نعم حديثه صحيح      

  .عليه وسلم 
  :األدلة 

 .أنه مل يبلغ احللم ويظهر منه ) وأنا يومئذ غالم شاب (حديث جربيل الطويل  - ١
 .- رمحه اهللا  –اإلمجاع على صحة حديثه ، وحكى اإلمجاع ابن عبد الرب  - ٢
وذكر حديثني ) باب مىت يصح مساع الصغري ؟:(بقوله " صحيحه"يف  –رمحه اهللا –ترجم البخاري  - ٣
 :مها
يومئذ قد ناهزت أقبلت راكباً على محار أتان ، وأنا : حديث عبد اهللا بن عباس رضي اهللا عنه قال -

 ١.إىل آخر اخلرب..ورسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يصلي مبىن إىل غري جدار  االحتالم ،
عقلت من النيب صلى اهللا عليه وسلم جمَّة جمَّها : وأسند فيه من طريق الزهري ،عن حممود بن الربيع قال -

 .٢..يف وجهي من دلو ،وأنا ابن مخس سنني 

                                         
 ).٧٦(البخاري  ١
  )٧٧(البخاري  ٢
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لى اهللا عليه وسلم حدثوا عن وقائع رأوها من النيب يف حال صغرهم وقبل بعض أصحاب النيب ص أن -
بلوغهم كعبد اهللا بن عباس وحممود الربيع وابن عمر واحلسن واحلسني وغريهم من أصحاب النيب صلى اهللا 

  .عليه وسلم 
   : ابط المسألةو ض

  .ال يصح احلديث من الصغري ، وال حيتج به على الصحيح .١
 .ؤه وحتديثه فال يصح إال بعد بلوغهداأأما و  قبل بلوغه ،يصح مساع الصغري  .٢

  
يرد على صنيع جابر بن عبد اهللا مع محمد بن علي بن الحسين ،من وضع يده على صدره بين * 

 :ثدييه ،أنه يحمل على أمرين 
منه أن  منأُ  داعبة ،فإن جابر بن عبد اهللا قدفإن الصغري حباجة إىل اإليناس وامل إيناس للصغري ، :األول 

  .فإنه رجل أعمى وشيخ كبري  يفتنت  ذا الصيب الصغري ،
فالرفق معه واللني من اإلحسان إىل النيب صلى اهللا  أن حممد بن علي بن احلسني من بيت النبوة ، :الثاني

  .عليه وسلم ،ولذا خّصه جابر بن عبد اهللا بذلك، وكذلك خصه بالرتحيب لكونه من بيت النبوة  
  

   . التحية بمرحباً : مسألة 
  ). مرحباً بك يا ابن أخي( قوله 

  .معناه الدعاء بالر حب والسعة : أي نزلت على الرحب والسعة ،وقيل : مرحباً 
مرحبا ،سواء ابتدأ  ا أو :وهذا من سنة النيب صلى اهللا عليه وسلم ،فيشرع ملن َقِدم إليه قادم أن يقول له 

  .أن يرد عليه 
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  :األدلة 
 ).مرحبا بك يا ابن أخي (جابر الطويل حديث - ١
 ١".مرحباً بابنيت:"لفاطمة  النيب صلى اهللا عليه وسلم قال نعن عائشة رضي اهللا عنها أ- ٢
قدمت إىل النيب صلى اهللا عليه وسلم : عن أنس رضي اهللا عنه ،عن أم هانئ رضي اهللا عنها قالت  - ٣

من هذا ؟ فقالت أم هانئ ،فقال النيب صلى : فقالعام الفتح ،وهو يغتسل وابنته فاطمة تسرته فسلمت ،
 .٢" مرحباً أم هانئ "اهللا عليه وسلم 
  .ملن َقِدم إليه قادم ،سواء ابتدأ  ا أو أن يرد عليه " مرحبا " قول مشروعية  : ضابط المسألة

  
  لمن بدأ بالسالم هل يرد عليه بمرحبا ؟: إشكال 

لرد سالم النيب صلى اهللا عليه وسلم فال يعين  - رضي اهللا عنها– هانئال يظهر هذا ، وأما عدم ذكر أم 
أن من بدأ السالم ،يرد عليه بالسالم ، ويبقى السالم : عدم وقوعه ،فرمبا  أغفلته أم هانئ ألنه كان معلوماً 

وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها إن اهللا كان على كل شيء " على األصل ،لقوله تعاىل 
  ٣"باحسي

أحد ، فيجب على من سلم عليه أن يرد عليه السالم مبثله أو يزيد ،وأما  ىفإذا سلم املرء عل وعلى هذا
  .بغري ذلك ،فإن هذا ليس مبشروع  من يرد عليه

  
  بالرجال فقط ، أم للنساء والرجال على حد سواء ؟" مرحباً "هل يختص قول : مسألة 

                                         
  )٢٤٥٠(، ومسلم ) ٣٦٢٣(أخرجه البخاري  ١
 ).٣٣٦(ومسلم ) ٣٥٧(ري ،والشيخان البخا) ٦/٤٢٥(أخرجه أمحد  ٢
 ).٨٦(سورة النساء  ٣
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  .للرجال والنساء " مرحباً "كان النيب صلى اهللا عليه وسلم يقول 
  :األدلة 

 .فعله صلى اهللا عليه وسلم مع أم هانئ وابنته فاطمة رضي اهللا عنها  - ١
فعله مع الرجال يف وفد عبد القيس ،وكذلك فعله مع السائب بن أيب السائب كما روي من حديث  - ٢

وسلم عام الفتح ،وكان شريكا أنه ملا قدم إىل النيب صلى اهللا عليه :جماهد عن السائب بن أيب السائب 
 مرحباً بأخي وشريكي ،"للنيب صلى اهللا عليه وسلم يف جتارته يف اجلاهلية ،فقال النيب صلى اهللا عليه وسلم 

  .١"وكان ال يداري وال مياري 
 

  ). سل عما شئت فسألته ،وهو أعمى وحضر وقت الصالة:(قوله 
 فرمبا ال يتيسر له القرب منه مرة أخرى ، حل يف داره ، إذا ملأن يستفيد الطالب من العا :فيه مشروعية 

فهذا حممد بن علي بن احلسني بادر بسؤال جابر بن عبد اهللا ،وذكر من أوصافه ما يشعر حرص السائل 
يشري إىل كرب سنه ،وسأله لقربه من النيب " وهو أعمى "وهو حممد بن علي بن احلسني على حاله ،كقوله 

  .صلى هللا عليه وسلم 
  

  ). فقام في نساجة( قوله 
  .كالطيلسان ،يلتحف به : النساجة 

  
   .ستر المنكبين في الصالة: مسألة 
  ) ملتحفاً بها ،كلما وضعها على منكبه رجع طرفاها إليه من صغرها( قوله 

                                         
  .ويف إسناده ضعف ).٣/٤٢٥(رواه أمحد  ١
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وسرت العورة شرط من شروط الصالة ، وسرت املنكبني يف  فيه دليل على مشروعية سرت املنكبني يف الصالة ،
  .الصالة واجب ،وهذا الذي عليه األدلة ،وإن مل يسرت عاتقيه أمث ،وصالته صحيحة على الصحيح 

يجزئ عن ستر فهل يستران ، أو يستر أحد المنكبين :اختلف أهل العلم في ستر المنكبين  و
 اآلخر ؟ أو ال يجب سترهما ؟

  .جيب سرت املنكبني ،وهو قول بعض أهل العلم وابن املنذر  الصحيح
  :ألدلة ا
ال يصلي أحدكم يف الثوب (عن النيب صلى اهللا عليه وسلم قال  –رضي اهللا عنه –عن أيب هريرة  - ١

  .١)الواحد ، ليس على عاتقيه منه شيء
أراد جنس  )ليس على عاتقه (فالصحيح أنه جيب سرت العاتقني ،ألن النيب صلى اهللا عليه وسلم بقوله 

  .العاتق ،فيشمل كال العاتقني 
  .هكذا رواه األكثرون " عاتقيه "لفظ " ليس على عاتقيه منه شيء "  وقوله

رواه احلفاظ لكن الذي يظهر " عاتقيه "أصوب وأرجح ،وإن كان لفظ " عاتقيه "والذي يظهر أن لفظ 
  .واهللا أعلم أ ا رويت باملعىن ،فمخرج اخلرب واحد

  .وجوب سرت العاتقني يف الصالة  : ضابط المسألة
  

  .قدر ما يجب من الستر في الصالة : مسألة 
  ). ورداؤه إلى جنبه على المشجب(قوله 

  .يغرز يف جدار أو عمود وحنو ذلك  هو ما يعلق عليه اللباس ، من حديد وخشب ، :المشجب

                                         
 ).٥١٦(،ومسلم ) ٣٥٩(، والبخاري ) ٢/٤٦٤(رواه أمحد  ١
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رة ،وسرت ما جيب سرته يف الصالة أن يبني القدر ا زئ من سرت العو :وأراد جابر بن عبد اهللا رضي اهللا عنه 
  . ذه احلالة يريد تفقيههم وإعالمهم بذلك فصلى 

  
  .إمامة األعمى: مسألة 
  ). فصلى بنا( قوله 

  .استدل به أهل العلم على جواز إمامة األعمى ،فجابر بن عبد اهللا رجل أعمى ،وصلى  م 
أن األعمى واملبصر يف  :والصحيح  األعمى أو البصير ،: األفضل في اإلمامة  اختلف أهل العلم فيو 

  ١ "يؤم القوم أقرؤهم لكتاب اهللا " واألصل فيهما حديث أيب مسعود رضي اهللا عنه أنه قال  اإلمامة سواء ،
  .وتفضيل إمامة األعمى على املبصر أو العكس ،مل يدل عليه دليل 

  :ةابط المسألو ض
 .جواز إمامة األعمى  .١
 .لعدم الدليلتساوي إمامة األعمى واملبصر يف الفضل ،  .٢

  
  .حكم تارك الصالة : مسألة 
اهللا عليه وسلم   ىو وردت أدلة يف ذلك عن النيب صل، السلف الصاحل على كفر تارك الصالة  جمعأ      

  :كثرية ومنها 
  : األدلة 

 الرجل وبني الشرك نيب"  :اهللا عليه وسلم قال ىحديث أيب الزبري عن جابر  رضي اهللا أن النيب صل  - ١
  .١"فقد كفر  كهافمن تر ، الكفر ترُك الصالةو 

                                         
 ).٦٧٣(مسلم  - ١
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العهد الذي بيننا وبينهم  " :اهللا عليه وسلم قال ىعن أبيه أن النيب صل ةحديث عبداهللا بن بريد - ٢
   .٢" فمن تركها فقد كفر الصالة

  . ٣)سننه(الرتمذي يف  ذلك وقد أخرج ، مجع الصحابة رضي اهللا عنهم على كفر تارك الصالةأ  - ٣
عن محاد بن زيد عن ) تعظيم قدر الصالة (أخرجه املروزي يف و ، على كفر تارك الصالة  أمجع التابعون - ٤

   ٤.)ترك الصالة كفر ال خيتلف فيه اثنني ( : أيوب بن أيب تيمية السختياين قال
 َأَضاعوا الصََّالةبـَْعدِهْم خْلٌف  ِمن فخَلفَ " عند قوله تعاىل  ٥)ه تفسري ( اخرج ابن جرير الطربي يف وقد

  .ن كان تاركا هلا كفر إإ م أضاعوها عن وقتها  و : "  الشهوات َواتـََّبعوا
إسحاق بن راهويه وحكى اإلمجاع على ذلك ، واخلالف يف كفر تارك الصالة وقع بعد عهد الصحابة 

ع الصحابة ومن أن اإلمجاع إمجا : محدأمن أهل العلم ، وقد قال اإلمام  هموحممد بن ناصر املروزي وغري 
  .سواهم تابعا هلم
  . كفر تارك الصالة  :ة ضابط المسأل

  
  .حكم تارك بقية األركان  : مسألة 
مرتكب هو الزكاة أو الصيام أو احلج  بل  عدم كفر تاركاتفق مجهور أهل العلم رمحهم اهللا على       
  .من كبائر الذنوب وعليه أن يتوب إىل اهللا  ويبادر وهو باٍق على إسالمه  ةلكبري 

  .مرتكب لكبريةهو ال يكفر من ترك بقية األركان، بل  :ضابط المسألة

                                                                                                                                      
 ).١٠٨٠(ابن ماجه ) ٢٣٢ /١(، النسائي ) ٢٦١٨(، الرتمذي )  ٨٢(مسلم  ١
  ).١٠٧٩(، ابن ماجه ) ١/٢٣١(، النسائي )  ٢٦٢١(، الرتمذي ) ٥/٣٤٦(أمحد  ٢
 )٢٦٢٢(الرتمذي  ٣
 )٢/٩٢٥(تعظيم قدر الصالة  ٤
 )١٦/٥٨(تفسري الطربي  ٥
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   . السنة التي شرع الحج فيها: مسألة 
  .شرع اهللا عز وجل احلج فرضاً يف السنة التاسعة على الصحيح من أقوال أهل العلم 

  
  .حكم تارك الحج : مسألة 

من أطاق احلج " : بل صح قول عمر رضي اهللا عنه ال يصح يف إثبات كفر تارك احلج حديث مرفوع     
  .٢وأبو نعيم، ١رواه البيهقي" فلم حيج  فسواء عليه مات يهودياً أو نصرانياً 

ومن قالوا بكفره استدلوا  حبديث هالل أيب هشام عن  إسحاق اهلمذاين عن احلارث عن علي بن أيب     
مات يهودياً أو من ملك زاداً وراحلة فلم حيج "م اهللا عليه وسل ىطالب رضي اهللا عنه قال رسول اهللا صل

 }٩٧:آل عمران{َسِبيال﴾  َمِن اْسَتطَاَع ِإلَْيهِ  تِ وذلك أن اهللا يقول  ﴿َولِلَِّه َعَلى النَّاِس ِحجُّ اْلبَـيْ ، نصرانياً 
وهذا احلديث قال عنه البخاري بأنه  ، ٤)ي يف الشعبابن أيب حامت والبيهق(و ٣)الرتمذي وابن جرير(رواه " 

والبيهقي قال تفرد هالل ، وابن عدي قال احلديث ليس حمفوظ ، والرتمذي قال بأن هالل جمهول ، منكر 
  .به 

فال يثبت لنا حديث مرفوع في كفر تارك الحج وكل األحاديث التي وردت ضعيفة أو وعليه     
  .معلولة

  .تارك احلج ال يكفر :ضابط المسألة
  
  

                                         
  )٤/٣٣٤( البيهقي يف الكربى  ١
 ).٩/٢٥٢( أبو نعيم  يف احللية  ٢
 )٤/١٧(،  ابن جرير يف تفسريه ) ٨١٢(الرتمذي  ٣
 )٣/٤٣٠(، البيهقي شعب اإلميان ) ٣/٧١٣(تفسري ابن أيب حامت  ٤
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  :فضل الحج 
جعل اهللا عز وجل هلذا الركن العظيم مزية عظيمة حيث جعله من املباين اليت يبىن عليها اإلسالم وجعله     

  -:من أعظم مكفرات الذنوب  وقد ورد فضله يف عدة أحاديث منها 
  : األدلة 

يرفث فلم من حج هذا البيت " ليه وسلم قال اهللا ع ىحديث أيب هريرة رضي اهللا عنه عن النيب صل  - ١
    ١."ومل يفسق رجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه 

العمرة إىل العمرة كفارة ملا "  :اهللا عليه وسلم قال ىحديث أيب هريرة رضي اهللا عنه عن النيب صل - ٢
   ٢."جلنة واحلج املربور ليس له جزاء إال ا، بينهما 

  .  الذي ال معصية فيه وجيء به تام األركان والواجبات والمراد بالمبرور
اإلسالم يهدم ما قبله واحلج يهدم "  :نه قالأاهللا عليه وسلم  ىعاص عن النيب صلبن ال وحديث عمر  - ٣

   ٣."هلجرة  دم ما قبلها اما قبله و 
  . اهللا عليه وسلم احلج باهلجرة واإلسالم  ىفقرن النيب صل

  
 ما حكم متابعة المرأة بين الحج والعمرة؟: مسألة

على قولني ،  متابعة املرأة بني احلج والعمرة ، وُاختلف يف حكمسنة ملتابعة بني احلج والعمرة أن ا ألصلا
أن املتابعة بني احلج والعمرة للنساء ال مانع منها، وهو قول عائشة رضي اهللا عنها، وسائر  منها الراجحو 

                                         
 )١٣٥٠(، مسلم ) ١٨١٩(البخاري  ١
 )١٣٤٩( ، مسلم ) ١٧٧٣(البخاري  ٢
 )١٢١(مسلم  ٣
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اهللا عنه يف آخر على هذا الفهم، إال سودة، وزينب بنت جحش، وهو قول عمر رضي rأزواج النيب 
 .وهو الراجح ١خالفته، وجزم به البيهقي

 "جهاد ال قتال فيه" على ذلك، إذ مسى احلج والعمرة rحث النيب  :دليلهم
  .جهاد الرجل ال ينقطع، وكذلك جهاد النساء: وجه الداللة

أنه ال جيب عليكن احلج إال  فاملراد به، ٢"هذه ثم ظهر الحصور" : يف حجة الوداع ألزواجه  rقوله وأما 
 ، وليس املراد أن هذه احلجة، مث املكث على ظهور احلصري يف البيوت فال خيرجنمرة واحدة يف العمر

 .ال مانع من الزيادة على املرة للنساء :ضابط المسألة
 

 ما حكم الحج بمال حرام؟: مسألة
هاء يف إجزاء احلج باملال اختلف الفق، و  جيب احلج مبال حالل، ومن حج مبال حرام فحجه غري مربور 

  .مجهور الفقهاءقول أنه جمزئ ، وهو  ، والراجح منها على قولني احلرام
  .جمزئ ، ولكنه غري مربور أن احلج باملال احلرام :ضابط المسألة

 
  ما حكم دفع الزكاة للحاج الفقير؟: مسألة

  .اإلمام أمحد وقال بذلكدفع الزكاة أو الصدقة ملن مل حيج ليحج، رخص ابن عمر رضي اهللا عنهما يف 
  .جواز دفع الزكاة أو الصدقة ملن مل حيج ليحج :ضابط المسألة

  

                                         
٤/٣٢٧/ ١.  
، ومل يزلن حيججن، وجود إسناده ٧/١١٩، وقال الذهيب يف امليزان هذا حديث منكر٢/١٤٠، وأبو داود ٢/٤٤٦رواه أمحد يف مسنده/ ٢

 .٥/٢١٥ابن كثري يف البداية
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 ما حكم الحج بمال الغير؟: مسألة
ه باملؤونة وارد عن السلف، إذا وجد من يكفيه النفقة، أو ذهب موظًفا أو عامًال أو لفاحلج مبال الغري وتك 

أواجر نفسي من هؤالء، لقوم، : فيحج تبًعا لذلك، فقد روي عن ابن عباس أنه سأله رجل، فقال أجريًا
  .١"نعم يرتك أولئك هلم نصيب مما كسبوا: " فأنسك معهم؟ فقال

  .له احلجإذا وجد املرء من يتكفل بنفقته للحج فيجوز  :ضابط المسألة
  

 ).فقال بيده فعقد تسًعا(  :قوله
يعدون بإشارة يفهم منها أعداد معينة، ورمبا  :وطريقتهاالعرب باليد، انقرض منذ أزمان،  دعن عدٌّ  :العقد

  .بإشارة واحدة يفهمون أعداد تصل إىل اآلالف أو املئات
هو قبض اخلنصر، والبنصر، والوسطى، ووضع السبابة يف أصل : ، العقد تسًعا)فعقد تسًعا: ( -فقوله هنا
  .اإل ام

  
 قبل الفريضة؟r هل حج النبي: مسألة
 rإن رسول اهللا مكث تسع سنين لم يحج، ثم أذن في الناس في العاشرة أن رسول اهللا (  :قوله
  ). حاج

 وسلم قبل حجة الوداع أم ال؟rفهل حج رسول اهللا 
حديث جبير بن مطعم من " الصحيح"أنه حج قبل حجة الوداع، قبل أن يفرض احلج، كما يف  :صح عنه  

يوم عرفة واقًفا مع الناس، إن هذا  rأضللت بعريًا يل، فذهبت أحبث عن ضاليت، فرأيت النيب :عن أبيه قال
  ١!ملن احلمس، فما الذي جاء به هاهنا؟

                                         
 ).٤/٤٧٤(املصنف،  رواه ابن أيب شيبة يف/ ١
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ولذلك قريش وكانوا يف يوم عرفة ال يقفون يف عرفة، وإمنا يف مزدلفة؛ أل م شددوا على أنفسهم، : احلمس  
  .تشددواسموا حمًسا، ألنهم تحمسوا في دينهم، أي 

يقف مع الناس، وسائر   -وهو من قريش - r فرأيت النيب : قول جبري بن مطعم عن أبيه :الشاهد
  !قريش ال يقفون بعرفة، فلما رآه تعجب

  
 قبل فرض الحج؟ rكم حجة حج النبي : مسألة

حج قبل اإلسالم، لكن كم  rأنه ثبت أن النبي : الصحيح، وعلى خالف بني أهل العلم على أقوال
أبا بكر ليحج  rوإمنا فرض احلج يف السنة التاسعة، فبعث رسول اهللا  حجة حجها؟ اهللا أعلم بذلك،

 .بالناس
  

 للحج؟ rما الحكمة في تأخير النبي : مسألة
لمصلحة الحج من عدة   : احلج إىل السنة العاشرة، مع أن احلج فرض يف السنة التاسعة rإمنا أخر النيب 

  :أمور
 .أنه كان حيج يف بيت اهللا املشركون من سائر العرب  .١
 .كان يطوف يف البيت عريانأنه   .٢

أن حيج أبو بكر رضي اهللا عنه، وينهاهم عن تلك األفعال، وأن ال حيج يف العام القادم  rفأراد رسول اهللا 
  .من كان على تلك احلال

   :من عدة أمور rوذلك لمصلحة حجة النبي 
 .على من أراد االقتداء به يف حجه ما يفعله العرب يف جاهليتهملكي ال يلتبس  .١

                                                                                                                                      
  ).١٦٦٤(رواه البخاري، / ١
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  .على ما شرعه اهللا، بعيًدا عن أفعال املشركني الناس rلكي يعلم النيب  .٢
 .شروط الحج: مسألة 

  :ال يجب الحج على أحد، إال بشروطه المعروفة؛ وهي
 .اإلسالم، فال جيب احلج على مشرك :الشرط األول -

بعثين أبو بكر : "الصحيحين، عن أبي هريرة رضي اهللا عنه قالما ورد في  :دليله
قبل حجة الوداع، يف رهط يؤذنون يف الناس  rالصديق يف احلجة اليت أمرها رسول اهللا 

  .١"وال يطوف بالبيت عريان ال يحج بعد العام مشرك،: يوم النحر
 .العقل، فال جيب على ا نون: الشرط الثاني -

 rعن النبي : ما أخرجه أهل السنن، إال الترمذي، عن عائشة رضي اهللا عنها: دليله
عن النائم حىت يستيقظ، وعن الصيب حىت يكرب، وعن : رفع القلم عن ثالث"  :قال

  .٢"ا نون حىت يعقل
 .البلوغ :الشرط الثالث

  .الحديث السابق :دليله
 

  حكم حج الصبي؟: مسألة
 . ال خالف يف صحة ومشروعية حج الصيب نفال باتفاق -

من حديث سفيان بن عيينة عن إبراهيم بن عقبة عن كريب موىل ابن  ١ملا أخرج مسلم: الدليل
؟ " من القوم " فقال ، لقي ركبا بالروحاء rأن النبي " : عن ابن عباس رضي اهللا عنهما، عباس

                                         
  ).١٣٤٨(، ومسلم، )١٦٢٢(رواه البخاري، / ١
  ).٢٠٤١( ، ابن ماجة )٢/١٠٠(، النسائي )٤٣٩٨(أبو داود / ٢
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: فقالت ، فرفعت إليه امرأة صبيا" رسول اهللا : " من أنت ؟ قال : فقالوا، قالوا المسلمون
  " . ولك أجر ، نعم: " ألهذا حج ؟ قال 

  .وكذلك الرضيع فتصح منه مطلقا لعموم اخلرب -
  .صحة حج الصيب والرضيع ومشروعيتهما نفال باتفاق: ضابط المسألة

 
  حكم حمل الحاج للصبي؟: مسألة
 .الصحيحجيزئ سعي وطواف واحد عن الصيب وحامله على  -

ُحج يب مع رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم : "قال، عن السائب بن يزيد رضي اهللا عنه: الدليل
  . ٢"وأنا ابن سبع سنني

ومع ذلك فهي ال جتزئ عن حجة ، وتكون للصيب حجة كاملة األجر إن كان حجه صحيحا -
  .اإلسالم
، أميا صيب حج مث بلغ احلنث: " rقال رسول اهللا : عن ابن عباس رضي اهللا عنه قال  :الدليل

و أميا عبد حج مث ، فعليه حجة أخرى، و أميا أعرايب حج مث هاجر، فعليه أن حيج حجة أخرى
  .٣"فعليه حجة اخرى ، اعتق

وابن عبد ، الرتمذي، وابن املنذر إجزاء حج الصيب عن حجة اإلسالم و نقل اإلمجاع على عدم -
  . والنووي وغريهم، والطحاوي، والقاضي عياض، الرب

                                                                                                                                      
  ).١٣٣٦(مسلم، / ١
  ).١٨٥٨(البخاري، / ٢
، ، وال يصح رفع هذا اخلرب)١/٤٨١ (، واحلاكم، )٤/٣٢٥( ، "الكربى " ، والبيهقي يف )١/٢٨٣(رواه الشافعي، يف املسند، / ٣

  .والصواب فيه الوقف
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  .جيزئ سعي وطواف واحد عن الصيب و حامله :ضابط المسألة
 ما حكم حج الصبي، الذي بلغ بعرفة؟: مسألة

إذا بلغ عشية عرفة ووقف، هل يجزئه، على ثالثة أقوال ، والراجح أنه  اختلف الفقهاء في الصبي
وقال به ، عن قتادة وعطاء صحة ذلك"  ١املناسك" يب عروبة يف وقد روى ابن أ، ه عن الفريضةجيزئ

  .الراجحالشافعي وأمحد وإسحاق، وهو 
  .إذا بلغ الصيب يف عرفة ووقف عشيتها أجزاه عن الفريضة، على الصحيح :ضابط المسألة

  
  حكم تلبية الصبي؟: مسألة

 .يصح أن يلىب عن الصيب الذي ال يعرف التلبية
، ومعنا النساء، حججنا مع رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: "عن جابر رضي اهللا عنه قال :الدليل

  . ٢"فلبينا ورمينا عنهم، والصبيان 
  .وجوب تلبية الويل عن الصيب الذي ال يعرف التلبية :ضابط المسألة

 
  ما حكم التلبية عن النساء؟: مسألة

 .حكاه الرتمذي، فال يلىب عن املرأة باإلمجاع، ال يفهم من احلديث السابق  التلبية عن النساء
  
  ؟ الصغير محظورًا حكم ارتكابما : مسألة

 .الكبري باالتفاقجيب أن جيتنب الصيب ما يتجنبه 

                                         
  ).١٢: (كتاب املناسك، رقم/ ١
  .لضعف أشعث، رواه أمحد، وابن ماجة، وإسناده ضعيف/ ٢
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جيري  ، والراجح أنه على ثالثة أقوال م الفدية في حقه عند فعل المحظوراختلف الفقهاء  في لزو و 
 .على الصيب ما جيري على الكبري فيما جيتنبه باتفاق

  .جيري على الصيب ما جيري على الكبري فيما جيتنبه باتفاق :ضابط المسألة
  
 : إجزاء الطواف عن الحامل والمحمول: مسألة

، إذا كان الصيب حمموال قدر على املشي أو الوالراجح أنه اختلف الفقهاء في هذه المسألة على قولين، 
قال به أيب حنيفة وبعض احلنابلة ورجحه ابن ، فالطواف والسعي يكفيه ويكفي حامله مرة واحدة للجميع

  .حزم
  .لحديث السابقل، احلرية : الشرط الرابع -
 .االستطاعة :الشرط الخامس -

  . ١"وهللا على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيال"  :لقوله تعالى  :دليله
  ما معنى االستطاعة؟: مسألة

، أن يصح بدن العبد: السبيل: " أصح ما جاء يف معىن االستطاعة، عن ابن عباس رضي اهللا عنه قال
 .٢"أن جيحف به ويكون له مثن وزاد وراحلة من غري

 .يف بيان االستطاعة ومل يصح شيء مرفوع
  
  
  

                                         
 ).٩٧(آل عمران، / ١
 .رواه ابن جرير، والبيهقي/ ٢

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


 ، للشيخ عبدالعزيز الطريفي rصفة حجة النبي  :مشروع تلخيص كتاب 

alhekmh.net 
28 

  ما حكم المحرم للمرأة؟: مسألة
أوجب  ، و يشرتط لوجوب احلج وجود احملرم للمرأة ، وقد حرم اهللا خروج املرأة مسرية يوم وليلة إال مع حمرم

" اكتتب يف غزوة وزوجته حاجة  ملن rقوله ل،  أمحد يف رواية وابن حزم على الزوج اخلروج مع امرأته للحج
  ".حج معها 

  
 هل يجوز لمن ال محرم لها، أن تحج بال محرم؟: مسألة

ن تيمية ، ونقله عنه ابن مفلح ما ذهب إليه ابمنها ل، ااختلف الفقهاء في هذه المسألة على ثالثة أقو 
قول الطريق، وهو  مع رفقة نساء يقوم عليهن أمني صاحل إذا أمنت ال بأس هلا أن حتج من ال حمرم هلا أن

  .قوي ، ولكن ال جيوز التوسع فيه، فقد يفتح باب شر، وفتنة
 : أدلتهم -

كان يسافر مع عبداهللا بن عمر موليات له ليس بينهما : "قال، عن نافع موىل ابن عمر .١
  .١"حمرم

وهن ، كما يف البخاري تعليقا، مع عثمان وعبد الرمحن بن عوف حججن rأن  أزواج النيب  .٢
  . حمرمات على التأبيد، أمهات املؤمنني

  . للمرأة أن تسافر للحج والعمرة بال حمرم بقيود ودون توسع :ضابط المسألة
 

 هل يجوز للولي أن يمنع المرأة من الحج؟: مسألة
 :تحرير محل النزاع

 .منعها من حج التطوع، حكى ذلك ابن املنذرأمجع الفقهاء على أن للويل  .١
                                         

 ).٧/٤٨(م يف احمللى، ، وابن حز )٢/١٦٦( رواه سعيد بن منصور يف سننه، والطحاوي، يف شرح معاين اآلثار، / ١
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 .وأمجعوا أيًضا على أن للزوج منعها من مجيع األسفار سوى السفر الواجب شرًعا .٢
 :اختلفوا في السفر الواجب شرًعا على قولين .٣

 .ال جيوز لويل املرأة منعها من حج الفريضة .١
 .ول الشافعي، وهذا قألن الحج عندهم على التراخيلويل املرأة منعها من احلج،  .٢

  
 ما حكم خروج المعتدة للحج؟ : مسألة

، للمعتدة اخلروج للحج على الصحيح والصحيح منها أنه جيوزاختلف الفقهاء في ذلك على قولين ، 
  .وهو قول ابن عباس وعائشة وغريهم

  : دليلهم  
خرجت عائشة بأختها أم كلثوم حني قتل عنها طلحة بن عبيد اهللا إىل مكة يف : " عن عروة قال  .١

 .١"عمرة
 .قال عروة كانت عائشة تفيت املتوىف عنها زوجها باخلروج يف عد ا - 
أحتجان يف : أنه سئل عن املطلقة ثالثا واملتوىف عنها زوجها: " وروى ابن أيب شيبة عن عطاء  .٢

  ".وكان احلسن يقول مثل ذلك، نعم :  عد ما ؟ قال
  .جواز خروج املعتدة للحج أو العمرة :ضابط المسألة

 
  ما حكم إتمام المناسك؟: مسألة
 .وجب عليه إمتامه، إذا ابتدأ احلاج واملعتمر باإلحرام -
 .ومثله السيد ململوكه، ومجهور العلماء على أن الزوج ميلك منع زوجته من اإلمتام  -

                                         
 .رواه عبد الرزاق يف مصنفه/ ١
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 يجب الحج على الفور؟هل :  مسألة
  ).، ويعمل مثل ما يعملrفقدم المدينة بشر كثير، كلهم يلتمس أن يأتم برسول اهللا : ( قوله

  .على الفور اأ  rمر رسوله وامر اهللا عز وجل، وأواأيف األصل 
  .١" وهللا على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيال: " ودليل األمر قوله تعاىل

أن احلج على الفور وليس على الرتاخي، الفقهاء في فورية الحج على قولين ، والراجح لكن اختلف 
  : ، ملا يلي  أيب حنيفة، ومالك، وأمحد، واملزين من أصحاب الشافعي وهذا رأي

فقدم املدينة بشر كثري، كلهم يلتمس أن يأمتَّ ( :حديث جابر رضي اهللا عنه قوله .١
 .٢)، ويعمل مثل عملهrبرسول اهللا 

أن أمساء خرجت مع النيب صلى اهللا ( :، وفيه  حديث آخر لجابر رضي اهللا عنه .٢
 .٣)عليه وسلم وهي حامل، فولدت يف ذي احلليفة

معلوم أن مثل حاهلا تعلم أ ا سوف تلد يف طريقها قطعاً، ومع ذلك   :وجه الداللة -
 .خرجت، وهذا يدل على أن احلج على الفور، وعلى املبادرة

دليل على لزوم  rنة ومن حوهلم، رجاًال وركبانا، ليقتدوا برسول اهللا قدوم أهل املدي .٣
  .املبادرة

 :للحج ، فيجاب عنه مبا يلي rوأما االستدالل بتأخري النيب           
 .أن ختلف النيب صلى اهللا عليه وسلم ألجل إزالة مظاهر الشرك لئّال ختتلط مع فعله .١

                                         
 ).٩٧(آل عمران، / ١
  .رواه مسلم/ ٢
  .رواه مسلم/ ٣

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


 ، للشيخ عبدالعزيز الطريفي rصفة حجة النبي  :مشروع تلخيص كتاب 

alhekmh.net 
31 

وهذا احلد مل يأت يف مثله ، املفرط إال املوت إن من قال بالرتاخي مل حيد حداً يأمث به .٢
  .احلديث...) من مات ومل يغز ( شيء من أداء العبادات غري املعيَّنة كمطلق الغزو 

  .لكل مستطيع وجوب احلج على الفورية  :ضابط المسألة
 

 هل تجب المبادرة بالحج؟: مسألة
وكان مستطيع البدن ومل حيبسه ، أنه جيب املبادرة باحلج ملن ملك االستطاعة من زاد وراحلة :الصحيح
  .ولو تويف ومل حيج كان آمثاً بال شك، وكان من أهل الوجوب، حابس

  
  :المواقيت الزمانية والمكانية

  :قسم أهل العلم المواقيت إلى قسمين
  .املواقيت الزمانية. ١
  .املواقيت املكانية .٢

  .هي أشهر احلج :المواقيت الزمانية:  القسم األول
شوال،  :هي أشهر الحجواألقرب أن اختلف الفقهاء، في تحديد أشهر الحج، على قولين،  -

ملا أخرجه    ، بن عمر وابن عباس رضي اهللا عنهماوذو القعدة، وعشر ذي احلجة، وهذا قول ا
: ن عبداهللا بن عمر رضي اهللا عنهما أنه قال البيهقي وغريه من حديث عبيد اهللا بن عمر بن نافع ع

  .١)شوال ، وذو القعدة ، وعشر ذي احلجة : "احلج أشهر معلومات " ( 
  
  

                                         
  ).٣٢٤/  ٤( البيهقي / ١
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  ما حكم من أحرم قبل دخول وقت الحج؟: مسألة 
  :اختلف الفقهاء في هذا، على قولين، هما -

  .يصح إحرامه، وهو قول مالك وأيب حنيفة وأمحد :القول األول
  .ينعقد إحرامه عمرة، وهو قول الشافعي، وعطاء وطاووس:  الثانيالقول 

 
  من أتى بالعمرة قبل أشهر الحج، ومكث مكانه حتى يحج، فأي األنساك له أفضل؟: مسألة

 .اإلفراد له أفضل باتفاق األئمة األربعة
  

  من أتى بالعمرة قبل أشهر الحج، ثم رجع ولم يرد الحج، فهل يكون متمتًعا؟: مسألة
  .ليس مبتمتع وليس عليه شيء، وهذا عمل الصحابة رضوان اهللا عليهم

  
  من اعتمر في أول أشهر الحج وانتظر الحج، فما الذي يجب عليه من األنساك؟: مسألة

  .وجب عليه التمتع 
    

 : وهي أربعة مواقيت: المواقيت المكانية: القسم الثاني
 .ميقات أهل املدينة: ذو احلليفة .١
 .أهل مصر والشام واملغربميقات : اجلحفة .٢
  ).السيل(وتسمى اآلن، ميقات أهل جند والكويت وماحنوها : قرن املنازل .٣
 .ميقات أهل اليمن وما ورائها كاهلند والصني وغريها: يلملم .٤
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أن النيب صلى اهللا عليه وسلم : " جاء يف الصحيحني عن ابن عباس رضي اهللا عنهما :الدليل -
، وألهل اليمن يلملم، ولنجد قرن املنازل، وألهل الشام اجلحفة ،وّقت ألهل املدينة ذا احلليفة

ممن أراد ، من غري أهلهنّ ، وملن أتى عليهنّ ، ن هلنّ ه: "رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلممث قال 
 ".حىت أهل مكة يهّلون منها، فمن أهله، ومن كان دو نّ ، احلج والعمرة

  
 ما هو ميقات أهل العراق؟: مسألة

  .الفقهاء على أن ميقات أهل العراق ذات عرقاتفق  -
عمر رضي اهللا عنه ، والصحيح أن الذي وقّته ته، على قولين، ولكن اختلفوا فيمن وقّ  -

  .rعليه، وليس مرفوًعا للرسول  وففهو موق
  : الدليل -

، ملا فُتح هذان املصران أتوا عمر: " قال، عن ابن عمر، عن نافع هما رواه البخاري يف صحيح  .١
وهو َجْور عن ، حّد ألهل جند قرناً ، إن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم،  يا أمري املؤمنني: الوافق

  ".فّحد هلم ذات عرق، انظروا ِحذوها من طرقكم : وإنا إذا أردنا قرناً شّق علينا؟ قال، طريقنا
يف حديث ابن عباس السابق يف الصحيحني  تاملواقيت الصحيح رفعها هي ما جاءأن   .٢

 .وغريمها
ومل يكن ، مل يوّقت النيب صلى اهللا عليه وسلم ذات عرق : قال، روى الشافعي عن ابن طاووس  .٣

  .فوّقت الناس ذات عرق ، أهل مشرق حينئذ 
  :وأما من قال بأن النبي صلى اهللا عليه وسلم هو الذي وقته ، فغير صحيح ألمرين

 .شّك من الراوي يف رفعه ألن يف أحدها، .١
 .أ م استدلوا أيضاً حبديث فيه راٍو ال حيتج به  .٢
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  : ضابط المسألة 
  .بتوقيت عمر رضي اهللا عنه ميقات أهل العراق ذات عرق

  
  .اإلحرام قبل الميقات: مسألة
  :املذاهب ، إال أنه خالف السنة ، ويدل لذلك  باتفاقإلحرام قبل امليقات يصح ا

، وغريهم من طريق شعبة بن مرة، عن ٤، والطحاوي٣، واحلاكم٢، وابن أيب شيبة ١البيهقيما رواه  - ١
أن حترم من دويرة : "  -}وأمتوا احلج والعمرة { :يف قول اهللا تعاىل –عبداهللا بن سلمة، عن علي أنه قال 

  ".أهلك 
  .من بيت املقدس أن ابن عمر أهلّ : عن محاد بن زيد، عن أيوب ، عن نافع: روى ابن عبد الرب - ٢
روى سعيد بن منصور يف سننه ، عن محاد بن زيد، عن هشام بن حسان، عن حفصة بنت سريين،  - ٣

  .أنه خرج مع أنس إىل مكة، فأحرم من العقيق: عن حممد  بن سريين
   :ضابط المسألة 

  .يصح اإلحرام قبل امليقات، وهو خالف السنة
  

  .اإلحرام لمن دون الميقات: مسألة
  .دون امليقات من داره دون الذهاب إىل املواقيت يف حج أو عمرة حيرم من

  .حيرم من دون امليقات من داره: ضابط المسألة 
                                         

 ). ٣٠/  ٥( البيهقي  ١
 ). ١٢٥/  ٣( املصنف  ٢
 ). ٢٧٦/  ٢( احلاكم  ٣
  ). ١٥٩/  ٢( شرح املعاين  ٤
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 :  إحرام أهل مكة: مسألة
  .إجماعا ، أما العمرة فيحرمون من احلل الصحيحأهل مكة من مكة يف احلج على يحرم 

  
  . اإلحرام بالمحاذاة :  مسألة

من مل يكن له ميقات، أو عجز عن املرور عليه، كمن جاء بالطائرة ، فكيف يكون  :صورة المسألة
  إحرامه؟
انظروا حذوها من " -رضي اهللا عنه–إذا حاذى امليقات، بًرا أو جًوا على الصحيح ، لقول عمر  يحرم

  .اإلحرام من جدة، أل ا حماذية:  ويقاس عليه، " طريقكم
  : ضوابط المسألة 

 .امليقات، برًا أو جًوا حيرم إذا حاذى  .١
 .يصح اإلحرام من جدة  .٢

  
  .تجاوز الميقات بدون إحرام :  مسألة

  ما احلكم إذا جتاوز احملرم امليقات بدون إحرام تعمًدا، أو نسيانًا ؟ : صورة المسألة 
ن جيب الرجوع على من جتاوز امليقات بدون إحرام مامل يشق عليه ،وال جيب عليه دم ،  ويأمث املتعمد دو 

  .الناسي واجلاهل 
  :ضوابط المسألة

 .جيب الرجوع على من جتاوز امليقات بدون إحرام مامل يشق عليه .١
 ).مطلقا ( ال جيب الدم على من جتاوز امليقات بدون إحرام  .٢
  .يأمث املتعمد دون الناسي واجلاهل  .٣
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  :فـــــــــوائــــــد
v احلج واجب على الفور ، ملا يلي: 
، وظاهر اآلية أن األمر يف اآلية على } وهللا على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيال{ : قوله تعاىل .١

 . الفور ، ال على الرتاخي
فولدت أمساء بنت عميس حممد بن أيب :  "قصة أمساء بنت عميس رضي اهللا عنها يف احلديث ، وفيه  .٢

 " .بكر
ظاهر احلديث فيه داللة أ ا خرجت ، وهي قريبة الوالدة، وهي تعلم أ ا ستلد إما :  وجه الداللة

  .بطريقها، أو مبكة، ومل تؤخر ، فدل على وجوب احلج على الفورية
v  فأرسلت إىل رسول اهللا : " سؤال اجلاهل العامل عّما ال يعلمه، وذلك من قولهr  كيف أصنع ؟ قال :

  " .اغتسلي واستثفري 
  

 .الغسل عند اإلحرام :مسألة
الغسل عند اإلحرام سنة مؤكدة ، وهو عند مالك أوكد من غسل اجلمعة ، ومن تركه عمدا فهو مسيء ،  

  :كما وصفه بذلك الشافعي ، ويدل لذلك ما يلي
بالغسل ، مع كو ا ال تستفيد منه استباحة العبادة  rمفهوم حديث أمساء بنت عميس، ملا أمرها النيب  .١

  .م وغريها، فدّل ذلك أن الغسل للمحرم مستحبمن صالة وصيا
ما أخرجه ابن أيب شيبة واحلاكم و الدارقطين و البيهقي عن محيد، عن بكر بن عبداهللا املزين عن ابن عمر  .٢

، وهو أقوى شيء يف هذا " إن من السنة أن يغتسل إذا أراد أن حيرم، وإذا أراد أن يدخل مكة" قال 
 .الباب

  .عند اإلحرام سنة مؤكدة  الغسل: ضابط المسألة 
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  .حكم التيمم لمن لم يجد الماء : مسألة
ال يشرع التيمم ملن مل جيد املاء على الصحيح ، ألن املراد بالغسل التنظف، ال استباحة العبادة، وهذا ال 

  .حيصل بالتيمم
  :ضابط المسألة 

  .ال يشرع التيمم ملن مل جيد املاء
 

  .وقت االغتسال : مسألة     
  .يف غسل احملرم أن يكون قبل اإلحرام ال بعدهالسنة 

 
  . غسل الرأس للمحرم: مسألة    

  .جيوز للمحرم غسل رأسه بعد إحرامه عند عامة الفقهاء رمحهم اهللا
     

  .إحرام الحائض والنفساء : مسألة 
  " . واستثفري بثوب وأحرمي: " r؛ لقوله  ١إحرام احلائض والنفساء ، وعليها أن تستثفر يصح

  : ضابط المسألة 
  .يصح إحرام احلائض والنفساء 

  
  

                                         
: وضع شيء من القماش أو القطن وحنوه ، مما مينع قطر الدم على اجلسد أو اللباس أو البقعة ، ويقوم مقامه يف عصرنا: االستثفار   ١

 .الفوط الصحية
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  .أعمال الحائض في الحج: مسألة   
إحرام وتلبية وذكر اهللا وسعي وغريه إال : تفعل احلائض والنفساء كل شيء وتصنع كما يصنع احلاج من 

  فإ ا تطوف وتسعى وحتل مث حترم متمتعة وتقف بعرفة ، فإن طهرت قبل عرفةالطواف بالبيت ، 
فإن استطاعت االنتظار ، فيجب عليها ، وإن مل تستطع  وإن لم تطهر حتى آخر األيام ولم تطف ،

ــطع االنتظـــــــار وال الرجــــــوع تستثفــــــر  تـــذهــب إىل بلدها ، فإذا طهرت ترجع وتطــــوف ، وإن مل تستـــ
  .، وال شيء عليها  ، وهو قول مجاعة من احملققني منهم ابن تيمية وابن القيم رمحهما اهللاوتطوف 

  :ضابط المسألة 
  .تصح أعمال احلج من احلائض والنفساء إال الطواف بالبيت

  
  .الطيب لإلحرام :مسألة 
التطيب للمحرم عند إحرامه ، وقبل دخوله يف النسك ، ملا روى الشيخان عن إبراهيم عن األسود  يشرع

  ".وهو حمرم  rكأين أنظر إىل وبيص الطيب يف مفارق النيب : " عن عائشة رضي اهللا عنها قالت 
لو دخل  لكن ال يطيب إزاره ورداءه ، بل يطيب جسده وشعره ، وال حرج عليه لو بقي أثره عليه ، حىت

  .يف النسك ، وهو قول مجهور العلماء
  :ضوابط المسألة 

  .يشرع تطيب احملرم عند إحرامه قبل دخوله يف النسك .١
 .جيوز للمحرم استدامة الطيب .٢
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  .الصالة لإلحرام : مسألة 
فصّلى رسول اهللا صلى اهللا : ( الصالة لإلحرام عند عامة أهل العلم ، لقول جابر رضي اهللا عنه  تشرع

  ) .مث ركب القصواء ، عليه وسلم يف املسجد 
  : ضابط المسألة 

  .مشروعية الصالة لإلحرام 
  

  . صالة النبي صلى اهللا عليه وسلم إلحرامه: مسألة 
صلى اهللا عليه وسلم عندما أحرم صالة فريضة ، حيث صادف الذي يظهر واهللا أعلم أن صالة النيب 

  .مث أحرم ، إحرامه وقت صالة فصلى 
فصّلى  ا ، مث خرج إىل ذي احلليفة ، أن النيب صلى اهللا عليه وسلم قد صّلى الظهر باملدينة  :ودليله 

  .العصر واملغرب والعشاء والفجر 
 أن الصالة اليت صالها النيب صلى اهللا عليه وسلم إمنا إىل :وذهب بعض أهل العلم كابن القيم وابن كثير 

صحيح " كما يف ، وهو الذي جاء عن النيب صلى اهللا عليه وسلم  الصحيحوهذا هو . هي صالة الظهر 
من حديث عبداهللا بن عباس رضي اهللا عنه من طريق شعبة عن قتادة عن أيب حّسان عن ابن " مسلم 

، مث دعا بناقته ، ى رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم الظهر بذي احلليفة صلّ : " عباس رضي اهللا عنه قال 
فلما استوت به على ، مث ركب راحلته ، وقلدها نعلني ، وسلت الدم ، فأشعرها  يف صفحة سنامها األمين 

  " .البيداء أهّل باحلج 
  :ضابط المسألة 

  .أن النيب صلى اهللا عليه وسلم صّلى صالة فريضة 
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  . حرام بعد الصالةاإل: مسألة 
ملا روى ، للمحرم أن يكون إحرامه بعد فريضة كما فعل النيب صلى اهللا عليه وسلم وأصحابه  السنة

أن رسول اهللا صلى اهللا عليه : " عن عبداهللا بن عمر رضي اهللا عنهما ، عن نافع ، الشيخان عن مالك 
  " .وكان عبداهللا بن عمر يفعل ذلك ، فصّلى  ا  –اليت بذي احلليفة  - وسلم أناخ بالبطحاء

على أن احملرم يشرع له أن يتعمد أن يكون إحرامه بعد صالة فريضة  ما رواه البخاري عن  والدليل
أن النيب صلى اهللا ، عن عمر رضي اهللا عنه ، عن ابن عباس ، قال حدثين حيي عن عكرمة ، األوزاعي  

  "عمرٌة يف حجٍة  :وقل ، أن صّل يف هذا الوادي املبارك : أتاين آٍت من ريب :" عليه وسلم قال 
، فأمر اهللا عزوجل له بأن يصّلي يف هذا الوادي املبارك ، والنيب صلى اهللا عليه وسلم صّلى صالة فريضة  

  .أمٌر بأداء هذه الفريضة يف هذا الوادي املبارك : هو 
   :ضابط المسألة 

  .يشرع اإلحرام بعد صالة الفريضة 
  

  .لوادي الحكمة من أمر اهللا  بالصالة في ا: مسألة 
هو أن األمر بالصالة يف هذا الوادي جاء بعد أن صّلى فيه النيب صلى اهللا عليه وسلم :  مما ينبغي معرفته

واألمر الذي جاء النيب صلى اهللا عليه وسلم إمنا هو رؤيا منام يف آخر ، العصر واملغرب والعشاء والفجر 
أن النيب : بن عمر من حديث سامل عن ا" الصحيح " ملا جاء يف ، الليل بعد صالة املغرب والعشاء قطعاً 

  . صلى اهللا عليه وسلم أُرَِي وهو يف معرَِّسة من ذي احلليفة يف بطن الوادي 
وإمنا تكون الصالة يف هذا ، إذن فاألمر ليس ألداء الصالة بذا ا ، هو النزول آخر الليل  :والتعريس 

  .يف غريه ويكون عقبها اإلحرام وإال فالصالة تكون مؤداة يف هذا الوادي أو ، الوادي 
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وهي أن ، ووقوع األمر بالصالة يف الوادي بعد أن صّلى فيه النيب صلى اهللا عليه وسلم صلوات حلكمة 
من أجل بيان مشروعية ، فجاء األمر بالصالة وإيقاع اإلحرام بعدها ، الصلوات مل تكن من أجل اإلحرام 

  ، إيقاع اإلحرام بعد صالة 
  . صادف وقت فريضة أو مل يصادف ، وهو خالف السنة صالة ركعتني لالحرام سواء  وال يشرع

   :ضابط المسألة 
  .ال تشرع صالة خاصة لإلحرام

  
  .الركوب والمشي للحاج : مسألة 

كان ذهاب أصحاب النيب صلى اهللا عليه وسلم إىل احلج متنوعا بني راكب وماش ، ملا روى جابر رضي 
من ، نظرت إىل مد بصري بني يدّي ، ناقته على البيداء حىت إذا استوت به ، مث ركب القصواء : ( اهللا عنه

  ) .راكب وماش 
ومن هنا اختلف أهل العلم يف ، ) مث ركب القصواء : (لقوله ، وكان النيب صلى اهللا عليه وسلم راكباً 

  أيهما أفضل ؟، والسعي بني املشاعر مشياً أم ركوباً ، استحباب عمل النسك يف احلج 
أن تؤتى :  وإنما التفضيل هو، أن الركوب واملشي ال يظهر بينهما تفضيٌل  –أعلم واهللا  – والذي يظهر

فإن كان الركوب أمسح لإلنسان ، املناسك كما جاءت عن النيب صلى اهللا عليه وسلم على الوجه املشروع 
  .وإن كان املشي أمسح لإلنسان فيمشي ، فريكب 

، أو حبجة أن الركوب أفضل، ي أفضل حبجة أن املش، ل وال يؤخر نسكاً عن وقته األفضل إىل وقته املفضو 
، وال يوجد  تفضيل بنص الشارع أو من فعله تدلُّ قرينة على أنه فعله تشريعاً ، وإمنا يبقى على األصل 

  .وإمنا يبقى اإلنسان على األصل 
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   :ابط المسألة و ض

  .األفضل للحاج فعل األيسر من املشي أو الركوب .١
 .عليه وسلم راكباحج النيب صلى اهللا  .٢

  
  .عدد من حج مع النبي صلى اهللا عليه وسلم : مسألة 

ويدل لذلك ما رواه جابر ، رافق النيب صلى اهللا عليه وسلم يف حجه خلق كثري ، فكانوا أمماّ من الناس 
، وقد قال بعض ) ومن خلفه مثل ذلك ، وعن يساره مثل ذلك ، وعن ميينه  مثل ذلك : ( رضي اهللا عنه

  .ومنهم من قال أكثر من ذلك ، دونه : ومنهم من قال ، إ م أكثر من مائة وعشرين ألفاً : لتاريخ أهل ا
ومنهم من لقيه ، ومنهم من حلق بالنيب صلى اهللا عليه وسلم يف طريقه إىل مّكة ، منهم من قدم املدينة 

، وكانوا مقتدين برسول اهللا   قدموا إىل النيب صلى اهللا عليه وسلم مبّكة –وهم قّلة  –ومنهم ، بالروحاء 
وما عمل به : "  صلى اهللا عليه وسلم اقتداء تاما يف أداء املناسك ، ويدل عليه ما رواه جابر رضي اهللا عنه

  .القول والفعل: ، ويدخل يف هذا " من شي عملنا به 
  :ضوابط المسألة 

 .كثرة من حج مع النيب صلى اهللا عليه وسلم .١
 .يف فعل املناسك  rاقتداء الصحابة رضوان اهللا عليهم بالنيب  .٢

  
  .محظورات اإلحرام : مسألة 

، واخلطبة ، والصيد ، ولبس املخيط ، وتغطية الرأس ، ومّس الطيب ، حلق الشعر  يحرم على المحرم
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  .تفصيلوسيأيت مزيد ، وهذا حمل إمجاع حكاه غري واحد ، وقص األظفار ، واجلماع ، والنكاح 
  :ضابط المسألة 

  .بيان حمظورات اإلحرام 
 

  .قص األظفار : مسألة 
،  إجماعاً وحكـــاه ابن املنـــــذر ، وعامة أهل العلم على املنــــــــع ، يف تقليم األظفار حديث مينع منه  ال يصح
 :ملا يلي 

حلق الرأس : التفث : قال ، " مث ليقضوا تفثهم : "  روى ابن جرير عن علي عن ابن عباس يف قوله تعاىل .١
 .ويفهم منه املنع قبل ذلك ، وقص األظفار

كانوا يستحبون إذا أرادوا أن حيرموا أن يأخذوا من : " قال ، روى سعيد بن منصور عن إبراهيم النخعي  .٢
  " .وأن يستحدوا ، أظفارهم وشار م 
 :ضابط المسألة 

  .واعتبارها من احملظورات منع تقليم األظافر 
 

  .األخذ من شعر الجسد : مسألة 
وجتوز فدية األذى يف أي مكان ، من شعر اجلسد أو الرأس حال اإلحرام عند عامة العلماء  يحرم األخذ

  .على الصحيح 
  : ضابط المسألة 

  .حترمي األخذ من شعر اجلسد 
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  .حّك المحرم رأسه : مسألة 
نعم : " فقالت، أن عائشة ُسئلت عنه:أن حيك احملرم رأسه ملا روى مالك عن علقمة عن أمه مرجانه  يجوز

  " . ولو ربطت يداي حلككته برجلي ، ليحككه وليشدد 
  " .أحكك حىت خيرج العظم : " فقال : وُسئل األعمش عنه 

 :ضابط المسألة 
  .لعدم الدليل على املنع  ؛ جواز حك احملرم رأسه 
 

  .لباس المرأة : لة مسأ
  .ولبس القفازين ، وإمنا حيرم عليها تغطية وجهها بنقاب ، ال إحرام للمرأة يف لباسها 

 :ضابط المسألة 
  .حيرم على احملرمة لبس النقاب والقفازين 

 
  .الصيد للمحرم : مسألة 

من " الصحيح" كما جاء يف ، ما استثناه النيب صلى اهللا عليه وسلم  وهن الفواسق  يستثنى من الصيد
مخس " :النيب صلى اهللا عليه وسلم قال  أن: عن عائشة رضي اهللا عنها ، حديث هشام بن عروة عن أبيه 

  " والكلب العقور ، والغراب ، واُحلَديّا ، والفأرة ، العقرب : فواسق يُقتلن يف احلل واحلرم 
فإنه  وما يؤذي، وهو الصحيح ، سائر السباع :  - هور أهل العلم عند مج –يف باب الكلب ويدخل 

  .يُقاس عليه مما هو مفرتس 
  .جواز قتل الفواسق حال اإلحرام :ضابط المسألة 
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  خطبة المحرم: مسألة 
أن رسول اهللا صلى اهللا عليه : حيرم على احملرم اخلطبة والنكاح حلديث عثمان بن عفان رضي اهللا عنه 

  ١}َوَال َخيُْطبُ ، َوَال يـُْنِكحُ ، َال يـَْنِكُح اَْلُمْحرِمُ {: وسلم قال 
  .حيرم على احملرم اخلطبة والنكاح   : ضابط المسألة

  
  تغطية الوجه للمحرم: مسألة 

من حديث عن ابن عباس  ٢واألصل فيما أخرجه الستة وأمحد، حكم تغطية احملرم وجههاختلف العلماء يف 
وال متسوه ، وكفنوه يف ثوبيه، غسلوه مباء وسدرا: ((قال  –قصة الذي وقصته ناقته يف  –رضي اهللا عنهما 

  )).ة ملبياً يامفإنه يبعث يوم الق، ختمروا رأسهوال ،طيباً 
  )).ال تغطوا وجهه((عشر راوياً وذكر بعضهم  يد اثينوقد رواه عن سع
مشريا اىل  -   ٤وبوب البيهقي، )باب النهي عن أن خيمر وجه احملرم ورأسه إذا مات: ( ٣وقد بوب النسائي

  .وهي غري حمفوظة) ال يغطي احملرم رأسه وله أن يغطي وجهه( -اىل ضعفها
  .اكموحكم بشذوذها احل، وقد حكم األئمة بشذوذها كالبخاري

وحيظر عليه أن  ، يجوز للمحرم أن يغطي وجهه، وعليه ف شاذة وال تثبت) وجهه( ةأن لفظ الذي يظهرف
ويغطي ، ويغطي أنفه من الغبار، ويغسل ثيابه، يغتسل احملرم: (( عن جابر  ١روى البيهقي يغطي رأسه ملا
  .)) وجهه إذا نام

                                         
  .١٤٠٩برقم ) ١٠٣٠/ ٢/ (باب حترمي نكاح احملرم و كراهة خطبته/ كتاب احلج: رواه مسلم   ١
و باب كيف يكفن   ١٢٦٥برقم  ) ٧٥/ ٢/ (باب الكفن يف ثوبني / كتاب اجلنائز   /البخاري ، )٢٨٦،  ٢٢٠،  ١/٢١٥(أمحد  ٢

سنن أيب : أبو داود ، ١٢٠٦برقم ) ٨٦٥/ ٢/ (باب ما يفعل باحملرم إذا مات / كتاب احلج / مسلم ، ١٢٦٨برقم  ) ٧٦/ ٢/ (احملرم
باب ماجاء يف احملرم ميوت يف / أبواب احلج / مذي الرت ، )٣٢٤١ – ٣٢٣٨(باب احملرم كيف يصنع به برقم / كتاب اجلنائز / داود 

، و باب النهي أن ٢٨٥٤برقم ) ٥/١٩٦(باب يف كم يكفن احملرم إذا مات / النسائي كتاب املناسك ، ٩٥١برقم ) ٢/٢٧٨/ (إحرامه 
  .٣٠٨٤برقم) ٢/١٠٣٠/(باب احملرم ميوت/ كتاب املناسك / ، ابن ماجة٢٨٥٧برقم )٥/١٩٧(خيمر وجه احملرم و رأسه إذا مات 

  ).٥/١٩٧(النسائي  ٣
  . ٨٩٦١باب الطيب لإلحرام برقم /كتاب احلج/أخرجه البيهقي يف السنن الكربى ٤
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  .وحكى ابن قدامة إمجاع الصحابة على ذلك 
  :المسألةضابط 

   وجهه وحيظر عليه تغطية رأسه تغطيةجيوز للمحرم 
  

  .تغطية المرأة وجهها: مسألة 
  . إال عند الرجال األجانب، وجهها بنقاب أو ما يف حكمه كلثام تغطية لمرأةال جيوز ل

  :ضابط المسألة
  .حيرم على احملرمة تغطية وجهها إال عند الرجال

  
  .النقاب والقفاز للمحرمة: مسألة 

  ،حيرم على املرأة احملرمة لبس النقاب والقفازين عند عامة العلماء 
  أم الذي حيرم عليها تغطية الوجه مطلقاً؟، هل احملرم على املرأة أن تلبس النقاب بذاته: ختلف أهل العلم او 
ن الذي حيرم على املرأة تغطية الوجه أإىل  –وهو قول عامة الفقهاء  -  مذهب جمهور من أهل العلف

  .ال أعلم يف ذلك خالفاً : قال ابن قدامة، ومنه النقاب، مطلقاً 
ىل أنه جيوز للمرأة أن تغطي وجهها بغري إ -وعليه بعض الفقهاء – ابن تيميةوذهب شيخ اإلسالم 

عن هشام بن ٢ويدل عليه ما روى مالك يف املوطأ ، أال ميس ما تغطي به وجهها البشرةبشرط ، النقاب
، و  ذا القول قال ))كنا خنمر وجوهنا وحنن حمرمات مع أمساء بنت أيب بكر(( :عروة عن فاطمة قالت 

ابن حزم و نصره ابن القيم و استدلوا بأنه مل يثبت نص عن النيب صلى اهللا عليه و سلم بوجوب الكشف 
رأسه ، و إحرام الرجل يف :"إال النهي عن النقاب ، و أما ما رواه الدارقطين و البيهقي عن ابن عمر مرفوعاً 

  .فمنكر " املرأة يف وجهها 
  .ومنه النقاب، حيرم على املرأة تغطية الوجه مطلقاً  :ضابط المسألة

                                                                                                                                      
  .٩٠٨٩برقم ) ٨٦/ ٥/ (باب ال يغطي احملرم رأسه و له أن يغطى وجهه / كتاب احلج / البيهقي يف السنن الكربى  ١

 .١٦برقم ) ١/٣٢٨/ (م وجهه باب ختمري احملر / كتاب احلج / مالك  يف املوطأ  ٢
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  .اللِّثام للمحرمة: مسألة 
وأخرجه البيهقي يف سننه من حديث معاذة عن ، ما علق البخاري دليلهو  ، ال جيوز اللثام للمرأة احملرمة

وسنده ).  تـََتبَـْرَقُع َوَال تـَُلثُِّم، َوُتْسِدُل الثـَّْوَب َعَلى َوْجِهَها ِإْن َشاَءتْ َال ( : عائشة رضي اهللا عنها قالت 
  .صحيح عن عائشة
  :ضابط المسألة

  .حيرم اللثام على املرأة احملرمة
  

  .لبس السراويل عند فقد اإلزار: مسألة 
كما حكاه ابن ، النعلني يلبس اخلفنيمجع العلماء أن من مل جيد اإلزار له أن يلبس السراويل ومن مل جيد أ

  .وال يقطعها على الصحيح، املنذر
  .وهو قول أمحد، حلديث ابن عباس يف الصحيحني

  :ضابط المسألة
  .جيوز ملن مل جيد اإلزار أن يلبس السراويل ومن مل جيد النعلني يلبس اخلفني

  
  .الحزام للمحرم: مسألة 

، ويستدل مبا رواه الشافعي عن طاووس، س مبخيطألنه لي، بطنه احلزام ويشده على جيوز للمحرم أن يلبس 
  .١)رأيت ابن عمر وقد حزم على بطنه بثوب: ( قال 

  :ضابط المسألة
  .جيوز للمحرم أن يلبس احلزام ويشده على بطنه

  
  

                                         
  ).١١٩(كتاب املناسك / مسند الشافعي  ١
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  .الطيب للمحرم : مسألة 
ولكن ال يضع ، اإلحرام وال بأس إن بقي أثر الطيب عليه بعد، من املستحب للمحرم التطيب عند اإلحرام

وإن وقع عليه شئ من الطيب جيب عليه غسله ملا جاء عن النيب  ،من الطيب على لباس إحرامه  يئاش
أي  ١))اغسل عنك أثر اخللوق: ((صلى اهللا عليه وسلم يف خرب صاحب اخللوق وصاحب اجلبة أنه قال 

ال تلبسوا من الثياب شيئاً : ((فوعاً ملا يف الصحيحني عن ابن عمر مر ، و ثيابك من الطيب  أصابهالذي 
   )).مسه الزعفران وال الورس

، وابن الزبري، وابن عباس، وسعد، وصح عن عائشة ٢والتطيب عند اإلحرام سنة وعليه عمل عامة الصحابة
  .واحلسني بن علي
  .يسن التطيب عند االحرام :ضابط المسألة

  
  قص األظفار وحلق العانة واإلبط عند اإلحرام :مسألة 

فهذا ، وقُص الشاربان إن احتيج اىل ذلك قبل اإلحرام، وحلق العانة واإلبط، يستحب األخذ من األظفار
  .أظهر باإلمتثال عند اإلمساك واإلحرام

بالشجرة  وكان ذا شعر،ربيعة  أيبحممد ابن : ويدل على هذا فعل عمر حينما أخذ من شعر رجل يقال له 
  .بسند صحيح عن األعرج عنه ٣رواه ابن ايب شيبة. قبل أن حيرم

  :ضابط المسألة
  وقُص الشاربان إن احتاج لذلك قبل اإلحرام، وحلق العانة واإلبط، يستحب األخذ من األظفار

  
  

                                         
باب ما يباح للمحرم / كتاب احلج / مسلم ، ١٧٨٩برقم ) ٣/٥/( باب يفعل يف العمرة ما يفعل يف احلج / كتاب احلج/ البخاري  ١

 .١١٨٠برقم ) ٢/٧٣٦/(حبج أو عمرة ، و ما ال يباح و بيان حترمي الطيب عليه 
  ).٤/٢٨٤(ف املصن ٢
  .١٤٧٨٠برقم ) ٣٥٤/ ٣/ (باب من كره أن يأخذ من شعره إذا أراد احلج / كتاب احلج / ابن أيب شيبه يف مصنفه  ٣
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  .اإلحرام برداء وإزار أبيضين:مسألة 
؛ ملا رواه  استحبابه ابن املنذر والنوويحكى اإلمجاع على ، و  أبيضنييستحب للمحرم لبس إزار ورداء 

البسوا من ثيابكم البياض؛ فإ ا من : (( والرتمذي من حديث سعيد عن عباس مرفوعاً ، داود وأبو، أمحد
  )).خري ثيابكم

  .أبيضنييستحب للمحرم لبس إزار ورداء  :ضابط المسألة
  

  .و فعل محظورأحكم الفدية عند ترك واجب : مسألة 
جاء و ،  فال يجب عليه دم إال ما دل الدليل عليهمن ترك شيئا من نسكه أو الواجبات ناسيا أو عامدا 

  :الدليل على مخس أمور
  .دم التمتع والقران . ١
  .                حلق الرأس. ٢
   اجلماع . ٣
  .                      الصيد. ٤
  .اإلحصار. ٥

الدم على من ترك شيئاً من نسكه أو فعل حمظوراً مطلقاً؛ مستدلني يف وقد قال مجاهري أهل العلم بوجوب 
  "من نسي من نسكه  شيئا أو تركه فليهرق دما" ذلك باحلديث املوقوف على ابن عباس 

  :و حنن نقول بالرأي األول دون اآلخر ألمور
م يأمرهم بدم  فلورا ركوا واجبا أو من فعلوا حمظأنه ثبت عن النيب صلى اهللا عليه وسلم فيمن ت :أولها

وكمن ترك املبيت مبزدلفة شطر الليل اآلخر؛ وكذلك ،ومثله الرعاة ، كالعباس حينما ترك املبيت مبىن
، ومل يقل بالفدية" من مل جيد اإلزار فليلبس السراويل": وقوله صلى اهللا عليه وسلم،  املتضمخ خبلوق
كذلك كعب بن عجرة معذور   :قيل، معذورون هؤالء : ن عن وقت احلاجة ال جيوز فإن قيلوتأخري البيا

  .  حينما حلق رأسه وأمره صلى اهللا عليه وسلم بدم؛ فدل ذلك على اختصاص الفدية بأعمال معينة
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حج مع النيب صلى اهللا عليه وسلم عشرات اآلالف ومع ذلك مل يثبت عنه صلى اهللا عليه وسلم :الثاني 
  :واجب مع اجلزم بوقوع مجلة كثرية منهم يف احملظور لـ أنه أمر بالدم الرتكاب كل حمظور أو ترك كل

  كثر م      .١
خذوا عين :" فقال، أ ا احلجة األوىل وقد أمر النيب صلى اهللا عليه وسلم باالقتداء به فقط  .٢

 ".مناسككم
  .قلة العارفني بأحكام املناسك من الصحابة رضوان اهللا عليهم يف تلك  احلجة  .٣
فأين  ، فهي من أعالم املسائل و مشهورها ويكثر حصوهلا، هذه املسألة حيتاج إليها كل حمرم  :الثالث

  النص الصريح من الوحي فيها؟
عدم ورود الفدية على تارك كل واجب وفاعل كل حمظور عن أحد من اخللفاء الراشدين أو سواهم  :الرابع 

  .من الصحابة مع تتابع احلج والعمرة ماعدا ابن عباس
فذكر وجوب الدم على الناسي واهللا "  أو تركه.. من نسي"أن ابن عباس رضي اهللا عنه يقول  :لخامسا

  .والناسي معذور ١"ربنا ال تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا:"تعاىل يقول
، مع كثرة أصحابه وجاللتهم ، أن قول ابن عباس مل يروه عنه ـ فيما أعلم ـ إال سعيد بن جبري  :السادس
  .ولو كان له حكم الرفع لرواه الكثري ونقلوه، ول حيتاج إليه كثرياوهذا الق
فال تنتزع إال بدليل بني أما من باب االحتياط من ، وأموال الناس معصومة، أن األصل براءة الذمة :السابع

  .غري إجياب فاألمر واسع
على من ترك واجبا  أن من حكى االتفاق على العمل حبديث ابن عباس أو اإلمجاع بوجوب الدم:الثامن 

  :أو فعل حمظورا فال يسلم  من عدة وجوه
أن بعض األئمة يرون وجوب أعمال وال يرون فدية يف تركها؛ فعمر بن اخلطاب رضي اهللا عنه مل يأمر / أ

  .من ترك املبيت مبزدلفة بشيء
  . وإمنا اإلمث فقط، وأمحد يف رواية يرى وجوب املبيت مبىن وال يرى الدم على تاركه

  .وقال ال جيب يف تركه شيء، بن املنذر يرى وجوب طواف الوداع وا
                                         

  .٢٨٦سورة البقرة  ١
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وإمام املناسك عطاء بن أيب رباح جاء عنه عدم لزوم الدم فيمن ترك بعض الواجبات؛ كمن جتاوز   
  .ووافقه النخعي، امليقات بغري إحرام أنه آمث وال دم عليه

فمالك يرى أن قص ظفر ، يرون فيها دماوال ، أن األئمة األربعة يرون حترمي بعض األفعال وحظرها/ب
  .    وال يلزم الدم إال بقص االثنني فصاعدا، واحد حمظور 

  . وال يرى الدم حىت يقص أظفار رجل أو يد كاملة، وأبو حنيفة يرى حظر قص الواحد
  .وال يوجبون الدم إال يف الثالث، وأمحد والشافعي حيظرون قص الشعرة والظفر

مع أن عمد م أثر ابن ، اء خيرجون ويعذرون الناسي وهو قول ابن تيمية وابن القيمأن مجلة من الفقه/ جـ
  ما الذي أخرج الناسي؟و عباس فلم حيتجون به على املتعمد دون الناسي؟ 

خاصة األثرياء فريون أ م خمريون بني الدم ، أن إطالق هذا القول أورث تساهال عند الكثريين  :التاسع
ونسوا أمر اإلمث ولو ذكر املفتون الناس باإلمث وعظمت شعائر اهللا يف نفوسهم لكان أفضل ، والفعل أو الرتك

  .من إطالق الفدية دون نص من الوحي
دم (أن ال دم على احملرم إال فيما دل عليه الدليل، ودل الدليل على ستة أمور هي  : ضابط المسألة
  ).واجلماع،جزاء الصيد، حلق الرأس ،اإلحصار،التمتع والقران

  
  .ما يفسد به الحج: مسألة 

ال فرق يف فساد احلج بني حال ،  احملظورات إال اجلماعشيء من ال يفسد ب احلج نأأمجع أهل العلم 
  .واملطاوعة، وحكى ابن قدامة عدم معرفة اخلالف يف هذا اإلكراه
  .وأن يكون قبل التحلل األول، أن يكون يف الفرج : اشرتط اجلمهور لفساد احلج باجلماع •
وال أعلم حديثا مرفوعاً ، اآلثار الصحيحة عن ابن عمر وابن عمرو وابن عباس : فساد احلج دليل •

  .eعن النيب 
جيب عليه املضي يف فاسده، وجيب عليه قضاء ذلك احلج : ظورما يفعل من وقع يف هذا احمل •

ئمة األربعة، و إن باشر دون الفرج مي اجلمرة ال يفسد حجه باتفاق األباألمجاع و من جامع بعد ر 
 . فالصواب هو عدم فساد احلج ، فأنزل
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  .إمجاعا احملظورات إال اجلماعشيء من ال يفسد احلج ب :ضابط المسألة
  

  .الفدية مكان: مسألة 
هدياً بالغ :"د قال تعاىل الدليل قياسها على جزاء الصيو  ، يف احلرم عند أكثر العلماء الفدية مكان
  ١"الكعبة

  .السالمة من العيوب كما هو الواجب يف األضحية: وجيب فيها
  .مكان الفدية يف احلرم :ضابط المسألة

  
  .اإلهالل ومعناه: مسألة 
  " فأهل بالتوحيد "قوله 

  وكل رافع صوته بشيء فهو مهل به، رفع الصوت بالتلبية:  اإلهالل هو
  .-فيما أعلم-لفظة اصطلح عليها األئمة ومل ترد من قول النيب صلى اهللا عليه وسلم:  التوحيد

  .رفع الصوت بالتلبية: اإلهالل هو  :ضابط المسألة
  

  حكم النية والتلبية: مسألة 
  "لبيك ال شريك لك لبيك، اللهم لبيكلبيك : فأهل بالتوحيد: " قوله

  .ال خالف يف ذلك، ركن : النيةحكم 
  .سنة عند مجاهري أهل العلم:التلبية حكم 

   :ضابط المسألة
  .النية ركن ، والتلبية سنة يف احلج

  

                                         
 .٩٥سورة املائدة   ١
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  .النطق بنسك لم ينوه: مسألة 
 .إن نوى احملرم نسكا ونطق بغريه انعقد ما نواه باإلمجاع

  
  .وقتهاإلهالل و مكان : مسألة 

الصحيح أنه أهلَّ بعد صالته و يف املسجد ملا روى و ، املكان الذي أهل منه رسول اهللا اختلف الصحابة يف
بيداؤكم هذه اليت تكذبون على رسول اهللا : مسلم عن سامل بن عبد اهللا، أنه مسع أباه رضي اهللا عنه، يقول

يعين ذا » ما أهل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، إال من عند املسجد« : صلى اهللا عليه وسلم فيها
  ١.احلليفة 

أهّل يف  eأن رسول اهللا :عن ابن عباس رضي اهللا عنهما  ٣و النسائي ٢و أما وقته فقد أخرج الرتمذي
  .ُدبُِر الصالة  

  .بعد صالته يف املسجد  eأهل رسول اهللا :ضابط المسألة
  

  .eصيغ إهالل النبي : مسألة
  ).ال شريك لك لبَّيك: (قوله

فإ م كانوا يشركون مع اهللا عز وجل  بالتوحيد خالفاً ملا عليه أهل اجلاهلية من كفار قريش ، eأهل النيب  
لبيك اللهم لبيك ، لبيك ال شريك لك لبيك، إال شريكاً هو لك ، متلكه و ما : غريه يف التلبية بقوهلم 

لّبيك اللهم لّبيك ، لبيك ال شريك لك :" بلفظ مل يكن فيه شرك بقوله  eَمَلك ، لذلك خالفهم النيب 
  "، ال شريك لك لبيك، إن احلمد و النعمة لك و امللك

                                         
  .و انفرد به مسلم ١١٨٦برقم )/ ٢/٨٤٣/ (باب أمر أهل املدينة باإلحرام من عند مسجد ذي احلليفة /كتاب احلج: رواه مسلم  ١
  .٨١٩برقم ) / ٣/١٧٣/ (باب مىت أحرم النيب صلى اهللا عليه و سلم/يف كتاب احلج ٢

حرب ، و هو الذي يستحبه أهل العلم أن حيرم الرجل يف هذا حديث حسن غريب ال نعرف أحداً رواه غري عبد السالم بن : و قال عنه
  .دبر الصالة 

  .٢٧٥٤برقم ) / ٥/١٦٢/ (باب العمل يف اإلهالل/يف كتاب احلج ٣
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، ٣ابن خزمية ، و ٢، و النسائي  ١، كما روى أمحد" لّبيك إله احلق: " أنه قال يف تلبيته eو روي عن النيب 
  .٤و ابن حبان

  
  .التسبيح و التكبير قبل اإلهالل: مسألة 

، و روى فيه عن أنس  ٥)باب التحميد و التسبيح و التكبري قبل اإلهالل: ( -رمحه اهللا–بوَّب البخاري 
t  ملا استوت بالنيب : قالe  د اّهللا و سبَّح و كّرب ،مث أهل حبج و عمرٍة ، ٦راحلته على البيداء ،محَِ

أنه يرى أن اإلهالل يبتدئ من البيداء لكن الصحيح كما تقدم أنه  -رمحه اهللا-فيظهر من تبويب البخاري
  .أهل من املسجد

  .التسبيح و التحميد و التكبري بعد إهالله من املسجد، و قبل إهالله من البيداء فيكون
  

  هالل الصحابة و صيغهإ: مسألة 
عليهم شيئاً منه ، و لزم رسول اهللا   eو أهّل الناس بهذا الذي يُِهلُّون به، فلم يـَُردَّ رسول اهللا: (قوله
e تلبيَته (  

زادوا ، فلبوا  تلبية غري التلبية اليت كان النيب يلبيها فدل هذا احلديث  eفيه داللة على أن أصحاب النيب 
فكان كله  e، و منه ماجاء من قول الصحابة و أقرّه النيب  eعلى أنَّ من التلبية ما جاء بلفظ النيب 

  :سنة 

                                         
  .١٠١٧٠برقم  ١٦/١٤٣مسند أمحد   ١
 .٢٧٥٢برقم ) / ٥/١٦١/(باب كيف التلبية/كتاب احلج : سنن النسائي  ٢
ر البيان أن الزيادة يف التلبية على ما حفظ ابن عمر، عن النيب صلى اهللا عليه وسلم جائز باب ذك/ كتاب املناسك: صحيح ابن خزمية  ٣
والدليل على أن بعض أصحاب النيب صلى اهللا عليه وسلم قد حيفظ عنه ما يغرب عن بعضهم؛ ألن أبا هريرة قد حفظ عن النيب صلى «

 ٢٦٢٣قم بر ) ٤/١٧٢/ (» اهللا عليه وسلم يف تلبيته ما مل حيك عنه غريه
  .٣٨٠٠برقم ) ٩/١١٠/ (باب اإلحرام / كتاب احلج : صحيح ابن حبان   ٤
٢/١٣٩(  ٥(  
 .١٥٥١برقم ) ٢/١٣٩/ (باب التحميد والتسبيح والتكبري، قبل اإلهالل، عند الركوب على الدابة / كتاب احلج/ اخرجه البخاري ٦
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  .eسنة قولية منه : فاألول  
  .أقرهم عليهمبسمع منه و  eسنة تقريرية حيث فعله أصحاب النيب : و الثاين 

  :قد جاء عن صحابة رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم شيء من أنواع التلبية
لبيك اللهم لبيك، لبيك ال شريك لك لبيك، إن «: كانت تلبية عمر: عن اْلِمْسَوِر ْبِن َخمَْرَمَة قال  •

ل احلمد والنعمة لك وامللك، ال شريك لك لبيك مرغوبا أو مرهوبا، لبيك ذا النعماء والفض
 .١»احلسن

 لبيك اللهم«: لى اهللا عليه وسلمأن تلبية رسول اهللا ص: و عن عبداهللا بن عمر رضي اهللا عنهما  •
وكان عبد : قال» لبيك، لبيك ال شريك لك لبيك، إن احلمد والنعمة لك وامللك ال شريك لك

لبيك والرغباء ، واخلري بيديك،  لبيك لبيك وسعديك: " اهللا بن عمر رضي اهللا عنهما يزيد فيها
  ٢ ."  إليك والعملُ 
األوىل أن يلزم احلاج ما جاء عن و  ،وكلها سنة تعددت صيغ التلبية من الصحابة  :ضابط المسألة

  . eالنيب 
  

  تلبية المرأة و رفع صوتها: مسألة 
 وهو قول اجلمهور  ال ترفع صو ا عند األجانب ،و  ُتْسِمُع من حوهلا من النساء ، تلّيب املرأة كالرجل بصوت

  .يف ذلك نظرو  عليه،حكى ابن عبد الرب اإلمجاع و 
استدل مبا جاء عن عبد و ، كالرجل   مبشروعية رفع املرأة صو ا بالتلبية مطلقاً  -رمحه اهللا-و قال ابن حزم

 :وا ؟ قال من هذا :قال خرج معاوية ليلَة النَّفر ، فسمع صوت تلبية ، فقال : الرمحن بن القاسم ، عن أبيه
  ٣.لو سألين ألخربتهُ : عائشة اعتمرت من التنعيم ، فذكر ذلك لعائشة ، فقالت

                                         
 .١٣٤٧٢برقم) ٣/٢٠٤/ (باب يف التلبية كيف هي؟ / كتاب احلج :أخرجه ابن أيب شيبة يف مصنفه  ١
 .١١٨٤برقم ) ٢/٨٤١/ (باب التلبية و صفتها و وقتها / كتاب احلج : أخرجه مسلم  ٢
   ١٤٦٦٥برقم ) ٣٢٨/ ٣/ (باب يف املرأة ترفع صو ا بالتلبية / كتاب احلج/ املصنف البن أيب شيبة  ٣
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فال حرج على املرأة أن ترفع صو ا رفعاً خفيفاً إذا أمنت الفتنة ِلَمن حوهلا من الرجال فمن كانت  عليه و 
  :كحال عائشة شرع هلا رفع صو ا ألمرين

 .عموم اخلرب برفع الصوت للرجال و النساء .١
 .عائشة رضي اهللا عنهالفعل  .٢

  :ضابط المسألة
  .إذا أُِمنت الفتنةبالتلبية  املرأة صو ارفع  جيوز 
  

  .صيغ أهل األنساك بالتلّفظ بالنسك: مسألة 
 القارن و املتمتع و املفرد ، و خيتلفون بالتلفظ بالنسك ،: و التلبية يشرتك فيها سائر أهل األنساك الثالثة 

لبيك عمرة متمتعاً  ا "و أما ما يقوله  بعض املتمتعني " لبيك عمرةّ :"إحرامه  فيشرع للمتمتع أن يقول عند
  " .لبيك حجاً :"، و املفرد يقول" لبيك عمرة و حجاً :"فال أصل له ، و القارن يقول " إىل احلج

  "  .لبيك عمرة"و املعتمر فقط يقول كاملتمتع 
   :ضابط المسألة

، ويقول " لبيك عمرة و حجاً :"، وأما القارن فيقول"عمرةّ لبيك : :"يشرع للمتمتع عند إحرامه قول
  ".لبيك حجاً :"املفرد

  
  تكرار التلفظ بالنسك: مسألة 

نليب ، ال نذكر  eخرجنا مع رسول اهللا :"ال يشرع  تكرار التلفظ بالنسك ملا قالته عائشة رضي اهللا عنها 
  .١"حجاً و ال عمرة 
   :ضابط المسألة

  .غري مشروع تكرار التلفظ بالنسك
  

                                         
  .١٢٩برقم ) ٢/٨٧٨/ (باب بيان وجوه اإلحرام / كتاب احلج/ اخرجه مسلم  ١
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  تكرار التلبية: مسألة 
و أحسن ما جاء يف هذا الباب هو عمل السلف كما جاء ، يشرع تكرارها من غري حتديد وقت أو مكان 

كانوا يستحبون التلبية ُدبـَُر الصالة املكتوبة ، و إذا هبط وادياً ، و إذا عال : النخعي أنه قال إبراهيمعن 
  .َنَشراً ، و إذا لقي راكباً ، و إذا استوت به راحلته

  .يشرع تكرار التلبية من غري حتديد وقت أو مكان :ضابط المسألة
  

  .تلبية غير المحرم: مسألة 
  .رم يف األمصار ؛لعدم الدليل على ذلك ال تشرع التلبية لغري احمل

  
  تلبية أهل مكة: مسألة 

 tو قد أمر به عمُر ،  باحلج إذا رأوا احلجاج توافدوا إىل مكة ُمِهلني تشبهاً  م  أهل األوىل أن يهل
  ١"يا أهل مكة ، إذا رأيتم اهلالل فأهلوا: "فقال

 .يهل أهل مكة عند رؤية احلجاج وافدين إىل مكة مهلني :ضابط المسألة
 

  :تلبية الحاج عمن أنابه: مسألة
مسع  rأن النيب : "yابن عباس ، حلديث  "لبيك اللهم عن فالن: "إذا لىب احلاج عن غريه فإنه يقول

حججت عن : (قال" أخ يل أو قريب يل: "قال" من شربمة ؟: "قال" لبيك عن شربمة: "رجًال يقول
صحيح موقوفا ، ؛ واحلديث ٢)"حج عن نفسك مث حج عن شربمة: (قال" ال: "قال) نفسك ؟

  .ضعيف مرفوعا
 ".لبيك اللهم عن فالن: "لىب احلاج عن غريه فإنه يقول إذا :ضابط المسألة

                                         
  .١٥٠١٢برقم ) ٣/٣٦٨/ (باب يف الرجل املقيم مبكة مىت يهل / كتاب احلج/ رواه ابن أيب شيبة يف مصنفه ١
  ).٢٩٠٣: (وابن ماجه). ١٨١١: (رواه أبو داود ٢
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  :النيابة في الحج: مسألة
وز النيابة يف الفريضة عمن جت احلج ملن ال يستطيع احلج، وال يدل األثر السابق على جواز النيابة يف

  .يستطيع باإلمجاع كما حكاه ابن املنذر وغريه
  :منهاكثيرة؛ : األدلة على جواز النيابة في الحج

يا رسول اهللا إن : جاءت امرأة من خثعم عام حجة الوداع، فقالت: "قال tعن ابن عباس  - ١
فريضة اهللا على عباده أدركت أيب شيخاً كبرياً ال يستطيع أن يستوي على الراحلة، فهل يقضي عنه أن 

  .١"حجي عنه:"ويف لفظ ملسلم ". نعم: "أحج عنه؟ قال
هللا إن أيب شيخ كبري ال يستطيع احلج وال يا رسول ا: ، فقالrأنه أتى النيب : "tعن أيب رزين  - ٢

  .٢)"حج عن أبيك واعتمر: (العمرة وال الظعن؟ قال
 :ضوابط المسألة

 .جواز النيابة يف احلج ملن ال يستطيع احلج .١
 .ال جيوز النيابة يف الفريضة عمن يستطيع باإلمجاع .٢
 
  :حكم الحج عن الغير إذا لم يحج عن نفسه: مسألة
  :، ويدل لذلك يستطيع احلج ال جتوز له النيابة حىت حيج عن نفسه أوالً  النائب يف احلج الذي -
  .y، وليس له خمالف من الصحابة tأثر ابن عباس يف قصة شربمة . ١
  .أن األصل يف احلج أنه على الفور، ومن حج عن غريه فوصوله للبيت دليل قدرته، فيكون آمثاً . ٢
تأخريه احلج مع قدرته عليه، ال من جهة النيابة وحجه عن غريه صحيح وإمثه إمنا هو من جهة  -

  .نفسها
                                         

  ).١٣٣٥: (ورواه مسلم). ١٨٥٤: (رواه البخاري ١
 ).٢٩٠٦: (ابن ماجه). ٥/١١١: (والنسائي. حسن صحيح: وقال). ٩٣٠: (والرتمذي). ١٨٠٠: (داود أبو ٢
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وإبطال حج النائب الذي مل حيج عن نفسه حباجة إىل دليل، وكذلك من قال بانتقال األجر له، ويلزمه 
  .احلج عن الذي أنابه مرة أخرى حيتاج إىل دليل أيضاً، وال دليل صريح صحيح

 :ضوابط المسألة
 .احلج ال جتوز له النيابة حىت حيج عن نفسه أوالً النائب يف احلج الذي يستطيع  .١
 .حج النائب عن غريه صحيح إن مل حيج عن نفسه، وإمنا إمثه يف تأخري حجه مع قدرته .٢
ال دليل صحيح صريح على إبطال النيابة ملن مل حيج عن نفسه، وال على انتقال احلج له، وال بلزوم  .٣

 .احلج عمن أنابه مرة أخرى
  
 :المال عن الحجحكم أخذ : مسألة

  ؟ من ال يستطيع احلج، وأعطي ماًال نفقة ليُحجَّ عن غريههل يصح حج  :صورة املسألة
  .الصحة اجلواز وعدم ورود دليل مينع من ذلك، واألصل ، وجيوز لصح نعم ي

 :ضابط المسألة
 .، لعدم الدليل ال ملن ال يستطيعه للحج عن غريهيصح وجيوز أخذ امل

  
  :المستطيعالنيابة عن : مسألة
  .ال جيوز باإلمجاع: يف الفريضة - ١
فأجازه أبو حنيفة وأمحد يف رواية، ومنع منه الشافعي وأمحد يف رواية، ومالك يرى : وأما يف التطوع - ٢

عدم جواز النيابة مطلقاً، سواء عن مستطيع أم عاجز، إال عن ميت مل حيج حجة اإلسالم، وذهب 
  .مرإىل قوله الليث، وهو مروي عن ابن ع

 :ضوابط المسألة
 .النيابة يف الفريضة للمستطيع ال جتوز باإلمجاع .١
  .أما النيابة يف التطوع فمنهم من أجازه، ومنهم من منعه مطلًقا .٢
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  :االستنابة عن المفرط بعد عجزه: مسألة
من وجب عليه احلج ومل حيج مث عجز ملرض وحنوه، لزمه أن يستنيب عند أكثر األئمة؛ لظاهر حديث  - ١

  .اخلثعمية
  .وإذا عويف العاجز لزمه أن يأيت حبجة اإلسالم عند مجهور العلماء - ٢

 :ضابط المسألة
 .من عجز عن احلج ملرض وحنوه لزمه أن يستنيب .١
 .إذا عويف العاجز لزمه أن يأيت حبجة اإلسالم .٢
  
  :موضع إحرام النائب: مسألة

يف  فيجوز ملن وجب عليه احلج وهوال جيب على العاجز أن ينيب غريه من حيث وجب عليه احلج، 
  .ةالرياض، أن ينيب شخصاً من جد

 :ضابط المسألة
  .ال جيب على العاجز أن ينيب غريه من حيث وجب عليه احلج

  
  :االشتراط: مسألة

يشرع االشرتاط ملن غلب على ظنه العذر، كاحلائض والنفساء ومن به مرض خيشى حبسه له عن إمتام 
  .ردهم له الظنيغلب على  النسك، ومن يف طريقه عدو

لعلك : (على ضباعة بنت الزبري فقال هلا rدخل النيب : "عن عائشة رضي اهللا عنها قالت: الدليل
حجي واشرتطي قويل اللهم حملي : (r، فقال النيب "واهللا ال أجدين إال وجعة: "فقالت) أردت احلج

  .١)"حيث حبستين
                                         

  ).١٢٠٧: (ومسلم). ٥٠٨٩: (رواه البخاري ١
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ُمنع، أو اشرتطت املرأة إن حاضت فمحلها حيث حتيض وإن اشرتط بقلبه إن منعه مانع فمحله حيث 
  .إذا قيل بصحة اشرتاط احلائض، فال يؤثر عدم تلفظه

  :ضابط المسألة
  .يشرع االشرتاط ملن غلب على ظنه العذر، وال يؤثر عدم تلفظه إن اشرتطه بقلبه

  
  :فائدة االشتراط: مسألة

  .يشرتط يتحلل إذا أحصر وعليه دم أن من اشرتط مث ُأحصر، فال دم عليه إذا حتلل، ومن مل
  .عليه عمل السلف من غري تقييدو نه أن حيبس، ظوز لكل أحد حىت من مل يغلب على واالشرتاط جي

؛ فقد قال ذلك لسويد بن َغَفلة، وعن عثمان tثبت إطالق جواز عن عمر بن اخلطاب : الدليل
  .yوعلي وابن مسعود وعائشة 

 :ضوابط المسألة
  ).لكل أحد(مطلقاً جواز االشرتاط  .١
 .من اشرتط فال دم عليه إذا حتلل، وإال فعليه .٢

  
  :أنواع األنساك وأفضلها: مسألة

  :أفضل األنساك
  .التمتع على الصحيح - ١
  .- rوهو نسك النيب  –مث القران  - ٢

  .وَمْن ساق اهلدي فالقران أفضل، ومن مل يسق فالتمتع أفضل، وعلى كل فالكل خمّري 
 .، وهو غري منسوخ-إفراد احلج فقطوهو -مث اإلفراد؛  - ٤

  

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


 ، للشيخ عبدالعزيز الطريفي rصفة حجة النبي  :مشروع تلخيص كتاب 

alhekmh.net 
62 

  :دليل ذلك
والذي نفسي بيده، ليهلن ابن مرمي بفج الروحاء حاجاً أو معتمراً أو : "مرفوعاً  tعن أيب هريرة . ١ 

  ".ليثنيهما
  .y، كأيب بكر وعمر وعثمان tفعل الصحابة . ٢

 :ضوابط المسألة
  .أفضل النسك التمتع، فالقران، فاإلفراد .١
 .منسوخاإلفراد غري  .٢

  
  :رجوع المعتمر في أشهر الحج إلى أهله: مسألة

من أتى بالعمرة يف أشهر احلج مث رجع إىل أهله، مث أحرم باحلج فهو متمتع على الصحيح، وال ينقطع 
  .ذلك بالسفر وهذا هو األصل، وهو مروي عن ابن عباس واحلسن وأيده ابن حزم

 :ضوابط المسألة
 . ال ينقطع إحرام املتمتع بالسفر

  
  :العمرة في أشهر الحج: مسألة

والعمارة ضد اخلراب، والعمرة فيها عمارة املودة واحملبة بزيادة البيت العتيق حمبة . الزيارة: رة يف اللغةالعمْ 
  .ومودة لربه
  ".لسنا ننوي إال احلج، لسنا نعرف العمرة: "tقال جابر 

عمرة : rمل يكن العرب يف اجلاهلية يعرفون العمرة يف أشهر احلج وليس ذلك إطالقاً فقد اعتمر النيب 
أننا لسنا نعرف العمرة يف أشهر احلج؛ أل ا كانت  tاحلديبية، واِجلعرانة ، وغريهن، بل يقصد جابر 

احلج، وال يكاد يوجد  فكانوا ينكرون على من يعتمر يف أشهر، من عظائم وكبائر األمور يف اجلاهلية
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باحلج والعمرة معاً يف  rمن حيج يف ذلك الوقت، مث جاء اإلسالم فأبطل هذا احلكم، فأحرم النيب 
  .أشهر احلج

 :ضوابط المسألة
 .كانت العرب يف اجلاهلية يعدون العمرة يف أشهر احلج من الكبائر .١
 .عاً يف احلج والعمرة م rجاء اإلسالم وأبطل هذا احلكم فأحرم النيب  .٢

  
 :حكم العمرة: مسألة

  :تحرير محل النزاع
 .أمجع العلماء رمحهم اهللا على مشروعية العمرة يف كل وقت .١
أ ا واجبة يف العمر مرة واحدة، وهو : اختلف العلماء رمحهم اهللا يف وجو ا على قولني؛ والصحيح .٢

وإمجاعهم، ومن بعدهم، ومل يثبت عن أحد  rقول مجاعة من أهل العلم من أصحاب رسول اهللا 
عمر، وابن عمر، وابن عباس، وجابر، وزيد بن : منهم القول بغري ذلك، فمن الذين قالوا بالوجوب

، والثوري، وابن املسيب، وأيب رزين، وابن جبري، وعطاء، وجماهد، وقتادة، واحلسن، yثابت 
 .وأمحد، وإسحاق، وداود، والشافعي

  :أدلتهم
 :استدلوا بظاهر القرآن الكرمي؛ ومن ذلك   - أ

 ~ { | } q r s t u v w x y z:  (قول اهللا تعاىل/ ١

� ¡ ¢ £ ¤ ¥ ¦ § ¨ © ª « ¬ ® ¯   (١. 

  ).¡ � ~ { |: (أمر اهللا باحلج بقوله :وجه الداللة

                                         
  ].٩٧:آل عمران[ ١
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  .١)¥ ¤ £ ¢: (قول اهللا تعاىل/ ٢
  .قرن اهللا سبحانه العمرة باحلج فدل على اقرتا ا يف الوجوب :وجه الداللة

 :؛ ومنهاyاستدلوا بآثار وردت عن الصحابة  - ب
يَا أَِمَري : "قـُْلُت لعمر: ما يفهم منه الوجوب؛ من حديث الصَُّيبِّ بن معبد قال tرويَّ عن عمر / ١

 َوَجْدُت احلَْجَّ اْلُمْؤِمِنَني ِإىنِّ ُكْنُت َرُجًال أَْعَرابِي ا َنْصَرانِي ا َوِإينِّ َأْسَلْمُت َوأَنَا َحرِيٌص َعَلى اجلَِْهاِد َوِإينِّ 
اْمجَْعُهَما َواْذَبْح َما اْستَـْيَسَر ِمَن اْهلَْدِى َوِإينِّ : ىَّ فَأَتـَْيُت َرُجًال ِمْن قـَْوِمي، فـََقاَل ِيل َواْلُعْمَرَة َمْكُتوبـَْنيِ َعلَ 
  .٢"rُهِديَت ِلُسنَِّة نَِبيَِّك : "tفـََقاَل ِيل ُعَمُر ". أَْهَلْلُت ِ َِما َمًعا

ان ال بد منهما فمن زاد بعد ليس من أحد إال و عليه حجة و عمرة واجبت: "قال tعن ابن عمر / ٢
  .٣"ذلك خري و تطوع

  .٤"احلج والعمرة فريضتان: "، أنه قالtوورد عن ابن عمر / ٣

  .٥)"¥ ¤ £ ¢: (َواللَُّه ِإنـََّها َلَقرِيَنتـَُها ِيف ِكَتاِب اللَّهِ : "َعِن اْبِن َعبَّاٍس قَالَ / ٤
، أَنَُّه أََتى النَِّيبَّ / ٥ يَا َرُسوَل اِهللا، ِإنَّ َأِيب َشْيٌخ َكِبٌري، َال َيْسَتِطيُع احلَْجَّ، : فـََقالَ  rَعْن َأِيب َرزِيٍن اْلُعَقْيِليِّ

  .٦)ُحجَّ َعْن أَبِيَك ، َواْعَتِمرْ : (َوَال اْلُعْمَرَة، َوَال الظَّْعَن قَالَ 
  .٧"اهللا أحد إال و عليه عمرة واجبةليس من خلق " :قال tعن جابر / ٦

                                         
  ].١٩٦:البقرة[ ١
  ).٥/١٤٦: (ورواه النسائي). ٢/١٥٨: (رواه أبو داود ٢
  ).١/٦٤٤: (واحلاكم ،)٢/٢٨٥: (، والدار قطين)٤/٣٥٦: (أخرجه ابن خزمية ٣
  ).٤/٣٥١: (والبيهقي يف الكربى). ٤/٢٣٣: (، ورواه ابن أيب شيبة)٨٢: (أخرجه سعيد بن أيب عروبة يف كتاب املناسك ٤
ورواه . وذكر ابن حجر أنه وصله الشافعي وسعيد بن منصور). ٢/٦٢٩: (ورواه البخاري معلقاً ). ٢/١٣٢: (أخرجه الشافعي يف األم ٥

 )..٤/٣٥١: (البيهقي
  .، واألئمة األربعة من حديث ُشْعَبَة ، َعِن النـُّْعَماِن ْبِن َساملٍِ ، َعْن َعْمرِو ْبِن أَْوسٍ )٤/١٠: (رواه اإلمام أمحد ٦
  ).٤/٣٥٦: (رواه ابن خزمية يف صحيحه ٧

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


 ، للشيخ عبدالعزيز الطريفي rصفة حجة النبي  :مشروع تلخيص كتاب 

alhekmh.net 
65 

ُنُسَكاِن لِلَِّه َعَلْيك ، َال َيُضرُّك بَِأيِِّهَما : "َعْن َزْيِد ْبِن ثَاِبٍت ؛ ِيف الَِّذي يـَْعَتِمُر قـَْبَل َأْن َحيُجَّ ، قَالَ / ٧
  .١"َبَدْأتَ 

من الصحابة  ، وهو ممن أدرك مجاعة٢"كانوا ال خيتلفون أن العمرة فريضة: "قال ابن سريين/ ٨
  .والتابعني

والذين يرون عدم وجوب العمرة استدلوا بأدلة ذكر فيها العمرة شاذ أو حديث ضعيف حكى النووي 
  .اتفاق احلفاظ على ضعفه

 :ضوابط المسألة
 .اإلمجاع على مشروعية العمرة يف كل وقت .١
 .على وجو االعمرة واجبة على الصحيح، يف العمر مرة واحدة، وال يوجد خمالف من الصحابة  .٢
  

 :عمرة أهل مكة: مسألة
  .yليس على املكيني عمرة، وهذا القول رواية عن أمحد، وهو قول ابن عباس، وعطاء، وطاووس 

َا ُعْمَرُتُكَم الطََّواُف : "قَاَل اْبُن َعبَّاٍس رضي اهللا عنهما :الدليل أَنـُْتْم يَا َأْهَل َمكََّة َال ُعْمَرَة َلُكْم إمنَّ
  .٣"بِاْلبَـْيتِ 

 :ضابط المسألة
  .ليس على أهل مكة عمرة، وإمنا عمر م الطواف بالبيت

  
  

                                         
  ).٣/٦٣٠: (رواه البيهقي، وابن أيب شيبة ١
  ).٧/٤١: (رواه ابن حزم يف احمللى ٢
  ).٣/٤٣١: (رواه ابن أيب شيبة يف مصنفه ٣
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 :الغسل لدخول مكة: مسألة
 .يشرع الغسل لدخول مكة، وهو من السنن املهجورة اليوم قّل من يعمل  ا .١
َأنَّ اْبَن ُعَمَر َكاَن َال يـَْقَدُم َمكََّة ِإالَّ بَاَت ِبِذي َطًوى َحىتَّ ُيْصِبَح َويـَْغَتِسَل ُمثَّ َيْدُخُل : "tَعْن نَاِفٍع  :الدليل

  .١"أَنَُّه فـََعَلهُ  rَمكََّة نـََهاًرا َوَيْذُكُر َعِن النَِّيبِ 
املواقيت القريبة  قد يكتفى بغسل اإلحرام إذا قدم من امليقات بوقت وجيز، كمن كان بالطائرة، أو  .٢

  .كالسيل
 :ضوابط المسألة

 .مشروعية الغسل لدخول مكة .١
 .االكتفاء بغسل اإلحرام ملن قدم بوقت وجيز من امليقات .٢

  
 :دخول مكة والخروج منها: مسألة

  .، واخلروج من الثَِّنيَّة السفلى"َكَداء"يسن دخول مكة من الثَِّنيَّة العليا؛ 
  .yيف الصحيحني عن نافع عن ابن عمر  rثبوت ذلك عن النيب  :الدليل

  .دخول مكة من الثَِّنيَّة العليا، واخلروج من الثَِّنيَّة السفلى سنية :ضابط المسألة
  
 :الذكر واإلشارة عند رؤية الكعبة: مسألة

ال يشرع رفُع اليدين، أو اإلشارة، أو ذكر ودعاء معني عند دخول ورؤية الكعبة، وال يصح عن 
  .خرب مرفوع أو موقوف yالصحابة 
 :ضابط المسألة

 .عدم مشروعية رفع اليدين واإلشارة، أو ذكر أو دعاء معني عند دخول ورؤية الكعبة .١

                                         
  ].١٢٥٩: [رواه مسلم]. ١٧٦٩[رواه البخاري  ١
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 .ال يصح خرب مرفوع وال موقوف يف إثبات ذلك .٢
  
 :تحية البيت: مسألة

البيت، فيما لو الطواف حتية البيت عند دخول مكة ملن أراد احلج أو العمرة، وإال فليصلي ركعتني حتية 
  .دخل لغري حج أو عمرة كمن أراد أن جيلس

  .عموم األدلة :الدليل
 :ضابط المسألة

  .من أراد احلج أو العمرة فتحيته الطواف، وإال فليصلي ركعتني حتية البيت
  
 :طواف القدوم: مسألة

ع؛ فطوافه طواف القدوم سنة عند اجلمهور، وال يلزم برتكه شيء، وهو للمفرد والقارن دون املتمت
  .للعمرة، وليس على أهل مكة طواف قدوم

 :ضوابط المسألة
 .سنية طواف القدوم للمفرد وللقارن .١
 .املتمتع طوافه للعمرة وليس للقدوم .٢
 .ليس على أهل مكة طواف قدوم .٣
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 :وقت قطع التلبية: مسألة
  :وال خيلو من حالنييبقى احملرم على تلبيته مالزًما هلا؛ 

  المتمتع/ ٢  والقارنالمفرد / ١  النسك
وقت قطع 
  التلبية

عند أول شروعهما بالرمي، وهو قول 
  .مجاهري أهل العلم

عند استالم احلجر، وهو قول 
سعيد بن جبري وجماهد وطاووس 

  .y١وأصحاب ابن مسعود 
  .فعل ذلك rصح عن النيب  .١  الدليل

: قال tورد عن الفضل  .٢
فما زال  rحججت مع رسول اهللا "

  .٢"يليب حىت رمى اجلمرة

: tما ُوِقف على ابن عباس 
كان ميسك عن   rأن النيب "

التلبية يف العمرة إذا استلم 
  .٣"احلجر

يتخلل التلبية إمساك عنها عند . ١  تنبيه ودليله
  .دخول احلرم

أنه كان : "tعن ابن عمر : الدليل
إذا دخل أدىن احلل أمسك عن التلبية، 

كان يفعل   rوحيدث أن رسول 
  .٤"ذلك

العربة بالشروع بالطواف ال 
  .بذات االستالم

 tحديث ابن عباس  : الدليل
يليب املعتمر حىت : "أنه قال

يفتتح الطواف مستلًما أو غري 
  .٥"مستلم

                                         
  .وغريه) ٤/٣٤٣: (رواه عنهم ابن أيب شيبة ١
  ].١٦٧٠[رواه البخاري  ٢
  ).٩١٩: (ورواه الرتمذي. رواه عبد امللك بن أيب سليمان ومهام بن عطاء موقوفًا: ؛ وقال)١٨١٧: (رواه أبو داود ٣
  ).٢/٥٧٠: (البخاريرواه  ٤
  ).٣٦٧٠: (رواه الشافعي يف مسنده ٥
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بعد الفراغ من السعي والطواف . ٢
  .يرجع ويليب

يدع التلبية  tكان ابن عمر : الدليل
إذا دخل احلرم ويراجعها بعد ما يقضي 

  .طوافه بني الصفا واملروة
 :ضوابط المسألة

 .املفرد والقارن يقطعان التلبية عند أول شروعهما بالرمي .١
 .املتمتع يقطع تلبيته عند شروعه بالطواف .٢

 
  :تساوي الحاج والمعتمر في قطع التلبية: مسألة

فيمسكون عند أدىن احلّل حىت الفراغ من الطواف والسعي، ال فرق بني حاج أو معتمر على الصحيح، 
  .مث يليب القارن واملفرد بعد ذلك، واملتمتع يليب عند إحرامه باحلج إىل رمي مجرة العقبة

  .املرفوع tحديث ابن عمر : الدليل
 :ضابط المسألة

  .سعيتساوي احلاج واملعتمر يف قطع التلبية عند أدىن احلل حىت الفراغ من الطواف وال
  
  : أركان الحج: مسألة
 . الوقوف بعرفة. ٤.   السعي. ٣.   الطواف. ٢.   اإلحرام. ١

وما عدا ذلك من النسك مرتدد بني الوجوب وبني الشرط وبني االستحباب، وتتفاوت مراتب الوجوب 
  . ومراتب االستحباب، حبسب النص الوارد فيها

  .وسعي، ووقوف بعرفة أركان احلج أربعة، إحرام، وطواف، :ضابط المسألة
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 :الطهارة للطواف: مسألة
 .تشرع الطهارة للطواف .١

  .١)توضأ للطواف rأن النيب : (حديث عائشة رضي اهللا عنها: الدليل
ال جتب الطهارة للطواف على الصحيح، وهو قول مجاعة من أئمة السلف، وقول شيخ اإلسالم  .٢

 .ابن تيمية، ومجاعة من احملققني
  .األمر به حديث مل يصح يف -أ: الدليل
سألت محاًدا ومنصوًرا، وسليمان عن الرجل يطوف يف البيت على : "عن شعبة بن احلجاج قال - ب

  .٢"غري طهارة ؟ فلم يروا به بأًسا
مرفوًعا، والصحيح أنه موقوف على ابن  t٣والذين يرون وجوب الطهارة يستدلون حبديث ابن عباس 

  .tعباس 
 :ضوابط المسألة

 .ة للطوافمشروعية الطهار  .١
 .ال جتب الطهارة للطواف على الصحيح .٢
  
 :استالم الركن، والذكر عنده: مسألة

  .احلجر: الركن هو
  .سنة: وحكم استالمه

  .حيث أنه استلمه rفعل النيب : الدليل
  

                                         
 ].١٢٣٥: [ومسلم]. ١٦١٥، ١٦١٤: [رواه البخاري ١
  ).٣/٢٩٥: (رواه ابن أيب شيبة يف مصنفه ٢
  ".الطواف بالبيت صالة، إال أنكم تتكلمون فيه: "مرفوعا tعن ابن عباس  ٣
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 ):الحجر(ماذا يفعل من لم يستطع استالم الركن : مسألة فرعية
  .من مل يستطع استالمه فإنه يكرب

  ".اهللا أكرب: "أنه استلمه ومل يقل rظاهر فعل النيب : الدليل
  :هل تشرع البسملة قبل التكبير: مسألة فرعية

  . كان يقول بسم اهللا قبل تكبريه  rمل ينقل أنه 
بسم اهللا : "أنه كان يدخل مكة ضحى، فيأيت البيت فيستلم احلجر ويقول: (tونقل عن ابن عمر 

  .١")واهللا أكرب
بسم اهللا واهللا أكرب، اللهم إميانا بك، وتصديًقا بكتابك، ووفاًء بعهدك، : "العلماء أن يقولواستحب 

  .، ومل يثبت"وإتباًعا لسنة نبيك
  .وال يصح مرفوعا ذكر عند االستالم سوى التكبري

 :ضوابط المسائل
 .سنة) احلجر(استالم الركن  .١
 .من مل يستطع استالم احلجر فإنه يكرب .٢
  . قبل تكبريه" بسم اهللا: "كان يقول  rمل ينقل أنه  .٣
  .ال يصح مرفوًعا ذكر عند االستالم سوى التكبري .٤
  
  : مس الركن لمن ال يستطيع استالمه: مسألة

من مل يستطع االستالم فيسن له أن ميسه بيده، مث يقبل يده، وإن مل يستطع، فيمسه بعصا، أو 
  .همبحجن، أو خشبه، أو رداء فيقبل عصاه أو ما مسه فيقبل

                                         
عن  tمن حديث معمر عن أيوب عن نافع ) ٥/٣٣: (واه عبد الرزاقكما ر ). ٥/٧٩: (والبيهقي). ٥/٧٢: (رواه أمحد يف مسنده ١

 .بسم اهللا واهللا أكرب: كان إذا استلم الركن قال  tابن عمر 
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أنه مسح الركن : "أيضاً  t، وجاء عنه "مسُّ احلجر بردائه مث تقبيله: "tجاء عن ابن عباس : الدليل
  .١"بثوبه مث قبله
 :ضابط المسألة

من مل يستطع االستالم فيسن له أن ميسه بيده، مث يقبل يده، وإن مل يستطع، فيمسه بعصا أو حنوه مث 
  .يقبله

  
  : السجود على الحجر: مسألة

  .إنه بدعة: السجود على احلجر، وقد أنكره مالك، وقال rمل يصح عن النيب 
رأيت : "قال tالسجود على احلجر؛ ومن ذلك حديث أيب جعفر  yوقد ورد عن عمر وابن عباس 

ابن عباس جاء يوم الرتوية مسبًدا رأسه، فقبل الركن، مث سجد عليه، مث قبله، مث سجد عليه ثالث 
  .موقوف، وهو صحيح ٢"مرات

  .٣"قبل احلجر وسجد عليه tأنه رأى ابن عباس : "وورد من طريق آخر
 :ضابط المسألة

  .السجود عليه yالسجود على احلجر، وورد عن بعض الصحابة  rمل يصح عن النيب 
   
  : استقبال الحجر والنظر إليه: مسألة

  . أنه كان يستقبله، وال ينظر إليه إن مل يستطع استالمه rمل يصح عن النيب 

                                         
  ).٥/٧٢: (رواه عبد الرزاق يف مصنفه ١
  ).٣/٣٤٢: (وابن أيب شيبة يف مصنفه). ٥/٧٥: (والبيهقي يف مسنده).  ٢/١٧١: (رواه الشافعي يف األم ٢
 ).١/١٨٣: (ي يف الضعفاءرواه العقيل ٣

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


 ، للشيخ عبدالعزيز الطريفي rصفة حجة النبي  :مشروع تلخيص كتاب 

alhekmh.net 
73 

أنس بن مالك، وعروة بن الزبري، وسعيد بن جبري، وإبراهيم، وغريهم، وبه قال : وجاء ذلك عن
  .الشافعي ومجاعة

رأيت أنس بن مالك يطوف بالبيت حىت إذا حاذى باحلجر نظر إليه : "قال tعن عاصم : دليله
  .١"والتفت إليه فكرب

  .٢"رأيت أنًسا يستقبل األركان بالتكبري: "ورد من طريق آخر عن عاصمو 
 :ضابط المسألة

أنه كان يستقبله، وال ينظر إليه إن مل يستطع استالمه، وورد ذلك عن بعض  rمل يصح عن النيب 
  .yالصحابة 

  
  :االستقبال عند عدم االستالم: مسألة

، أما استقبال احلجر عند عدم االستالم فغري r لفعله، سنة  استقبال احلجر ملن قدر على استالمه
  .ظاهر

  .أن االستقبال مقام االستالم، واإلشارة مقام التقبيل: واستحب بعض الفقهاء االستقبال، ويقولون
  : دليلهم

إنك رجل قوي، فال تزاحم؛ فتؤذي الضعيف، إن وجدت : (قال له rأن النيب  tحديث عمر 
  .٣)فرجة فاستلم، وإال فاستقبله وهلل وكرب

  :وهذا احلديث غريب منكر، معلول بعلل؛ منها
 .فيه راو ال يعرف وقد تفرد به .١

                                         
  ).٣/١٧١: (رواه ابن أيب شيبة يف مصنفه ١
  ).٣/١٧١: (رواه ابن أيب شيبة يف مصنفه ٢
  .رواه أمحد، والشافعي، وابن أيب شيبة ٣
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 .rال عن النيب  tرواه وكيع عن عمر  .٢
 .يف شيء من طرق احلديث" فاستقبله"هذا احلديث مل تأت زيادة  .٣
  .وذكر التهليل فيه عند االستالم يعل به احلديث؛ ألن التهليل مل يثبت مرفوًعا عند استالم احلجر .٤

 :ضابط المسألة
  .عند عدمه فغري ظاهرأما احلجر األسود عند استالمه سنة،  أن استقبال

   
  :الزحام عند الحجر: مسألة
  .فال جيوز ال بأس بالزحام على احلجر، ما مل يؤذ املسلمني، وإن آذى غريه -

َما : "t، وورد عنه "كان يزاحم على احلجر حىت يرعف، مث جييء فيغسله  tأن ابن عمر : "الدليل
  .١"ًماَرأَيـُْتُه زَاَحَم َعَلى احلََْجِر َقطُّ َوَلَقْد َرأَيـُْتُه َمرًَّة زَاَحَم َحىتَّ َرَمثَ أَنـَْفُه َوابـَْتَدَر َمْنِخرَاُه دَ 

اإلكثار من املزامحة على  tرة أو مرتني عن غري قصد، فلم يعرف عنه هذا دليل على أنه وقع منه م
  .احلجر

  .إن مل يستطع استالمه، يشري إليه كل مرة -
  .ثبت يف البخاري عن ابن عباس مرفوًعا: الدليل

 :ضوابط المسألة
 .ال بأس بالزحام على احلجر، ما مل يؤذ املسلمني، وإن آذى غريه فال جيوز .١
  .استالمه، يشري إليه كل مرةإن مل يستطع  .٢
  
  : استالم بقية األركان: مسألة

  .ال يشرع استالم شيء من األركان سوى الركنيني اليمانيني

                                         
  ).٥/٨١: (أخرجه البيهقي ١
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يستلم من البيت إال الركنني  rمل أر النيب : "قال tعن سامل بن عبد اهللا عن أبيه : الدليل
  .١"اليمانيني

 :ضابط المسألة
  .الركنيني اليمانيني ال يشرع استالم شيء من األركان سوى

  
   :استالم الركن اليماني: مسألة

املشروع أن يستلمه، وإن مل يستطع استالمه فال يشري إليه، وال يكرب عنده، وال يقبله عند االستالم، 
  .عند مجهور العلماء

وورد عن الشافعي أنه يقبل اليد عند استالمه، وال يقبله نفسه، فعمدته يف ذلك خرب ضعيف، وهو 
  .املشهور خالف

  .وال حجة ملن قال أن الركن اليماين كاحلجر األسود
 :ضوابط المسألة

املشروع استالم الركن اليماين، فإن مل يستطع استالمه فال يشري إليه، وال يكرب عنده، وال يقبله عند  .١
 .االستالم

 .ال ُحَجة ملن قال أن الركن اليماين كاحلجر األسود .٢
 

  : صفة الطواف وبدايته: مسألة
الواجب أن يبدأ الطواف من احلجر مروراً بالباب، مث اِحلجر، مث الركن اليماين ، مث يستمر بطوافه ، فال    

  .جيعل البيت عن ميينه 
  .وجعل البيت عن يسار احلاج دائما طوال الطواف ليس بواجب على الصحيح ، لعدم الدليل   

                                         
  ).١٢٦٧: (ومسلم). ٩/١٦٠٩: (رواه البخاري ١
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ل، فالنيب صلى اهللا عليه وسلم إمنا مشى بطبيعته واالحتجاج بفعل النيب صلى اهللا عليه وسلم ليس بدلي   
  . ومن مشى بطبيعته، فسيكون البيت عن يساره، فهو ميشي مشية فطر عليها كل البشر

والقول بأن النيب صلى اهللا عليه وسلم جعل البيت عن يساره خمتاراً، مع قدرته على مشية أخرى، وقياس    
  .الفارق ذلك على استقبال القبلة، بعيد، وقياس مع

  .وال يفهم من هذا جواز الطواف منكساً، بل الطواف منكساً باطل    
أن حامل الطفل وقائد األعمى ميشي مبا هم أمسح ملشيته، حىت لو احنرف : لكن ثمرة هذا القول هو   

  .ومل جيعل البيت عن يساره، بل جعله خلفه يسرياً 
  :ابط المسألةو ض
 .بالباب، مث اِحلجر، مث الركن اليماينوجوب الطواف من احلجر مروراً  •
 .ال دليل على  وجوب جعل البيت على يسار الطائف طوال الطواف •
 .حيرم الطواف منكساً  •

  
  :مشروعية الرمل: مسألة

  .هو اجلري اخلفيف:  الرمل   
  .سنة  عند مجاهري أهل العلم ، و قال مالك بعدم سنيته  :حكمه   
  .وال رمل على النساء، وال اضطباع باإلمجاع، كما حكاه ابن املنذر   

جاء حممد صلى اهللا : أن النيب صلى اهللا عليه وسلم ملا أراد قدوم مكة، قال كفار قريش: سبب الرمل 
  .عليه وسلم وأصحابه، وقد وهنتهم محى يثرب، فشرع صلى اهللا عليه وسلم بالرمل إرغاماً هلم 

ذا علم السبب الذي شرع ألجله الرمل مث زال، هل يبقى التشريع لذلك العمل، أم يزول إ :مسألة تابعة
  بزواله؟

أنه يبقى إذ العمل عليه، وهذا من األحكام الشرعية اليت شرعت لسبب، فزال السبب وبقي : الصحيح    
  .احلكم، وله نظائر يف الشرع

   :ابط المسألةو ض   
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 .األشواط األوىل، وميشي األربعةشرع للطائف أن يرمل الثالثة ي .١
  .ال يشرع الرمل للمرأة إمجاعا  .٢

  
  :مشروعية االضطباع: مسألة

  .أن يظهر كتفه األمين، ويرمي طرفا ردائه على كتفه األيسر، خالفاً ملالك: وهو يشرع االضطباع،    
  :األدلة على مشروعية االضطباع   
جريج، عن عبد احلميد، عن ابن يعلى، عن أبيه حديث أخرجه الرتمذي من طريق سفيان عن ابن  •

 .وصححه الرتمذي. أن النيب صلى اهللا عليه وسلم طاف بالبيت مضطبعاً وعليه برد
حديث أخرجه أبو داود من حديث محاد بن سلمة عن عبد اهللا بن عثمان، عن سعيد بن جبري،  •

 .اجلعرانة عن ابن عباس حكاية عن النيب صلى اهللا عليه سلم و أصحابة يف عمرة
  : ضابط المسألة

 .يشرع االضطباع للمحرم •
  
  .الرمل واالضطباع للقدوم فقط: مسألة

  : ضابط المسألة   
 .الرمل واالضطباع يشرعان يف طواف القدوم فقط •
  

  :الرمل ألهل مكة : مسألة
شرع الرمل لعلة، ومل تكن تلك العلة يف أهل مكة عند التشريع، فمن أَهًل من مكة ال يرمل، نص    

إنه ال جيري بني العلمني يف السعي، فقد روى ابن أيب شبية عن أيوب عن : ، بل قال) ١(عليه أمحد
  .نافع، عن ابن عمر أنه ال يرمل إذا أهَل من مكة 

  :ضابط المسألة
 .ن أهل من مكة ال يشرع الرمل مل •
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  :طواف القدوم وحكمه : مسألة
  .طواف القدوم سنة يف حق القارن واملفرد، وليس بواجب، عند مجاهري أهل العلم خالفا ملالك   
بعد سعيه، وإمتامه : أي –أما بالنسبة إىل املتمتع، فإنه يكون طوافاً للعمرة، و يتحلل بعد ذلك    

  .عمرته 
  إذا تعمد القارن واملفرد ترك طواف القدوم؟ :مسألة تابعة

  .ذهب مجهور أهل العلم على أن السنة أن يسبق السعي طواف ولو تطوع 
 .سنية طواف القدوم للقارن واملفرد، وهو للمتمتع طواف عمرة  :ضابط المسألة

  
  :الذكر أثناء الطواف : مسألة
  .يشرع حال الطواف ذكر اهللا عز وجل، والدعاء، واجتناب أذية الطُواف   

احلجر  -ومل يثبت عن النيب صلى اهللا عليه وسلم يف الطواف شيء، إال ما بني الركنني اليمانيني
عن ابن جريج،  ٤واحلاكم ٣وابن حبان ٢والنسائي١، فقد أخرج أبو داود -األسود، والذي قبله للطائف

مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم : عبيد، عن أبيه، عن عبد اهللا بن السائب، قالعن حيىي بن 
  .ربنا آتنا يف الدنيا حسنة ويف اآلخرة حسنة وقنا عذاب النار : يقول ما بني الركنني 

وليس للطواف دعاء مؤقت، بل يدعو مبا شاء وما تيسر، وجيمع بني خريي الدنيا واآلخرة، فإنه    
  .أنفع له

  :ابط المسألةو ض
 .الذكر والدعاء واجتناب أذية الطواف: يشرع حال الطواف •
 .ليس للطواف دعاء مؤقت •

                                         
  ) .١٨٩٢(أبو داود  ١
  )٢/٤٠٣" (السنن الكربى" النسائي  ٢
  ).٩/١٣٤(ابن حبان  ٣
  )٣/٤١١(، وأخرجه أمحد )١/٤٥٥( احلاكم  ٤
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  :قراءة القرآن في الطواف : مسألة
كره مالك قراءة القرآن، وكرهه أمحد؛ ألنه مل يرد عن النيب صلى اهللا عليه وسلم ذلك، وال عن     

  .أصحابه، واستحبه ابن املبارك والشافعي وغريهم 
  
  :الركوب للطواف : مسألة

ال بأس بالطواف راكبا للحاجة، كركوب العربة وحنوها، وقد طاف النيب صلى اهللا عليه وسلم راكبا ال 
  .يشتكي مرضا، بل لرياه الناس ويسألوه، وال يزامحوه، فيؤذيهم و يؤذونه 

أم سلمة رضي اهللا عن هشام، عن عروة، عن  ١وقد أمر أم سلمة بالطواف راكبة، كما روى البخاري   
إذا : " أ ا مل تكن طافت بالبيت، وأرادت اخلروج، فقال هلا رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: عنها

  .، ففعلت ذلك، فلم تصل حىت خرجت" أقيمت صالة الصبح؛ فطويف على بعريك والناس يصلون
والصحيح أنه ال شيء . وقد أوجب بعض أهل العلم الدم على من ركب لغري ضرورة، وال دليل عليه   

عليه، وإن كان ترك األفضل، ألن املشي سنة، كما عند الشافعي، ورواية عن أمحد وهو رأي ابن 
  .املنذر

  :ضابط المسألة
  .سنية الطواف مشياً، وال شيء على من ركب 

 
  :الكالم في الطواف : مسألة

  .الكالم بغري الذكر أثناء الطواف حلاجة وفائدة ال بأس به
 
  :قطع الطواف للفريضة : مسألة
من منعه إمتام طوافه أو سعيه صالة فريضة، يصلي ويبين على طوافه وسعيه عند عامة العلماء،    

  .خالفا للحسن البصري
                                         

  )٣/٤٨٩(البخاري  ١
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  :ضابط المسألة   
  .جواز قطع الطواف أو السعي لصالة الفريضة، فيصلي ويبين على طوافه وسعيه

 
  :الطواف بالنعال : مسألة
فعل النيب صلى اهللا عليه وسلم والصحابة ومجاعة لالطواف يف النعلني جائز ما مل يكن  ما قذر،    

  .من السلف
ويف زمننا هذا فإن أرض املسجد مغطاة بالرخام وتعلق فيه آثار املشي بالنعال، وتلزق به األتربة و    

  .رطوبة النعل؛ ولذا تكره النعال فيه
  .من الكعبة  ربالنعال فمكروه، واِحلجل الكعبة وأما دخو    
  :ابط المسألةو ض
 .جواز الطواف بالنعلني ما مل يكن  ما قذر •
 .كراهة دخول املسجد بالنعلني يف زمننا هذا، ملا خيلفه من وَسخ  •
 .كراهة دخول الكعبة بالنعال •

 
  :استالم الحجر في نهاية الطواف : مسألة

الصحيح أنه مل يشرع واحلديث الذي ورد يف ذلك ضعيف، ومن تأمل صنيع النيب صلى اهللا عليه وسلم     
ومل يفعل ذلك عند املروة يف آخر ، يف حجه كالسعي فقد شرع عند الصفا واملروة استقبال القبلة والدعاء 

جيد ذلك قرينة ، ة للدعاء وكذلك الوقوف بعد رمي اجلمرات للدعاء، مل يقف عند اجلمرة األخري ، السعي 
  .وإال فضعف احلديث كاف للقول بعدم مشروعيته ، لعدم مشروعية استالم احلجر يف اخلامتة 

 .عدم مشروعية إستالم احلجر يف  اية الطواف :ضابط المسألة   
  
  :الطواف سبعا : مسألة
  .خالفا أليب حنيفة ، وهو قول مجاهري العلماء ، واجب لفعله صلى اهللا عليه وسلم وفعل أصحابه      
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  :الملتزم : مسألة
  .هو ما بني الباب واحلجر ، ومل يشرع التزامه لعدم ورود دليل صحيح يثبت مشروعيته : امللتزم    
  .والباب يدعون  كانوا يلتزمون ما بني الركن: وقد صح عن جماهد أنه قال    
  .كما صح عن ابن عباس وعروة وطاووس أيضا     
  : ضابط المسألة   
 .أن النيب صلى اهللا عليه وسلم مل يثبت عنه يف ذلك شيء •
 .من أراد االلتزام فال بأس بذلك  •

  
  :التعلق بأستار الكعبة : مسألة

التعلق أو مس البيت والدعاء كله مما ال بأس به ؛ ملا روي عن ابن الزبري ومجاعة من التابعني التزام دبر     
  .الكعبة 

  
  :الصالة خلف المقام : مسألة 

 ¸ ¶ µ ´(  فقرأ –صلى اهللا عليه وسلم  –ثم نفذ إلى مقام إبراهيم ( : قوله     
  ) .فجعل المقام بينه وبين البيت ،  ]١٢٥:البقرة) [¹

هل قراءة هذه اآلية، قبل الصالة خلف مقام إبراهيم من السنة، أم أن النيب صلى : مسألة تابعة
  اهللا عليه وسلم قرأها استدالًال؟

قراءة النيب صلى اهللا عليه وسلم لآلية ال يعين مشروعية قراء ا قبل الصالة وإمنا قرأها استدالًال على أن    
  .الصالة سنة 

  
  
  

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


 ، للشيخ عبدالعزيز الطريفي rصفة حجة النبي  :مشروع تلخيص كتاب 

alhekmh.net 
82 

  : حكم الصالة خلف المقام : مسألة
أن الصالة خلف مقام إبراهيم سنة وليس  –واهللا أعلم  -: والراجح اختلف أهل العلم يف حكمها ، 

  .بواجب
  : المسألةضابط  
 .سنية الصالة خلف مقام إبراهيم •

  
  :لكل طواف ركعتان : مسألة
فال يقرن أكثر من ُسُبوع  -اإلقرانوهو –وقد كره أكثر السلف الزيادة ، لكل سبعة أشواط ركعتان      

  .بركعتني 
  

  : النظر إلى الكعبة : مسألة
،  خالفا ملالك عليه اجلمهور، وهو الصحيح الذي مل يصح يف النظر للكعبة حال الصالة دليل  •

  . لعدم الدليل الصحيح الصريح
  : ضابط المسألة    
  .عدم مشروعية النظر إىل الكعبة •

  
  :االكتفاء بالفريضة عن ركعتي الطواف : مسألة
 وجماهد وطاوس ملة فإ ا جتزئ عند أكثر السلف كساإن وافق فراغه من الطواف صالة الفريض •

  .وغريهم 
  .السنة أن يصلي ركعتني خاصتني بالطواف وهو قول مالك وأبو حنيفة  وروي عن الزهري أن •

  : ضابط المسألة
 .والشافعية ، أن من وافق صالة فريضة أجزأته عن ركعيت الطواف قال بذلك اإلمام أمحد بن حنبل •

  

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


 ، للشيخ عبدالعزيز الطريفي rصفة حجة النبي  :مشروع تلخيص كتاب 

alhekmh.net 
83 

  :موضع مقام إبراهيم : مسألة
هل الصالة اليت حث عليها النيب صلى اهللا عليه وسلم مرتبطة بالبقعة أم باحلجر  :مسألة تابعة •

  الذي قام عليه إبراهيم ؟
فمن اعتقد أن املراد مبقام إبراهيم هو مكانه وليس هذا ، الذي يظهر واهللا أعلم أن كال األمرين حمتمل      

  . - واهللا أعلم –فإن هذا مل يبعد ، مرتبطا بذات احلجر كالكعبة 
  

  :حكم نقل الحجر: مسألة
  .  اختلف يف جوازه أهل العلم ؛ وأجازه للمصلحة بعضهم، ومنع منه آخرون      

  
  :صالة ركعتي الطواف بعيداً عن المقام : مسألة

حىت وإن كان املصلي ، حكى اإلمجاع على أنه جيزئ عنه ذلك، واألوىل أن يصلي خلف مقام إبراهيم     
  .جاعال املقام بينه وبني البيت فهو ممتثل للسنة ،  -يف املسعى مثال –بعيدا عنه 

رتمذي لذا قد ورد عن عمر بن اخلطاب رضي اهللا عنه أنه صلى ركعيت الطواف بذي طوى كما أورده ال     
  . ١يف سننه

ومعلوم أن عمر بن اخلطاب مل يكن مكرهاَ على ، وهذا يدل منه رضي اهللا عنه أن هذا الفعل مشروع      
  .هذا الفعل وال مضطرا إليه 

  :ابط المسألةو ض
  .األوىل يف ركعيت الطواف أن تكون خلف املقام •
 .جتزئ ركعيت الطواف يف أي مكان من البيت احلرام •

  
  :من المقام القرب : مسألة

  .وال حرج يف ذلك إن شاء اهللا ، األوىل أن يكون قريبا ، أما إذا كان هناك زحام فإنه يتأخر     
                                         

٢٢٠/ ٣( ١. (  
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 : صالة ركعتي الطواف وقت النهي : مسألة 
رخص يف الصالة بعد الطواف يف كل : (قال ابن املنذر ، ال حرج من ركعيت الطواف يف وقت النهي 

  .) وقت مجهور الصحابة 
وأيب الدرداء ، وعن ابن عباس ، بل الثابت عن ابن عمر ، ورد من أخبار يف كراهيتها ال تصح وما 

  .رضي اهللا عنهم فعل ذلك 
  : ضابط المسألة

  .ال حرج من صالة ركعيت الطواف يف أوقات النهي  •
  

 : القراءة في الركعتين : مسألة 
يصح رفعه إىل النيب صلى اهللا عليه ختصيص ركعتني الطواف بقراءة سوريت اإلخالص والكافرون ال 

  .وسلم 
وال أعلمـه ذكـره إال عـن النـيب صـلى  –فكـان أيب يقـول : (ومن قال به فاحتج مبا رواه جعفر بن حممـد قـال 

 "ٱ (، و ]  ١:اإلخـــالص[)   % $ # "ٱ (: كـــان يقـــرأ يف الـــركعتني   –اهللا عليـــه وســـلم 

  .الصورتني مدرج يف اخلرب والذي يظهر أن قراءة ، ]١:الكافرون[)   $ #
ومل يكن له ، خاصة إذا ترجح لديهم شيء ومالوا إليه، واألصل يف شك الثقات أنه يف عداد اليقني 

  .معارض أقوى منه 
ألن الواو يف اخلرب ، فالقراءة تكون على الرتتيب يف القرآن ، ومن رأى مشروعية قراءة هاتني السورتني 

  .ىل ألنه بقاء على األصل وهذا هو األو ، ال تفيد ترتيبا 
  .ومن قدم اإلخالص فإنه قد أتى بالسنة 

  : ضابط المسألة
 . عمال بأن شك الثقات معمول به ، مشروعية قراءة سوريت الكافرون واإلخالص يف ركعيت الطواف  •
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 :السترة في الحرم : مسألة 
صلى اهللا عليه وسلم من أخبار يف  وما جاء عن النيب ، السرتة يف احلرم ويف مكة كلها كالسرتة يف غريها 

  .أنه مل يكن يسترت ال تثبت 
، ولعدم القدرة على اإلحرتاز من مرورهم ، ولكثرة املارة ، إال أنه خيفف يف بيت اهللا لشدة الزحام 

  .وتعطل مصاحل الطواف واملارة ، وحلصول املشقة بقطع الصالة 
سواء رجل أو ، البيت ال يضره من مر بني يديه أن املصلي يف : وقد ذكر شيخ اإلسالم ابن تيمية 

  .هذا من خصائصه : وقال ، امرأة 
  .وروي هذا عن طاووس وعطاء وغريمها 

  : ضابط المسألة
وإال فاألصل أن حكمها يف بيت اهللا ، أن السرتة خيفف فيها يف بيت اهللا احلرام للمشقة احلاصلة  •

 .احلرام مثل حكمها يف غريه 
  

 :الركن بعد الركعتين استالم : مسألة 
وذلك يف ، الرجوع إىل الركن واستالمه بعد ركعيت الطواف من السنة لفعل النيب صلى اهللا عليه وسلم 

أن هذا مل يذكر : بدليل ، فال يشرع بعد ركعيت طواف التطوع وال طواف اإلفاضة ، طواف القدوم فقط 
ة أنه طاف بالبيت طواف حجه ومل يذكروا أنه فقد ذكر الروا، عن النيب صلى اهللا عليه وسلم أنه فعله 
  . استلم احلجر بعد صالته خلف املقام

  : ضابط المسألة
  .الرجوع إىل الركن واستالمه بعد ركعيت طواف القدوم من السنة لفعل النيب صلى اهللا عليه وسلم •
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 :البدء بالصفا : مسألة 
: " لقوله صلى اهللا عليه وسلم ، وال يعتد بالبداءة من املروة عند مجهور العلماء ، البدء بالصفا واجبة 

وصححه ابن " ابدؤوا مبا بدأ اهللا به: " بلفظ األمر٢والدارقطين ١وجاء عند النسائي " أبدأ مبا بدأ اهللا به 
  .حزم والنووي وغريمها 
  : ضابط المسألة

  .وجوب البدء بالصفا  •
  

 :الطهارة للسعي : مسألة 
  . ال يشرتط للسعي طهارة 

  
 :حكم السعي : مسألة 

  :واستدلوا مبا يلي ، وهو قول مجهور العلماء ، ركن من أركان احلج على الصحيح 
مل يطف بني الصفا واملروة ، وال عمرته ،  ئما أمت اهللا حج امر : " نها قالت عن عائشة رضي اهللا ع .١

 "٣ 
، قدمت على النيب صلى اهللا عليه وسلم بالبطحاء : األشعري رضي اهللا عنه قال عن أيب موسى  .٢

لبيك بإهالل كإهالل : مبا أهللت ؟ قلت : قال ، نعم : قلت ، أحججت ؟ : فقال ، وهو منيخ 
 ٤... "مث أحل ، طف بالبيت وبالصفا وباملروة ، أحسنت : " قال ، النيب صلى اهللا عليه وسلم 

  : ضابط المسألة
  .السعي ركن من أركان احلج على الصحيح  •

                                         
  )٢٩٦٥(يف سننه  ١
٢/٢٥٤( ٢(  
  )١٢٧٧(، أخرجه مسلم  ٣
  )١٢٢١(ومسلم ، ) ١٧٩٥(البخاري ، متفق عليه  ٤
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  :التنفل بالسعي : مسألة 
  .وعلى ذلك فال يشرع التطوع فيه ، التطوع بالسعي مل يرد فيه دليل 

  :ضابط المسألة
 .ال يشرع التطوع بالسعي  •

  
 :عدد السعي : مسألة 

  ".مناسككمخذوا عين : " وقوله ، لفعله عليه الصالة والسالم ، جيب إمتام سبعة أشواط 
  : ضابط المسألة

  .وجوب إمتام سبعة أشواط  •
  

 :الصعود على الصفا والمروة : مسألة 
أما من صعد الصفا ، والرقي إمنا يكون على القمة ، يسن ملن يسعى أن يصعد الصفا فريقى عليه 

  .وسعيه صحيح ، ومل يصعد أعاله فإنه أتى بالسنة 
  :ضابط المسألة

 .الرقي على الصفا سنة  •
  

 :صعود النساء : مسألة 
: " وجاء عن ابن عمر رضي اهللا عنه ، ألن فيه مزامحة الرجال ، كره بعض السلف الصعود للنساء 

  ١"وال ترفع صو ا بالتلبية، ال تصعد املرأة فوق الصفا واملروة 
  : ضابط المسألة

 .صعود النساء على الصفا مكروه عند بعض السلف  •

                                         
  .تقدم خترجيه  ١
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 :الصفا واستقباله رؤية البيت على : مسألة 

وهو من ، أما استقبال القبلة فإنه ممكن للجميع ، وإن مل يره فال حرج ، وهو األوىل، تسن رؤية البيت 
  .وليس بواجب ، السنة 

  : ضابط المسألة
 .رؤية البيت واستقباله سنة  •

  
 :الدعاء والذكر على الصفا والمروة : مسألة 

وله ، له امللك ، ال شريك له، ال إله إال اهللا وحده : " وسلم يقول ما ورد عن النيب صلى اهللا عليه 
  " وهزم األحزاب وحده ، نصر عبده أجنز وعده و ، ال إله إال اهللا وحده ، وهو على كل شيء قدير ، احلمد 

، ومل يثبت عن النيب صلى اهللا عليه وسلم دعاء يف هذا املوطن ، مث بعد هذا الذكر يدعو مبا شاء 
  :ومن ذلك ، عن بعض الصحابة بعض األدعية  غري أنه روي

 (: اللهم إنك قلت : " ويقول ، صح عن ابن عمر رضي اهللا عنه أنه كان يدعو على الصفا  -
وإين أسألك كما هديتين لإلسالم ، وإنك ال ختلف امليعاد ] ٦٠:غافر[ ) 1 0 /

 ١"أن ال تنزعه مين حىت تتوفاين وأنا مسلم 
بني كل تكبرية محدا وثناءا ودعاءا وصالة ، التكبري على الصفا سبعا  وورد عن عمر رضي اهللا عنه -

 ٢.على النيب صلى اهللا عليه وسلم 
ال إله إال اهللا وحده ال : " مث يقول ، وثبت عن ابن عمر رضي اهللا عنهما أيضا أنه يكرب ثالثا  -

 .٣يكرر ذلك و ، مث يدعو طويال " وهو على كل شيء قدير ، له امللك وله احلمد ، شريك له 

                                         
  )٥/٩٤(،؛ والبهقي ) ١/٣٧٢(،أخرجه مالك يف املوطأ  ١
  )١/١٨٥(، يف مصنفه ، أخرجه ابن أيب شيبة  ٢
  )٥/٩٤(،أخرجه البيهقي  ٣
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أنه حكى عن أصحاب ابن مسعود أ م يقومون قدر مخس وعشرين آية على ، وثبت عن النخعي  -
 .الصفا واملروة 
  . r عن النيبمشروعية ذكر اهللا عز وجل ودعائه على الصفا واملروة مبا ورد :  ضابط المسألة

  
 :على الصفا والمروة الذكر والدعاء : مسألة 

حينما قدم مكة ، ثبت من حديث أيب هريرة رضي اهللا عنه أنه  صلى اهللا عليه وسلم كان يرفع يديه 
  .١ورفع يديه على الصفا ، فطاف وسعى ، يوم الفتح 

 .على الصفا واملروة  الذكر والدعاءمشروعية  : ضابط المسألة
  

  على الصفا و المروةبالذكر والدعاء رفع اليدين : مسألة 
  .على الصفا و املروة الدعاءعند  اليدينيشرع رفع 
، ما ثبت من حديث أيب هريرة أن الرسول صلى اهللا عليه و سلم فعله حني قدم مكة يوم الفتح: والدليل

  ).٢(و رفع يديه على الصفا، فطاف و سعى
  .الدعاء على الصفا و املروةبالذكر و مشروعية رفع اليدين  :المسألة ضابط

  
  الدعاء أثناء السعيالذكر و : مسألة

رب اغفر و ارحم و : فمشى حىت أتى الوادي جعل يقول، ثبت عن ابن مسعود أنه إذا نزل من الصفا
  ).٣(أنت األعز األكرم

  .مشروعية الذكر و الدعاء أثناء السعي :المسألة ضابط
                                         

  )٣/١٤٠٦(، أخرجه مسلم  ١
  )٣/١٤٠٦(أخرجه مسلم٢
 )٣/٤٢٠(ابن أيب شيبة، )٥/٩٥(أخرجه البيهقي٣
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  )١(السعي في بطن الوادي:مسألة
  )حتى إذا صعدنا مشى، حتى إذ انصبت قدماه في بطن الوادي سعى، ثم نزل المروة  (:قوله

  . و هو اجلري اخلفيف، املراد بالسعي هنا قدر زائد على املشي بني الصفا و املروة 
  .و قد كان النيب صلى اهللا عليه و سلم يسعى و لكنه ال يكون إسراعا شديدا

  :المسألة ضابط
  .يف بطن الواديمشروعية اجلري اخلفيف  -
بل ، مل يثبت عنه أنه سعى على بعريه، و  ثبت عن النيب صلى اهللا عليه و سلم أنه طاف على بعريه -

 .سعى على قدميه
  
  السعي ماشيا: مسألة 

  .و شدد بعض أهل العلم و قالوا بوجوبه، السعي على األقدام سنة من غري ركوب
  :المسألة ضابط

  .ركوب من غرياستحباب السعي على األقدام 
  

  .الة في السعياالمو : مسألة
  .و منهم من أوجبه قياسا على الطواف، املوالة يف السعي سنة عند اجلمهور

  
  
  

                                         
  .هذه العالمات يشرع السعيو بني ، بطن الوادي يف وقتنا هذا مت تعليمه بأميال خضراء يف ابتداءه و انتهاءه ١
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  )حتى أتى المروة ففعل على المروة كما فعل على الصفا:( قوله
مل و ،من استقبال البيت و الذكر الوارد يف ذلك مث الدعاء مبا شاء  أي فعل على املروة ما فعل على الصفا

بل ، و ال يعين ذلك أن املرء ال يدعو، يثبت عن النيب صلى اهللا عليه و سلم من األدعية شيء يف سعيه
  .يشرع له أن يدعو مبا شاء و أن يشتغل بالذكر من غري حتديد دعاء لكل شوط ألن هذا من البدع

  :المسألة ابطو ض
 .الة يف السعي ااملو سنية   -
  .الدعاء على املروة مبثل ما فعل على الصفااستحباب استقبال البيت و الذكر و  -
 .مل يثبت عن النيب صلى اهللا عليه و سلم دعاء معني يف سعيه -
 .بدعة حتديد دعاء لكل شوط -
 .الطواف بدون التقيد بذكر أو دعاء معني أثناءيشرع االشتغال بالذكر و الدعاء  -

  
  .االضطباع في السعي: مسألة

  .الدليل؛ لعدم ال يشرع االضطباع يف السعي 
  

  .نهاية الطواف على المروة: مسألة
  ).طوافه على المروة آخرحتى إذا كان (:قوله

على أن الذهاب من الصفا إىل و ، باملروة ينتهيبالصفا و  ئسلم كان يبتدعلى أنه صلى اهللا عليه و  يدل هذا
  .املروة سعي واحد

  .سعي العمرة ملن كان متمتعا آخرو هذا 
  :المسألة ضابط
 .الطواف يكون بالصفا و انتهاءه باملروةابتداء  -
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 .الذهاب من الصفا إىل املروة سعي واحد -
  

  ؟ذكر عند نهاية السعيال أودعاء ال هل يشرع: مسألة
  .السعي آخرجل على املروة يف و يشرع الدعاء و ال ذكر اهللا عز  ال
  

  .الحلق بعد السعي للمعتمرحكم : مسألة
  .التقصري ب ال بأس و، حلق الرأس يسن بعد السعي

" اللهم ارحم المحلقين" :حديث ابن عمر رضي اهللا عنهما أن النيب صلى اهللا عليه و سلم قال: الدليل
  )١("و المقصرين:" و المقصرين يا رسول اهللا؟ قال: قالوا، ثالثا
  .و احللق أوىل، يشرع احللق أو التقصري بعد السعي :المسألة ضابط

  
  حكم األصلع: مسألة

من مل ينبت له شعر كاألصلع و حنو ذلك فذهب بعض أهل العلم أنه مير املوسى على رأسه  و هو مروي 
  ).٢(يمر الموسى على رأسه: أنه سئل عن الرجل األصلع؟ قال عن ابن عمر رضي اهللا عنهما 

فعله و إن ،  عنههللاو فعل ابن عمر اجتهاد منه رضي ا، أن هذا ليس من السنة و ليس نسكا و الصحيح
  .أن إمرار املوسى على رأسه ليس هو املقصود بذاته يف الشرع: و الدليل على هذا، فال بأس 
  .أن إمرار املوسى على رأس األصلع ليس من السنة و إن فعله فال بأس به :المسألة ضابط

  

                                         
  )١٣٠١(و مسلم، ) ١٧٢٧(أخرجه البخاري١
  )٥/١٠٣(البيهقي، )١/٤٨٠(احلاكم، ) ٤/٣٣٨(أخرجه ابن خزمية٢
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  .الصالة بعد السعي حكم : مسألة
  .خالف السنة و ابتدع و من فعل فقد، ال يشرع بعد السعي صالة كما يشرع بعد الطواف

  
  النبي صلى اهللا عليه و سلم كان قارنا: مسألة
  )فقال لو أني استقبلت من أمري ما استدبرت لم أسق الهدي و جعلتها عمرة:(قوله

و لو كان النيب صلى اهللا عليه و ، و مل يكن متمتعا، هذا يدل على أنه صلى اهللا عليه و سلم كان قارنا
أما القارن فليس له ، فإن املتمتع له عمرة تامة منفردة عن احلج  "جعلتها عمرةو "سلم متمتعا مل يقل

  .عمرة كاملة بطوافها و سعيها و التحلل منها
  .أن النيب صلى اهللا عليه و سلم كان قارنا و مل يكن متمتعا :المسألة ضابط

  
  )لو:(قول حكم :مسألة

، متين شيء من الدنيا و إمنا املنهي عنه يف الشرع، منه يف فعل اخلري و متين اإلكثار " لو"و فيه جواز قول
  )١"(لو تفتح عمل الشيطان": و هو الذي قال فيه النيب صلى اهللا عليه و سلم، فهذا مكروه

  :المسألة ضابط
 .يف فعل اخلري و متين اإلكثار منه" لو"جواز قول -
 .تمين شيء من الدنيال " لو"قول كراهية -

  
  أحكامهسوق الهدي و : مسألة
  .سوق اهلدي و لو من أدىن احلليصح 

                                         
  )٢٦٦٤(رواه مسلم١
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  )و ليجعلها عمرة، فليحل، فمن كان منكم ليس معه هدي:(قوله
و أما من كان مفردا أو ، حىت يبلغ اهلدي حمله فال حيلفيه داللة على أن من ساق اهلدي معه يف إحرامه 

حيل و جيعل : أي،أن يفسخ إحرامه إىل التمتع  -على الصحيح–قارنا و مل يسق اهلدي فيستحب له 
  .إحرامه عمرة

  :المسألة ضابط
 .مشروعية سوق اهلدي و لو من أدىن احلل -
 .حيرم على من ساق اهلدي أن حيل قبل أن يبلغ اهلدي حمله -
  . يستحب ملن كان مفردا أو قارنا و مل يسق اهلدي أن يفسخ إحرامه إىل التمتع -

  
  حكم من لم يجد الهدي لمن تمتع: مسألة

  .ثالثة يف احلج و سبعة إذا رجع إىل أهله: يصوم عشرة أيامفإنه اهلدي  املتمتع إذا مل جيد
  

  وقت صيام من لم يجد الهدي و مكانه: مسألة
  .و إمنا اخلالف يف اإلجزاء،  صيام ثالثة أيام ملن مل جيد اهلدي إىل بعد احلجال خالف يف حترمي تأخري

  .و ال جيوز له تأخريها عن أيام مىن، و يبدأ الصيام من التلبس باإلحرام 
  :المسألة ضابط
 .صيام ثالثة أيام ملن مل جيد اهلدي إىل بعد احلج بال خالف تأخريحترمي  -
 .التلبس باإلحراممشروعية البدء بالصيام من  -
 .عن أيام مىن الصيام حترمي تأخري -
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  فسخ الحج عمرة لمن لم يسق الهدي: مسألة
  .له فسخ احلج إىل العمرة ليكون متمتعافمن مل يسق اهلدي 

بد؟ فشبك رسول ألعامنا هذا أم ألبد األ، ول اهللايا رس: فقال ، فقام سراقة بن مالك بن جعشم:(قوله
ال  -مرتين-ت العمرة في الحجدخل: و قال ، سلم أصابعه واحدة في األخرىاهللا صلى اهللا عليه و 

  )بداألبد بل أل
و ذلك أن ، إشارة إىل أن وقتهما واحد ": دخلت العمرة في الحج "يف قوله صلى اهللا عليه و سلم

  .بل هي عندهم من الكبائر، العرب يف اجلاهلية كانوا حيرمون العمرة يف أشهر احلج 
  .دخل عمل هذا يف عمل هذا كالقارن املراد أنهو ذهب بعض أهل العلم إىل أن 

  :المسألة ضابط
  .فسخ احلج إىل العمرة ليكون متمتعا اهلدي يشرع ملن مل يسق

  
  .تعليل من قال بأن النبي صلى اهللا عليه وسلم كان مفردا: مسألة
و هي حجة الوداع ، إال حجة واحدة بعد هجرته صلى اهللا عليه و سلم النيب صلى اهللا عليه و سلم مل حيج

  .و قد كان قارنا فيها على الصحيح، 
  :و سبب ومهه ،و من قال أن النيب صلى اهللا عليه و سلم حج مفردا فقد وهم 

و معلوم أن املتبادر إىل ذهن العرب أن من أحرم ، أنه نظر إىل إحرام النيب صلى اهللا عليه و سلم  -
ألنه من كبائر ، و ال يتبادر إىل ذهنهم أنه حيرم بعمرة مع حج، يف ذلك الوقت إمنا حيرم حبج

و مل يكن يعلم كل من حج مع النيب صلى اهللا عليه و سلم أن العمرة جائزة يف ، األمور عندهم
  .أن النيب صلى اهللا عليه و سلم كان مفردا: فنقل بعضهم ، أشهر احلج 

فظن من ظن أن ، أن فعل القارن كفعل املفرد إال اهلديو معلوم ، الفعل أو أنه نظر إىل صورة  -
  .النيب كان مفردا
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النيب صلى اهللا عليه و سلم كان متمتعا أو مفردا فقد وهم ألن فعله صلى اهللا عليه و سلم  إنفمن قال 
  .و هي حجة الوداع، واحد مل يتعدد 

  .وم حىت رجع من عرفة يوم النحردالبيت بعد طواف القو النيب صلى اهللا عليه و سلم مل يقرب 
  .عدم صحة قول من قال أن النيب كان مفردا :المسألة ضابط

  
  تعليق اإلهالل: مسألة
فكان علي يقول : أمرني بهذا ، قال_ تعني رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم –إن أبي : فقالت(قوله 

فذهبت إلى رسول اهللا صلى ) : بعد ذلك بسنوات وبعد وفاة النبي صلى اهللا عليه وسلم ( بالعراق 
ما اهللا عليه وسلم محرشاً على فاطمة للذي صنعت ، مستفتياً لرسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم في

صدقت ، :) النبي صلى اهللا عليه وسلم:أي ( ذكرت عنه ، فأخبرته أني أنكرت ذلك عليها، فقال 
: أي ( قلت : ماذا قلت حين فرضت الحج؟ قال : صدقت ، فسأله النبي صلى اهللا عليه وسلم

  ).اللهم إني أهل بما أهل به رسولك) : علي رضوان اهللا عليه
هل مبا أهل به غريه من الغائبني كما أهل علي بن أيب طالب وأقره النيب على أنه جيوز للمحرم أن ي يدل هذا

  .صلى اهللا عليه وسلم
و الذي قلده مل يسق اهلدي فإنه ال ، و كان الذي أهل قد ساق اهلدي، إذا أهل مبا أهل به غريه -

 .و ال بأس أن يكون متمتعا ، يكون قارنا و جيب عليه أال حيل حىت يبلغ اهلدي حمله
هل مبا أهل به فالن وقد أهل فالن مفردا مث تبني له أنه يريد التمتع جاز له ذلك كمن نوى ولو أ -

  .ىل متتع كما فعل الصحابة الذين مل يسوقوا اهلديإفلما بلغ البيت احلرام غري نيته اإلفراد 
  .وجيوز له أن ينوي ما شاء إذا أهل مبا أهل به فالن مث مل حيج فالن -

  .جيوز للمحرم أن يهل مبا أهل به غريه من الغائبنيأنه  :المسألة ضابطو 
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  .يوم التروية و أحكامه: مسألة
  . ألن الناس يرتوون فيه ملا بعدمسي تروية ، و يوم الرتوية هو اليوم الثامن من ذي احلجة 

  .ويسن للحاج أن يكون يف اليوم الثامن يف مىن و يصلي فيها  الظهر   
  .اليوم الثامن يف مىن و يصلي فيها  الظهريسن للحاج أن يكون يف  :الضابط

  
  .اإلحرام يوم التروية: مسألة

فليس ذلك من السنة بل  ، من مىن للحج اإلحراميشرع اإلحرام من أي مكان يوم الرتوية وال يشرع تعمد 
  .حيرم من مكانه 

  .أن يصلي مبىن يوم الرتوية هذه الصلوات اخلمس آخرها الفجر من اليوم التاسع من يوم عرفة السنةو 
  :  المسألة  ابطو ض

 .يشرع اإلحرام من أي مكان يوم الرتوية - ١
  .ال يشرع تعمد اإلحرام للحج من مىن  - ٢
 .يسن  أن يصلي احلاج مبىن يوم الرتوية  الصلوات اخلمس من الظهر حىت فجر يوم عرفة  - ٣

  
  قصر الصلوات: مسألة
مكة ألن النيب صلى اهللا عليه  أهلوإن كان من  صلوات اخلمس مبىن وعرفة قصرا حىتتكون الأن السنة 

  .وسلم أقرهم يف حجة الوداع ومل يأمرهم باإلمتام و على هذا عمل الصحابة 
أهل مكة ، يا : أنه قدم مكة صلى بهم ركعتين ثم انصرف ، فقال "فعن سعيد بن املسيب عن عمر 

  )١."(أتموا صالتكم ؛ فإنا قوم سفر ، ثم صلى عمر ركعتين بمنى ولم يبلغنا أنه قال لهم شيئاً 

                                         
  )٨٩٢(موطأ مالك١
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ولو كان الدخول يف النسك جييز اجلمع والقصر جلاز للمكي أن يفعل ، و علة ذلك السفر وليس النسك 
و كذلك جلاز القصر يف  ،ذلك يف بيته وأن يفعله املكي مبكة إذ ال فرق بني مكة واملشاعر يف النسك

  .و ال يقول  ذا أحد معترب، إذ كالمها متلبس بالنسك، العمرة كاحلج 
  :ضابط المسألة

 .و لو كان من أهل مكة، ن للحاج قصر الصلوات مبىن وعرفةيس  - ١
  .علة القصر السفر - ٢

  
  .المبيت ليلة عرفة: مسألة

  .يسن للحاج أن يبيت يف مىن ليلة عرفة
  )قليال حتى طلعت الشمس وأمر بقبة من شعر تضرب له بنمرةثم مكث ( : وقوله

  .من السنة أن ميكث مبىن حىت تطلع الشمس مث يرحتل متوجها إىل عرفة فيه دليل على أنه
  :المسألة  ضابط

  .يسن للحاج املبيت يف مىن ليلة عرفة وميكث  ا حىت تطلع الشمس مث يرحتل متوجها إىل عرفة 
  

  .التكبير عند الذهاب إلى عرفةالتلبية و : مسألة
غدونا مع رسول  : (قال رضي هللا عنه فعن ابن عمر، تسن التلبية والتكبري عند التوجه من مىن إىل عرفة 

  )١)(اهللا صلى اهللا عليه وسلم من منى إلى عرفات منا الملبي ومنا المكبر
  
  

                                         
  من حديث أنس بن مالك)١/٣٣٠(رواه البخاري١
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  :مشروعية التكبير يوم عرفة و أيام التشريق: مسألة
صلى اهللا عليه وسلم  بسند ضعيف  عن النيبالتكبري غداة عرفة إىل صالة العصر آخر أيام التشريق ورد 

  :وبيانه كالتالي،  وال يصح فيه خرب مرفوع والثابت منه جاء عن الصحابة
كنا مع رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يهل منا املهل فال :عن أنس بن مالك رضي اهللا عنه قال -

  )١.(ويكرب منا املكرب فال ينكر عليهينكر عليه 
  )٢.(ان ابن عمر وأبو هريرة خيرجان إىل السوق يف أيام العشر يكربان ويكرب الناس بتكبريمهاك -

  :، منها عن جماعة من الصحابةآثار وجاء في أيام التشريق 
يكرب يف ال _ عن ابن عباس رضي اهللا عنهما أنه كان يكرب من صالة الفجر إىل آخر أيام التشريق  -

  )٣.(اهللا أكرب كبرياً، اهللا أكرب وأجل اهللا أكرب وهللا احلمد_ املغرب 
أنه كان يكرب من صالة الفجر يوم عرفة إىل صالة العصر من يوم : (عن ابن مسعود رضي اهللا عنه -

  )٤).(النحر
التكبري أيام التشريق  بعد صالة من يوم عرفة إىل بعد العصر : كان عبداهللا يقول :قال إبراهيمعن  -

  )٥).(من يوم النحر
و اهللا ، اهللا أكرب اهللا اكرب ال إله إال اهللا : (( عن عبد اهللا بن مسعود أنه كان يكرب أيام التشريق   -

  )٦)) (أكرب اهللا أكرب و هللا احلمد

                                         
  )١٦٥٩(رواه البخاري ١
  )١/٣٢٩(رواه البخاي معلقا٢
  )٤/٣٠١(و ابن املنذر يف األوسط، ) ١/٤٨٩(شيبةأخرجه ابن أيب ٣
  )١/٤٨٨(أخرجه ابن أيب شيبة ٤
  )٩/٣٠٧(أخرجه الطرباين٥
  )١/٤٦٠(رواه ابن أيب شيبة٦
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اهللا أكرب اهللا أكرب كبريا اللهم أنت أعلى :( عن سلمان الفارسي  أنه كان يعلم الناس التكبري يقول  -
وأجل من أن تكون لك صاحبة أو يكون لك ولد أو يكون لك شريك يف امللك أو يكون لك ويل 

واهللا لتكتنب هذه : ( مث قال ) اللهم اغفر لنا اللهم ارمحنا،اهللا أكرب تكبريا ، من الذل وكربه تكبرياً 
  ).١)(وال ترتك هاتان وليكونن هذا شفعاء صدق هلاتني

  :المسألة ضابط
 إمنا ثبتو ، مل يثبت عن النيب صلى اهللا عليه و سلم التكبري غداة عرفة إىل صالة العصر آخر أيام التشريق

  .عن الصحابة
  

  :التكبير أدبار الصلوات: مسألة
من كان مبكة  وأماكان السلف رمحهم اهللا يكربون أدبار الصلوات مبىن أيام مىن كلها قبل أن يقوم اإلمام 

  )٢.(فذكره...كان األئمة : رواه ابن جريج عن عطاء بن أيب رباح قال ،فال يكرب
  

  :بمزدلفة عند الذهاب إلى عرفة النزول: مسألة
وال تشك قريش إال أنه واقف عند المشعر الحرام كما  فسار رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم : ( قوله

  )كانت قريش تصنع في الجاهلية
كعادة قريش ، وليس املراد أ ا ال تشك يف النيب صلى اهللا عليه وسلم  أي أن قريش ال تشك يف وقوف 

كانت العرب تقف بعرفة يف اليوم التاسع إال قريش فكانت تقف شيء إال أنه واقف عند املشعر ، وقد  

                                         
  )٣/٣١٦(البيهقي،)١١/٢٩٥(أخرجه عبد الرزاق١
  )٢٥٨٢(رواه الفاكهي يف أخبار مكة٢
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أن مزدلفة من احلرم أما  ومعلوم،  شددوا على أنفسهم يف ذلك أل م يتجاوزون احلرم حيث  )١(مبزدلفة 
  .عرفة فهي خارج احلرم 

ن أيقني  ىعل أ اأي : وال تشك قريش إال أنه واقف عند املشعر احلرام : ولذلك قال جابر رضي اهللا عنه 
ولكن النيب صلى اهللا عليه وسلم مل يفعل ذلك  ، النيب صلى اهللا عليه وسلم سيقف عند املشعر احلرام

كما كانت قريش تصنع : -يف ظنهم وقوف النيب صلى اهللا عليه وسلم مبزدلفة  -وأشار الراوي إىل السبب 
  .يف اجلاهلية

  .غري مشروع عرفةالنزول مبزدلفة عند الذهاب إىل  :ضابط المسألة 
  
له بنمرة ) ٣(رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم حتى اتى عرفة فوجد القبة قد ضربت) ٢(فأجاز(: قوله

  )فنزل بها حتى إذا زاغت الشمس أمر بالقصواء فرحلت له
  .فيه دليل على جواز استظالل احملرم باخليام و املراكب

 .استظالل احملرم باخليام واملراكبيشرع للحاج الوقوف بعرفة و جيوز :ضابط المسألة
  

 .النزول بنمرةحكم : مسألة
  .عند عامة الفقهاء النزول بنمرة من السنة

  
  حكم من وقف بُعرنة: مسألة
  )فأتى بطن الوادي(قوله 

                                         
  و مزدلفة هي املشعر احلرام، قزح : مزدلفة قيل هو جبل يقال له١
  مشى:أجاز٢
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  اختلف العلماء هل عرنة من عرفة أم ال؟
جبري بن مطعم أن النيب صلى اهللا عليه وسلم  حلديث ،وهو قول اجلمهور  ليس من عرفة أ اوالصحيح 

  .أي جتاوزوها) ١"( ارفعوا عن بطن عرنة: " قال
  .، آل ا ليست من عرفة وقف يف غري عرفة عرنة وقف يف من:ضابط المسألة

  
  .الوقوف بعرفةحكم : مسألة

، الحج يوم عرفة" : كما قال النيب صلى اهللا عليه وسلم ، )٢(الوقوف بعرفة ركن من أركان احلج باإلمجاع
وإذا ، و فيه دليل على صحة الوقوف ليال)٣"(فقد أرك الحج ، من جاء ليلة جمع قبل طلوع الفجر

  .جاز ذلك فالوقوف  ارا دون الليل من باب أوىل
  .الوقوف بعرفة ركن باإلمجاع:ضابط المسألة

  
  .خطبة اإلمام يوم عرفة: مسألة
  )فأتى بطن الوادي فخطب الناس: (قوله 

  .أن خيطب إمام املسلمني الناس، من السنة يف مثل هذا اليوم
  

  .عدد خطب النبي صلى اهللا عليه وسلم في الحج: مسألة
  .ال ينبغي اإلكثار على الناس يف اخلطب خشية امللل

                                         
 ١١٠٠٥والطرباين يف املعجم الكبري  ٢٨١٦وابن خزمية حديث  ٩٤٦١رواه البيهقي حديث ) ١(
  ١/٥٧اإلمجاع البن املنذر ) ٢(
 ١٨٧٧٤ويف مسند اإلمام أمحد خمرجا  ٧٣١وابن أيب شيبة يف مصنفه  ٣٠١٦والنسائي يف سننه  ١٩٤٩رواه أبو داود يف سننه ) ٣(

  ٩٨١٣ والبيهقي يف السنن الكربى
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يوم السابع مبكة ويوم عرفة ، أربعخطب النيب صلى اهللا عليه وسلم يف حجه ): ١(قال النووي يف اإليضاح 
  .ويوم النحر مبىن ويوم النفر األول مبىن

  .أن اخلطب ثالث) : ٢(ويف مذهب احلنابلة
  .ال ينبغي اإلكثار من عدد اخلطب يف احلج:ضابط المسألة

  
  تحريم الدماء واألموال: مسألة
شهركم هذا، في بلدكم إن دماءكم وأموالكم حرام عليكم، كحرمة يومكم هذا، في : وقال(: قوله 

هذا، أال كل شيء من أمر الجاهلية تحت قدمي موضوع، ودماء الجاهلية موضوعة، وإن أول دم 
  )...دم ابن ربيعة بن الحارث، كان مسترضعا في بني سعد، فقتلته هذيل : أضع من دمائنا

هذا املكان، فقد اجتمعت  شّبه النيب صلى اهللا عليه وسلم حترمي الدماء واألموال حبرمة هذا اليوم، وحرمة
  :فيه
  حرمة الوقت - ١
  حرمة املكان - ٢

؛ لعظمها عند اهللا سبحانه، وأل ا  على حقوق الغري ويلحظ من خطبة النيب صلى اهللا عليه وسلم أ ا تدور
  .مما ال يغفره اهللا سبحانه للعبد إال بإعادة احلقوق إىل أهلها

حقوق اهللا احملضة، إال أنه صلى اهللا عليه وسلم أمر يف آخر  ومل يأمر النيب صلى اهللا عليه وسلم بشيء من
  .خطبته باالعتصام بكتاب اهللا

                                         
 ٢٦٤اإليضاح يف مناسك احلج والعمرة للنووي ص ) ١(
  ١/٣٢٣مسائل اإلمام أمحد بن حنبل رواية ابن أيب الفضل صاحل للشيباين ) ٢(
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: وينبغي على اإلمام وويل األمر البدء بنفسه واألقربني منه، فهذا من أعظم أسباب القبول، وهذا ظاهر قوله
. مسه إياس، وقيل متاموهو ابن عبد املطلب قيل ا)  أول دم أضع من دمائنا دم ابن ربيعة بن الحارث( 

والصواب بن ربيعة ألن ربيعة عاش بعد النيب ) دم ربيعة بن الحارث ): ( ٢(وأيب داود)١(ويف رواية ملسلم
وابن ربيعة كان له ظئرًا ترضعه من بين سعد، فقتله هذيل . صلى اهللا عليه وسلم إىل زمن عمر بن اخلطاب

ففي البداءة بالنفس واألقربني العدل . سعد وهذيل وهو طفل حيبو من البيوت، يف أثناء حرب بني بين
  .احملمدي

  .أمهية حقوق الغري واحلث على البدء بإصالح النفس والقريب : ضابط المسألة
  

  مكّفرات الذنوب: مسألة
ــــــــ    :مكفرات الذنوب تكون بـــــ

  التوبة / ١
  االستغفار/ ٢
وأقم الصالة طريف النهار وزلفا من الليل إن { ؛ لقول اهللا عّز وجلالحسنات التي تمحو السيئات/ ٣

  ) ٣(}احلسنات يذهنب السيئات

  من هم وحزن، ومرض، وفقد ولد وغريها: المصائب / ٤
  .فف عنهإن اهللا خيعاءه، ف، فإن دعا أحٌد ألحد واستجاب اهللا ددعاء الغير/ ٥

                                         
  ٨/١٨٣انظر شرح النووي على صحيح مسلم ) ١(
 ١٩٠٥حديث  ٢/١٨٢سنن أيب داود ) ٢(
 ١١٤سورة هود آية ) ٣(
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: ليت ال عالقة للمخلوق فيهاتكفر حقوق اهللا عّز وجل احملضة وهي الذنوب ا وغريها كل هذه املكفراتو 
  .كشرب اخلمر، وأكل امليتة، وغريها

أّما حقوق اآلدميني، فال تكفرها هذه املكفرات وإمنا يكفرها اهللا بإعادة احلقوق إىل أهلها أو استباحة 
  .أصحا ا

  .ولذا كانت خطبة النيب صلى اهللا عليه وسلم يف عرفة حول حقوق الغري
  .اآلدميني التكفر حقوق اهللا مكفرات الذنوب  : ضابط المسألة

  
  .ما يسن يوم عرفة: مسألة 

  :من السنة يوم عرفة 
  تقصري اخلطبة/ ١
  وختفيف الصالة/ ٢
  .وعدم اإلكثار من احلديث والوعظ أدبار الصلوات بالدعاء والتضرع، واالنشغال/ ٣

إن كنت تريد السّنة، فاقصر  :أنه قال للحّجاجعن سامل بن عبد اهللا بن عمر  فقد روى البخاري
  )١(صدق: فنظر الحجاج البن عمر، فقال ابن عمر. الخطبة، وعّجل الوقوف

  .من السنة يوم عرفة تقصري اخلطبة وختفيف الصالة:ضابط المسألة
  

  .الصالة بعرفة قصًرا وجمًعاحكم : مسألة
  ) بينهما شيًئاثم أذن، ثم أقام فصلى الظهر، ثم أقام فصلى العصر، ولم يصل : (قوله

                                         
 ) ١/٥٩٧( البخاري ) ١(

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


 ، للشيخ عبدالعزيز الطريفي rصفة حجة النبي  :مشروع تلخيص كتاب 

alhekmh.net 
106 

والسنة باإلمجاع، كما حكاه ابن . )١("ثم أذن بالل"عند ابن ماجة والدارمي  جاء يف بعض الروايات
أن يصلي احلاج قبل عرفة الظهر والعصر قصرا ومجعا يف وقت األوىل، وال يسبح بينهما : وغريه )٢(املنذر

  .شيًئا، مث يدخلها
  .اجلمعة، بل صّالها ظهرًافلم يصل الرسول صلى اهللا عليه وسلم 

  .وال يشرتط للجمع شرط زائد عند مجهور العلماء
 .عرفة يوم صاليت الظهر والعصر مجع تقدمي ومجعالقصر  سنية :ضابط المسألة

  
  .وقت الوقوف بعرفة : مسألة
بعد زوال الشمس ، وهو وقت الظهر ، وينتهي بطلوع الفجر ، ومن وقف قبل الفجر بعرفة الوقوف  وقت

  .فحجه صحيح
  .والسنة الوقوف بعد الزوال ، والبقاء حىت تغرب الشمس ، حلديث جابر وغريه

وال يشرتط للوقوف بعرفة طهارة وال استقبال قبلة وال نية كما حكى االتفاق على ذلك غري واحد منهم 
  .ابن قدامة رمحه اهللا

  : ابط المسألة و ض
 .سالسنة يف الوقوف بعرفة من الزوال إىل غروب الشم .١
 .من وقف قبل الفجر فحجه صحيح .٢
 .ينتهي وقت الوقوف بعرفة بطلوع الفجر .٣
  .ال يشرتط للوقوف بعرفة طهارة وال استقبال قبلة وال نية .٤

                                         
 ١٨٩٢والدارمي  يف سننه  ٣٠٧٤يف سننه برقم  رواه ابن ماجه) ١(
  ١/٥٧اإلمجاع البن املنذر ) ٢(
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  .االغتسال لدخول عرفة حكم : مسألة 
  .اغتسل بعض الصحابة رضوان اهللا عليهم لدخول عرفة ، وقد ثبت ذلك عن ابن عمر رضي اهللا عنه

  
  .االنصراف قبل الغروب : مسألة

حلديث ، عامة أهل العلم على صحة احلج و  ،انصرف قبل الغروب  حكم حج من اختلف العلماء يف
عروة بن املضّرس ، فقد روى أمحد وأهل السنن بسند صحيح عن عروة بن املضّرس أن النيب صلى اهللا عليه 

وقد وقف بعرفه قبل ذلك ليال أو  ارا ، من شهد صالتنا هذه ، ووقف معنا حىت ندفع ، : " وسلم قال 
  " .فقد مت حجه وقضى تفثه 

  .ه صح حج من انصرف من عرفة قبل الغروب :ضابط المسألة
  

  هل يجب الجمع بين الليل والنهار في الوقوف بعرفة ، وهل يصح الحج بذلك ؟ : مسألة
وهو الصحيح من أقوال أهل العلم ، وهو قول ابن  ، ال جيب ، واحلج صحيح تام وال شيء على احلاج فيه

  . حزم ، والراجح يف مذهب الشافعية 
   :ضابط المسألة 

  .ال جيب اجلمع بني الليل والنهار يف الوقوف بعرفة
  

  .وقوف النائم : مسألة
ثم ركب الرسول صلى اهللا عليه وسلم حتى أتى الموقف ، فجعل بطن ناقته القصواء إلى : ( قوله 

  ) . الصخرات ، وجعل حبل المشاة بين يديه ، واستقبل القبلة 
  . باتفاق األئمة األربعة صحيح  وقوف النائم بعرفة
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  .حكم الوقوف إلى الغروب: مسألة 
  ) فلم يزل واقفا حتى غربت الشمس : ( قوله 

  الشمس وذهبت صفر ا فقد فعل السنة ، توب الشمس ، فإذا غربر السنة أن يقف إىل ما بعد غ
بعرفة  ، وذهب مجهور العلماء مالك وأبو  املشروعواختلف العلماء يف وقت بداية وانتهاء الوقوف ا زئ و 

ن الزوال يوم عرفة إىل حنيفة والشافعي واختاره ابن تيمية بل حكاه ابن عبد الرب إمجاعا أن الوقوف يبدأ م
  . دليله فعل الرسول صلى اهللا عليه وسلم واخللفاء من بعدهو طلوع فجر يوم النحر ، 

  : ابط المسألة و ض
 .سنية الوقوف بعرفة من الزوال إىل غروب الشمس .١
 .ابتداء الوقوف بعرفة من الزوال .٢
  .انتهاء وقت الوقوف بعرفة بطلوع فجر يوم النحر .٣

  
  .عرفة الدعاء يوم : مسألة 

ال يصح يف دعاء يوم عرفة شيء معني ، وأما ما رواه الرتمذي من حديث محاد بن أيب محيد ، عن عمرو 
: أفضل الدعاء يوم عرفة ، وأفضل ما قلته أنا والنبيون من قبلي : " عن جده مرفوعا  أبيهبن شعيب ، عن 

ألن محادا  فإنه مرسل ،"ل شيء قدير ال إله إال اهللا وحده ال شريك له ، له امللك وله احلمد وهو على ك
  .ليس بالقوي ، وعليه فال يصح حتديد شيء معني 

  :ضابط المسألة 
  ال يصح يف دعاء يوم عرفة شيء معني
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   .)التعريف ( جمع الناس في غير عرفة يوم عرفة : مسألة
    .ما هو التعريف يوم عرفة   .١

  . مجع الناس يف غري عرفة يوم عرفة ، بأن جيتمعوا يف املسجد وخيطب فيهم اخلطيب :  هوالتعريف 
  .حكمه  .٢

ومل يثبت عن النيب صلى اهللا عليه وسلم يف هذا شيء ، ومن فعله فقد خالف السنة ،  فعله ليس من السنة
يفعله ومل يأمر به ،  وله سلف يف ذلك عن الصحابة إال أن األوىل تركه ألن النيب صلى اهللا عليه وسلم مل

  .ومل يفعله األئمة من اخللفاء األربعة رضي اهللا عنهم 
  :ضوابط المسألة 

  .مجع الناس يف غري عرفة يوم عرفة غري مشروع
  

  : صوم عرفه للحاج : مسألة 
ال يشرع صوم عرفة للحاج وإن كان قادرا ، إال للمتمتع الذي مل جيد اهلدي عند بعض العلماء كأمحد 

  . وغريه 
  :ضابط المسألة 

  .عدم مشروعية صوم يوم عرفة للحاج
  

  : اإلرداف  حكم: مسألة 
  ) .  وأردف أسامة خلفه: ( قوله 
  . لفعل النيب صلى اهللا عليه وسلم مع أسامة وغريه من الصحابة  اإلرداف جيوز

  .جواز اإلرداف :ضابط المسألة
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  .عمل أهل الجاهلية بمزدلفة : مسألة 

يقفون فيها  –واليت تسمى احلمس  –املزدلفة من احلرم ، وهي حد احلرم من جهة املشاعر ، وكانت قريش 
خمالف لشريعة  كانوا حيرمون على أنفسهم اخلروج من احلرم ، وهذايوم عرفة ، وال يقفون يف عرفة ، أل م  

  .اهللا اليت جاء  ا النيب صلى اهللا عليه وسلم بتغيريها 
  .الوقوف بعرفة يف غري عرفة من شعائر اجلاهلية : ضابط المسألة

  
  .الصالة بمزدلفة : مسألة 
  ) فصلى بها المغرب والعشاء ، بآذان واحد وإقامتين ، ولم يسبح بينهما شيئا : ( قوله 
، السنة يف الصالة مبزدلفة أن يصلي يف مزدلفة املغرب والعشاء مجعا وقصرا للعشاء يف وقت العشاء  •

 .وال يسبح بينهما أي ال يصلي بينهما لفعل النيب صلى اهللا عليه وسلم 
 .ا وصل مبكرا لكنه خالف األوىلجيوز اجلمع يف وقت املغرب إذ •
بل إنه ، من حبسه الزحام ومل يستطع الوصول ملزدلفة قبل منتصف الليل يصلي يف طريقه وال بأس  •

جيب عليه أن يصلي املغرب والعشاء إذا غلب على ظنه أنه ال يصل إىل مزدلفة إال بعد خروج 
  .وقت العشاء 

  
  : قيام الليل وصالة الوتر بمزدلفة : مسألة 

بقاًء لألصل وعدم ذكره يف هذا اخلرب ال يعين عدم وروده وقد  للحاج قيام الليل والوترالصحيح أنه يشرع 
ورد عن بعض الصحابة أ م كانوا يصلون الليل مبزدلفة كما ثبت ذلك عن أمساء رضي اهللا عنها يف 

نزلت ليلة مجع  أ ا: ء الصحيحني وغريمها عن حيىي عن ابن جريج ، عن عبد اهللا موىل أمساء ، عن أمسا
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فصلت . ال : يا بين ، هل غاب القمر ؟ قلت : باملزدلفة ، فقامت تصلي ، فصلت ساعة ، مث قالت 
فارحتلنا ومضينا ، حىت . فارحتلوا : قالت . نعم : يا بين ، هل غاب القمر ؟ قلت : مث قالت ، ساعة 

. يا هنتاُه ، وما أرانا إال وقد غسلنا : ا رمت اجلمرة ، مث رجعت ، فصلت الصبح يف منزهلا ، فقلت هل
  .يا بين ، إن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم أذن للضعن : قالت 

  :ضابط المسألة 
  .يسن قيام الليل والوتر للحاج بقاء على األصل

  
  :حكم المبيت بمزدلفة : مسألة

 ةوالوقوف بعرف، عروة بن ُمضرس حلديث ومن تركه عامدًا من غري عذر فهو آمث  ،،  جيب املبيت مبزدلفة
داوُد وابُن خزمية : وممن قال بذلك ،  الوقوف مبزدلفة ةعلى عدم ركنيفدل آخر الليل يفوت الوقوف مبزدلفة 

  . كالشعيب واحلسن وعلقمة بن قيس، وابُن جرير وابُن املنذر ومجاعة من التابعني 
أن رجًال جاء إىل عمر وهو جبمع : األسود وقد روى سعيد بن منصور يف سننه عن إبراهيم النخعي عن 

: قال عمر. ال: قال ! أَما وقفَت بعرفَة ؟: فقال له عمرُ . قدمت اآلن: فقال لعمر ، بعدما أفاض من عرفة
  .أجاء الرجل؟ فلما جاء أفاض: فأصبح عمر جبمع يقول. مث أَفض جلمع، ائت عرفَة وقف به ُهنيهة 

لعدم ورود إال صباحًا وأيضا مل يأمره بدم  ل عمر حجه ؛ ألنه ما جاءفلو كان املبيت مبزلفة ركنًا ألبط
  .الدليل 

  : ضابط المسألة 
 .وجوب املبيت مبزدلفة  .١
 .عدم وجوب الفدية على من فاته املبيت مبزدلفة .٢
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  .الفرق بين المبيت والوقوف: مسألة
  ليلة النحر إىل الفجرمن :المبيت 
  بعد الفجر من يوم النحرمن :الوقوف

  :والعلماء يف ذلك ثالثة أصناف 
 .أمحد ومالك والشافعي : صنف أوجبوا املبيت ورأوا سنية الوقوف ، وهم  - ١
 . من هو على النقيض وهم احلنفية ، فأوجبوا الوقوف وسنوا املبيت - ٢
من أوجب النزول مبزدلفة قدر إنزال الرحال فقط يف أي وقت كان من الليل ، وهو اإلمام  - ٣

  .مالك 
  .إمنا هو املكث والبقاء، املبيت النوموال يلزم من 

  
  :الدفع بعد منتصف الليل للضعفة وغيرهم : مسألة

  .، وهو قول اجلمهورمن دفع بعد منتصف الليل ال شيء عليه 
أن ينفروا من مزدلفة بعد منتصف الليل ) كبار السن ، األطفال ، النساء ، املرضى : ( ويباح للضعفة مثل 

  .وال جيوز لغريهم أن ينفروا قبل طلوع الفجر،  أو بعد مغيب القمر 
  :للضعفة   rاألدلة على ترخيص النبي   

 tأنه مسع ابن عباس ، عن سفيان بن عيينة عن ُعبيد اهللا بن أيب يزيد ١ما روى الشيخان - ١
 .يف ضعفة أهله  rأنا ممن قدم رسول اهللا : يقول 

استأذنت : قالت tعن عائشة ، عن عبد الرمحن بن القاسم عن القاسم  -أيضا –١وملا روياه - ٢
 .فأذن هلا، وكانت ثقيلة ثبطة، ليلة مجع rسودة النيب 

                                         
 ) .١٢٩٣(، مسلم ) ١٦٧٨(البخاري ١
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  :ضابط المسألة 
  .يباح للضعفة النفر من مزدلفة بعد منتصف الليل أو بعد مغيب القمر

  
  :الرمي قبل طلوع الشمس : مسألة
  .ها ولو قبل الفجر على الصحيحلو بة مىت ما وصوأيضاً يباح هلم رمي العقمباح للضعفة ، : احلكم 
عن  ٢وروى أبو داود. وهو قول عطاء وأمحد والشافعي، فعل أمساء يف خربها السابق الذكر : الدليل

بأم سلمة  rأرسل النيب : " أ ا قالت tعن عائشة ، عن أبيه، الضحاك بن عثمان عن هشام بن عروة
  .  ٣"فرمت اجلمرة قبل الفجر، ليلة النحر

ومن منع من رمي اجلمرة قبل  ،واألصل يف التعجيل قصد الرمي بذلك التعجيل ، واألصل رميه مىت وصل  
  .وهو ضعيف،  ٤"ال ترموا حىت تطلع الشمس: " طلوع الشمس احتج باملرفوع

                                                                                                                                      
 ) .١٢٩٠(، مسلم ) ١٦٨٠(البخاري ١
١٩٤٢(٢. (  
بن سلمة  فرواه محاد، وقد ضعف احلديث اإلمام أمحد كما ذكره عنه ابن عبد الرب وأنكره البيهقي وابن القيم وقد خولف فيه الضحاك٣

  .وهو أشبه بالصواب، والدراوردي عن هشام عن أبيه مرسالً 

،  tعن ابن عباس ، عن احلسن العرين ، ،  عن سلمة بن كهيل) ٣٠٢٥(وابن ماجه ) ٥/٢٧٠(، والنسائي ) ١٩٤٠(رواه أبو داود ٤
ن عباس كما قاله البخاري يف تارخيه وفيه لفظة شاذة مل تأت يف حديث عن ابن عباس إال من هذا الوجه ، ومل يسمع احلسن من اب

وقال الرتمذي . عن ابن عباس، عن حبيب بن أيب ثابت عن عطاء) ٥/٢٧٢(، والنسائي ) ١٩٤١(، ورواه أبو داود ) ١/٢٩٦(األوسط
وقال البخاري يف ، عن احلكم عن مقسم عن ابن عباس) ٣/٢٤٠(ورواه الرتمذي ، وقال ابن حزم إسناده فيه نظر، حسن صحيح 

  وال ندري احلكم مسع هذا من مقسم أم ال ؟ ، ملا وصفنا، احلكم هذا عن مقسم مضطرب ) : ١/٢٩٥(تاريخ األوسط ال

عن ، عن عكرمة –أخي عمرو بن شعيب  –من طريق شعيب بن شعيب ) ٣/٥٩٢" (طبقات احملدثني بأصفهان"ورواه األصفهاين يف 
  .ابن عباس وال يصح أيضاً 
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وال ، فال إعادة عليه ، ومن رمى قبل الفجر : نذرقال ابن امل. والسنة الرمي بعد طلوع الشمس باالتفاق
  .ال جيزئه: أعلم أحداً قال 

  :ضوابط المسألة 
 .يباح الرمي قبل الفجر للضعفة .١
 .يسن الرمي بعد طلوع الشمس باالتفاق .٢

  
  :موضع المبيت بمزدلفة : مسألة
ثم ، وصلى الفجر حين تبين له الصبح بأذان وإقامة، حتى طلع الفجر  rثم اضطجع : ( قوله 

فلم يزل واقفاً ، فدعاه وكبره وهلله ووحده، فاستقبل القبلة، ركب القصواء حتى أتى المشعر الحرام
  ) . حتى أسفر جدًا فدفع قبل أن تطلع الشمس

، عمر بن حفص بن غياث عن أبيه حدثنا: قال ١ملا روى مسلم ؛املبيت مبزدلفة يف أي موطن منها جيب 
، فاحنروا يف رحالكم، حنرت هاهنا ومىن كلها منحر: " أنه قال –مرفوعًا  –عن أبيه عن جابر ، عن جعفر

  ".ومجع كلها موقف، ووقفت هاهنا، وعرفة كلها موقف، ووقفت هاهنا
  :ضابط المسألة

  .جيب املبيت يف أي موطن من مزدلفة
  

  :قبل طلوع الشمس النفر من مزدلفة : مسألة
  مستحب : حكمه 

                                         
  ) .١٢١٨(مسلم ١
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نفر قبل الشروق ملخالفة أهل اجلاهلية فهم كانوا ينفرون بعد شروق الشمس وكانوا  rأن النيب : الدليل 
لذلك كان النفر قبل شروق الشمس اقتداء بالنيب صلى اهللا عليه وسلم ، و كيما نغري ، يقولون أشرق ثبري

مث ، ينفرون بعد مغيب القمر أو بعد منتصف الليل  - كما ذكرنا - إال الضعفة ، ويصلي الفجر مبزدلفة 
  .يرمون اجلمرة مىت بلغوها وهو جائز على الصحيح

  :ضابط المسألة 
  .النفر من مزدلفة قبل طلوع الشمس

  
  :يوم النحر: مسألة

ِإَىل النَّاِس يـَْوَم احلَْجِّ اْألَْكَربِ َوأََذاٌن ِمَن اللَِّه َوَرُسوِلِه {: لقوله تعاىل ، هو يوم احلج األكرب : يوم النحر
١{   

معلقا من حديث هشام بن الغاز عن نافع عن ابن عمر أن   ٢ملا رواه البخاري؛ واألذان كان يوم النحر
، وقال بعض العلماء أنه يوم عرفة . " األكربهذا يوم احلج " : وقف يوم النحر بني اجلمرات فقال rالنيب

  .وهي أيام ) يوم اجلمل : ( العشر كلها كقوهلمهي أيام : وقال آخرون 
  .يوم احلج األكرب هو يوم النحر :ضابط المسألة 

  
  :  ) ...وأردف الفضل بن عباس ( : قوله 

  . كما تقدم، يدل هذا على جواز اإلرداف على الدابة 
  

                                         
  .٣: التوبة سورة  ١
٢/٦٢٠(٢. (  
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فوضع رسول اهللا  ، فطفق الفضل ينظر إليهن، مرت به ظعن يجرين rفلما دفع رسول اهللا : ( قوله 
r فحول الفضل وجهه للشق اآلخر ينظر، يده على وجه الفضل.(  

ووضع النيب يده على وجهه كي يدير .  rوالفضل بن عباس هو ابن عم رسول اهللا ، أي نساء : الظعن
وليس بلسانه وهذا األصل كما جاء يف ، عليه بيده rوأنكر النيب ، وجهه حىت ال ينظر إىل النساء 

  ١.الصحيح 
  

  :وادي ُمحسر: مسألة
  . ٢"حتى أتى بطن ُمحسر: " قوله 

  سنة  : حكم اإلسراع يف وادي حمسر 
  : األدلة على ذلك 

 rكنت رديف النيب : ما رواه مسلم من حديث أيب معبد عن ابن عباس عن الفضل أنه قال - ١
 . احلديث... " حىت دخل حمسرا وهو من مىن 

 ٣كما رواه مالك يف املوطأ، كان حيرك راحلته يف حمسر بن عمر رضي اهللا عنهما   عبد اهللا  ألن - ٢
 .عن نافع عن ابن عمر 

  . أنكره بعض أئمة الشافعيةو ، عن الشافعي  ما نقلوهو مستحب عند عامة العلماء إال  
وال أصل . عند الدفع من عرفة إىل مىن ، ومل يذكر أنه أسرع عند ذهابه من مىن إىل عرفة  rوأسرع النيب 

  .يف كون الوادي موطنا حلبس فيل أبرهة

                                         
  ... " .من رأى منكم منكرا " ، حديث ) ٤٩(عند مسلم ١
 .وادي بني املزدلفة وبني مىن  وليس هو منهما: حمسر  ٢
١/٣٩٢(٣(  
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فكل من ،  -كما نص عليه الشافعي يف األم   –وحيتمل كون إسراعه يف وادي حمسر ألجل سعة املوضع 
  .خرج من مضيق يف فضاء فالعادة إسراعه فيه 

  .سنية اإلسراع في وادي محسر :سألة ضابط الم
  

  : رمي جمرة العقبة : مسألة
فحرك قليال ، ثم سلك الطريق الوسطى التي تخرج على الجمرة الكبرى ، حتى أتى الجمرة : ( قوله 

  ) . التي عند الشجرة
برميها بعد قدومه من مزدلفة ، فمن بدأ به فتلك السنة ، وإن بدأ بغريه  eوهي مجرة العقبة وقد بدأ النيب 
  .من أعمال يوم النحر فال حرج 

  .سنية البدء برمي مجرة العقبة يوم النحر :ضابط المسألة 
  

  :أصل مشروعية الرمي : مسألة
عن عائشة رضي رمي اجلمار شعرية يذكر عندها اهللا جل وعال ، ويتعبد برميها له سبحانه ، ملا روي 

إمنا جعل الطواف بالكعبة ، وبني الصفا : " اهللا عنها ، عن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم أنه قال 
  . ١"واملروة ، ورمي اجلمار إلقامة ذكر اهللا عز وجل 

واحلكم اليت يذكرها العلماء يف مشروعية الرمي متباينة ، وهي مع ذلك قاصرة ظنية ال دليل عليها  
  .ما تسمية العوام للعمود بأنه الشيطان أو موطن الشيطان فال أصل له صحيح ، وأ

  

                                         
عنها اإلمام أمحد يف مسنده وأبو داوود والرتمذي وغريهم من طريق عبيد اهللا بن أيب زياد عن القاسم بن حممد عن عائشة رضي اهللا رواه  ١

  حسن صحيح: ، وقال الرتمذي 
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  :حكم الرمي وعدده وصفته والمجزئ فيه : مسألة
  . .)..فرماها بسبع حصيات يكبر مع كل حصاة : ( قوله 

  :، وأدلة ذلك  الرمي الصحيح من أقوال أهل العلم وجوب
  .وفعل أصحابه رضوان اهللا عليهم  eفعل النيب  - ١
 " .خذوا عين مناسككم " eقول النيب  - ٢

  
  :وأما عدده 

: "  e، لقوله  - اتفاقا –كل منها برمية ، رميا ال وضعا يف احلوض من غري رمي فسبع حصيات منفردة  
  .، فإن وضعه وضعا مل جيزئه ، وإن  رمى السبع برمية فكذلك ، وتعد رمية واحدة " يكرب مع كل حصاة 

  ) .مثل حصى اخلذف ( قوله  :صفة الحصى 
بفتح اخلاء وسكون الذال ، وهو احلصى الصغري الذي على قدر األمنلة ، الذي ال يصيد صيدا وال ينكأ 

  .، وغريمها  ١عدًوا ، كما ثبت وصفه يف الصحيحني
  .وهو احلصى الذي يشرع الرمي به ، وقد  ى النيب صلى اهللا عليه وسلم عن الكبري منه ومساه غلوا 

أم مل يصبه ، أو أصابه وخرج خارج  –العمود  –ا زئ وقوع احلصى يف احلوض سواء أصاب الشاخص و 
  .احلوض ؛ ألن احلوض حادث ، وقد وضع منعا للتجاوز أو التفريط بالرمي 

  .اهللا أكرب ، وليس بواجب : ويسن التكبري مع كل حصاة ، بأن يقول 
  :ضوابط المسألة 

 .منفردةوجوب الرمي بسبع حصيات  .١

                                         
" ( إ ا ال تصيد صيدا وال تنكأ عدوا ،ولكنها تفقأ العني وتكسر السن : " أن النيب صلى اهللا عليه وسلم  ى عن اخلذف ، وقال  ١

  ) .١٩٥٤(، مسلم ) ٥٤٧٩(البخاري 
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 .ال بد من رمي احلصيات ، وال جيزئ الوضع .٢
 .اشرتاط تفريق احلصيات السبع عند الرمي .٣
 .يشرع الرمي مبثل حصى اخلذف .٤
 .يسن التكبري مع كل حصاة .٥

  
  قطع التلبية عند الرمي وحصول التحلل به : مسألة

فإن  ؛ها عند  انتهائه منهتقطع التلبية بالشروع بالرمي كما عند مجاهري أهل العلم ، خالفا ملن قال بقطع
  .األدلة ليست صرحية بذلك 

  :األدلة 
 .، فال مكان للتلبية إذن " يكرب مع كل حصاة : " قول جابر رضي اهللا عنه  - ١
كنت رديف النيب صلى اهللا عليه وسلم من مجع إىل : " من حديث الفضل قال  ١ما رواه الشيخان - ٢

 " .مىن ، فلم يزل يليب حىت رمى اجلمرة 
التلبية شعار احلج ، فإن كنت حاجا  : " رواه ابن املنذر عن ابن عباس بسند صحيح أنه قال ما  - ٣

 " .فلب حىت بدء حلك ، وبدء حلك أن ترمي مجرة العقبة 
وهو قول  ، وحيل له كل شيء حرم عليه إال النساء، وبرمي مجرة العقبة يتحلل حتلله األول على الصحيح 

  .م مالك ، ورواية عن أمحد وغريه
  :ضوابط المسألة 

 .يقطع التلبية بالشروع يف الرمي .١
 .يتحلل التحلل األول برمي مجرة العقبة .٢

                                         
  ) .٢/٩٣١(، مسلم ) ٢/٦٠٠(البخاري ١
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  الوقت المجزئ لرمي جمرة العقبة وحكم تأخيره: مسألة

،  –على الصحيح  –من وصول احلاج من مزدلفة ، وميتد وقتها إىل طلوع الفجر من أول أيام التشريق 
  :اجلمهور ، ويستدل لذلك بأدلة منها فمن رمى ليال صح رميه عند 

رميت قبل أن أمسيت ؟ : عن ابن عباس أن النيب صلى اهللا عليه وسلم سئل  ١ما جاء يف البخاري - ١
 .، واملساء من بعد الزوال إىل اشتداد الظالم " ال حرج : قال 

عن نافع أن ابنة أخ لصفية بنت أيب عبيد نفست باملزدلفة وختلفت هي  ٢ما رواه مالك يف املوطأ - ٢
وصفية حىت أتتا مىن بعدما غربت الشمس من يوم النحر، فأمرمها ابن عمر أن ترميا اجلمرة حني 

 .أتتا ومل ير عليهما شيئا 
: بط قالج عن ابن ساأن عمل الصحابة على جواز الرمي ليال ، ملا رواه ابن أيب شيبة عن ابن جري - ٣

كان أصحاب رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يقدمون حجاجا ، فيدعون ظهورهم ، فيجيئون " 
  " .فريمون بالليل 

  .أمحد ، و لو أخرها  إىل آخر أيام التشريق جاز : ومن أدركه الليل رمى من الغد بعد الزوال ، قاله 
  :ضوابط المسألة 

 .طلوع الفجر من أول أيام التشريق وقت الرمي من وصول احلاج من مزدلفة إىل  .١
 .جيوز تأخري الرمي إىل آخر أيام التشريق .٢

  
  

                                         
 ) .١٧٣٥(البخاري ١
١/٤٠٩(٢. ( 
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  وقت الرمي أيام التشريق : مسألة
الوقت املشروع للرمي أيام التشريق من الزوال إىل الغروب اتفاقا ، ومن رمى ليال فعلى ما تقدم ، ودليل 

  :ذلك 
 .ما ثبت عن فعل النيب صلى اهللا عليه وسلم  - ١
عن الصحابة رضي اهللا عنهم من النهي عن الرمي قبل الزوال ، كما ثبت عن عبد اهللا بن ما جاء  - ٢

 .ال ترمى اجلمرات الثالث إال بعد الزوال : " عمر ، أنه قال 
مىت أرمي : سألت ابن عمر رضي اهللا عنهما : ما رواه البخاري عن مسعر ، عن وبرة ، قال  - ٣

كنا نتحني فإذا زالت : فأعدت عليه املسألة ، قال . إذا رمى إمامك فارمه : اجلمار ؟ قال 
 .الشمس رمينا 
  :ضابط المسألة 

  .يشرع أيام التشريق من الزوال إىل الغروب اتفاقا
 

  : الرمي قبل الزوال 
جواز الرمي قبل الزوال مطلقا عند احلاجة  منها والصحيح ،اختلف العلماء يف الرمي قبل الزوال على أقوال 

  .فحسب وال ينبغي التوسع يف ذلك ، واألفضل بعد الزوال باإلمجاع 
فإن  أخر رمي األيام ليجمعها يف يوم واحد آخر األيام بعد الزوال ، لوجود الزحام ، أو كان كبريا يف 

  : السن ، أو مريضا فهو أفضل من الرمي قبل الزوال ، ألمرين 
 .ر الدليل فيه ظهو  - ١
 .ألن الرخصة فيه أظهر من الرخصة بالرمي قبل الزوال  - ٢
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اجلمار يف يوم النفر األول أو الثاين فرماها قبل الزوال ، فهو  -املعذور ملرض أو ضعف  -وإن مجع 
ألن يوم النفر يرخص فيه مجاعة من السلف واألئمة ما ال يرخصون  ؛ أوىل من رميها مفرقة قبل الزوال

  .األيام  يف بقية
  .وعلى كل حال فإن االحرتاز يف أوقات العبادات آكد من االحرتاز من سائر الشروط والواجبات 

  :ضابط المسألة 
 .جواز الرمي قبل الزوال مطلقا عند احلاجة  .١
  .األفضل الرمي بعد الزوال باإلمجاع .٢

  
 . الرمي في المجزئ: مسألة
إن مل يصِب : أي  -حىت وإن مل ُيِصِب الشَّاخص  ،احلوض  يف احلصى أن يقع: رمي اجلمار  يف جيزئ

أجزأ ؛ ألن احلوض ، وإن ضرب الشاخص وخرج خارج احلوض ، احلوض أجزأ  يف وقع فإذا،  - العموَد 
 يف هـ تقريباً  1292 عام يف وقد ُوِضعَ ، وعدم تفريط البعض بالرمي ، ُوِضَع منعاً للتجاوز بالرمي  حادثٌ 

 .عصر الدولة العثمانية
  : ابط المسألةض 

  .حىت وإن مل ُيِصِب الشَّاخص، احلوض  يف احلصى أن يقع : الرمي يف ا زئ
 

 : أصل مشروعية الرمي: مسألة
ال أصل له، ورُوي أنه شعرية يُذَكُر  موطنا للشيطان ظهر فيه وحنو ذلك الشيطان أو:تسمية هذا العمود 

ِلَما جاء عن عائشة رضي اهللا عنها عن رسول اهللا ، وعال ويُتعبَُّد برميها هللا جّل ، اهللا عز وجل  عندها
ا ُجِعَل الطواف بالَكعبة ( :  صلى اهللا عليه وسلم أنه قال إلقامِة ، ورمُي اجلمار ، وبني الصفا واملروة ، إمنَّ
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 ١.)  اهللا عز وجل ذكر
ومع ذلك قاصرة ، اينة واحلكم اليت يذُكرها العلماء متبَ  , فيه العقل والنفس مبعزل، فالرمي فعل تعبدي 

  . ظنية ال دليل عليها صحيح
  :ضابط المسألة

  .األصل يف مشروعية الرمي أنه فعل تعبدي وما يذكر من احلكم ظنية ال دليل عليها
  

 : الرمي بالحصى المستعمل: مسألة
  وال دليل على املنع ِمن ذلك  ، باحلصى املستعمل  جيوُز الرميُ 

  :ضابط المسألة
  .باحلصى املستعملجواز الرمي 

  
 : رفع الحصى المستعمل المقبول في ما ورد: مسألة

 . rدون النيب شيء يف وال ُحجَّةَ ، rذلك َعِن النيب ورد عن بعض األصحاب لكن مل يثُبت 
  :ضابط المسألة

  .عدم ثبوت دليل  مرفوع يف رفع احلصى املستعمل املقبول
  

 : َمكان أخذ الحصى: مسألة
وما ورد عن ابُن عمر أنه أخذه من مزدلفة فإمنا فعل  . احلصى ِمْن أيِّ مكان باتفاق األئمة األربعة  يأخذ

                                         
 ٦/٦٤حسن صحيح، أمحد:وقال ٩٠٢،الرتمذي ١٨٨٨ أبو داوود ١
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مسلِم أنه أخذها بعد  يف الفضل وظاهر حديث. ذلك لكي ال يضطَر للنزول ِمْن راحلته فقط ال للتعبُِّد 
   . خروجه ِمْن مزدلفة َ 
  :ضابط المسألة

  .من أي مكانأن احلصى املستعمل للرمي يؤخذ 
  

 : غسل الحصى: مسألة
 .يف شيء من األحاديث وال من آثار الصحابة وليس ذلك من السنة  غسل احلصى ال يعلم

  :ضابط المسألة
  .عدم مشروعية غسل احلصى

  
 : الرمي بأقلِّ من سبع: مسألة

هل : الرمي  يف وَمْن شكَّ ، فإن كان دون ذلك مل ُجيزِئ ، اجلمار بأقلِّ ِمْن سبع َحَصياٍت  ال ُجيزئ رميُ 
  على اليقني وْلَيْنبِ ، ويرمي السابعة ، رمى ستاً أو سبعاً ؟ جيعُلها ستاً 

فإنه ال يثبت فاألوىل احلرص ،  وما جاء عن بعض الصحابة أنه مل ميانع  بالرمي فيما دون سبع حصيات
 .على إمتام السبع
  :ضابط المسألة

  .ال جيزئ الرمي بأقل من سبع حصيات
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 : الزيادة على السبع: مسألة
 . بذلك فإنه ال بأسَ ، إّال َمْن زاد بناًء على شكِّ ، فقد أحدث ، وَمْن زاد ، على سبٍع  كَرْه الزيادةُ ت 

  :ضابط المسألة
  .إال لشكّ  كراهة الزيادة على سبع حصيات

  
 : رمي الجمار في الترتيب: مسألة

 rويشرع االقتداُء بالنيب . والشافعي  قول مالك وأمحدوهو ، ترتيب رمي اجلمار واجٌب عند اجلمهور 
بسبع  ويرميها، ويستقبُل القبلَة ، جيعلها عن يساره ، األُوىل اليت تلي مسجَد اخلَْيِف  فريمي بالرمي ؛

 مث، القبلَة مث يرفع يديه يدعو طويًال  ويستقبل، مث يتقدَّم وينحرف قليًال ، يكّرب َمَع كلِّ حصاٍة ، َحَصياٍت 
ويستقبل القبلة ، مث يتقدم على يساره ، القبلة ويرميها  ويستقبل، وجيعلها عن ميينه ، ينصرف للوسطى 

 ِمْن حديث ابن عمر ١الصحيح يف هذا املوطن رفُع اليدين ؛ فقد ثبت ذلك يف وُيشرَعُ  , ويدعو طويالً 
، الدعاء عند اجلمرة إّال مالكاً  يف اليدينال اعلم َمْن أنكر رفع : بل قال ابن املنذر وابن قدامة ، مرفوعاً 

  . لكن ال يرفع وال يدعو بعد اجلمرة الثالثة
  :ضابط المسألة

  .وجوب ترتيب رمي اجلمار 
  

 : آخر وقت الرمي: مسألة
إّال بغروب مشس ثالث أيام التشريق وهو الثالث عشر من ذي  -الصحيح  على -الرمي يفوت وقتُ  ال

 إّال أن، حكم اليوم الواحد  يف واأليام الثالثة. والشافعي وصاحيب أيب حنيفة أمحد  وهو قول، احلجة 
                                         

  ٢/٦٢٣البخاري ١
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وجيب  ،١رّخص لرعاء اإلبل أن يرُموا يوماً وَيدعوا يوما rفالرسول اهللا  ، يكون كلُّ يوم وحَده أن السنة 
  . رمي اجلماِر اليوَم األّول والثاين من أيام التشريق

  :ضابط المسألة
 .إال بغروب مشس ثالث أيام التشريق الرميعدم فوات وقت  •

  
 : التعجُّل بالنفر األول قبل الغروب: مسألة

: لظاهر اآلية  , فيه ويسقط عنه املبيت ليلة الثالث والرمي، قبل غروب مشس الثاين  جيوز التعجل من مىن
َواتـَُّقواْ  َفالَ ِإْمثَ َعَلْيِه َوَمن تََأخََّر َفال ِإْمثَ َعَلْيِه ِلَمِن اتـََّقى يـَْوَمْنيِ َواذُْكُرواْ الّلَه ِيف أَيَّاٍم مَّْعُدوَداٍت َفَمن تـََعجََّل ِيف (

 ٢)الّلهَ 
لكنه ثابت عن عمر وابنه عبد اهللا ؛ فقد ، نصاً مرفوعاً  فيه فال أعلم، أما حتديد التعجل بقبل الغروب  .

  . حىت ينفر مع الناس فليقم إىل الغد، الثاين اليوم  يف من أدركه املساء: عن عمر قال  ٣روى البيهقي
، له الشمس من أوسط أيام التشريق وهو مبىن  من غربت: قال ، عن ابن عمر ، عن نافع  ٤ورواه مالك

  .وهو قول أمحد ومالك والشافعي . فال ينفر حىت يرمي اجلمار من الغد
  :ضابط المسألة

  .جواز تعجل النفرة من مىن قبل غروب مشس اليوم الثاين 

                                         
 ٢/١٠١٠ابن ماجه ٥/٢٧٣،النسائي ٣/٢٨٩،الرتمذي ٢/٢٠٢أبو داود ٥/٤٥٠، يف املسند ١/٤٠٨املوطأ ١
  
  
  ٢٠٣سورة البقرة  ٢
 ٥/١٥٢السنن الكربى ٣
  ١/٤٠٧املوطأ ٤
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 : الرجوع لحاجة بعد الخروجحكم : مسألة

 فإنه، أو نسيان متاع أو مال ،  فقةمث رجع إليها حلاجة ؛ َكطلب ر ، الغروب نافراً  لو خرج من مىن قبل
 ذا قال األئمة ؛ كأمحد  .  اراً سواًء كان رجوعه ليالً أو ، وال شيء عليه ، يرجع وينفر بعد قضاء حاجته 

 . وغريمها ٢)األم (  يف والشافعي  ١)مسائل الكوسج (  يف كما
  : ضابط المسألة

  .جواز الرجوع حلاجة بعد اخلروج من مىن
  

 : الرمي دصفة الوقوف عن: مسألة
  .  )ثم انصرف إلى المنحر، من بطن الوادي  رمى( :قوله 

اجلمرة  ومن رمى، وهذا هو السنة ، جعل مىن عن ميينه والبيت عن يساره  وقد، مجرة العقبة  rرمى النيب 
  . فقد أتى مبا عليه باإلمجاع، من أي جهة 

تلي  وهو عند اجلمرة األوىل اليت، فيه  إىل موضع النحر الذي ينحر اهلدي أي)  ثم انصرف : (وقوله 
  . ومىن كلها منحر، املسجد 

  :ضابط المسألة
  .السنة يف  صفة الوقوف عند الرمي بأن جيعل مىن عن ميينه والبيت عن يساره  .١
 . من أي جهة جاز باإلمجاع جيوز الرمي .٢

  

                                         
١٦٥٥ ١  
٢/٢١٥ ٢ 
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 : والمتمتع تحلل المفرد و القارن: مسألة
ال حيل حىت ينحر ؛ إال أنه يستحب للقارن أ، لصحيح ا املفرد والقارن واملتمتع برمي مجرة العقبة علىحيّل 
 :قال  ومل حتل ؟ اما شأن الناس حّلو :  rمن حديث حفصة أ ا قالت للنيب   ١)الصحيحني  (  يف ملا
  )فال أحل حىت أحنر، ولبدت رأسي ، إين قّلدت هديي (

  .رمي مجرة العقبة بواملتمتع  املفرد و القارن حيلّ   :ضابط المسألة
 

 : أعمال يوم النحر: مسألة
 .  ) َغَبر علّياً فنحر ما ثم أعطى، فنحر ثالثًا وستين بيده : ( قوله 

، مث الذبح  ، الرميُ : هي  - rكما فعلها النيب   -أعمال النحر للمحرم  يف والسنة، ما بقي : ما غرب أي
  . مث الطواف، مث احللُق 

  :ضابط المسألة
  .السنة يف أعمال يوم النحر للمحرم هي الرمي فالذبح فاحللق فالطواف

  
  :اإلنابةو النحر باليد حكم : مسألة

، فال بأس ، الذبح  يف وإن أناب عنه غريه، واهلدي للمتمتع والقارن ، ينحر هديه بيده  السنة للمحرم أن
ل  , ثالثاً وستني rولكن السّنة أن ينحر هديّه بيده ؛ فقد حنر النيب   tعلّياً  rكما أناب النيب  وحتمُّ

فال بأس ، وإن وّكل غريه  , السّنة أن ينحرها بيده: اُألضحية وكذلك ، مثل هذا العدد دليل على التأكيد 
  . و أجزأه ذلك، 

  .مشروعية النحر باليد وجواز اإلنابة :ضابط المسألة
                                         

  )٢/٩٠٢( ،ومسلم)٢/٥٦٨(البخاري ١
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 : وقت النحر: مسألة

عليه عمل  و من حنره قبل ذلك  ففعله خالف ما ،جيوز حنر اهلدي قبل يوم النحر عند مجهور العلماء  ال
  .أحد من الصحابة خالفه  ولو كان  يف فعله ذلك إبراء للذمة ومل يثبت عنrالنيب

 :ضابط المسألة
  .عيدجيوز حنر اهلدي قبل يوم ال ال
  

 : الهدي للمفرد والمعتمر: مسألة
، فحسن  وإن أهدى املفرد، وهو سنة مهجورة  rوقد فعله النيب ، لكنه ال جيب   اهلدي للعمرةيشرع 

 .الدماءألن تلك األيام أيام إراقة 
  :ضابط المسألة

  .سنة مهجورة امشروعية اهلدي للمفرد واملعتمر وأ 
  

 : دم التمتع على أهل مكة: مسألة

   å  æ   ç  è  é  ( :التمتع ال جيب على حاضري املسجد احلرام ؛قال تعاىل ودم

ê   ë  ì       (ذلك ساكنوا مكة داخل حدود احلرم داخلون يف اآلية باالتفاق وماعدا و ،  ١
 . وهذا قول الشافعي وأمحد , فالصحيح أّ م سكان مكة وَمْن بينهم وبينها دون مسافة القصر

ثالثاً  فأهدى، عمره ثالث وستون  rفالنيب  ، إّن له مناسبًة : بعضهم  قال) : ثالثاً وستني : ( هقول ويف

                                         
 .١٩٦البقرة آية سورة  ١
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  . واهللا أعلم.  rوستني عن كل عام ِمن عمره 
  :ضابط المسألة
التمتع على ساكين مكة داخل حدود احلرم اتفاقا  وال على بقية سكان مكة ومن بينهم  عدم وجوب دم

  .وبينها دون مسافة قصر على الصحيح
  

 : الهدي في اإلشراك: مسألة
  .   )هديه في وأشركه: ( قوله 
   . كثرياً عليه وسلم قد ساق هدياً   اهلدي ؛ ألن النيب صلى اهللا يف أشرك معه علي بن أيب طالب : أي

  :ضابط المسألة
  .rالنيب ؛ لفعلمشروعية اإلشراك يف اهلدي 

 
 : األكل من الهدي سّنة: مسألة
وشربا من ، فأكال من لحمها ، فطُبخت  قدر في فُجعلت، ثم أمر من كل َبدنٍة ببضعة : (قوله 
 .)مرقها
 بل باَلغَ ، هو السّنة و ، وهو قول مالك وأمحد وأيب حنيفة ، احملرم من هديه  أكلعلى مشروعية  هذا يدلُّ 

  عليه وسلم وأخذوه من فعِلِه صلى اهللا، كما ُرِوَي عن بعض التابعني . وقال بوجوب ذلك ، بعُضهم 
من كل هدي قطعة فكانت ثالثا وستني قطعة وجتمع يف قدر فتطبخ : أمر بأن يؤخذ من كل هديهrفالنيب

على األكل من مجيع هديه ،لكن   rأكل من حلمها وشرب من مرقها وهذا فيه شدة حرص منه مث 
  .للمشروعيةالوجوب يفتقر إىل دليل، فالقول بالوجوب ليس بظاهر فهذا يدل على أنه تأكيد 

  .مشروعية األكل من اهلدي :ضابط المسألة
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  :األضحية على الحاجحكم : مسألة 
أضحية، بل وال تسن على الصحيح وما يذبح يف مىن فهو هدي وهو قول مالك وغريه، أما  احلاج ال تلزم

فاألضحية هي اهلدي فهي ، أنه ضحى  يف مىن عن نسائه بالبقر rأن رسول اهللا  ١ما جاء يف الصحيحني
  تسمى أضحية أحيانا ملناسبة الوقت

  :ضابط المسألة
  فهو هدي عدم لزوم األضحية على احلاج وما يذبح يف مىن •
  أن اهلدي  قد يسمى أضحية ملناسبة الوقت •

  
  :الحلق واإلفاضة إلى البيت : مسألة
  ) فأفاض إلى البيت r ثم ركب رسول اهللا : (قوله

  .هي الدفع بسرعة لقضاء طواف اإلفاضة وهو ركن: اإلفاضة
الرتتيب أن يرمي فالسنة يف يوم النحر أن تكون  ذه ، احللق جاء يف بعض األحاديث لكنه مل يرد هنا 

 .اجلمرة مث ينحر هديه مث  حيلق مث يفيض إىل البيت ليطوف
  :ضابط المسألة

  .الرمي مث النحر مث احللق مث الطواف: السنة يف أعمال العيد
  
  
  

                                         
 ٢/٨٧٣ومسلم١/١١٣البخاري  ١
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  :تقصير المرأة : مسألة
ابن عمر وال يوجد نص حبد معني وروي عن ، باإلمجاع،كما حكاه ابن املنذر  والنووي وغريمها املرأة تقصر 

  .قدر أمنلة فتأخذ من أطراف شعرها يسريا وال شيء عليها 
  :ضابط المسألة

  .وجوب التقصري على املرأة 
  

  :فضل الحلق على التقصير : مسألة
ني وحنو ذلك بآلة احلالقة حلق فيما يظهر تاحللق أفضل من التقصري كما تقدم واحللق بدرجة واحدة أو اثن

  .األمواس والشفرات الدقيقة اليت يف وقتنا احلاضر واليت يقصر البعض احللق عليهافلم يكن األوائل يعرفون 
  :ضابط المسألة

  احللق أفضل من التقصري
  

  :استيعاب جميع الرأس: مسألة
  .املسألة صريح  بوجوب التعميم على الرأس  ال نص يفو ، استيعاب أكثر الرأس واجب 

  :ضابط المسألة
  وال نص يف وجوب التعميم على الرأسوجوب استيعاب أكثر الرأس  •

  
  :حلق غير الحاج:مسألة
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وإن كان ،  rعن النيب ، كمن كان يف خدمة احلجاج ، لعدم الدليل غري احلاج احللق يوم النحر لال يشرع 
  ١قد  ثبت عن ابن عمر أنه ضحى وهو باملدينة وحلق رأسه

  :ضابط المسألة
  .الدليلعدم مشروعية حلق غري احلاج يوم النحر لعدم 

  
  :التقديم والتأخير في أعمال يوم النحر: مسألة

من قدم شيئا من هذه األفعال على بعض فال حرج عليه فلو حنر قبل أن يرمي أو حلق رأسه قبل أن ينحر 
ما سئل عن شيء قدم وال أخر rأو طاف بالبيت قبل أن يرمي وقبل أن حيلق فال بأس بذلك ألن النيب

أن يؤتى  ذه األفعال على rإال أن السنة االقتداء بفعل النيب )افعل وال حرج( :يف هذا اليوم إال قال
  .الرمي فالنحر فاحللق فالطواف :الرتتيب

  :ضابط المسألة
  السنة الرتتيب يف أعمال يوم النحر ولو قدم أو أخر بعضها على بعض فال بأس

  
  :تقديم السعي على طواف الحج: مسألة

: وهو قول عطاء وأمحد،  فعن ُأَساَمَة ْبِن َشرِيٍك، قَالَ  ،تقدمي السعي على طواف احلج جائز لعموم اخلرب 
يَا َرُسوَل اللَِّه، َسَعْيُت قـَْبَل َأْن : َخَرْجُت َمَع النَِّيبِّ َصلَّى اهللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم َحاج ا َفَكاَن النَّاُس يَْأتُونَُه، َفَمْن قَالَ 

من  ١ورواه ابن أيب شيبة يف مسنده ٢)َال َحرََج َال َحرَج«: ْيًئا َفَكاَن يـَُقولُ َأُطوَف أَْو َقدَّْمُت َشْيًئا أَْو َأخَّْرُت شَ 
  تقدمي السعي على الطواف:يعين :غري طريق جرير ومل يذكر هذه اللفظة 

                                         
 ).١٣٨٩٠(رواه ابن أيب شيبة عن نافع عنه ١
 ٥/١٤٦البهيقي  ٢/٢٥١الدارقطين  ٤/٢٣٧ابن خزمية  ٢٠١٥أبو داود ٢
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إال جرير عن الشيباين ، فهذه اللفظة ال تصح من جهة ) سعيت قبل أن أطوف: (ومل يقل  ٢قال الدارقطين
  . دليل على اجلواز  )افعل وال حرج : (ه الرواية ويف عموم قول

  .تقدمي السعي على طواف احلججواز  :ضابط المسألة 
  

  :تأخير طواف اإلفاضة: مسألة
تأخري طواف اإلفاضة عن اليوم الثالث عشر للمعذور جائز باالتفاق وإن كان غري معذور فالصحيح أنه 

  .جيوز ذلك مع املخالفة وال شيء عليه
  :ضابط المسألة

  .جواز تأخري طواف اإلفاضة عن اليوم الثالث عشر للمعذور اتفاقا ولغريه على الصحيح 
  

  :المبادرة إلى طواف اإلفاضة: مسألة
  )فأفاض إلى البيت فصلى بمكة الظهرrثم ركب رسول اهللا (: قوله 
ومبادرته فهو قد صلى الفجر مبزدلفة  فرمى وحنر هديه ثالثا وستني فجزرت  r على إسراع النيب هذا يدل

 دليلفهذا ، كان كل هذا بني صالة الفجر إىل الظهر   ، و مث قطعت مث طبخت مث أكل وحلق بعد حنره
  .وهذا هو السنة ، على اإلسراع يف إ اء النسك واملبادرة فيه 

  ٣وروى ابن عمر أنه صلى  الظهر مبىن، نه صلى الظهر مبكة أوهكذا يف حديث جابر 

                                                                                                                                      
 من طريق أسباط ابن حممد عن الشيباين٣/٣٦٣املصنف  ١
  ٢/٢٥١الدارقطين  ٢
 )١٣٠٨(أخرجه مسلم ٣
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 وقال صالها ، ومنهم من رجح حديث ابن عمر ومنهم من مجع، فمن أهل العلم من رجح حديث جابر 
  .مرتني مبكة مث مبىن إماما بأصحابه

  :ضابط المسألة
  .مشروعية املبادرة إىل طواف اإلفاضة

  
  :حكم طواف اإلفاضة وآخر وقته: مسألة

فمىت جاء به صح بال خالف ، طواف اإلفاضة ركن احلج باإلمجاع وال آخر لوقته عند مجاهري أهل العلم 
وأول وقت الطواف منتصف ليلة النحر على الصحيح وهو  ، على الصحيح ال دم على من أخره مطلقاو 

  .قول أمحد والشافعي
  :ابط المسألةو ض

  .طواف اإلفاضة ركن احلج باإلمجاع  .١
  .لنهاية وقت طواف اإلفاضةحد ال  .٢
 .أخر طواف اإلفاضةال دم على من  .٣

  
  :الصالة بمنى أيام التشريق: مسألة

  .وإن مجع ففعله صحيح لكنه خالف السنة rلفعل النيب، يصلي احلاج أيام مىن كل الصلوات يف وقتها 
  :ابط المسألةو ض

  .احلاج أيام مىن كل الصلوات يف وقتها يصلي .١
  .خالف السنة هصحيح لكن جمعهإذا مجع يف مىن ف .٢
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  .سقيا زمزم: مسألة
  )فأتى بني عبد المطلب يسقون على زمزم: (قوله 

ألنه كان من عادة بين عبد املطلب وتعبدهم أ م يسقون احلاج وينتظرون من أفاض عند ماء زمزم ويكون 
  .قد متكن منه العطش فيسقونه رغبة يف األجر من اهللا عز وجل

  )بني عبد المطلب فلوال أن يغلبكم الناس على سقايتكم لنزعت معكمفقال انزعوا (: قوله 
  -والنزع هنا هو جذب الدلو من بئر زمزم - الذي مينعين من النزع معكم : قال  rاملراد بذلك أن النيب 

 ،إين لو نزعت معكم ظن الناس أن نزع ماء زمزم بعد اإلفاضة من رمي اجلمار من مىن إىل البيت من السنة
وإمنا ال أنزع معكم لكي يعلم الناس أنه ليس من  ، فيكون ذلك من النسك فينازعكم الناس على نزع املاء

  .النسك فتبقى السقيا والنزع لكم
  )فناولوه دلوا فشرب منه:(قوله 

أن النهي عن الشرب قائما ليس  ي حترمي إمنا  ي  دليل علىوهذا  ، من ماء زمزم قائما rشرب النيب 
وإن شرب قائما فال حرج  ، فاألوىل ومن األدب والوقار أن يشرب املؤمن جالسا وال  يشرب قائما تنزيه،

  .وليس اجلواز للقائم خاص مباء زمزم بل هذا تأويل بعيد،  هذا رفعا للحرج وأمر بذاكr فقد فعل النيب 
  .جالسا واألوىل الشرب، ي تنزيه ال حترميالنهي عن الشرب قائما  :ضابط المسألة

  
  :حكم المبيت بمنى: مسألة

والواجب ما يطلق عليه مبيت كشطر الليل أو  ،قال به مجاهري العلماء، و جيب املبيت مبىن ليايل التشريق 
وروى  ، لرعاة اإلبل أن يبيتوا خارج مىن والرتخيص ال يكون إال عن عزميةrقد رخص رسول اهللاو  أكثره،
  .اليبينت  أحد من احلجاج ليايل مىن وراء العقبة: عن نافع عن ابن عمر أن عمر قال  ١والبيهقي ١مالك

                                         
  ١/٤٠٦املوطأ ١
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  :ابط المسألةو ض
  .وجوب املبيت مبىن ليايل التشريق شطر الليل أو أكثره  .١
 .يرخص ألهل األعذار باملبيت خارج مىن .٢

  
  :البقاء بمنى ليال ونهارا: مسألة

: ويذكر عن أيب حسان عن ابن عباس٢:للبيت أيام مىن وقد قال  البخاري يف صحيحه r مل يرجع النيب
  .وال يصح، كان يزور البيت أيام مىن rأن رسول اهللا 

وحدثنا : ٣قال اإلمام مسلم ، بقي مبىن إىل حني الوداع  rإن هذا وهم فإن النيب : وقد قال ابن القيم 
أتيت جابر بن عبد اهللا : جعفر بن حممد ،حدثين أيب قال عمر بن حفص بن غياث،حدثنا أيب ،حدثنا 

  .وساق احلديث بنحو حديث حامت بن إمساعيل...؟rفسألته عن حجة رسول اهللا
من عادة اإلمام مسلم أنه يقدم يف املتون ما كان أصح عنده وأرجح، وإن كان بعده صحيحا ولذلك يفهم 

أن األول أرجح عنده :مه من متون ويعقبه مبنت آخرأن ما يقد:-وهذا يف الغالب- من صحيح اإلمام مسلم
  ورمبا خالف يف بعض األحيان لكن هذا الغالب

ورمبا يكون اإلمام مسلم إذا أورد متنا بسنده مث أعقبه بطريق آخر، يكون هذا لبيان العلة ولذا فإنه يف باب 
بخاري يف تعدد الطرق وكثر ا املتابعات والشواهد يف صحيح اإلمام مسلم يُتأمل فيها خبالف البخاري فال

  .ال يريد من سوق هذه الطرق أن يبني علة وإمنا هذا من صنيع اإلمام مسلم يف بعض املواطن
 أي قريب من حديثه ،فإذا قال حنو حديث فالن  ، هو القريب:النحو"وساق احلديث بنحو: "-هنا–قوله 

  حديث فالن مبعىن: أي  على املعىن،"حنو"ورمبا جتوز البعض فأطلق كلمة 
                                                                                                                                      

 ٢/١٥٣السنن الكربى ١
 ٢/٦١٧البخاري  ٢

  )٣٢/٨٩٢ (  
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ِه وََكاَنِت اْلَعَرُب َيْدَفُع ِبِهْم َأبُو َسيَّارََة َعَلى ِحَماٍر ُعْرٍي، فـََلمَّا َأَجاَز َرُسوُل اِهللا َصلَّى اهللاُ َعَليْ : (قوله
  )،َوَسلََّم ِمَن اْلُمْزَدِلَفِة بِاْلَمْشَعِر اْلَحَراِم، َلْم َتُشكَّ قـَُرْيٌش َأنَُّه َسيَـْقَتِصُر َعَلْيهِ 

ذكرنا أن قريشا ال تتجاوز يف مشاعرها ونسكها يف احلج املشعر احلرام وهو مزدلفة ألنه من احلرم وحيرمون 
بإبطال ما هم rعلى أنفسهم اخلروج عن حدود احلرم بينما عرفة خارج احلرم فال يقفون فيها فجاء النيب 

  .عليه
  

  )َوَيُكوُن َمْنزُِلُه، َثمّ ( :قوله
: كهذا اللفظ_إذا كان الثاء مضموما فهو يفيد الرتتيب ،أما إذا كان مفتوحا:وامليم هذا الرسم حلرف الثاء 

  فإنه مبعىن آخر أي هناك_مثَ 
  )فََأَجاَز َوَلْم يـَْعِرْض َلُه، َحتَّى أََتى َعَرَفاٍت فـَنَـَزلَ : (قوله 

مل ينزل مبزدلفة وإمنا جتاوز حىت أتى عرفات ونزل  ا على التفصيل الذي  rأن النيب :تقدم معىن هذا وبيانه
  .ذكرناه

  :ضابط المسألة
  .وجوب البقاء مبىن ليال و ارا إىل حني الوداع 

  
  :السعي للمتمتع و القارن والمفرد: مسألة

  يأيت ويطوفو جيزئ عنه فال يسعى وإمنا ، يكون السعي األول له هو سعي احلج :  لقارن والمفردا
فال يسعى سعيا آخر بعد ، جيزئه وحتلل منها فاملرتجح أن السعي الذي سعاه مع عمرته :  المتمتعأما 
وهذا هو املروي عن اإلمام أمحد ورجحه شيخ اإلسالم ابن تيمية وهو الذي تعضده األدلة بعد  ، طوافه

ويطوف طواف احلج وهو ركن يف حق  فإذا قدم من مىن بعد إفاضته من مزدلفة يأيت ، مجعها والنظر فيها
  .املفرد واملتمتع و القارن

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


 ، للشيخ عبدالعزيز الطريفي rصفة حجة النبي  :مشروع تلخيص كتاب 

alhekmh.net 
139 

  أما املتمتع فسعيه هنا أال جيب عليه ، فالقارن واملفرد قد سعوا حلجهم يف أول قدومهم للبيت :أما السعي 
  :ضابط المسألة

  .السعي ، وإمنا الطواف فحسب القارن واملفردال جيب على  •
  .فال يسعى سعيا آخر بعد طوافهالسعي الذي سعاه مع عمرته ،  املتمتع جيزئ  •

  
  :حكم الحائض : مسألة

 :تخلو من حالين  الففي حجها  الحائض إذا حاضت
فيسقط عنها الوداع باالتفاق ،ملا روى الشيخان عن عائشة رضي اهللا : أن تحيض بعد اإلفاضة:أولهما

  ١.فال إذا:إ ا قد أفاضت قال : أحابستنا هي ؟ قالوا:" rعنها أنه ملا حاضت صفية قال الرسول 
  أن تحيض قبل اإلفاضة: ثانيهما

إذا  غري طواف مث ترجع بعد طهرها لتطوف، أو تعود إىل بلدها من حىت تطهر مث تطوفما أن تبقى فإ  
  .وحيل هلا قبل الطواف كل شيء إال اجلماعشق عليها االنتظار ، 

فعله لكن لو مل تفعل وأرادت الطواف يف حيضها ملشقة ما سبق عليها فتستثفر مث وهذا هو أوىل ما ينبغي  
   .تطوف بالبيت مث تغادر بال وداع وصح حجها بال فدية كما نص عليه ابن تيمية

  :ابط المسألةو ض
  سقوط الوداع عن احلائض إن حاضت بعد اإلفاضة  .١
من غري طواف مث ترجع  إىل بلدهاترجع  أو، فإما أن تبقى حىت تطوف  إذا حاضت قبل اإلفاضة .٢

 .صح حجها بال فديةيأو تستثفر مث تطوف بالبيت مث تغادر و ، بعد طهرها لتطوف 
  

   :حكم طواف الوداع على الحاج : مسألة
  :، ويدل لذلكجيب على احلاج طواف الوداع بأن يكون آخر عهده بالبيت الطواف وهو قول مجهور العلماء

  ١.عن أبيه أنه كان يأمر بأن يكون آخر عهد احملرم بالبيت الطواف  ما رواه ابن عمر بن اخلطاب •
                                         

  )٢/٩٦٤(، مسلم )٢/٦٢٥(البخاري  ١
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 ٢الظهران مل يطف طواف الوداع مرّ من روي عن عمر أنه رد رجال  ما •
أُِمر الناس أن يكون آخر عهدهم بالبيت الطواف، إال  :عن عبداهللا بن عباس رضي اهللا عنهما قال •

  ٣ .أنه خفف عن احلائض
إذا كان املأمور به تشريعا فهو يف حكم ) أمر الناس ( أو) أُِمْرنَا:(قول الصحايب : وجه الداللة 
  .rواآلمر هنا هو النيب ، املرفوع قطعا 

كان  الناس ينصرفون يف كل وجه : األمر صرحيا كما أخرجه مسلم عن ابن عباس قال وقد جاء
  .  ٤)ال ينفرن أحد حىت يكون آخر عهده بالبيت:( rفقال رسول اهللا

يصدرن أحد من احلاج حىت يطوف بالبيت فإن آخر النسك  ال: عمر بن اخلطاب فقال ما أمر به  •
  ٥.الطواف بالبيت

  :ابط المسألةو ض 
  .وجوب طواف الوداع •
 .وجب إعادة طواف الوداع  البقاءوإذا طال عدم البقاء بعد طواف الوداع ،  •
 .انتظار رفقة فال حرج عليهكشراء حاجاته ،أو الحرج يف البقاء لقضاء احلوائج   •
 .كل من مل يطف الوداع ونفر وأمكنه الرجوع إليه بغري ضرر يدخل عليه رجع فطاف مث نفر •

  
  :طواف الوداع على الحائض: مسألة

  .مذهب األئمة  كمالك وأيب حنيفة والشافعي وأمحد  هوو  يسقط وجوب طواف الودع عن احلائض ختفيفا،
  الوداع عن احلائضسقوط طواف  :ضابط المسألة 

                                                                                                                                      
 )١/٣٦٩(املوطأ  ١
 ١/٣٧٠أخرجه مالك يف املوطأ من حديث حيىي بن سعيد مرسال  ٢
  )١٣٢٨(، مسلم )١٧٥٥(البخاري  ٣
 )١٣٢٧(رواه مسلم  ٤
 ٢٨تقدم خترجيه ،يف حاشية  ٥
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  :طواف الوداع على أهل مكة: مسألة

  .وداع باإلمجاعطواف أهل مكة ليس على 
  

  :طواف الوداع على المعتمر: مسألة
لعدم وروده وهو قول مجاهري األئمة من  ، على الصحيح بل ال يشرع ذلكعلى املعتمر وداع  ال جيب

وظاهر األدلة  من ، ورد من األدلة فهو ضعيف أو معلولوكل ما ، احلنفية واملالكية والشافعية واحلنابلة 
 السنة وآثار السلف تدل على أنه من مجلة مناسك احلج خاصة

     :ضابط المسألة
 .ب  طواف الوداع على املعتمر على الصحيحو عدم وج •

  
  :تأخير السعي بعد الوداع : مسألة

ويغادر يف قول بعض العلماء وذهب إليه مالك ورجحه  ، ه ذلكأعد طواف الوداع أجز من سعى للحج ب 
  .ابن تيمية 

  :ضابط المسألة
  جواز تأخري سعي احلج بعد الوداع

  
  :تأخير طواف اإلفاضة مع الوداع : مسألة 
  .إن أخر طواف اإلفاضة إىل حني مغادرته  ومجعه مع طواف الوداع صح على الصحيح  

  :ضابط المسألة
  .ولو لغري عذر  جواز مجع  طواف اإلفاضة مع الوداع 
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  :التعجيل بالرجوع بعد المناسك: مسألة 
وقد روى  rوهو أعظم لألجر وظاهر فعل النيب  ، من أمت حجه استحب له التعجيل بالرجوع إىل أهله 

وشرابه فإذا  السفر قطعة من العذاب مينع أحدكم نومه وطعامه: (  rعن النيبtالشيخان عن أيب هريرة 
  .١)قضى أحدكم نـُْهمته من وجهه فليعجل إىل أهله

يف آخر أبواب احلج ) باب السفر قطعة من العذاب: (وقد بوب البخاري يف صحيحه هلذا احلديث 
  .والعمرة مشريا إىل هذا املعىن وهو استحباب املبادرة بالرجوع

  :ضابط المسألة
  .مشروعية التعجيل بالرجوع بعد املناسك

  
بحاجة إلى كالم طويل واستقصاء لمعانيه وأحكامه والكالم tوحديث جابر . ونتوقف إلى هذا الحد

 rفيه بالتفصيل يفتقر إلى أطول من هذا الوقت بكثير فإنه تضمن أحكاما ومعاني جاءت عن النبي
، واهللا الموفق ، منها ما يتعلق بالحج ومنها ما يتعلق بغيره ولكنا أخذنا األهم منه وأغفلنا الباقي 
  .وصلى اهللا وسلم وبارك على  نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين

  
  
  
  
  
  
  

                                         
  )١٩٢٧(، مسلم )١٨٠٤(البخاري  ١
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  فهرس المسائل
  رقم الصفحة  عنوان المسألة

  ٢  مقدمة
  ٢  نص حديث جابر

  ٦  أهمية حديث جابر رضي اهللا عنه
  ٦  تعريف المنسك

  ٧  منهج اإلمام مسلم في صيغ السماع
  ٨  سؤال الزائر عن اسمه

  ٩  القميص حل أزرار
  ١١  أحوال النبي صلى اهللا عليه وسلم

  ١٢  سماع الصغير وتحديثه
  ١٣  التحية بمرحبا

  ١٤  هل يختص قول بمرحبا بالرجال
  ١٥  ستر المنكبين في الصالة

  ١٦  قدر ما يجب من الستر في الصالة
  ١٧  إمامة األعمى

  ١٧  .حكم تارك الصالة 
  ١٨  حكم تارك بقية األركان

  ١٨  شرع الحج فيهاالسنة التي 
  ١٩  حكم تارك الحج
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  ٢٠  :فضل الحج 
  ٢٠  حكم متابعة المرأة بين الحج والعمرة

  ٢١  حكم الحج بمال حرام
  ٢١  حكم دفع الزكاة للحاج الفقير

  ٢٢  حكم الحج بمال الغير
  ٢٢  قبل الفريضةrهل حج النبي 
  ٢٣  قبل فرض الحج؟ rكم حجة حج النبي 

  ٢٣  للحج؟ rما الحكمة في تأخير النبي 
  ٢٤  شروط الحج

  ٢٤  حكم حج الصبي؟
  ٢٥  حكم حمل الحاج للصبي؟

  ٢٦  ما حكم حج الصبي، الذي بلغ بعرفة؟
  ٢٦  حكم تلبية الصبي؟

  ٢٦  ما حكم التلبية عن النساء؟
  ٢٦  ؟ الصغير محظورًا حكم ارتكابما 

  ٢٧  إجزاء الطواف عن الحامل والمحمول
  ٢٧  معنى االستطاعة

  ٢٨  ما حكم المحرم للمرأة؟
  ٢٨  هل يجوز لمن ال محرم لها، أن تحج بال محرم؟

  ٢٨  هل يجوز للولي أن يمنع المرأة من الحج؟
  ٢٩  ما حكم خروج المعتدة للحج؟

  ٢٩  حكم إتمام المناسك؟
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  ٣٠  هل يجب الحج على الفور؟
  ٣١  هل تجب المبادرة بالحج؟

  ٣١  :الزمانية والمكانيةالمواقيت 
  ٣٢  ما حكم من أحرم قبل دخول وقت الحج؟

من أتى بالعمرة قبل أشهر الحج، ومكث مكانه حتى 
  يحج، فأي األنساك له أفضل؟

٣٢  

من أتى بالعمرة قبل أشهر الحج، ثم رجع ولم يرد 
  الحج، فهل يكون متمتًعا؟

٣٢  

من اعتمر في أول أشهر الحج وانتظر الحج، فما 
  الذي يجب عليه من األنساك؟

٣٢  

  ٣٢  المواقيت المكانية
  ٣٣  ما هو ميقات أهل العراق؟
  ٣٤  .اإلحرام قبل الميقات

  ٣٤  .اإلحرام لمن دون الميقات
  ٣٥  :إحرام أهل مكة

  ٣٥  اإلحرام بالمحاذاة
  ٣٥  تجاوز الميقات بدون إحرام

ــــد   ٣٦  فـــــــــوائــ
  ٣٦  .الغسل عند اإلحرام

  ٣٧  التيمم لمن لم يجد الماءحكم 
  ٣٧  وقت االغتسال

  ٣٧  .غسل الرأس للمحرم
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  ٣٧  إحرام الحائض والنفساء
  ٣٧  أعمال الحائض في الحج

  ٣٨  الطيب لإلحرام
  ٣٩  الصالة لإلحرام

  ٣٩  صالة النبي صلى اهللا عليه وسلم إلحرامه
  ٤٠  اإلحرام بعد الصالة

  ٤٠  الواديالحكمة من أمر اهللا  بالصالة في 
  ٤١  الركوب والمشي للحاج

  ٤٢  .عدد من حج مع النبي صلى اهللا عليه وسلم 
  ٤٢  محظورات اإلحرام
  ٤٣  قص األظفار

  ٤٣  األخذ من شعر الجسد
  ٤٤  حّك المحرم رأسه

  ٤٤  لباس المرأة
  ٤٤  الصيد للمحرم
  ٤٥  خطبة المحرم

  ٤٥  تغطية الوجه للمحرم
  ٤٦  .تغطية المرأة وجهها

  ٤٦  النقاب والقفاز للمحرمة
  ٤٧  اللِّثام للمحرمة

  ٤٧  .لبس السراويل عند فقد اإلزار
  ٤٧  الحزام للمحرم
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  ٤٨  .الطيب للمحرم 
  ٤٨  قص األظفار وحلق العانة واإلبط عند اإلحرام

  ٤٩  .اإلحرام برداء وإزار أبيضين
  ٤٩  و فعل محظورأحكم الفدية عند ترك واجب 
  ٥٢  .مكان الفدية
  ٥٢  اإلهالل ومعناه
  ٥٢  حكم النية والتلبية
  ٥٣  النطق بنسك لم ينوه
  ٥٣  .مكان اإلهالل ووقته

  ٥٣  .eصيغ إهالل النبي 
  ٥٤  التسبيح و التكبير قبل اإلهالل

  ٥٤  إهالل الصحابة و صيغه
  ٥٥  تلبية المرأة و رفع صوتها

  ٥٦  صيغ أهل األنساك بالتلّفظ بالنسك
  ٥٦  تكرار التلفظ بالنسك

  ٥٧  تكرار التلبية
  ٥٧  تلبية غير المحرم
  ٥٧  تلبية أهل مكة

  ٥٧  :تلبية الحاج عمن أنابه
  ٥٨  النيابة في الحج

  ٥٨  :حكم الحج عن الغير إذا لم يحج عن نفسه
  ٥٩  حكم أخذ المال عن الحج
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  ٥٩  النيابة عن المستطيع
  ٦٠  االستنابة عن المفرط بعد عجزه

  ٦٠  موضع إحرام النائب
  ٦٠  االشتراط

  ٦١  فائدة االشتراط
  ٦١  أنواع األنساك وأفضلها

  ٦٢  :رجوع المعتمر في أشهر الحج إلى أهله
  ٦٢  العمرة في أشهر الحج

  ٦٣  حكم العمرة
  ٦٥  عمرة أهل مكة

  ٦٦  الغسل لدخول مكة
  ٦٦  دخول مكة والخروج منها

  ٦٦  الذكر واإلشارة عند رؤية الكعبة
  ٦٧  :تحية البيت

  ٦٧  القدومطواف 
  ٦٨  وقت قطع التلبية

  ٦٩  تساوي الحاج والمعتمر في قطع التلبية
  ٦٩  أركان الحج

  ٧٠  :الطهارة للطواف
  ٧٠  استالم الركن، والذكر عنده

  ٧١  مس الركن لمن ال يستطيع استالمه
  ٧٢  السجود على الحجر
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  ٧٢  :استقبال الحجر والنظر إليه
  ٧٣  االستقبال عند عدم االستالم

  ٧٤  الزحام عند الحجر
  ٧٤  استالم بقية األركان
  ٧٥  استالم الركن اليماني
  ٧٥  صفة الطواف وبدايته
  ٧٦  مشروعية الرمل

  ٧٧  مشروعية االضطباع
  ٧٧  الرمل واالضطباع للقدوم فقط

  ٧٧  الرمل ألهل مكة
  ٧٨  طواف القدوم وحكمه
  ٧٨  الذكر أثناء الطواف

  ٧٩  قراءة القرآن في الطواف
  ٧٩  الركوب للطواف

  ٧٩  الكالم في الطواف
  ٧٩  قطع الطواف للفريضة
  ٨٠  الطواف بالنعال

  ٨٠  استالم الحجر في نهاية الطواف
  ٨٠  الطواف سبعا

  ٨١  :الملتزم 
  ٨١  التعلق بأستار الكعبة
  ٨١  الصالة خلف المقام
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  ٨٢  حكم الصالة خلف المقام
  ٨٢  لكل طواف ركعتان
  ٨٢  :النظر إلى الكعبة 

  ٨٢  االكتفاء بالفريضة عن ركعتي الطواف
  ٨٣  موضع مقام إبراهيم
  ٨٣  حكم نقل الحجر

  ٨٣  صالة ركعتي الطواف بعيداً عن المقام
  ٨٣  :القرب من المقام 

  ٨٤  صالة ركعتي الطواف وقت النهي
  ٨٤  القراءة في الركعتين
  ٨٥  السترة في الحرم

  ٨٥  استالم الركن بعد الركعتين
  ٨٦  بالصفاالبدء 

  ٨٦  الطهارة للسعي
  ٨٦  حكم السعي
  ٨٧  التنفل بالسعي
  ٨٧  عدد السعي

  ٨٧  الصعود على الصفا والمروة
  ٨٧  صعود النساء

  ٨٨  رؤية البيت على الصفا واستقباله
  ٨٨  الدعاء والذكر على الصفا والمروة
  ٨٩  رفع اليدين على الصفا والمروة
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  ٨٩  الذكر و الدعاء أثناء السعي
  ٩٠  السعي في بطن الوادي

  ٩٠  السعي ماشيا
  ٩٠  .الة في السعياالمو 

  ٩١  االضطباع في السعي
  ٩١  نهاية الطواف على المروة

  ٩٢  ذكر عند نهاية السعيال أودعاء ال هل يشرع
  ٩٢  الحلق بعد السعي للمعتمرحكم 

  ٩٢  حكم األصلع
  ٩٣  .الصالة بعد السعي حكم 

  ٩٣  كان قارنا  النبي صلى اهللا عليه و سلم
  ٩٣  )لو:(قول حكم

  ٩٣  سوق الهدي و أحكامه
  ٩٤  حكم من لم يجد الهدي لمن تمتع

  ٩٤  وقت صيام من لم يجد الهدي و مكانه
  ٩٥  فسخ الحج عمرة لمن لم يسق الهدي

تعليل من قال بأن النبي صلى اهللا عليه وسلم كان 
  مفردا

٩٥  

  ٩٦  تعليق اإلهالل

  ٩٧  يوم التروية و أحكامه
  ٩٧  اإلحرام يوم التروية
  ٩٧  قصر الصلوات
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  ٩٨  المبيت ليلة عرفة
  ٩٨  .التلبية و التكبير عند الذهاب إلى عرفة

  ٩٩  مشروعية التكبير يوم عرفة و أيام التشريق
  ١٠٠  التكبير أدبار الصلوات

  ١٠٠  النزول بمزدلفة عند الذهاب إلى عرفة
  ١٠١  .النزول بنمرةحكم 

  ١٠١  بُعرنةحكم من وقف 
  ١٠٢  الوقوف بعرفةحكم 

  ١٠٢  .خطبة اإلمام يوم عرفة
  ١٠٢  عدد خطب النبي صلى اهللا عليه وسلم في الحج

  ١٠٣  تحريم الدماء واألموال
  ١٠٤  مكّفرات الذنوب
  ١٠٥  ما يسن يوم عرفة

  ١٠٥  الصالة بعرفة قصًرا وجمًعاحكم 
  ١٠٦  وقت الوقوف بعرفة

  ١٠٧  حكم االغتسال لدخول عرفة
  ١٠٧  االنصراف قبل الغروب

هل يجب الجمع بين الليل والنهار في الوقوف بعرفة ، 
  وهل يصح الحج بذلك ؟

١٠٧  

  ١٠٧  وقوف النائم
  ١٠٨  حكم الوقوف إلى الغروب

  ١٠٨  الدعاء يوم عرفة
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  ١٠٩  ).التعريف ( جمع الناس في غير عرفة يوم عرفة 
  ١٠٩  صوم عرفه للحاج
  ١٠٩  حكم اإلرداف

  ١١٠  عمل أهل الجاهلية بمزدلفة
  ١١٠  .الصالة بمزدلفة 

  ١١٠  :قيام الليل وصالة الوتر بمزدلفة 
  ١١١  حكم المبيت بمزدلفة

  ١١٢  الفرق بين المبيت والوقوف
  ١١٢  الدفع بعد منتصف الليل للضعفة وغيرهم

  ١١٣  الرمي قبل طلوع الشمس
  ١١٤  موضع المبيت بمزدلفة

  ١١٤  طلوع الشمسالنفر من مزدلفة قبل 
  ١١٥  يوم النحر
  ١١٦  وادي ُمحسر

  ١١٧  رمي جمرة العقبة
  ١١٧  أصل مشروعية الرمي

  ١١٨  حكم الرمي وعدده وصفته والمجزئ فيه
  ١١٩  قطع التلبية عند الرمي وحصول التحلل به

  ١٢٠  الوقت المجزئ لرمي جمرة العقبة وحكم تأخيره
  ١٢١  وقت الرمي أيام التشريق

  ١٢١  قبل الزوالالرمي 
  ١٢٢  الرمي في المجزئ
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  ١٢٢  أصل مشروعية الرمي
  ١٢٣  الرمي بالحصى المستعمل

  ١٢٣  رفع الحصى المستعمل المقبول في ما ورد
  ١٢٣  َمكان أخذ الحصى
  ١٢٤  غسل الحصى

  ١٢٤  الرمي بأقلِّ من سبع
  ١٢٥  الزيادة على السبع

  ١٢٥  : رمي الجمار في الترتيب
  ١٢٥  : آخر وقت الرمي

  ١٢٦  التعجُّل بالنفر األول قبل الغروب
  ١٢٧  الرجوع لحاجة بعد الخروجحكم 

  ١٢٧  الرمي دصفة الوقوف عن
  ١٢٨  والمتمتع تحلل المفرد و القارن

  ١٢٨  أعمال يوم النحر
  ١٢٨  النحر باليد اإلنابةحكم 

  ١٢٩  وقت النحر
  ١٢٩  الهدي للمفرد والمعتمر
  ١٢٩  دم التمتع على أهل مكة

  ١٣٠  الهدي في اإلشراك
  ١٣١  األكل من الهدي سّنة

  ١٣١  :األضحية على الحاجحكم 
  ١٣١  الحلق واإلفاضة إلى البيت
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  ١٣٢  تقصير المرأة
  ١٣٢  فضل الحلق على التقصير

  ١٣٢  استيعاب جميع الرأس
  ١٣٢  حلق غير الحاج

  ١٣٣  التقديم والتأخير في أعمال يوم النحر
  ١٣٣  طواف الحجتقديم السعي على 

  ١٣٤  تأخير طواف اإلفاضة
  ١٣٤  المبادرة إلى طواف اإلفاضة

  ١٣٥  حكم طواف اإلفاضة وآخر وقته
  ١٣٥  الصالة بمنى أيام التشريق

  ١٣٦  سقيا زمزم
  ١٣٦  حكم المبيت بمنى
  ١٣٧  البقاء بمنى ليال ونهارا

  ١٣٨  السعي للمتمتع و القارن والمفرد
  ١٣٩  حكم الحائض

  ١٣٩  طواف الوداع على الحاجحكم 
  ١٤٠  :طواف الوداع على الحائض
  ١٤١  طواف الوداع على أهل مكة
  ١٤١  طواف الوداع على المعتمر
  ١٤١  تأخير السعي بعد الوداع

  ١٤١  تأخير طواف اإلفاضة مع الوداع
  ١٤٢  التعجيل بالرجوع بعد المناسك
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