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إن احلمد هلل نحمده ونستعينه ،ونستغفره ،ونعوذ باهلل من رشور أنفسنا وسيئات أعاملنا ،من
هيده اهلل فال مضل له ،ومن يضلل اهلل فال هادي له ،وأشهد أن ال إله إال اهلل وحده ال رشيك
له ،وأشهد أن حممدا عبده ورسوله.
[ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ] [آل عمران .[201 :
[ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡﭢ
ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ] [النساء .[2 :
[ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﯓ ﯔﯕ
ﯖ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ] [األحزاب .[02-00 :
أما بعد « :فإِ َّن أصدق ْ ِ ِ
ي ُم َّمد  ،وش الُ ُم ِ
مدث ُاتا،
ور ُ ْ
اْلديث كَل ُم اَّللَِّ ،وخ ْي ْاْلدْ ِي هدْ ُ
ْ
َّ
مدثة ب ِدْ عة و ُك َّل ب ِدْ عة ضَلةلة ،و ُك َّل ضَلةلة يف ا ْةلنَّ ِ
ار »(.)1
و ُك َّل ُ ْ
وبعد :فمن املعلوم أن احلج ركن من أركان اإلسالم ،وشعار من شعائر التوحيد وعبادة
فاصلة بني اإلسالم واليهود والنصارى ،ولذلك من استطاع ومل يرد أن يج مات عىل إحدى
امللتني.
واحلج رمز لدين احلنيف إبراهيم  واتباع ملنهجه ،وكذلك رمز النتصار التوحيد عىل
الّش ك وأهله ،وأن الدين كله هلل.

( )2أخرجه مسلم ( ،)22/3والنسائي ( ،)132/2والبيهقي ( ،)122/3وأمحد (323/3و ،)302وابن ماجه ( ،)24والطرباين
يف "الكبري" ( ،)30/3ويف " صحيح ابن خزيمة " ( ،)2074و" صحيح اجلامع " ( ،)2343و" املشكاة " (.)222
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فالعبادات إما بدنية وإما مالية ،ولكن احلج عبادة بدنية ومالية ،ودورة سنوية لتطهري الناس
من دنس الّش ك واإلثم واملعايص ،وصورة لتوحيد كلمة املسلمني وتذكري بساحة املحّش.
ومن البدهيي أن اهلل  مل يأمر بالعبادة أال وفيها أرسار وحكم وعرب وحتقيق ملصالح الناس
الدنيوية واآلخروية ،وهلذا فإن يف احلج أرسارا ودروسا وحكام تربوية ،وتوجد فيه القصص
واألحداث ،وفيه أخبار وآثار ومواقف إيامنية روحية ،فإن كل األركان والواجبات والسنن يف
احلج فيها من املعاين السامية والروحية احلقيقية جتد طعمها وتأثريها عىل قلب اإلنسان ويزداد
اإليامن ويتأنس هبا.
وخاصة إذا كان لدى املرء العلم باإلسالم واملعرفة بسرية الرسول  يدر ك بأرسار ومعان
وحكم احلج أكثر من غريه ،وإذا أراد أن يعرب عن هذا الركن يقول بلسان احلال واملقال أن
معنى سفر احلج تر ك الديار وفراق األهل وتذكري بالرحيل.
واحلج :يعرب عن منازلة إبليس وإرغام الطاغوت واجتامع األمة وإعالن لطريق احلق وبيان
أهله.
اإلحرام :طرح الزينة وارتداء الكفن وأظهار املسكنة وتوحيد الزي وبياض اللباس بياض
املنهج والرسالة.
التلبية :نشيد األحرار وحداء الرحلة وهتاف اخلالدين وتصميم عىل املواصلة وجتديد
للنشاط وترمجة لقول ﴿ﮮ ﮯﮰ ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ﴾ [البقرة .[174 :
الطواف :دوران حول الرمز اخلالد ،واملثل احلية ،ووصل إىل بيت تستقبله بوجهك ليال و
هنارا حياة وموتا ،وأن تقف آثار موطأ أقدام األنبياء والصاحلني من لدن آدم  ،ورمز
الوالء والرباء هبجر بيوت الطواغيت املخلوقات إىل بيت رب العزة ،ومن مل يدخل بيته يف
الدنيا بغري عذر جدير بأن ال يدخل بيته األبدية يوم القيامة ،والطواف سؤال للضيافة ولسان
حـال يـنادي أن ال ملجـأ وال منجـا منك إال إلـيك ،ووكـلت املطـايـا وضـعفت األبدان وتعبت
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األقدام وجئنا ببضاعة مزجاة فأوف لنا الكيل وتصدق علينا وأنت أرحم الرامحني.
ومعنى السعي بني الصفا واملروة :إمتثال لألمر واتباع لألم الصاحلة وركض يف طلب
الرضا وتشمري لطلب األجر وكدح جلمع احلسنات وحط السيئات ورفع للدرجات.
ومعنى الوقوف بعرفة :التقاء األرض بالسامء ،وتساوى الرؤوس وقتل الكربياء و ذبح
الّش ك عىل الصعيد ورمز فال تقديس وال تعظيم وال تبجيل إال للواحد القهار.
وجتديد للميثاق ،قال تعاىل ﴿ :ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ
ﭱ ﭲ ﭳﭴ ﭵ ﭶﭷ ﭸﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ

ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ﴾ [األعراف :

 ،[201وتذكري بموقع نزول إمتنان اهلل تعاىل وفضله بتكميل الدين وإمتام نعمه يف نزول اآلية
﴿ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅﮆ ﮇ ﮈ ﮉ
ﮊ ﮋ ﮌ ﮍﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ﴾ [املائدة .[3 :
املبيت بالزدلفة :تذكري بمرور أول ليلة عىل الوالدين البّشية يف األرض وحمنتهام بعد
طردمها من اجلنة كام قيل.
الرمي :قذف الباطل ورجم الضالل ،والنضال أمام دعاوي الّش ومصارعة اإلحلاد ورواد
اإلنحراف وأساطني الفجور.
وأسوة بإبراهيم  يف تطبيق أمر اهلل تعاىل سمعا وطاعة دون الشك والرياء وهو رمز
اإلخالص واملتابعة باليقني ،و نرجم شياطني اإلنس واجلن كام رجم اهلل تعاىل إبليس ولعنه
وأبعده من اجلنة وصفوف الطاهرين.
النحر :التضامن مع إبراهيم  يف فداء اإلبن وقول اهلل تعاىل ﴿ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ
ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ﴾ ]األنعام  .[261 :وموسم للقرابني وشكر عىل نعامئه وهدية
وإطعام لضيوف بيت الرمحن.
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احللق :تفاؤل بحط السيئآت وخلع رداء الذنب والتجرد من املايض ،إىل آخر املعاين
الروحية التي مل يقدر أن يعرب عن كل جوانبها قلب املؤمن ،وكان من عادة علامء اإلسالم
التأليف يف مناسك احلج بوجه خمصوص لبيان أحكام هذا الركن العظيم وما يتعلق به من
مفاهيم وآداب يف هذا السفر.
ومن أحد هؤالء املعارصين الشيخ (عبداةلعزيز بن عبداَّلل بن باز)  ، vقد ألف رسالة
قيمة خمترصة ،باسلوب علمي رائع يبدأ من أول مايتعلق باحلاج واحلج والعمرة والزيارة
واآلداب والذكر يف هذا السفر.
وكان  vطبع هذه الرسالة عام ( )2363اهلجري املوافق لعام ( )2323امليالدي ،ومنذ
ذلك الوقت أختريت هذه الرسالة أن تطبع عليها بآالف النسخ وتوزع عىل احلجاج سنويا.
يرجع ذلك إىل شخصية الشيخ  vحيث كان منهجه اإلس تدالل والبحث التحقيقي وراء
األقوال واملرويات وعدم اإللتزام بآراء مذهبية ولذلك جعل ملوضوع الرسالة قوة علمية ذات
طابع فقهي وصيغ أصولية.
وكان  vهذا أسلوبه يف كل كتاباته مع صفاء عقيدته ،وال عجب فهذه ميزة علامء أهل
السنة وهم بحق أهل العلم والعدل واإلنصاف.
ولذلك أ خرتت أن أرشح هذه الرسالة بأقوال علامء أهل السنة رمحهم اهلل تعاىل من
املحققني وغريهم و أ وردت مايتعلق باملوضوع من األحاديث واملرويات وأقوال السلف
الصالح رمحهم اهلل تعاىل لزيادة البيان والتوضيح ألكثر حتى جيد لدى الطالب العلم البصرية
واليقني يف شأن املسألة.

مُقَدِّمَةُ

9

وكان الشيخ قد ألف الرسالة بشكل الفصول ومجع حتت كل فصل مايتعلق به ،وكان
جمموع الفصول ستة عّش فصال كام ييل:
 -1فصل يف أدلة وجوب احلج والعمرة واملبادرة إىل أدائها.
 -2فصل يف وجوب التوبة من املعايص واخلروج من املظامل.
 -3فصل فيام يفعله احلاج عند وصوله إىل امليقات.
 -4فصل جيوز للمرأة أن حترم بام شاءت من الثياب.
 -5فصل يف املواقيت املكانية وحتديدها.
 -6فصل يف حكم من وصل إىل امليقات يف غري أشهر احلج.
 -7فصل يف حكم حج الصبي الصغري ،هل جيزئه عن حجة اإلسالم.
 -8فصل يف بيان حمظورات اإلحرام وما يباح فعله للمحرم.
 -9فصل يف احلاج عند دخول مكة وبيان مايفعله بعد دخول املسجد احلرام.
 -11فصل يف حكم اإلحرام باحلج يوم الثامن من ذي احلجة واخلروج إىل منى.
 -11فصل يف بيان أفضلية مايفعله احلاج يوم النحر.
 -12فصل يف وجوب الدم عىل املتمتع والقارن.
 -13فصل يف وجوب األمر باملعروف عىل احلجاج وغريهم.
 -14فصل يف إستحباب التزود من الطاعات.
 -15فصل يف أحكام الزيارة وآداهبا.
 -16فصل يف إستحباب زيارة مسجد قباء والبقيع.
وكنت تابعت فصول الشيخ يف الّشح ووقفت مايلزم الوقوف ومجعت نقول أهل العلم
من القدم آء حتى املعارصين ليحيط القارئ بام يتعلق باملسألة ،وزدت بعض العناوين املّشوحة
رجاء إستكامل وإستغناء املوضوع وتقليل املعانات عىل كاهل القارئ يف مجع املصادر ،وعملت
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عىل عزو األحاديث واآل ثار وأقوال السلف من مصادرها ونقل خترجيات املحققني عليها ،بام
أرى أن يطمئن قلب القارئ هبا.
واملرجو من اهلل تعاىل أن أكون قد قدمت خطوة يف إستفادة طلبة العلم يف هذه الرسالة،
وسببا لتقليل بعض اخلالفات اإلجتهادية ،وجوابا لبعض األسئلة التي تسبب اجلدال
والتشاجر املنهي عنها خاصة يف موسم احلج.
ومن املعلوم أن كل كتابة معدوم الكامل إال كتاب اهلل تعاىل ،والنقص من سامت البّش ومع
ذلك فلقارئيه غنمه وعىل مؤلفه غرمه وله فائدته وعليه عائدته.
ولكن أسأل اهلل تعاىل أن يتقبل هذا العمل وجيعله خالصا لوجهه الكريم وأن يغفر يل اخلطأ
والتقصري وأدعوا اهلل  أن يغفر لشيخنا وأن يتغمده من رمحته وأن يسن جزاءه عىل ماقام
بخدمة اإلسالم واملسلمني وصار سببا هلذا العمل مني.
وأدعوا اهلل تعاىل أن جيعل للجميع حجا مربورا وسعيا مشكورا وذنبا مغفورا وعمال
خالصا متقبال عنده إنه سميع جميب.

صحِْب ِه أَجْمَعِنيَ ،وَمنْ َتَب َع ُهمْ
م وَبَارك َعلَى نَِبيَِّنا حممدٍَ ،و َعلَى آلِ ِه َو َ
صلَّى اهلل وَ َسلَّ َ
َو َ
م الْدِّينِ
ِبِإحْ َسانٍ ِإىل يَوْ ِ

كَتَبَهُ
أَمحد مَالَّ فَائِق َسعِيد
السليمانية  /العراق
 / 7شعبان  7247 /هـ
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إن احلمد هلل نحمده ونستعينه ،ونستغفره ،ونعوذ باهلل من رشور أنفسنا وسيئات أعاملنا ،من
هيده اهلل فال مضل له ،ومن يضلل اهلل فال هادي له ،وأشهد أن ال إله إال اهلل وحده ال رشيك
له ،وأشهد أن حممدا عبده ورسوله.
أما بعد:
قال فضيلة الشيخ (عبدالعزيز بن عبداهلل بن باز)  vيف رسالته

()1

املشهورة بإسم

(التحقيق واإليضاح لكثري من مسائل احلج وال ُعمرة والزيارة عىل ضوء الكتاب والسنة) بعد
احلمد والثناء والصالة والسالم عىل رسول اهلل  فهذه رسالة خمترصة يف احلج وبيان فضله
وآدابه وما ينبغي ملن أراد السفر ألدائه وبيان مسائل كثرية مهمة من مسائل احلج والعمرة
والزيارة عىل سبيل اإلختصار واإليضاح قد حتريت فيها ما دل عليه كتاب اهلل وسنة رسول اهلل
 ،مجعتها نصيحة للمسلمني وعمال بقول اهلل تعاىل﴿ :ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ﴾
[الذاريات ،[55 :وقوله تعاىل ﴿ :ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ
ﭛ﴾ [آل عمران ،[781 :وقوله تعاىل﴿ :ﯭ ﯮ ﯯ ﯰ﴾ [املائدة.[2 :
وكام يف احلديث الصحيح عن النبي  أنه قال « :الدين النصيحة ثالث ًا ،قيل ملن يا رسول
اهلل؟ قال :هلل ولكتابه ،ولرسوله ،وألئمة املسلمني وعامتهم »(.)2
( )7وقد طبعت هذه الرسالة ألول مرة يف سنة  7131هـ املوافق  7491م كام قال فضيلته يف مقدمته ولكن بعد مرة األوىل قام ببسط
بعض املسائل والزيادة فيها كام أشار إىل ذلك بقوله ( ثم إين بسطت مسائله بعض البسط وزدت فيه من التحقيقات ما تدعوا له
احلاجة ورأيت إعادة طبعه لينتفع به من شاء اهلل من العباد) وحلد كتابتي هذه الصفحات طبعت منها عرشون طبعة بأعداد
كبرية ألختصارها واحاطتها باملواضيع املهمة.
( )2رواه مسلم (.)55

11

َشرْحُ رِسَالَةُ  :التَّحْقِيقُ واإلِضَاحُ لِكَثِريٍ مِن مَسَائِلِ الْحَجِّ وَاْلعُ ْمرِّة وَالْزِّيَارةِ

ِِ
ني َف َل ْي َس ِمن ُْه ْم،
وروى الطرباين عن حذيفة  أن النبي  قالَ « :م ْن ََل ْ َ َْيت ََّم ب ِ َأ ْم ِر املُْ ْسلم َ
ِِ
َاصحا هللَِّ ولِرسولِ ِه ولِكِتَاب ِ ِه و ِ ِ ِ ِ ِ
ومن ََل يصبِح ويم ِ ِ
ني َف َل ْي َس ِمن ُْهم »(.)1
إل َمامه ول َع َّامة املُْ ْسلم َ
َ
سن ً
َ َ ُ
ََ ْ ُْ ْ ْ َُْ
واهلل املسؤول أن ينفعني هبا واملسلمني وأن جيعل السعي فيها خالصا لوجهه الكريم وسببا
للفوز لديه يف جنات النعيم إنه سميع جميب وهوحسبنا و نعم الوكيل.

عبد العزيز بن عبد اهلل بن باز
مفتي عام اململكة العربية السعودية
ورئيس هيئة كبار العلامء
وإدارة البحوث العلمية واإلفتاء

( )7رواه الطرباين يف " األوسط " (.)1911
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يف أَدَِّلةِ وُجُوبِ احلَ ِّج والْعُ ْمرَةِ واملُبَادَرَةُ إىل أَدَائِهِمَا
إذا عرف هذا فاعلموا وفقني اهلل وإياكم ملعرفة احلق واتباعه ،أن اهلل عز وجل
قد أوجب عىل عباده حج بيته احلرام وجعله أحد أركان اإلسالم اخلمسة ..........
َدَائِهِمَا :إذا عَرف هذا
َج والْعُمْرَةِ واملُبَادَرَةُ إىل أ
ِلةِ وُجُوبِ احل ِّ
َدَّ
َصلٌ يف أ
قوله « :ف
َين اهلل وإيَاكُم لِمعرفةِ احلقِ واتباعهِ.» ... ،
فا ْعَلموا وفق
كلمة (احلج) بفتح احلاء وكرسها ،قاله ابن دقيق العيد يف رشح العمدة :قال الصنعاين يف
رشحه :أقول :قال القايض :بالفتح املصدر وبكرسها وفتحها مع ًا اإلسم.
قال املباركفوري  vيف رشح الرتمذي :نقل الطربي أن الكرس لغة أهل النجد والفتح
لغريهم.
قال الطربي  :)1( vقرأ أهل املدينة والعراق بالكرس وقرأ مجاعة آخر بالفتح ،مها لغتان
معروفتان للعرب فالكرس لغة أهل النجد والفتح لغة أهل العالية (أرض بناحية املدينة مما ييل
نجد) ومل نر أحد من أهل العربية أدعى فرق ًا بينهام يف معنى والغريه فهام قراءتان قد جاءتا جميء
احلجة مصيب يف قراءته.
احلج لغة :القصد.
وقال الشوكاين  :)2( vويطلق أيض ًا عىل العمل وعىل اإلتيان مرة بعد ُأخرى.
( )1جامع البيان جـ3ص 62آية  79آل عمران.
( )6نيل األوطار جـ3ص.696
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وقال اخلليل :كثرة القصد إىل مع َّظم.
وقال النووي  :)1( vاحلج يف اللغة القصد فيه تكرار من جهة اإلشتقاق ال األمر.
سمي الطريق
قال الصنعاين  :)2( vالقصد يف اللغة :أقول أي قصد اليشء وإتيانه ومنه
َّ
حمج ة ألنه موضع الذهاب واملجئ ويسمى دليل اخلصم حجة ومنه يف اإلشتقاق األكرب
َّ
(احلاجة) وهوما يقصد ويطلب للمنفعة.
وقال الشنقيطي  :)3( vقوله حيجون يعني يكثرون قصده واإلختالف إليه والرتدد عليه،
وهذا من دعاء إبراهيم  كام قال ابن كثري  :)4( vإبراهيم حيث قال يف دعائه [ﮒ
ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ] ]إبراهيم .[39 :فليس أ حد من أهل اإلسالم إال وهو حين إىل رؤية
الكعبة والطواف فالناس يقصدوهنا من سائر اجلهات واألقطار.
ويف الرشع :قال ابن الدقيق يف أحكام األحكام :قصد خمصوص إىل حمل خمصوص عىل وجه
خمصوص.
قال الشيخ العثيمني  :)5( vويف الرشع :التعبد هلل عزوجل بأداء املناسك عىل ماجاء يف
سنة رسول اهلل .
وقول بعض الفقهاء يف تعريفه :قصد مكة لعمل خمصوص ال شك أنه قارص ألن احلج
أخص مما قالوا ألننا لوأخذنا بظاهره لشمل من قصد مكة للتجارة مث ً
ال ولكن األوىل أن نذكر
يف كل تعريف للعبادة :التعبد هلل  فالصالة النقول إهنا أفعال وأقوال معلومة فقط بل نقول:

( )1رشح مسلم حتت رقم (.)3633

( )3تفسري ابن كثري جـ3ص.671

( )6العدة رشح العمدة جـ3ص.699

( )5الرشح املمتع جـ9ص.9

( )3أضواء البيان يف تفسري آية ( )69احلج.
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.........................................................................................
هي التعبد هلل بأقوال وأفعال معلومة وكذلك الصيام والزكاة.
والفقهاء سموا احلج بإسم (املناسك).
قال ابن تيمية  :)1( vخص احلج بإسم النسك ألنه أدخل يف العبادة والذل هلل من غريه.
قال الشيخ العثيمني  :)2( vاملناسك مجع منسك واألصل أن املنسك مكان العبادة أو
زماهنا ،ويطلق عىل التعبد ﴿ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ﴾ [احلج ،]29 :أي متعبدا يتعبدون فيه وأكثر
أطالق املنسك أوالنسك عىل الذبيحة ﴿ﯔﯕﯖ﴾ [األنعام ]126 :والفقهاء جعلوا املنسك
للحج والعمرة ألن فيها اهلدي والفدية ومها من النسك بمعنى الذبح.
قال ابن العريب املالكي  :)3( vكان احلج معلوما عند العرب مرشوع ًا لدهيم فخوطبوا بام
علموا والزموا ماعرفوا وقد حج النبي  معهم قبل فرض احلج فوقف بعرفة ومل يغري من
رشع إبراهيم ماغريوا حيث كانت قريش تقف باملزدلفة ويقولون نحن أهل احلرم فال نخرج
احلمس ،ومنه قوله تعاىل﴿ :ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯﭰ
منه ونحن
ُ
ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ﴾ [األنفال.]35 :
قال القرطبي  vيف تفسريه :قال ابن عباس كانت قريش تطوف بالبيت عراة يصفقون
الصفري والتصدية التصفيق ،وقال قتادة :املكاء
ويصفرون فكان ذلك عبادة يف ظنهم واملُكاء
ُ
رضب باأليدي والتصدية الصياح وعىل التفسريين ففيه َر ُّد عىل اجلهال الصوفية الذين
ُ
يرقصون ويصفقون و يصعقون وذلك كله منكر متنزه عن مثله العقالء ويشبه فاعله باملرشكني
( )1جمموع الفتاوى جـ19ص.622
( )6الرشح املمتع جـ9ص.9
( )3أحكام القران جـ1ص.331
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فيام كانوا يفعلونه عند البيت.
وقال الشيخ العثيمني  :)1( vوكان الناس يف األول يطوفون عراة بالبيت إالّ من وجد
احلمس من قريش فإنه يستعريه ويطوف به أما من كان من غري قريش فال يمكن أن
ثوبا من ُ
يطوفوا بثياهبم بل يطوفون عراة وكانت املرأة تطوف عارية وتضع يدها عىل فرجها وتقول:
اليوم يبدو بعضه أوكله

ومــابدا منه فــال ِ
أحل ُه

وهلذا روي عن أيب هريرة أيض ًا قال« :بعثني أبوبكر يف تلك احلجة يف املؤذنني الذين بعثهم
يوم النحر يؤذنون بمنى أال حيج بعد العام مرشك واليطوف بالبيت عريان :قال أبو هريرة :فأذن
معنا عيل بمنى يوم النحر برباءة وأال حيج بعد العام مرشك واليطوف بالبيت عريان»(.)2
وأن اهلل تعاىل يقول﴿ :ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ﴾ [احلج ،]69 :وقال تعاىل﴿ :ﭫ
ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ﴾ [التوبة.]3 :
قال الشنقيطي  vيف تفسري آية احلج :واخلطاب يف قوله ﴿ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﴾
إلبراهيم كام هو ظاهر من السياق وهو قول اجلمهور خالف ًا ملن زعم أن اخلطاب لنبينا حممد
 وعىل إبراهيم وسلم وممن قال بذلك احلسن ومال إليه القرطبي ،وقوله ﴿ﮇ ﮈ ﮉ
ﮊ ﴾ أي وأمرنا إبراه يم أن أذن يف الناس باحلج أي أعلمهم وناد فيهم باحلج.
قال ابن العريب املالكي  :)3(vواختلفوا يف كيفية النداء كيف وقعت عىل قولني:

( )1الرشح املمتع جـ9ص.11
( )6رواه البخاري ( ،)327،1266ومسلم (.)1339

( )3أحكام القرآن جـ3ص 612يف تفسري آية  69احلج.
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 .1أنه أمر به يف مجلة الرشائع الدين الصالة والزكاة والصيام واحلج.
 .2أن اهلل أمره أن يرقى عىل أيب قبيس و ُينادي أهيا الناس إن اهلل كتب عليكم احلج فحجوا
فلم تبق نفس إال أبلغ اهلل نداء إبراهيم إليها.
فإن صح به األثر استمر عقيدة واستقر وإال فاألول يكفي يف املعنى.
وقال ابن كثري عىل القول الثاين :هذا مضمون ماورد عن ابن عباس وجماهد وعكرمة وابن
جبري و غري واحد من السلف واهلل أعلم.
وقال حمقق أحكام القرآن (عبدالرزاق مهدي) عىل القول الثاين رواية أخرجه الطربي
( )65232 ،65237عن ابن عباس بأسانيد بعضها صحيح  ،ومصدر ذلك كتب األقدمني.
وقال ابن تيمية  :)1( vواملساجد الثالثة هلا فضل عىل ما سواها فأهنا بناها أنبياء ودعوا
الناس إىل السفر إليها فاخلليل دعا إىل املسجد احلرام وسليامن دعا إىل بيت املقدس ونبينا دعا
إىل الثالثة إىل مسجده واملسجدين ولكن جعل السفر إىل املسجد احلرام فرض ًا واآلخرين
تطوع ًا وإبراهيم و سليامن مل يوجبا شيئ ًا وال أوجب اخلليل احلج وهلذا مل يكن بنو إرسائيل
حيجون ولكن حج موسى ويونس و غريمها وهلذا مل يكن احلج واجب ًا يف أول اإلسالم.
قال الصنعاين  :vثم إن مكة كانت قبل الفتح حتت أيدي الكفار وقد غريوا رشائع احلج
وبدلوا دين إبراهيم وال يتم ملسلم أن يفعل احلج إال كام يفعلونه وهلذا حج أبوبكر سنة تسع يف
ذي القعدة قبل حجه  ومل حيج هو وال أبو بكر احلج الرشعي لعدم إمكان وقته ،وكانت
العرب قد حولت الشهور بسبب ما أ حدثوه من النيسء وقال جماهد يف قوله تعاىل﴿ :ﭑ
ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ﴾ [التوبة ،]39 :قــال :فرض اهلل احلج يف ذي احلجـة وكــــان املرشكـون
( )1جمموع الفتاوى جـ69ص.133
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حيجون يف ذي احلجة تارة ثم يسكتون عن املحرم فال يذكرونه فيسمون املحرم صفر ًا ثم
يسمون رجب ًا مجادي اآلخرة ثم يسمون شعبان رمضان ثم عادوا ملثل هذه القضية فكانوا
َّ
حيجون شهر ًا يف كل عامني حتى وافق حجة أيب بكر اآلخر من العامني يف ذي القعدة ،ثم حج
النبي  سنة عرش يف ذي احلجة(.)1
وذكر العثيمني  :)2( vالسبب الذي مل حيج النبي  يف السنة التاسعة ،قال أنه يف السنة
التاسعة من املتوقع أن حيج املرشكون كام وقع فأراد النبي  أن يؤخر من أجل أن يتمخض
حجه للمسلمني فقط وهذا هوالذي وقع «فإنه أذن يف التاسعة أالّ حيج بعد العام مرشك وال
يطوف بالبيت عريان»(.)3
وهذا ما أشار إليه القرآن بقوله ﴿ :ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ
ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ ﯖﯗ ﯘ ﯙ ﯚ﴾ [التوبة.]32 :
قال القرطبي  :)4( vومعنى قوله تعاىل ﴿ :ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ﴾
وحكمها ٍ
باق عىل ما كانت عليه مل يزهلا عن ترتيبها تغري املرشكني ألسامئها وتقديم املقدم يف
اإلسم منها واملقصود من ذلك ا تباع أمر اهلل فيها ورفض ماكان عليه أهل اجلأهلية من تأخري
أسامء الشهور وتقديمها وتعليق األحكام عىل األسامء التي رتبوها عليه ،ولذلك قال  يف
ِ
وم خـلـق اهللُ
خـطبته يف حـجـة الـوداع« :أهيا الـنـاس إن الـزمـ َ
دار كـهـيئة يـ َ
ان قد استـ َ

( )1ال ُعدَّ ة رشح العمدة جـ3ص.692
( )6الرشح املمتع جـ9ص.11
( )3سبق خترجيه ص.16
( )3اجلامع ألحكام القرآن جـ1ص.163
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ِ
السموات واألرض السنة إثنتا َعرش شهر ًا منها أربعة حرم ثالثة متواليات :ذوالقعدة و ذواحلجة
وحمرم»(.)1
هذه اآلية تدل عىل أن الواجب تعليق األحكام من العبادات و غريها إنام يكون بالشهور
والسنني التي تعرفها العرب دون الشهور التي تعتربها العجم والروم ِ
والقبط وإن مل تزد عىل
اثني عرش شهر ًا ألهنا خمتلفة األعداد منها مايزيد عىل ثالثني ومنها ما ينقص وشهور العرب
التزيد عىل ثالثني وإن كان منها ماينقص والذي ينقص ليس يتعني له شهر وإنام تفاواها من
النقصان والتامم عىل حسب إختالف سري القمر يف الربوج ،وقوله﴿ :ﯘ ﯙ ﯚ﴾ أي
احلساب الصحيح العد ُد املستويف.
الزمان َقد استدار»  ...احلديث .أراد بذلك أن أشهر احلج رجعت إىل
وقوله « :إن
َ
مواضعها وعاد احلج إىل ذي احلجة وبطل النيسء ﴿ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ

ﭕ﴾ [التوبة:

 .]32بيان ملا فعله العرب من مجعها من أنواع الكفر فإهنا أنكرت وجود الباريء (وما الرمحن)
وأنكرت البعث ﴿ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ﴾ [يس ]91 :وأنكر بعثة الرسل فقالوا﴿ :ﯱ ﯲ
ﯳ ﯴ﴾ [القمر .]63 :ومل حيج النبي  فلام كان يف العام املقبل وافق احلج ذا احلجة يف
العرش ووافق ذلك األهلة قوله تعاىل ﴿ :ﮮ ﮯ ﮰﮱ ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ﴾
[البقرة .]117 :أي الزمان احلج عاد إىل وقته األصيل الذي عينه اهلل يوم خلق السموات واألرض
بأصل املرشوعية التي سبق هبا علمه ونفذ هبا حكمه ،حتى ُسمي فيه اإلحرام باحلج
(األهالل).

( )1رواه البخاري ( ،)3226ومسلم (.)1297
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........................................................................................ .
قال ابن العريب املالكي  :)1( vما فائدة ختصيص احلج آخر ًا مع دخوله يف عموم اللفظ
األول وهي أ ن العرب كانت حتج بالعدد وتبدل الشهور فأبطل اهلل تعاىل فعلهم وقوهلم وجعله
مقرونا بالرؤية ،وهبذا كله ما أكده الشيخ اإلسالم ابن تيمية يف الفتاوى(.)2
وإذا علمنا بأن نبينا حممد  عاد الشهور إىل أوقااها احلقيقية وحفظ وطهر الكعبة من
دنس الرشك واملعايص املرشكني ،وجيرنا هذا إىل السؤال من هو أول من أسس بنيان الكعبة وما
هو دور إبراهيم  وإبنه إسامعيل  يف بنائها؟
قال تعاىل﴿ :ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ﴾ [آل عمران.]72 :
قال ابن كثري  :)3( vوروي ابن أيب حاتم عن عيل  يف قوله تعاىل﴿ :ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ
ﮚ﴾ قال :كانت البيوت قبله ولكنه كان أول بيت وضع لعبادة اهلل ،وقال :قام رجل إىل عيل
 فقال :أال حتدثني عن البيت أهـو أول بيت وضع يف األرض قال :ال ،ولكنه أول بيت
وضع فيه الربكة مقام إبراهيم ومن دخله كان آمن ًا.
وقوله تعاىل ﴿ﮛ ﮜ﴾ قال ابن كثري  :vبكة من أسامء مكة عىل املشهور ،وقد ذكروا
لـمكة أسامء كثرية :مكة ،وبكة ،والبيت العتيق ،والبيت احلرام ،والبلد األمني ،واملأمون ،وأم
رحم ،وأم القرى ،والكعبة.
وقيل سميت بذلك ألهنا تبك أعناق الظلمة واجلبابرة بمعنى أهنم يذلون هبا وخيضعون
عندها وقيل ألن الناس تباكون فيها أي يزدمحون.
( )1أحكام القرآن جـ1ص.131
( )6جمموع الفتاوى جـ65ص.12
( )3تفسري إبن كثري جـ1ص.527
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........................................................................................ .
قال قتادة :إن اهلل َبك به الناس مجيع ًا فيصيل النساء أمام الرجال وال يفعل ذلك ببلد غريها،
كذا روى عن جماهد وعكرمة و سعيد بن اجلبري وعمرو بن شعيب ومقاتل وذكر محاد بن سلمة
عن عطاء بن السائب عن ابن جبري عن ابن عباس قال :مكة من الفج والتنعيم وبكة من البيت
إ ىل البطحاء وقال شعبة عن املغرية عن إبراهيم ،بكة البيت واملسجد وكذا قال الزهري وقال
عكرمة يف رواية وميمون بن مهران :البيت وما حوله بكة وما وراء ذلك مكة.
وقال الطربي  :)1( vسميت البقعة بفعل املزدمحني هبا فإذا كان بكة ما وصفنا وكان
موضع إزدحام الناس حول البيت وكان األطواف جيوز خارج املسجد كان معلوم ًا بذلك أن
يكون ما حوله الكعبة من داخل املسجد وإن ما كان خارج املسجد فمكة ال بكة ،وإذا كان
كذلك كان بين ًا بذلك فساد قول من قال بكة :إسم لبطن مكة ومكة إسم للحرم ،وقيل:
(مبارك ًا) ألن الطواف به مغفرة للذنوب ،قال ابن كثري( :أي :موضع مبارك ًا).
قال ابن العريب( :)2والصحيح أنه مبارك من كل وجه من وجوه الدنيا واآلخرة.
قال تعاىل ﴿ :ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ

ﮂ ﮃ ﮄ﴾ [احلج.]62 :
قال ابن كثري  :)3( vفذكر تعاىل أنه ّبوأ إبراهيم مكان البيت أي أرشده إليه وسلمه له
وأذن يف بنائه واستدل به كثري ممن قال إن إبراهيم هو أول من بنى البيت العتيق وأنه مل يبني قبله
كام ثـبت يف الـصحيحني عن أيب ذر قـلت« :يـا رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم أي مسجـد وضع

( )1جامع البيان جـ3ص.13
( )6أحكام القرآن جـ1ص.332
( )3تفسري ابن كثري جـ3ص.672
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........................................................................................ .
أول؟ قال( :املسجد احلرام) ،قلت :ثم أي؟ قال( :بيت املقدس) ،قـلت :كم بينهام؟ قال:
أربعون سنة»(.)1
()2
السدي :إن
وقال يف تفسري اآلية﴿ :ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ﴾ [البقرة ،]169 :وقال ُ

اهلل عزوجل أمر إبراهيم أن يبني البيت هو وإسامعيل فقام هو وإسامعيل واخذا املعاول
اليدريان أين البيت فبعث اهلل رحي ًا فكشف هلام حول الكعبة عن أساس البيت األول فذلك
حني يقول﴿ :ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ﴾﴿ ،ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ﴾ ،فلام بلغا
الركن قال إبراهيم إلسامعيل يابني أطلب يل حجر ًا ،وجاءه جربيل باحلجر األسود من اهلند
وكان أبيض ياقوتة بيضاء مثل الثغامة وكان آدم هبط به من اجلنة فأسود من خطايا الناس.
ويف هذا السياق مايدل عىل أن قواعد البيت كانت مبنية قبل إبراهيم وإنام هدي إبراهيم
إليها وبوئ هلا وقـد ذهب إ ىل هذا ذاهبون كام قال اإلمام عبد الرزاق عن سعيد بن جبري عن ابن
عباس﴿ :ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ﴾ ،قال القواعد التي كانت قواعد البيت قبل ذلك،
وقال البخاري  :vقوله تعاىل﴿ :ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ﴾ القواعد أساسه
ي َأ َّن
وأحدها قاعدة والقواعد من النساء وا حداها قاعدة ،كام يف رواية عائشة َ « :dأ ََل ْ ت ََر ْ
ِ
ِ
ِِ
ِ
الس َالم »(.)3
يم َع َل ْيه َّ
ََصوا َع ْن َق َواعد إ ِ ْب َراه َ
َق ْو َمك ملََّا َبن َُوا ا ْل َك ْع َب َة ا ْقت َ ُ

( )1رواه البخاري ( ،)3322ومسلم ( ،)562والنسائي (.)17
( )6تفسري إبن كثري جـ1ص.635
( )3رواه البخاري ( ،)1513ومسلم ( ،)1333وأمحد ( ،)63169ويف " صحيح ابن حبان " برقم ( ،)3115ويف " سنن
الكربى " للنسائي برقم (.)3127
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........................................................................................ .
قال ابن العريب املالكي  :)1( vقال الناس جعل اهلل إلبراهيم عالمة رحي ًا هبطت حتى
كشفت أساس آدم يف البيت وقيل نصب له ظِ ً
ال عىل قدر البيت فقدره به ،وهذه اجلمل ال
ختتص إال بنص رصيح صحيح.
قال القرطبي  :)2( vوقيل أ ريناه أصله ليبينه وكان قد درس بالطوفان و غريه فلام جاءت
إبراهيم أمره اهلل ببنيانه.
قال الشنقيطي  )3( vيف تفسري آية﴿ :ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ﴾ [البقرة .]169 :ذكر
يف هذه اآلية رفع إبراهيم وإسامعيل القواعد البيت وبني يف سورة احلج أنه أراه موضعه بقوله
[ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ] ]احلج .[62 :أي عينا له حمله وعرفناه به ،قيل دله عليه
بمزنة كأن ظلها قدر مساحته وقيل دله عليه بريح حتى أظهر أساسه القديم فبنى عليه إبراهيم
وإسامعيل.
وسمي اهلل بيته بالعتيق يف قوله﴿ :ﮱ ﯓ ﯔ﴾ [احلج.]67 :
قال ابن تيمية  :)4( vويرون العتيق أفضل من اجلديد ألن العتيق أبعد عن أن يكون بنى
رضار ًا من اجلديد الذي خياف ذلك فيه وعتق املسجد مما ُحي َمدُ به وهلذا قال تعاىل﴿ :ﭸ ﭹ
ﭺ ﭻ ﭼ﴾ [احلج ،]33 :وقال ﴿ :ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ
ﮟ﴾ [آل عمران .]72 :فإن ِقدَ م ُه يقتيض كثرة العبادة فيه و ذلك يقتيض زيادة فضله.
( )1أحكام القرآن جـ3ص.627
( )6اجلامع ألحكام القرآن جـ16ص.32
( )3أضواء البيان جـ1ص.27
( )3جمموع الفتاوى جـ19ص.656
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.........................................................................................
قال الشنقيطي  :)1( vيف املراد بالعتيق هنا للعلامء ثالثة أقوال:
األول :أن املراد به القديم ألنه أقدم مواضع التعبد.
الثاني :أن اهلل اعتقه من اجلبابرة.
الثالث :أن املراد بالعتيق فيه الكرم.
فاعلم أ نه قد دلت آية من كتاب اهلل عىل أن العتيق يف اآلية بمعنى القديم األول وهي قوله
تعاىل﴿ :ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ﴾ [آل عمران .]72 :اآلية مع أن
املعنني اآل خرين كالمها حق ولكن القرآن دل عىل ماذكرنا ،وخريما يفرس به القرآن القرآن،
ويدل عليه مفهو م عام هذه اآلية وقد قال إبراهيم ﴿ :ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ
ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ﴾ [إبراهيم.]39 :
ونقل ابن كثري( )2عن الطربي رواية جماهد و غريه أنه قال :إن اهلل ملا بوأ إلبراهيم مكان
البيت خرج إليه من الشام وخرج معه إسامعيل وأمه هاجر ،فعمد هبام إىل موضع احلجر
فأنزهلام فيه وأمر هاجر أم إسامعيل أن تتخذ فيه عريش ًا فقال﴿ :ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ
ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ﴾ [إبراهيم .]39 :و َيدل هذه الرواية أنه قال﴿ :ﮌ ﮍ ﮎ﴾
ملا كانت البيت بقي فيها أساس وقواعد قديمة ،ولكن أشار ابن كثري وقال( :)3وهذا يدل عىل
أن هذا دعاء ثاين بعد الدعاء األول الذي دعا به عندما وىل عن هاجر وولدها و ذلك قبل بناء
البيت وهذا كان بعد بنائه.
( )1أضواء البيان جـ5ص.392
( )6تفسري ابن كثري يف تفسري آية  169البقرة.
( )3تفسري ابن كثري جـ6ص 913يف تفسري آية  39إبراهيم.
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قال اهلل تعاىل ﴿ :ﮬﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱﯓ ﯔ ﯕ﴾ ...............
قوله « :قال اهلل تعاىل ﴿ :ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﯓ ﯔ ﯕﯖ ».
قال ابن كثري  :)1( vهذه آية وجوب احلج عند اجلمهور وقيل بل هي قوله[ :ﮱ ﯓ
ﯔ ﯕ] ]البقرة [172 :واألول أظهر وقد وردت األحاديث املتعددة بأنه أحد أركان اإلسالم
ودعائمه وقواعده وأمجع املسلمون عىل ذلك إمجاع ًا رضوري ًا.
قال ابن احلجر  :)2( vووجوب احلج معلوم من الدين بالرضورة.
قال الشيخ العثيمني  :)3( vفإن احلج ركن من أركان اإلسالم وفرض بإمجاع املسلمني
كام يف اإلمجاع إلبن املنذر ص.35
قال ابن العريب املالكي  :)4(vقال علامؤنا هذا (أي اآلية :وهلل عىل الناس )..من أوكد
الفاظ الوجوب عند العرب إذ قال العريب لفالن عيل كذا فقد وكده وأوجبه قال علامؤنا ،فذكر
اهلل سبحانه احلج بأبلغ الفاظ الوجوب تأكيد ًا حلقه وتعظي ًام حلرمته وتقوية لفرظه.
وهذا ما أوكده الشوكاين( :)5الالم يف قوله (هلل) هي التي يقال الم اإلجياب واإللزام ثم زاد
هذا املعنى تأكيد ًا حرف(عىل) فأنه من أوضح الدالالت عىل الوجوب عند العرب.
فذكر اهلل سبحانه احلج بأبلغ مايدل عىل الوجوب تأكيدا بحقه وتعظي ًام حلرمته ،قيل أنه عرب
بلفظ الكفر عن ترك احلج تأكيد ًا لوجوبه وتشديد ًا عىل تاركه كام قال تعاىل[ :ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ
ﯛ ﯜ ﯝ] ]آل عمران.[79 :
( )1تفسري إبن كثري جـ1ص.511
( )6فتح الباري جـ3ص 316كتاب احلج.
( )3الرشح املمتع جـ9ص.1
( )3أحكام القرآن جـ1ص 331يف آية  79آل عمران.

( )5أنظر الفتح القدير جـ1ص.323
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.........................................................................................
ويدل عىل مضمون وجوب احلج قوله تعاىل  [ :ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ] ]احلج:

ِ
 .[69كام قال الشنقيطي  :)1( vواخلطاب يف قوله ( َو َأ ْ
الناس) إلبراهيم كام هو ظاهر من
ذن ِيف
السياق وهوقول اجلمهور.
فقوله [ﮇ ﮈ ﮉ] ،أي وأمرنا إبراهيم أن أذن يف الناس باحلج أي أعلمهم ،ففي
هذه اآلية دليل عىل وجوب احلج وعىل قول اجلمهور فوجوب احلج بام عىل هذه األمة مبني
عىل أن الرشع من قبلنا رشع لنا كام أوضحناه( :)2أن التحقيق الذي عليه اجلمهور ودلــت عليه
نصوص الرشع أن كل ماذكر لنا يف كتابنا و سنة نبينا  مما كان رشعا ملن قبلنا أنه يكون رشع ًا
لنا من حيث أنه وارد يف كتابنا و سنة نبينا حممد  المن حيث إنه كان رشع ًا ملن قبلنا ألنه
ماقص علينا يف رشعنا إال نعترب به ونعمل بام تضمن والنصوص الدالة عىل هذا كثرية جد ًا
وألجل هذا أمر اهلل يف القرآن العظيم يف غري ما آية باإلعتبار بأحواهلم َو ِوبخ من مل يعقل ذلك.
وقال( :)3ما ثبت برشعنا أنه كان رشع ًا ملن قبلنا مل يبني لنا يف رشعنا أنه مرشوع لنا وال غري
مرشوع لنا وهوالذي قدمنا أن التحقيق كونه رشع ًا لنا وهومذهب اجلمهور.
وقال( :)4مع أنه (أي :وجوب احلج) دلت آيات آخر عىل أن اإلجياب املذكور عىل لسان
إبراهيم وقع مثله أيض ًا عىل لسان نبينا حممد  كقوله تعاىل ﴿ :ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ﴾
[آلعمران .]79 :وقوله تعاىل[ :ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ] ]البقرة ،[172 :وقوله تعاىل[ :ﮅ ﮆ ﮇ
ﮈ ﮉ ﮊﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ] ]البقرة.[151 :
( )1أنظر األضواء جـ5ص.33
( )6أنظر األضواء يف سورة املائدة جـ6ص.52
( )3أضواء البيان جـ6ص.53

( )3أضواء البيان يف سورة احلج آية .69
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﴿ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﴾ ]آل عمران .[79 :
قال القرطبي  :)1( vوقالوا وأما اآلية فال حجة للوجوب ألن اهلل سبحانه إنام قرهنا يف
وجوب اإلمتام ال يف اإلبتداء ،كام سنذكره إن شاء اهلل يف وجوب العمرة.
قوله « :قال اهلل تعاىل﴿ :ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ﴾ ]آل عمران .» [79 :
قال الطربي يف تفسريها(" :)2يعني بذلك جل ثناؤه" ومن جحد ما ألزمه اهلل من فرض حج
بيته فأنكره وكفر به فإن اهلل غَ نِي عنه وعن حجه وعمله وعن سائر خلقه من اجلن واإلنس كام
قال ابن عباس ( cمن كفر) من زعم أنه ليس بفرض عليه ،وعن الضحاك :من جحد
احلج وكفر به ،وعن عطاء :من جحد به ،وقال آخرون :كفره به تركه إياه حتى يموت ،وأوىل
التأويالت بالصواب يف ذلك قول من قال معنى (وكفر به) ومن جحد فرض ذلك وأنكر
وجوبه فإن اهلل غني عنه وعن حجه وعن العاملني مجيع ًا.
ونقل القرطبي()3رواية مرفوع ًا ولكن حمققه عبدالرزاق مهدي قال :الصواب أنه من قول
ابن عباس بلفظ « :من حج ال يرجوا ثواب ًا أو جلس ال خياف عقاب ًا فقد كفر به ».
قال الشنقيطي  :)4( vرصح يف هذه اآلية أنه غَ نِي عن خلقه وأن كفره ما كفر منهم
اليرضه شيئ ًا ،كام قال تعاىل[ :ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ
ﮆ] ]إبراهيم .[1 :فاهلل تبارك وتعاىل يأمر اخللق وينهاهم ال ألنه ترضه معصيتهم وال تنفعه
طــاعتهم بل نفع طــاعتهم هلم ورضر مـعـصيتهم عـليهم كام قـال تـعاىل[ :ﮭ ﮮ ﮯ
( )1أنظر اجلامع ألحكام القرآن جـ6ص 329يف تفسري آية  172البقرة.
( )6جامع البيان جـ3ص.32
( )3اجلامع ألحكام القرآن جـ3ص.151
( )3أضواء البيان جـ1ص 662يف تفسري آية  79آل عمران.
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.........................................................................................
ﮰﮱ ﯓ ﯔ ﯕ] ]اإلرساء.[9 :
و ثبت يف صحيح مسلم فيام يرويه عن ربه« :يا عبادي أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم
كانوا عىل اتقى قلب رجل واحد منكم مازاد ذلك يف ملكي شيئا ياعبادي لو أن أولكم وآخركم
و إنسكم وجنكم كانوا عىل أفجر قلب رجل منكم مانقص ذلك من ملكي شيئ ًا»(.)1
وقوله تعاىل ﴿ :ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ﴾ بعد قوله ﴿ :ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ﴾
يدل عىل أن من مل حيج كافر واهلل غني عنه.
قال ابن تيمية  :)2( vوهلذا تنازع العلامء يف تكفري من يرتك شيئ ًا من هذه الفرائض األربع
بعد اإلقرار بوجوهبا فأما الشهادتان إذا مل يتكلم هبام مع القدرة فهوكافر بإتفاق املسلمني
وهوكافر باطن ًا وظاهر ًا عند سلف األمة وأئمتها ومجاهري علامئنا ،وأما الفرائض األربع فإذا
جحد وجوب يشء منها بعد بلوغ احلجة فهو كافر وكذلك من جحد حتريم يشء من املحرمات
الظاهرة املتواتر حتريمها ،وأما مع اإلقرار بالوجوب إذا ترك شيئا من هذه األركان األربعة ففي
التكفري أقوال للعلامء:
أحدها :أ نه يكفر برتك واحد من األربعة حتى احلج.
والثاني :أ نه اليكفر برتك يشء من ذلك مع اإلقرار بالوجوب.
والثالث :اليكفر إال برتك الصالة.
وهذه املسألة هلا طرفان:
أحدهما :يف إثبات الكفر الظاهر.
( )1رواه مسلم (.)55
( )6جمموع الفتاوى جـ9ص.391
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والثاني :يف إثبات الكفر الباطن.
وقد تبني الدين البد فيه من قول وعمل وأنه يمتنع أن يكون الرجل مؤمن ًا باهلل ورسوله
بقلبه أو بقلبه ولسانه ومل يؤد واجبا ظاهر ًا ،ومن قال بحصول اإليامن الواجب بدون فعل يشء
من الواجبات سواء جعل تلك الواجبات الزم ًا له أوجزء منه فهذا نزاع لفظي كان خمطئ ًا خطأ
بين ًا وهذه بدعة اإلرجاء التي أعظم السلف واألئمة الكالم يف أهلها.
وقال( :)1فهذا املوضع ينبغي تدبره فمن عرف إرتباط الظاهر بالباطن زالت عنه الشبهة يف
قر بالوجوب وامتنع عن الفعل اليقتل أويقتل
هذا الباب وعلم أن من قال من الفقهاء :إنه إذا أ َّ
مع إسالمه فإنه دخلت عليه الشبهة التي دخلت عىل املرجئة واجلهمية واملمتنعون من قتل هذا
من الفقاء بنوه عىل قوهلم (أن األعامل ليست من اإليامن) وقد تقدم أن جنس األعامل من لوازم
إيامن القلب وأن إ يامن القلب التام بدون يشء من األعامل الظاهرة ممتنع سواء جعل الظاهر من
ٍ
وحينئذ فإذا كان العبد يفعل بعض املأمورات ويرتك بعضها
لوازم اإليامن أو جزء من اإليامن،
كان معه من اإليامن بحسب مافعله واإليامن يزيد وينقص وجيتمع يف العبد إيامن ونفاق وجتري
عليهم أحكام اإلسالم الظاهرة يف املواريث ونحوها من األحكام فإن هذه األحكام إذا جرت
عىل املنافق املحض كإبن ُأيب وأمثاله من املنافقني فألن جتري عىل هؤالء أوىل وأحرى وبيان هذا
املوضوع مما يزيل الشبهة فإن كثري ًا من الفقهاء يظن أن من قيل :هو كافر فإنه جيب أن جتري
عليه أحكام املرتد ردة ظاهرة فال يرث واليورث واليناكح حتى أجروا هذه األحكام عىل من
كفروه بالتأويل من أهل البدع وليس األمر كذلك فإنه ثبت أن الناس كانوا ثالثة أصناف:
مؤمن وكـافر ومظهر للكـفر ومنافـق مظهر لإلسالم مبطن للكـفر وكأن يف املنـافـقني من يعلمه
( )1جمموع الفتاوى جـ9ص.395
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ويف الصحيحني عن ابن عمر أن النبي  قالُ « :بني اإلسالم عىل مخس:
شهادة أن ال إله إال اهلل ،وأن حممد ًا رسول اهلل ،وإقام الصالة ،وإيتاء الزكاة ،وصو ُم
رمضان ،وحج بيت اهلل احلرام».
الناس بعالمات ودالالت بل من اليشكون يف نفاقه ومن نزل القرآن ببيان نفاقه كإبن ُأيب
وأمثاله ومع هذا فلام مات هؤالء ورثهم ورثتهم املسلمون وكان إذا مات هلم ميت آتوهم
مرياثه وكانت تعصمهم دماؤهم حتى تقوم السنة الرشعية عىل أحدهم بام يوجب عقوبته.
وقال اإلمام الطحاوي  :)1( vوال ُنكفر أحد ًا من أهل القبلة بذنب ما مل يستحله وال
نقول :ال يرض مع اإليامن ذنب ملن عمله ،وقال إبن أيب العز( :)2فمن عيوب أهل البدع تكفري
بعضهم بعض ًا ومن ممادح أهل العلم أهنم خيطئون وال يكفرون.
قوله « :ويف الصحيحني عن ابن عمر أن النبِي  قال :بُين اإلسالم على مخس:
شهادة أن ال إله إال اهلل ،وأن حممداً رسول اهلل ،وإقام الصالة ،وإيتاء الزكاة ،وصو ُم
رمضان ،وحج بيت اهلل احلرام ».
قال ابن احلجر  :)3(vمل يذكر اجلهاد ألنه فرض كفاية وال يتعني إال يف بعض األحوال
وأعزب ابن بطال فزعم أن هذا احلديث كان أول اإلسالم قبل فرض اجلهاد وفيه نظر بل هو
خطأ ألن فرض اجلهاد كان قبل وقعة بدر ،وبدر كانت يف رمضان يف السنة الثانية وفيها فرض
الصيام والزكاة بعد ذلك واحلج بعدذلك عىل الصحيح وقع هنا تقديم احلج عىل الصوم وعليه
بني البخاري ترتيبه لكن وقع يف مسلم عن ابن عمر  cبتقديم الصوم عىل احلج قال فقال
رجل« :واحلج والـصيـام رمضـان؟ فـقال ابن عمر ال ،صيـام رمـضان واحلج هكذا سمعـت من

( )1العقيدة الطحاوية جـ6ص.336
( )6رشح العقيدة الطحاوية ص.337

( )3فتح الباري جـ1ص 27يف رشح حديث رقم (.)1
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رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم »( .)1فتنويعه دال عىل أنه روي باملعنى.
قال النووي  :)2( vواألظهر واهلل أعلم أنه حيتمل أن ابن عمر سمعه من النبي 
مرتني.
وقال ابن صالح  :vحمافظة ابن عمر  cعىل ما سمعه من رسول اهلل  وهنيه عن
عكسه تصليح حجة لكون الواوتقتيض الرتتيب وهو مذهب كثري من الفقهاء ومن قال
التقتيض الرتتيب وهو املختار وقول اجلمهور ،بل ألن فرض صوم رمضان نزل يف السنة الثانية
من اهلجرة ونزلت فريضة احلج سنة ست وقيل سنة تسع.
وذكر إحتامالت منها رواية باملعنى ترصف التقديم والتأخري ولكن رده النووي بأن
الروايتني قد ثبتا يف الصحيح فالجيوز إبطال أحدمها وأن فتح باب اإلحتامل التقديم والتأخري
هذا قدح يف الرواة والروايات فإنه لو فتح ذلك مل يبق لنا وثيق بيشء من الروايات إال قليل.
وقال ابن تيمية  :)3(vفلام كان يف بعض األحاديث ذكر بعض األركان دون بعض أشكل
الر واة اخترص بعضهم احلديث الذي
ذلك عىل بعض الناس فأجاب بعض بأن سبب هذا أن ُّ
عن يف الرواة ونسبة هلم إىل الكذب ،ولكن عن هذا
رواه وليس األمر كذلك فإن هذا َط ُ
جوابان:
أحدهما :أن النبي  أجاب حسب نزول الفرائض.
الثاني :أنه كان يذكر يف كل مقام مايناسبه فيذكر تارة الفرائض الظاهرة التي تقاتل عىل
تركها الطائفة املمتنعة كالصالة والزكاة ويذكر تارة ماجيب عىل السائل فمن أجابه بالصالة

( )1رواه مسلم (.)111
( )6رشح صحيح مسلم جـ1ص.131

( )3جمموع الفتاوى جـ9ص.321
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وروي سعيد يف سننه عن عمر بن اخلطاب  أنه قال« :لقد مهمت أن أبعث
ُ
رجاالً إىل هذه األمصار فينظروا كل من كان له جدة ومل حيج فيرضبوا عليه اجلزية،
ماهم بمسلمني ماهم بمسلمني».
وروي عن عيل  أنه قال« :من قدر عىل احلج فرتكه فال عليه أن يموت هيود ّياً
أو نرصانيّ ًا».......................................................................... .
والصيام مل يكن عليه زكاة يؤدهيا ،وهكذا.
قوله :وروي سعيد يف سننه عن عمر بن اخلطاب  أنه قال « :لقد هممت أن أبعث
رجاالً إىل هذه األمصار فينظروا كل من كان له جدة ومل حيج فيضربوا عليه اجلزية،
ماهم مبسلمني ماهم مبسلمني ».
و ذكر ابن كثري( )1رواية قال :وقد روى أبوبكر اإلسامعييل احلافظ من حديث أيب عمرو
األوزاعي :حدثني إسامعيل بن عبيد اهلل بن أيب املهاجر حدثني عبدالرمحن بن غنم أنه سمع
عمر بن اخلطاب يقول« :من أطاق احلج فلم حيج فسواء عليه هيود ّي ًا مات أو نَصان ّي ًا» وهذا
إسناد صحيح إىل عمر بن اخلطاب .
وقال احلافظ  :vوله طريق صحيحة إال أ هنا موقوفة عن عمر بن اخلطاب ،ثم ذكر رواية
سعيد والبيهقي( .)2ونقل الشوكاين عن السيوطي أنه قال إسناده صحيح(.)3
قوله :وروي عن علي  أنه قال « :من قدر على احلج فرتكه فال عليه أن ميوت
يهود ّياً أو نصرانيّاً ».
قال الشنقيطي  :vوقد روي عن النبي « :من ملك زاد ًا أو راحلة وَل حيج ببيت اهلل
( )1تفسري إبن كثري جـ1ص 513يف تفسري آية  79آل عمران.
( )6التلخيص (.)362/6

( )3فتح القدير جـ1ص 325يف تفسري آية  79آل عمران.
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فال يرضه مات هيود ّي ًا أو نَصان ّي ًا » وهوحديث ضعيف ضعفه غري واحد ،وقد صح عن عمر
بن خطاب  أنه قال « :من أطاق احلج فلم حيج فسواء مات هيود ّي ًا أو نَصان ّي ًا » رواية عيل
وأيب أمامة « من ملك زاد وراحلة.)2( )1(» ...،
وقال الشوكاين  :vوقد روي عن عيل موقوف ًا ومل يرو مرفوع ًا من طريق أحسن من هذا
وقال املنذري طريق أيب أمامة عىل ما فيها أصلح من هذه و ذكره :عن سعيد بن منصور يف سننه
وأمحد وأيب يعىل والبيهقي بلفظ « :من َل حيبسه مرض أوحاجة ظاهرة أومشقة ظاهرة أو سلطان
ليم ْت إن شاء هيود ّي ًا وإن شاء نَصان ّي ًا » عن جابر .وقد روي من طريق ثالثة
جائر فلم حيج َف ُ
عن أيب هريرة رفعه عند أيب عدي ( )316/3بلفظ « من مات وَل حيج حجة اإلسالم يف غري
ٍ
فليمت أي امليتتني شاء إما هيود ّي ًا أو نَصان ّي ًا »،
وجع حابس أو حاجة ظاهرة أو سلطان
جائر ُ
وهذه الطرق يقوي بعضها بعض ًا وبذلك يتبني جمازفة ابن اجلوزي يف ِ
عده هلذا احلديث من
املوضوعات ( )627/6فإن جمموع تلك الطرق اليقرص عن كون احلديث حسن ًا لغريه وهو
حمتج به عند اجلمهور وال يقدح يف ذلك قول العقييل والدارقطني (ال يصح يف الباب يشء)
ألن نفي الصحة اليستلزم نفي احلسن(.)3
ونقل املباركفوري( )4قول احلافظ إبن احلجر يف التلخيص ( )362/6قال احلافظ :بعد ذكر
هذه الـطرق مع ألـفاظها وله طريـق صحيحة إال أهنا موقوفة رواها سعيد بن املنصور والبيهقي
عن عمر بن اخلطاب ،قـلت (أي :احلافظ) وإذا أنظم هذا املوقوف إىل مرسل بن سابط علم أن
( )1ضعفه الشيخ االلباين يف ضعيف سنن الرتمذي برقم ( ،)136ويف ضعيف الرتغيب ( ،)953-953وضعيف اجلامع الصغري
برقم ( ،)5122واملشكاة (.)6561
( )6أضواء البيان جـ1ص 661يف تفسري آية  79آل عمران.
( )3نيل األوطار جـ 3ص 612كتاب املناسك.

( )3حتفة األحوذي جـ3ص.231
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هلذا احلديث أص ً
ال وحمملة عىل ما استحل الرتك وتبني بذلك خطأ من ادعى أنه موضوع ،وهبذا
تبني لنا تورع الشيخ ابن باز  vعدم رفع الروايتني وتوقفهام عىل الصحابيني اجلليلني.
وقوهلام « :cما هم بمسلمني ماهم بمسلمني» و «أن يموت هيود ّي ًا أو نَصان ّي ًا».
قال املباركفوري ( )1( vقوله هيود ّي ًا أو نرصان ّي ًا) يف الكفر أن اعتقد عدم الوجوب ويف
العصيان أن اعتقد الوجوب وقيل :هذا من باب التغليظ الشديد وللمبالغة يف الوعيد واألظهر
أ ن وجه التخصيص هبام كوهنام من أهل الكتاب غري عاملني به ،فشبه هبام من ترك احلج حيث مل
يعمل بكتاب اهلل ونبذه وراء ظهره كأنه اليعلمه.
قال الطيبي  :vواملعنى :أن وفاته هبذه احلالة ووفاته عىل اليهودية والنرصانية سواء
واملقصود التغليظ يف الوعيد كام يف قوله تعاىل﴿ :ﯗ ﯘ﴾ ]آل عمران.[79 :
قال صديق حسن خان  :)2( vأقول ترك ركن من أركان اإلسالم يشبه باخلروج عن امللة
وإنام ُشبه تارك احلج باليهودي والنرصاين وتارك الصالة باملرشك ألن اليهود والنصارى
يصلون والحيجون ومرشكوا العرب حيجون واليصلون ،واملصلحة املرعية يف احلج أعالء
كلمة اهلل وموافقة سنة إبراهيم  وتذكر نعمة اهلل عليه.
وقال الشنقيطي  :)3( vواملراد بقوله تعاىل ﴿ﯗ ﯘ﴾ ،أوجه للعلامء:
األول :أن املراد بقوله ﴿ﯗ ﯘ﴾ أي :ومن جحد فريضة احلج فقد كفر واهلل غني عنه،
ويدك هذا الـوجه ماروى عن عـكـرمة وجمـاهد من أهنمـا قاال :ملا نزلت ﴿ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ
( )1حتفة األحوذي جـ 3ص.232
( )6تعليقات عىل الروضة الندية جـ 6ص.52
( )3أضواء البيان جـ1ص.661
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وجيب عىل من مل حيج وهو يستطيع احلج أن يبادر إليه ،ملا روي عن ابن عباس أن
النبي  قال « :تعجلوا إىل احلج-يعني الفريضة -فإن أحدكم ال يدري ما يعرض
له » ]رواه أمحد[........................................................................ .
ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ﴾ ]آل عمران ،[15 :قالت اليهود فنحن مسلمون فقال النبي  إن اهلل فرض
عىل املسلمني حج البيت من استطاع إليه سبيال ،فقالوا :مل يكتب علينا و أبوا أن حيجوا :قال
تعاىل﴿ :ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ﴾ ]آل عمران.)1([15 :
قال ابن تيمية  :)2( vوأما عرض األديان وقت املوت فيبتىل به بعض الناس دون بعض
ومن مل حيج خيف عليه املوت عىل غري اإلسالم كام جاء يف احلديث « :من ملك زاد ًا وراحلة
تبلغه إىل بيت اهلل ثم َل حيج فليمت إن شاء هيود ّي ًا أو نَصان ّي ًا ».
قوله « :وجيب على من مل حيج وهو يستطيع احلج أن يبادر إليه.» ...
قال الشنقيطي  :)3( vوقد سكت عىل هذا احلديث أي املجد يف املنتقى"متن نيل
األوطار" وسكت عليه الشوكاين يف "نيل األوطار" و ظاهر سكواهام عليه أنه صالح
لإلحتجاج ألن يف سنده إسامعيل بن خليفة أبـو إرسائيل املالئي وهو ال حيتج بحديثه ألنه
ضعفه أكثر أهل العلم باحلديث وكان شيعي ًا من غالاهم وكان ممن يكفر أمري املؤمنني عثامن
 قال فيه ابن حجر يف التقريب :صدوق يسء احلفظ نسب إىل الغلويف التشيع ،واحلاصل أن
أكثر أهل العلم الحيتجون بحديثه.

( )1قال الشوكاين يف الفتح القدير جـ1ص 325يف تفسري آية  79آل عمران :أخرجه سعيد بن املنصور وعبدبن محيد وابن جرير
وابن املنذر والبيهقي يف سننه عن عكرمة.
( )6جمموع الفتاوى جـ13ص.111
( )3أضواء البيان جـ5ص.92

11

َشرْحُ رِسَالَةُ  :التَّحْقِيقُ واإلِضَاحُ لِكَثِريٍ مِن مَسَائِلِ الْحَجِّ وَاْلعُ ْمرِّة وَالْزِّيَارةِ

.........................................................................................
قال ابن كثري  :)1( vوقال يف رواية احلديث "عن إسامعيل وهو أبو إرسائيل املالئي" أي
الراوي الذي ذكره الشنقيطي .وقد نقل الرواية صديق حسن خان وقال :ويف إسناده إسامعيل
بن خليفة العبيس أبو إرسائيل وهوصدوق ضعيف احلفظ(.)2
وقد أورد األلباين يف "اإلرواء" برقم ( )772وقال( :حسن)( )3ثم أخرجه أمحد (613/1
 )363،355،وابن ماجة ( )6113والبيهقي وأ بونعيم واخلطيب يف املوضح ( )636/1من
طرق أخرى عن إسامعيل بلفظ « :من أراد احلج فليتعجل ،فإنه قد يمرض املريض وتضل
الضالة وتعرض احلاجة ».
قلت (أي األلباين) :وهذا سند ضعيف إسامعيل هذا هو ابن خليفة العبايس أبو إرسائيل
املالئي قال احلافظ يف "التقريب" :صدوق يسء احلفظ نسب إ ىل الغلو يف التشيع ،وقال
البورصي يف "الزوائد" )6/191( :هذا إسناد فيه مقال ،قلت مل ينفرد به إسامعيل فقد رواه
أبوداود.
قلت (أي األلباين) :أما املتابعة فهي عند أيب داود ( )1936والدارمي ( ،)61/6واحلاكم
( )331/1والبيهقي وأمحد ( )665/1من طرق عن احلسن بن عمرو الفقيمي عن مهران أيب
( )1تفسري إبن كثري جـ1ص 513يف تفسري آية  79آل عمران.
( )6يف التعليقات عىل الروضة كتاب احلج جـ6ص.55
ِ
( )3وحسنه يف صحيح ابن ماجة برقم ( )6331ويف صحيح أبوداود .وحسنه حممد صبحي حسن احلالق يف تعليقه عىل "السيل
اجلرار" جـ6ص 77و"األدلة الرضية" ص 133وقال يف صحيح الرتغيب والرتهيب برقم ( :)1111حسن لغريه ،ولكن قال
يف ضعيف الرتغيب والرتهيب برقم ( )272ضعيف .وهذا اشكال منه ألنه رمحه اهلل تعاىل أخري ًا حسن رواية أخرى عن أمحد
برقم ( )665/1بلفظ« :من أراد احلج فليتعجل» و زاد البيهقي «فإنه قد يمرض املريض وتضل الضالة وتعرض احلاجة».
وهلذا مل يبق لتضعيف الرواية السابقة عن ابن عباس عند أمحد برقم ( )313/1يشء عنده بغض النظر عن العلامء السابقني يف
تضعيفه.
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وألن أداء احلج واجب عىل الفور ....................................................
صفوان عن ابن عباس مرفوعاً بلفظ « :من أراد احلج فليتعجل » .قال احلاكم :صحيح اإلسناد
و أبو صفوان اليعرف باجلرح ،ووافقه الذهبي وهذا منهام عجب فقد أورده الذهبي نفسه يف
امليزان قائ ً
ال( :اليدري من هو )...قال احلافظ يف "التقريب" ( :جمهول).
قلت :ولكن لعله يتقوى حديثه بالطريق األوىل فريتقي إىل درجة احلسن.
وقال الشنقيطي  :)1( vقال احلاكم اليعرف باجلرح وهودليل عىل أن حديث مهران
معترب به فيتعضد ماقبله وبام بعده.
قوله « :وألن أداء احلج واجب على الفور ».
واجب فوري يف حق املُستطيع ولننقل أقوال العلامء يف ذلك
وهذا القول واضح بأن احلج
ٌ
لكي نفهم قول الشيخ .v
قال الشوكاين  :)2( vجيب عىل كل مكلف مستطيع فور ًا.
وقال صديق خان  :)3( vوقد ذهب إىل القول بالفور مالك وأبو حنيفة وأمحد وبعض
أصحاب الشافعي ،وقال الشافعي واألوزاعي وأبو يوسف وحممد إنه عىل الرتاخي.
وقال شمس احلق العظيم آبادي  :)4(vوفيه أي حديث « من أراد احلج فليتعجل» دليل
عىل أن احلج واجب عىل الـفور وإىل الــقول بـالـفور ذهب مالك وأبوحنيفة وبعض أصحاب
الشافعي.
قال ابن دقيق العيد  :)5(vوعىل كل تقدير فاحلج عىل الفور.

( )1أضواء البيان جـ5ص.99

( )3عون املعبود جـ5ص 121حتت رقم ( )1967أبوداود.

( )6يف متن الدرر البهية و يف األدلة الرضية ص.133

( )5التعليقات الرضية جـ6ص.52

( )3التعليقات الرضية جـ6ص.52
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وقال صاحب منار السبيل إبراهيم صويان  :)1( vفيأثم أن أخره بال عذر بناء عىل أن
األمر للفور.
قال اإلمام القرطبي  :)2( vودل الكتاب والسنة عىل أن احلج عىل الرتاخي ال عىل الفور.
وقال ابن العريب املالكي  :)3(vوالصحيح عندي من مذهبه أنه الحيكم فيه بفور وال
الرتاخ كام تراه وهو احلق وقد بيناه يف أصول الفقه ،أي فال جيزم بواحد منهام لتعارض األدلة
وأن املبادر ممتثل.
()4
بني هنا إن شاء اهلل أقواهلم
وقال اإلمام الشنقيطي  : vاختلف أهل العلم يف ذلك و َسنُ ِ ُ

وحججهم وما يرجحه الدليل عندنا من ذلك ،فممن قال "أن وجوبه عىل الرتاخي" :الشافعي
وأصحابه ،وقــال النووي  :vوبه قـال األوزاعي والثوري وحممد بـن احلسن ونقلـه
املاوردي عن ابن عباس وأنس وجابر وعطاء وطاوس.
وممن قال أنه عىل الفور :اإلمام أمحد وأبو يوسف ومجهور أصحاب أيب حنيفة واملزين.
أما الذين قالوا "أنه عىل الرتاخي" فاحتجوا بأدلة منها إهنم قالوا :أن احلج فرض عام ست
من اهلجرة والخالف يف آية ﴿ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ﴾ [البقرة .]172 :اآلية نزلت عام ست من
اهلجرة يف شأن ما وقع يف احلديبية من إحصار املرشكني رسول اهلل  وأصحابه وهم حمرمون
بعمرة و ذلك يف ذي القعدة من عام ست بال خالف ،ويدل عليه ماتقدم يف حديث كعب بن
عجرة الذي نزل فيه ﴿ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ ﯵ﴾
[البقرة .]172 :وذلك متصل بقوله ﴿ ﮱ ﯓ ﯔ ﯕﯖ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜﯝ ﯞ ﯟ
( )1منار السبيل جـ1ص.321

( )3أحكام القرآن جـ1ص.333

( )6اجلامع ألحكام القرآن جـ3ص 131يف تفسري آية  79آل عمران.

( )3أضواء البيان جـ5ص 96يف تفسري سورة احلج.
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ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤﯥ ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ﴾ اآلية.
ولذا جزم الشافعي و غريه بأن احلج فرض عام ست وكان النبي  مل حيج إال عام عرش
فذلك دليل عىل أنه عىل الرتاخي إذ لوكان عىل الفور ملا أخره عن أول وقت للحج.
قالوا والسيام أ نه عام ثامن من اهلجرة فتح مكة يف رمضان واعتمر عمرة اجلعرانة يف ذي
القعدة من عام ثامن ثم رجع إىل املدينة ومل حيج واستخلف عتاب بن أسيد فأقام للناس احلج
ثامن بأمر رسول اهلل  وكان  مقيام باملدينة هو و أزواجه وعامة الصحابة ومل حيجوا قالوا:
ثم غزا غزوة تبوك يف عام تسع وانرصف عنها قبل احلج فبعث أبابكر  فأقام للناس احلج
سنة تسع ورسول اهلل  هو و أزواجه وعامة أصحابه قادرون عىل احلج غري مشتغلني بقتال
وال غريه مل حيجوا ثم حج هو و أزواجه وأصحابه كلهم سنة عرش حجة الوداع.
قالوا :فتأخريه احلج املذكور إىل سنة عرش دليل عىل أن احلج ليس وجوبه عىل الفور بل عىل
الرتاخي.
واستدلوا لذلك أيض ًا بام جاء يف صحيح مسلم يف قصة ضامم بن ثعلبة السعدي ( رواه
مسلم ،برقم .)12
قالوا :هذا احلديث الصحيح جاء فيه وجوب احلج وقد زعم الواقدي و غريه :أن قدوم
الرجل املذكور وهو ضامم بن ثعلبة كان عام مخس ،فدل ذلك عىل أن احلج كان مفروض ًا عام
مخس فتأخريه  احلج إىل عام عرش دليل عىل أنه عىل الرتاخي ال عىل الفور.
ومن أدلتهم عىل أنه عىل الرتاخي :أن النبي  يف حجة الوداع أمر املحرمني باحلج أن
يفسخوه يف عمره ،فدل ذلك عىل جواز تأخري احلج وهو دليل عىل أنه عىل الرتاخي.
ومن أدلـتهم إن َّ
أخ َر احلج إىل سـنني ثم فـعله فإنه يـسمى مؤديـ ًا للحج ال قـاضي ًا له باإلمجاع

12
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وقالوا :ولو حرم تأخريه لكان قضاء ال أداء.
ومن أدلتهم ماهو مقرر من أصول الشافعية :وهو أن املختار عندهم أن األمر املجرد عن
القرائن اليقتيض الفور وإنام املقصود منه االمتثال املجرد فوجوب الفور حيتاج إىل دليل خاص
زائد عىل مطلق األمر.
ومن أدلتهم أهنم قاسوا احلج عىل الصالة الفائتة قالوا :فهي عىل الرتاخي ويقاس احلج
عليها بجامع أن ك ً
ال منهام واجب ليس له وقت معني.
ومنها :أهنم قاسوه عىل قضاء رمضان يف كوهنام عىل الرتاخي بجامع أن كليهام واجب ليس
له وقت معني.
ولكن ثبت آثار :أن قضاء رمضان غاية زمنه مدة السنة هذا هو حاصل أدلة القائلني عىل
الرتاخي الذين قالوا أنه عىل الفور فاحتجوا بأدلة.
فمن أدلتهم عىل أن وجوب احلج عىل الفور آيات من كتاب اهلل تعاىل يفهم منها ذلك وهي
عىل قسمني:
قسم منها :فيه الداللة عىل وجوب املبادرة إىل امتثال أوامره جل وعال والثناء عىل من فعل
ذلك.
والقسم الثاني :يدل عىل توبيخ من مل يبادر وختويفه من أن يدركه املوت قبل أن يمتثل ألنه
قد يكون اقرتب أجله وهو اليدري.
أما آيات القسم االول فكقوله تعاىل ﴿ :ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ
ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ﴾ [آل عمران ]133 :قوله ( َس ِ
ار ُعوا) وقوله ﴿ ﮓ ﮔ ﮕ
ﮖ ﮗ﴾ [احلديد ]61 :فيه األمر باملسارعة واملسـابقة إىل مغفرته وجنته و ذلك باملبادرة واملسـابقة
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إىل امتثال أوامره وال شك أن املسارعة واملسابقة كلتامها عىل الفور ال الرتاخي.
وكقوله ﴿ﭯ ﭰ﴾

[البقرة:

 ،]131ويدخل فيه االستباق إىل االمتثال وقوله

(سارعوا) وقوله (سابقوا) وقوله (فاستبقوا) تدل عىل الوجوب ويف األصولَ :
أن صيغة أ ْف َعل
إذا جتردت عن القرائن اقتضت الوجوب و ذلك ألن اهلل تعاىل يقول ﴿ :ﮍ ﮎ ﮏ
ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﴾ [النور.]23 :
وقال تعاىل ﴿ :ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ
ﭠ﴾ [األحزاب.]32 :
فرصح جل وعال بأن أمره قاطع لألختيار موجوب لألمتثال ،ومن اآليات التي فيها الثناء
عىل املبادرين إىل امتثال أوامر رهبم قوله تعاىل ﴿ ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﴾
[األنبياء .]72 :وقوله تعاىل ﴿ :ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﴾ [املؤمنون.]21:
ومن أدلتهم :عىل أن وجوب احلج عىل الفور أحاديث جاءت دالة عىل ذلك وال خيلوا يشء
منها من مقال إال أهنا تعتضد باآليات املذكورة:
منها :ما أخرجه أمحد قال رسول اهلل  « تعجلوا إىل احلج » يعني الفريضة :تعجلوا يدل
عىل الفور.
ومن أدلتهم « :من َل حيبسه مرض أو مشقة ظاهرة أو سلطان جائر فلم حيج فليمت إن شاء
هيود ّي ًا وإن شاء نَصان ّي ًا » ذكره ابن اجلوزي يف املوضوعات.
فهذه األحاديث مع تعددها واختالف طرقها تدل عىل أن وجوب احلج عىل الفور وتعتضد
باآليات القرآنية التي قدمناها.
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وال خيفى أ ن األحاديث التي ذكرنا اليقل جمموعها عن درجة االحتجاج عىل أن وجوب
احلج عىل الفور.
ومن أدلتهم أنه عىل الفور :هو أن اهلل أمره به ،وأن مجاعة من أهل األصول قالوا :إن الرشع
واللغة والعقل كلها دال عىل اقتضاء األمر للفور.
أما الرشع :فقد قدمنا اآليات القرآنية الدالة عىل املبادرة فور ًا ،المتثال أوامر اهلل.
وأما اللغة :فإن أهل اللسان العريب مطبقون عىل أن السيد لو قال لعبده أسقني ماء فلم
يفعل فأدبه فليس للعبد أن يقول له( :صيغة أ ْف َع ْل) تدل عىل الرتاخي.
وأما العقل :لوقلنا :عىل الرتاخي فال خيلو من أحد أمرين:
 -1إما أن يكون ذلك الرتاخي له غاية معني ينتهي عندها وإما ال ،والقسم األول ممنوع ألن
احلج مل يعني له زمن يتحتم فيه دون غريه من األزمنة بل العمر كله تستوي أجزاءه بالنسبة إليه
إن قلنا :إنه ليس عىل الفور.
واحلاصل :أنه ليس ألحد تعيني غاية مل يعينها الرشع.
 -2إن تراخية ليس له غاية يقتيض عدم وجوبه ألنه ما جاز تركه جواز ًا مل يعني له غاية
ينتهي إليها.
فإن تركه جائز إىل غري غاية وهذا يقتيض عدم وجوبه واملفروض وجوبه فهذه مجلة أدلة
القائلني بأن وجوب احلج عىل الفور..
وقال مقيده عفا اهلل عنه وغفر له :أظهر القولني عندي وأليقهام بعظمة خالق السموات
واألرض هو :أن وجوب أوامره جل وعال كاحلج عىل الفور العىل الرتاخي ملا قدمنا من
الـنصوص الدالة عىل األمر بـاملـبـادرة وللـخوف من مبـاغتة املـوت كقوله تعاىل ﴿ ﭒ ﭓ
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ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ﴾ وكقوله ﴿ ﯖ ﯗ ﯘ
ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﴾ [األعراف  ،]115 :وملا قدمنا من أن الرشع واللغة والعقل كلها يدل عىل أن
أوامر اهلل جتب عىل الفور.
فذكر عبداهلل بن صالح الفوزان( :)1أدلة القائلني فقسمهم إىل ثالثة أقسام:
األول :أن األمر عىل الفور.
والثاني :أن األمر عىل الرتاخي.
والثالث :الوقف أي ليس للفور وال الرتاخي لتعارض األدلة وإمتثال الفاعل وقال:
والراجح واهلل أعلم هو القول األول لقوة أدلته فهي أدلة رشعية وتعليالت قوية ،وأما قول
أصحاب القول الثاين أن األمر ملطلق الطلب فهذا صحيح ولكن وجدنا أدلة تفيد الفورية فقلنا
هبا ولو مل نجد زيادة عىل ماذكرتم اقترصنا عليه وأما القول الواقفية فهو ضعيف جد ًا إذ أن
مطلق التعارض اليبيح التوقف بل البد من النظر والبحث وقد بني أن أدلة القول بالفور
راجحة عىل أدلة القول بالرتاخي فتعني القول به واملصري إليه واهلل أعلم.
قال ابن تيمية  :vواحلج واجب عىل الفور عند أكثر العلامء(.)2
وقال الشيخ العثيمني  :vولكن الصحيح أنه واجب عىل الفور ملا علمتم من األدلة
السابقة ،فذكر آية ( :79آل عمران) وحديث مسلم ( « : )1339أهيا الناس إن اهلل كتب
عليكم احلج فحجوا » وآية البقرة (﴿ )131ﭯ ﭰ﴾ واإلنسان ما يدري ما يعرض
له(.)3
( )1كتاب تيسري الوصول إىل قواعد األصول جـ1ص.351
( )6اإلختيارات ص.115

( )3الرشح املمتع جـ9ص.12
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ونقل صاحب املوسوعة الفقهية امليرسة حسني عودة العوايشة( )1عن الشيخ األلباين أنه
سأله عن ذلك و أجابه :والشك أن اإلستدالل عىل فورية احلج الواجب له عدة أدلة عامة مثل
قوله تعاىل ﴿ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ﴾ ،ونص رصيح هو قوله  « من أراد احلج
فاليتعجل » اليصح أن يقولوا( :أن احلج ليس عىل الفور السي ًام أن احلج عبادة يف السنة مرة
واحدة) ،وعىل أن األ مر للمرة واحدة ،بل عبادة يف العمر مرة واحدة فهذا أوىل باالستعجال
وحتصيل براءة الذمة من واجب وهبذا يتبني لنا أصابة الشيخ  vتعاىل علمي ًا قوله أن احلج
واجب فوري وهذا يدل واهلل أعلم من منهجية املتابعة عنده.

مَتَى فُرِضَ احلَجُّ ؟
قال ابن احلجر  :)2( vويف وقت ابتداء فرضه فقيل قبل اهلجرة وهو شاذ وقيل بعدها ثم
اختلف يف سنته فاجلمهور عىل أ هنا سنة ست ألهنا نزلت فيها قوله تعاىل﴿ :ﮱ ﯓ ﯔ
ﯕ﴾ [البقرة ]172 :وهذا ينبني عىل أن املراد باإلمتام ابتداء الفرض ويؤيده قراءة علقمة ومرسوق
وإبراهيم النخعي بلفظ (وأقيموا) أ خرجه الطربي بأسانيد صحيحة عنهم ،وقيل املراد باالمتام
اإل كامل بعد الرشوع وهذا يقتيض تقدم فرضه قبل ذلك وقد وقع من قصة ضامم ذكر األمر
باحلج وكان قدومه عىل ماذكر الواقدي سنة مخس وهذا يدل -إن ثبت -عىل تقدمه عىل سنة
مخس أو وقوعه فيها.
( )1املوسوعة الفقهية امليرسة جـ3ص.639
( )6فتح الباري جـ3ص 313كتاب احلج.
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وقال القرطبي  :)1( vودل الكتاب والسنة عىل أن احلج عىل الرتاخي ،وذهب بعض أنه
عىل الفور ،والصحيح األول ألن اهلل تعاىل قال يف سورة احلج [ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ]

]احلج:

 ،[69و سورة احلج مكية ،وقال تعاىل ﴿ :ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ﴾ وهذه السورة نزلت عام
ُأحد باملدينة سنة ثالث من اهلجرة ومل حيج رسول اهلل  إىل سنة عرش.
وأما السنة فحديث ضامم بن ثعلبة السعدي فيها ذكر احلج أنه كان مفروض ًا وحديث أنس
أحسنها سياق ًا وأمتها ،واختلف يف وقت قدومه فقيل سنة مخس وقيل سنة سبع وقيل تسع.
وقال ابن الدقيق  :)2( vواختلف يف ابتداء فرضه عىل أحد عرش قوالً َأ َص ُّحها أنه ُفرض
سنة ست من اهلجرة كذا قيل وإن كان األشبه أنه فرض متأخر ًا عن ذلك ألدلة:
األول :أن آية احلج التي فرض فيها وهي ﴿ :ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ﴾ إنام أنزلت سنة
تسع أو عرش ألن مبدأ السورة نزل يف وفد نجران وتنزيه إبراهيم من اليهودية والنرصانية وبيان
أ ن عيسى عند اهلل كمثل آدم وهذا إنام هو يف وفادة نجران يف التاسعة.
الثاني :أن األحاديث التي يف دعائم اإلسالم ليس يف أكثرها ذكر احلج ،وباجلملة أول حج
وجب عىل األمة أداؤه سنة عرش ألنه مل يأت وقته إال تلك السنة.
وقال العظيم آبادي  :)3( vقد اختلف يف وقت الذي فرض فيه احلج ومن مجلة األقوال
أنه فرض يف سنة عرش فال تأخري ولو سلم أنه فرض قبل العارش إنام كان لكراهة إختالط احلج
بأهل الرشك.

( )1اجلامع ألحكام القرآن جـ3ص 131يف تفسري آية  79آل عمران.
( )6العدة رشح العمدة كتاب احلج جـ3ص.699
( )3رشح سنن أيب داود جـ5ص.121
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وقال ابن حزم  :)1( vوممكن أن اليكون افرتض إال عام حج ِه  وما ال نص بين ًا فيه
فال حجة فيه إال إننا موقنون أن رسول اهلل  اليدع األفضل إال لعذر مانع.
وقال الصنعاين  :)2( vوأول فرضه سنة ست عند اجلمهور واختار ابن القيم يف (اهلدي)
أنه فرض سنة تسع أوعرش وفيه خالف.
قال ابن تيمية  :)3( vوقوله تعاىل ﴿ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ﴾ وقوله [ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ
ﮐ] ]البقرة [151 :فلام أمر باإلمتام أمر بإمتام احلج والعمرة وهذه اآلية نزلت عام احلديبية
سنة ست باتفاق الناس وآية آل عمران نزلت بعد ذلك سنة تسع أو عرش وفيها فرض احلج،
وهلذا كان أصح القولني أن فرض احلج كان متأخر ًا ومن قال :إنه فرض سنة ست فإنه احتج
بآية اإلمتام وهو غلط والنبي  اعتمر عمرة احلديبية قبل أن تنزل هذه اآلية ومل يكن فرض
عليه ال حج وال عمرة.
قال الشنقيطي  :)4(vوإن قصة ضامم بن ثعلبة كانت عام تسع كام رجحه ابن حجر و
غريه ،وأن احلج إنام فرض عام تسع كام أ وضحه ابن القيم يف زاد املعاد ألن آية ﴿ ﮬ ﮭ ﮮ
ﮯ ﮰ﴾ هي اآلية التي فرض هبا احلج وهي صدر سورة آل عمران وقد نزل عام الوفود
وفيه قدم وفد نجران وصاحلهم النبي  عىل أداء اجلزية واجلزية إنام نزلت عام تبوك سنة
تسع كام تقدم وعىل كون احلج إنام فرض عام تسع غري واحد من العلامء وهو الصواب إن شاء
اهلل تعاىل.
( )1املحىل جـ5ص.312
( )6سبل السالم جـ6ص.717
( )3جمموع الفتاوى جـ62ص.1

( )3أضواء البيان جـ5ص 16يف سورة احلج.
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وبه تعلم أنه الحجة يف تأخري النبي  احلج عام فتح مكة ألنه انرصف من مكة واحلج
قريب ومل حيج ألنه مل يفرض ،إن عام تسع مل يتمكن فيه النبي  وأصحابه من منع املرشكني
من الطواف بالبيت وهم عراة وقد بني اهلل يف كتابه أن منهم من قربان املسجد احلرام إنام هو
بعد ذلك العام الذي هو عام تسع وذلك يف قوله تعاىل﴿ :ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ
ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ﴾ [التوبة  ،]61 :وعامهم هذا هو
عام تسع فدل عىل أنه مل يمكن منعهم عام تسع ولذا أرسل علي ًا بعد أيب بكر ينادي برباءة وإن
الحيج بعد العام مرشك وال عريان فلو بادر النبي  إىل احلج عام تسع ألدى ذلك إىل رؤيته
املرشكني يطوفون بالبيت وهم عراة وهو ال يمكنه أن حيرض ذلك والسيام يف حجة الوداع التي
يريد أن يبني للناس فيها مناسك حجهم.
فأول وقت أمكنه فيه احلج صافي ًا من املوانع والعوائق بعد وجوبه عام عرش وقد بادر باحلج
فيه والعلم عند اهلل.
قال الشيخ العثيمني  :)1( vوأما فرض احلج فالصواب أنه يف السنة التاسعة ومل يفرضه
اهلل تعاىل قبل ذلك ألن فرضه قبل ذلك ينايف احلكمة و ذلك أن قريش ًا منعت الرسول  من
العمرة فمن املمكن واملتوقع أن متنعه من احلج ومكة قبل الفتح بالد كفر ولكن حتررت من
الكفر بعد الفتح وصار إجياب احلج عىل الناس موافق ًا للحكمة والدليل عىل أن احلج فرض يف
السنة التاسعة أن آية وجوب احلج يف صدر سورة آل عمران وصدر هذه السورة نزلت عام
الوفود.

( )1الرشح املمتع جـ9ص.19
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يف حق من استطاع السبيل إليه .............................................................
قوله « :يف حق من استطاع السبيل إليه ».
اإلستطاعة يف قول الشيخ  vتعاىل وهي احدى شـروط وجــوب احلج عند العلامء كام
قال اإلمام مسلم( :)1واعــلم أن احلج فرض عني عىل كل مكلف :حر ،مسلم ،مستطيع.
ويف منار السبيل يف رشح الدليل إلبراهيم صويان يف فقه احلنبيل قال ماتنه(( )2ورشوط
الوجوب مخسة أشياء :اإلسالم ،والعقل ،والبلوغ ،وكامل احلرية ،ولكن يصحان من الصغري
والرقيق والجيزئان عن حجة اإلسالم وعمرته ،واخلامس :اإلستطاعة .وتزيد املرأة رشطا
سادس ًا وهو أن جتد هلا زوج ًا أو َحمرم ًا).
وقال ابن احلزم  :)3( vاحلج إىل مكة والعمرة إليها فرضان عىل كل مؤمن ،عاقل ،بالغ،
ذكر ،أو أنثى ،بكر ،أو ذات زوج ،احلر والعبد ،واحلرة واألمة يف كل ذلك سوا ًء مرة يف العمر
إذا وجد من ذكرنا إليها سبيالً ،ومها أيضاً عىل أهل الكفر إال أنه اليقبل منهم إال بعد اإلسالم
واليرتكون يدخلون احلرم حتى يؤمنوا.
ِ
الجيب الث ِاين العبدُ وغ ُري
احلج ومن
قال ابن حجر :)4(v
ُ
ب عليه ُّ
الناس ق ْسامن من َجي ُ
ُ
ِ
ِ
وغري املكلف
املأِت به أو ال الثاين العبدُ
ب عليه إِ َّما أن جي ِزئ ُه ِ ُّ
املك َّلف وغ ُري املستَطي ِع ومن الجي ُ
ُ
واملستطيع إِ َّما أن تصح مبارشته منه أو ال ِ
الثاين غري املميز ومن ال تصح مبارشته إِ َّما أن يبارش
لصحة احلج إِال اإلسالم.
تبني أنه ال يش َرتط
َّ
عنه غَ ريه أو ال الثاين الكافر َف َّ
قال الشنقيطي  :)5( vوجوب احلج تشرتط له رشوط وهي :العقل والبلوغ واإلسالم
واحلرية واإلستطاعة وال خالف يف ذلك بني أهل العلم ،وأما اإلسالم :فالظاهر أنه عىل الـقول
( )1يف رشح النووي يف كتاب احلج حتت رقم ( )6913جـ9ص.313
( )6جـ1ص.322

( )3فتح الباري جـ3ص.313

( )3املحىل جـ5ص 3كتاب احلج.

( )5أضواء البيان جـ5ص.39
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بأن الكفار خماطبون بفروع الرشيعة فهو رشط صحة ال رشط وجوب ،ومعلوم أنه عىل أنه
رشط وجوب فهو رشط صحة أيض ًا ألن بعض رشوط الوجوب يكون رشط ًا يف الصحة أيض ًا
كالوقت للصالة فإنه رشط لوجوهبا وصحتها أيضاً وقد يكون رشط الوجوب ليس رشط ًا يف
الصحة كالبلوغ واحلرية ،أما احلرية فهي رشط وجوب فال جيب احلج عىل العبد.
قال الشيخ العثيمني  :)1( vالعبادات الجتب إال عىل املسلم ألن كل عبادة التصح من
كافر لقوله تعاىل ﴿ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ ﯧ ﯨ﴾
[التوبة  ]53 :فاإلسالم رشط لكل العبادة ،وإذا قلنا :أهنا غري واجبة عىل الكافر فال يعني ذلك أنه
اليعاقب عليها ولكنه اليؤمر هبا حال كفره وال بقضائها بعد إسالمه فعندنا:
 .1األمر باألداء.

 .2األمر بالقضاء.

 .3اإلثم.
فاألمر باألداء النوجهه إىل الكافر ،واألمر بالقضاء إذا أسلم كذلك النوجهه إليه ،واإلثم
ثابت يعاقب عليها وعىل سائر فروع اإلسالم ،واملكلف هو البالغ العاقل فالصغري ال يلزمه
احلج ولكن لوحج فحجه صحيح ،أما املجنون فال يلزمه احلج ألنه غري مكلف واحلج عمل
بدين بخالف الزكاة ،فالزكاة جتب عليه ألهنا جتب عىل املال.
وقال اإلمام القرطبي  :)2( vاململوك عند مجهور العلامء خارج من اخلطاب العام يف قوله
تعاىل ﴿ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ﴾ بدليل عـدم الـترصف كام خـرج من خطاب اجلمعة ﴿ ﭑ
ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﴾ [اجلمعة  ]7 :عند عـامة العلمـاء .كام جاز خروج
( )1الرشح املمتع جـ9ص.11
( )6اجلامع ألحكام القرآن جـ 3ص 136تفسري آية  79آل عمران.
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الصبي من قوله تعاىل ﴿ :ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ﴾ وهو من الناس بدليل رفع القلم عنه
وخرجت املرآة من قوله ﴿ :ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ﴾ وهي ممن شمله إسم اإليامن
وكذلك خروج العبد من اخلطاب املذكور وهو قول فقهاء ا حلجاز والعراق والشام واملغرب.
وأشار هبذا مفهوم قوله تعاىل ﴿ :ﮱ ﯓ﴾ كام قال القرطبي والطربي( :)1وأما ( َمن)
التي يف قوله ﴿ ﮱ ﯓ﴾ فإنه يف موضع خفض عىل اإلبدال من الناس ( َمن) "بدل البعض
من الكل" هذا قول أكثر النحوينيَ .
ألن معنى الكالم وهلل عىل من استطاع من الناس سبيال إىل
احلج .فلام تقدم ذكر الناس قبل ( َمن) بني بقوله ﴿ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ﴾ الذي عليه فرض
ذلك منهم ألن فرض ذلك بعض الناس دون مجيعهم.
قال ابن العريب املالكي  :)2( vقوله تعاىل ﴿ﮭ ﮮ﴾ عام يف مجيعهم مسرتسل عىل
مجيعهم من غري خالف بني األمة يف هذه اآلية وإن كان الناس قد اختلفوا يف مطلق العمومات
خال الصغري فإنه خارج باإلمجاع عن أصول التكليف وكذا العبد مل يدخل فيها أخرجه قوله
سبحانه ﴿ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ﴾ والعبد غري مستطيع ألن السيد يمنعه بشغله بحقوقه عن هذه
العبادة ،وقد قدم اهلل سبحانه حق السيد عىل حقه رفق ًا بالعباد ومصلحة هلم والخالف بني
األمة وبني األئمة.
قال الشيخ العثيمني  :)3(vوليس عندي ترجيح يف املوضوع ألن التعليل بأنه ليس أه ً
ال
للحـج تـعليل قوي والـتعليل بأنه إنمـا منع من أجل حق السيد قوي أيض ًا فاألصل أنه من أهل

( )1يف تفسريه جـ3ص.69
( )6أحكام القرآن جـ1ص.333

( )3الرشح املمتع جـ9ص.17
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العبادات.
وقال( :)1والصواب أنه إذا حج بإذن سيده ونواه عن الفريضة فإنه جيزئه ألنه كالفقري حال
فقره وتكلف املشقة يسقط عنه الفرض فكذلك العبد فإنه يسقط عنه الفرض.
قال صديق حسن خان  :)2( vالتحقيق أن الرشوط تنقسم إىل قسمني :رشط يتعلق
بالفاعل ورشط يتعلق بالفعل.
فاألول :يتوقف عليه تعلق اخلطاب به.
والثاين :يتوقف عليه كونه مطلوبا من فاعله.
واألول أيض ًا :هو الذي يقال له رشط اإلجياب ورشط الطلب.
والثاين :هو الذي يقال له رشط الواجب ورشط املطلوب.
وايضاح هذا :أن التكليف واإلسالم واحلرية رشوط متعلقة بالفاعل والزاد والراحلة
واألمن واملحرم رشوط متعلقة بالفعل.
وقال الشيخ العثيمني  :)3( vأن الرشوط اخلمسة تنقسم إىل ثالثة أقسام:
 .1رشطان للوجوب والصحة واألجزاء :ومها اإلسالم والعقل.
 .2رشطان للوجوب واألجزاء فقط :ومها البلوغ واحلرية.
 .3رشطان للوجوب فقط :وهو اإلستطاعة.

( )1الرشح املمتع جـ9ص.69
( )6التعليقات الرضية جـ3ص.53
( )3الرشح املمتع جـ9ص.69
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واإلستطاعة:

قال سيد سابق  :)1( vتتحقق اإلستطاعة التي هي رشط من رشوط الوجوب بام يأِت:
 .1أن يكون املكلف صحيح البدن :فإن عجز عن احلج لشيخوخة أو مرض اليرجى
شفاءه لزمه احجاج غريه عنه إن كان له مال.
 .2أن تكون الطريق آمنة :بحيث يأمن احلاج عىل نفسه وماله.
 3و  .4أن يكون مالك ًا للزاد والراحلة :واملعترب يف الزاد :أن يملك مايكفيه مما يصح به بدنه
ويكفي من يعوله كفاية فاضلة عن حوائجه األصلية حتى يؤدي الفريضة ويعود.
 .5أن اليوجد مايمنع الناس من الذهاب إىل احلج :كاحلبس واخلوف من سلطان جائر
يمنع الناس منه.
وقال الشنقيطي  :)2( vوأظهر قويل العلامء عندي أن املعترب يف ذلك مايبلغه ذهاب ًا واياب ًا.
قال القرطبي  :)3( vأو يكون له عيال جيب عليه نفقتهم فال يلزمه احلج حتى يكون هلم
نفقتهم مدة غيبته لذهابه ورجوعه ألن هذا االنفاق فرض عىل الفور واحلج فرض عىل
الرتاخي فكان تقديم العيال أوىل ،وقد قال النبي  « :كفى باملرء إثام ُيضيع من يقوت »(.)4
وقال الشافعي  :)5(vإذا كان له مسكن وخادم وله نفقة أهله بقدر غيبته يلزمه احلج
ظاهر هذا لن يكون مال احلج فاض ً
ال عن اخلادم واملسكن ،الخالف يف أنه لو كان له عقار
تكفيه غلته لزمه أن يبيع أصل العقار يف احلج فكذلك البضاعة.

( )1فقه السنة جـ1ص.323

( )3رواه مسلم ( ،)772ويف اإلرواء برقم (.)717

( )6أضواء البيان جـ5ص.22

( )5كتاب األم.

( )3تفسري القرطبي جـ3ص.132
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قال الشيخ العثيمني  :)1( vوالقادر :هو القادر من ماله وبدنه هذا الذي يلزمه احلج أداء
بنفسه ..فاألقسام أربعة:
 .1أن يكون غني ًا قوي ًا يف بدنه فهذا يلزمه احلج بنفسه.
 .2أن يكون قادر ًا ببدنه دون ماله فيلزمه إن كان من أهل مكة فواضح ليس عليه مشقة وإن
كان بعيد ًا عن مكة ويقول :أستطيع أن أخدم الناس وآكل معهم فهو قادر يلزمه.
 .3أن يكون قادر ًا بامله وعاجز ًا ببدنه وجب عليه احلج باإلنابة.
 .4أن يكون عاجز ًا بامله وبدنه سقط عنه احلج.
وقد فرس بعض العلامء اإلستطاعة بالزاد والراحلة إستناد ًا باحلديث :جاء رجل إىل النبي
 فقال :يارسول اهلل  ما يوجب احلج؟ قال  « :الزاد والراحلة »(.)2
وقال ابن العريب  :)3( vقال أكثر الفقهاء « :اليفرتض احلج عىل من ليس له زاد و
راحلة»(.)4
وقال عبدالرزاق مهدي( :)5يشبه احلسن ،هذا احلديث روي من أوجه متعددة وأكثرها واه
بمرة وقد صوب مجهور النقاد كونه عن احلسن مرس ً
ال والذي أميل إليه هو أن املرسل مع هذه
الروايات املوصولة تعتضد شيئ ًا يسري ًا فهو فوق الضعيف ودون احلسن.

( )1الرشح املمتع جـ9ص.13
( )6رواه الرتمذي ( ،)113وابن ماجه ( ،)6179وضعفه األلباين يف ضعيف سنن الرتمذي (باب :ما جاء يف إجياب احلج بالزاد
والراحلة).
( )5أحكام القرآن جـ3ص.612
( )3رواه الرتمذي( )113وحسنه ،وابن ماجه ( ،)6197والدارقطني ( ،)3615/6واحلاكم ( ،)361/1والبيهقي (.)369/3
( )5حتقيق أحكام القرآن إلبن العريب جـ1ص.333
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قال الشنقيطي  :)1( vالذي يظهر يل واهلل أعلم :أن حديث الزاد والراحلة واملذكور ثابت
اليقل عن درجة االحتجاج .والصحيح عند املحققني من األصوليني واملحدثني :أن احلديث
إ ذا جاء من طريق صحيحة وجاء من طريق أخرى غري صحيحة فال تكون تلك الطرق علة يف
الصحيحة إ ذا كان روااها مل خيالفوا مجيع احلفاظ بل انفراد الثقة العدل بام خيالف فيه غريه مقبول
عند املحققني ،فاحلاصل أن حديث الزاد والراحلة اليقل بمجموع طرقه عن درجة القبول
واالحتجاج.
وقال الشوكاين  :)2( vوال خيفى أن هذه الطرق يقوي بعضه ًا بعضا فتصلح لإلحتجاج
هبا.
وقال الشيخ األلباين  vيف "ضعيف سنن الرتمذي" برقم (( )133ضعيف جد ًا)،
وضعفه يف اإلرواء برقم ( ،)711وضعيف ابن ماجة ( ،)231وقال( :)3وخالصة القول :أن
طرق هذا احلديث كلها واهية وبعضها أوهى من بعض وأحسنها طريق احلسن البرصي
املرسل وليس يف يشء من تلك املوصوالت مايمكن أن جيعل شاهد ًا له لوهائها ،ويظهر أن ابن
تيمية  vمل يعط هذه األحاديث والطرق حقها من النظر والنقد فقال يف رشح العمدة بعد
رسده إياها :فهذه األحاديث مسندة من طرق حسان ومرسلة وموقوفة تدل عىل أن مناط
الوجوب الزاد والراحلة( )4فإنه ليس يف تلك الطرق ماهو حسن بل وال ضعيف منجرب فتنبه،
وخمالفته من جانب آخر وهو أن مفهوم خمالفة احلديث (أن الراجل ال جيب عليه احلج).
( )1أضواء البيان جـ5ص.57
( )6نيل األوطار جـ3ص.615
( )3يف اإلرواء جـ 3ص.122
( )3نقل هذا القول إلبن تيمية الصنعاين يف سبل السالم جـ6ص.763
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قال الشنقيطي  :)1( vأن حديث الزاد والراحلة وإن كان صاحل ًا لإلحتجاج اليلزم منه أن
القادر عىل امليش عىل رجليه بدون مشقة فادحة اليلزمه احلج إن كان عاجز ًا عن حتصيل
الراحلة بل يلزمه احلج ألنه يستطيع إليه سبي ً
ال كام أن صاحب الصغة التي حيصل منها قوته يف
سفر احلج جيب عليه ألن قدرته عىل حتصيل الزاد يف طريقه كتحصيله بالفعل ،كام بوب
البخاري باب ًا يف صحيحه هبذه اآلية ﴿ ﮋ ﮌ ﴾.
قال احلافظ  :)2( vقيل أن املصنف أراد أن الراحلة ليست رشط ًا للوجوب وقال ابن
القصار يف اآلية دليل قاطع ملالك أن الراحلة ليست من رشط السبيل فإن املخالف يزعم أن
احلج ال جيب عىل الراجل وهو خالف اآلية.
وقال الشنقيطي  :)3( vأن ظاهر املتبادر أنه  فرس اآلية بأغلب حاالت اإلستطاعة
ألن الغالب أ ن أكثر احلجاج آفاقيون قادمون من بالد بعيدة والغالب عجز اإلنسان عن امليش
عىل رجليه يف املسافات الطويلة ،وعدم إمكان سفره بال زاد ففرسه  اآلية باألغلب.
وأن اهلل  سوى يف كتابه بني احلاج والراكب واحلاج املايش عىل رجليه وقدم املايش عىل
الراكب ﴿ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﴾ [احلج .]69 :
ومعلوم أن اهلل تبارك وتعاىل قال إلبراهيم اخلليل ﴿ :ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ
ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ﴾ [احلج .]69 :
ويف قوله تعاىل ﴿ ﮋ ﮌ ﴾ :قال القرطبي  :)4( vأنام قال (يأتوك) وإن كـانوا يأتون

( )1أضواء البيان جـ5ص.22

( )3أضواء البيان جـ5ص.21

( )6فتح الباري جـ3ص.313

( )3اجلامع ألحكام القرآن جـ6ص.31
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الكعبة ألن املنادي إبراهيم فمن أتى الكعبة حاج ًا فكأنام أتى إبراهيم ألنه أجاب نداءه وفيه
والرج ُل مجع راجل،
ترشيف إبراهيم ،وقوله( :رجاالً) مجع راجل ،وقيل الرجال مجع رجل،
ْ
(فمعنى رجاالً مشا ًة) ،وروى الطربي( )1عن ابن عباس  cقال( :يأتوك رجاالً) أي مشاة
ويف رواية أخرى عنه قال :عىل أرجلهم ،قال الطربي (فإن الناس يأتون البيت الذي تأمرهم
بحجة مشاة عىل أرجلهم).
وقال القرطبي  :vوقدم الرجال عىل الركبان يف الذكر لزيادة تعبهم يف امليش .قال
بعضهم :إنام قال (رجاالً) ألن الغالب خروج الرجال إىل احلج دون األناث فقوله (رجاالً)
من قولك :هذا رجل وهذا فيه ُبعد لقوله ﴿ﮍ ﮎ ﮏ﴾ يعني الركبان فدخل فيه
الرجال والنساء.
وقال الشوكاين  :)2( vقوله ﴿ﮍ ﮎ ﮏ﴾ عطف عىل رجاالً أي ركبان ًا عىل كل
بعري والضامر البعري املهزول الذي اتعبه السفر.
وقال الطربي )3( vعن ابن عباس  cقوله ﴿ﮍ ﮎ ﮏ﴾ قال اإلبل .وقال
جماهد :كانوا ال يركبون فأنزل اهلل ﴿ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ﴾ قال فأمرهم بالزاد
واملتجرَ ( ،و ُكل) لفظ مجع أي كثري من اإلبل أفواج ًا ،وقوله ﴿ﮑ ﮒ
ورخص هلم يف الركوب
ُ
ﮓ ﮔ﴾ روى الطربي( )4عن ابن عباس وقتادة :أي مكان بعيد.
وقـال القرطبي  :)5(vوذكر سبب الضمور فقال﴿ :ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ﴾ أي أثر فـيها
( )1تفسري الطربي جـ12ص.171

( )3تفسري الطربي جـ12ص.176

( )6فتح القدير جـ3ص.331

( )5اجلامع ألحكام القرآن جـ16ص.31

( )3تفسري الطربي جـ12ص.176اجلامع ألحكام القرآن جـ16ص.31
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طول السفر ورد الضمري إىل اإلبل تكرمة هلا لقصدها احلج مع أرباهبا كام قال ﴿ ﮕ
ﮖ﴾ [العاديات  ]1 :يف خيل اجلهاد تكرمة هلا حني سعت يف سبيل اهلل.
وهذه اشارة إىل قبول دعاء إبراهيم  الذي قال ﴿ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ
ﮗ﴾ [إبراهيم  ]39 :فالناس اليملكون حب قلوهبم وهوى نفوسهم إىل الكعبة حتى أجربهم
بامليش عىل األقدام والركبان من البعيد إىل زيارة بيت رب العزة جل جالله ُحب ًا له وشوق ًا إليه
وتفاؤالً بدخول جنته األبدي إن شاء اهلل.
وقال الشوكاين ( :vالفج) الطريق الواسع اجلمع فجاج (والعميق) البعيد ،وقال
القرطبي  :vومنه بئر عميقة (أي بعيدة القعر) ،قال الشنقيطي  :vوأكثر مايستعمل
العمق يف البعد سف ً
ال.
ولفظ (العميق) واهلل أعلم إشارة إىل أن املكة تقع نقطة الوسط فوق ُكرة األرضية من جهة
األعىل ألنه استعمل لفظ (عميق) لسائر البالد األخرى من حوهلا كأنام تقع كل املناطق أسفل
مكة وهلذا أشار النبي  يف حديث إىل وجود بيت املعمور فوق الكعبة فإذا َخر تقع عىل املكة
و ُيشري بعض الباحثني إىل هذا بعكس مايعرفون الناس عن كرة األرضية التي صورها
الفلكيون بأن القطب الشاميل من الفوق واجلنوب من األسفل والكرة األرضية مائلة بعدة
درجات واهلل أعلم.
وقال القرطبي  :)1( vوملا قال تعاىل ( ِرجاالً) وبدأ هبم دل ذلك عىل أن حج الراجل
حججت ماشي ًا
أفضل من حج الـراكب ،قـال ابن عباس :ما أسى عىل يشء فـاتني إال أن أكـون
ُ

( )1اجلامع ألحكام القرآن جـ16ص.31
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فإين سمعت اهلل  يقول( :يأتوك رجاالً) وقال ابن أيب نجيح :حج إبراهيم وإسامعيل عليهام
السالم ماشيني

()1

وقرأ أصحاب ابن مسعود (يأتون) وهي قراءة ابن أيب عبلة والضحاك

والضمري للناس.
وقال الشنقيطي  )2( vيف تفسري اآلية :وعن عبيد بن عمري قال ابن عباس :ما ندمت عىل
يشء فاتني من شبايب إال أين مل أحج ماشي ًا ،ولقد حج احلسن بن عيل مخس ًا وعرشين حجة
ماشي ًا.
وقال ابن كثري  :)3( vوقوله ﴿ﮋ ﮌ ﴾ قد يستدل هبذه اآلية من ذهب من العلامء
إىل أن احلج ماشي ًا ملن قدر عليه أفضل من احلج راكب ًا ،والذي عليه األكثرون أن احلج راكب ًا
أفضل اقتداء برسول اهلل  فإنه حج راكب ًا مع كامل قوته .
وقال القرطبي  :)4( vالخالف يف جواز الركوب وامليش واختلفوا يف األفضل منهام
فذهب مالك والشافعي من آخرين إىل أن الركوب أفضل اقتداء بالنبي  ولكثرة النفقة
ولتعظيم شعائر احلج بأهبة الركوب وذهب غريهم إىل إن امليش أفضل ملا فيه من املشقة عىل
النفس حلديث أيب سعيد قال « :حج النبي  وأصحابه مشاة من املدينة إىل مكة وقال:
بأزركم" ومشى خلط اهلرولة »(.)5
"أربطوا أوساطكم ُ

( )1وروى ابن ماجة عن ابن عباس «كانت األنبياء تدخل احلرم مشاة حفاة ويطوفون بالبيت ويقضون املناسك حفاة مشاة»
وضعفه األلباين يف ضعيف ابن ماجة برقم (.)231
( )6أضواء البيان جـ5ص.35
( )3تفسري إبن كثري جـ3ص.671
( )3اجلامع ألحكام القرآن جـ16ص.37
( )5ضعفه األلباين يف ضعيف ابن ماجة برقم ( ،)221والضعيفة ( ،)6933وضعفه عبدالرزاق مهدي يف حتقيقه عىل القرطبي =
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وقال الشنقيطي يف رشح قول ابن كثري يف هذا املوضوع( :)1أعلم أنه قد تقرر يف األصول أن
منشأ اخلالف يف هذه املسألة التي هي :هل الركوب يف احلج أفضل أو امليش؟ ونظائرها كون
أفعال النبي  بالنظر إىل اجلبلة والترشيع ثالثة أقسام:
القسم األول :هو الفعل اجلبيل املحض ،أعني الفعل الذي تقتضيه اجلبلة البرشية بطبيعتها
كالـقيام والـقعود واألكل ،فإنه مل يفعل ذلك للترشيع والتآيس بعضهم يقول فعله اجلبيل يقتيض

=

لكن وردت األحاديث الصحيحة يف حج األنبياء عليهم الصالة والسالم ماشي ًا وراكب ًا:
جوار إىل اهلل بالتلبية» .ويف رواية الطرباين يف
 .1عن ابن عباس قال «ألين أنظر إىل موسى عليه السالم هابطاً من الثنية وله ُ
صحيح الرتغيب والرتهيب (« :)1169عىل بعري من إبل شنؤة» .ثم قال :أي ثنية هذه؟ قالوا ثنية هرشى :قال «كأين أنظر
دة عليه جب ٌة من ص ٍ
إىل يونس بن متى عليه السالم عىل ناقة محراء جع ٍ
وف خطِام ناقتِه خُ لبَ ُة وهو ُيلبي» .رواه مسلم (،)317
ُ
ُ
َ َ
صحيح الرتغيب والرتهيب (.)1162
 .2وعن أيب موسى  قال :قال رسول اهلل « :لقد مر بـ(الروحاء) سبعون نبياً فيهم نبي اهلل موسى حفا ًة عليهم العباء
يؤمون بيت اهلل العتيق» .صحيح الرتغيب والرتهيب (.)1161
 .3وعن ابن عمر ريض اهلل عنهام قال :قال رسول اهلل « :أراين الليلة يف املنام عند الكعبة فإذا رجل أدم كأحسن ماترى من
ماء واضعاً يديه عىل منكبي َر ُجلني وهوبينهام يطوف بالبيت
أدم الرجال تُرضب ملته بني منكبيه رجل
املشعر َي ْقطُر ُ
ْ
رأس ُه ً
فقلت من هذا فقالوا :املسيح ابن مريم» .رواه مسلم (.)365
أ .أما رواية «أن آدم أتى البيت ألف ٍ
آتية َل يركب قط فيهن من اهلند عىل رجليه» .ضعيف جد ًا ،ضعيف الرتغيب والرتهيب
(.)276
ب .ورواية «ملا أهبط اهلل آدم من اجلنة قال :إين مهبط معك بيتاً أومنزالً يطاف حوله كام يطاف حول عريش ويصيل عنده كام
يصيل عند عريش فلام كان زمن الطوفان رفع وكان األنبياء حيجونه واليعلمون مكانه فبؤا إلبراهيم فبناه» .ضعيف،
ضعيف الرتغيب والرتهيب (.)279-275
زرهم العباء
جـ .ورواية ملا أمر الرسول  بوادي ( ُعسفان) قال« :لقد مر به هو ٌد وصالح عىل بكرات خُ طمها الليف ُأ ُ
وأرديتهم النامر حيجون البيت العتيق» .ضعيف ،ضعيف الرتغيب والرتهيب (.)913
د .ورواية «حج موسى عىل ٍ
ثور أمحر عليه عباء ُة قطواني ُة» .ضعيف ،ضعيف الرتغيب والرتهيب (.)913

( )1أضواء البيان جـ5ص.33
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اجلواز وبعضهم يقول يقتيض الندب والظاهر ما ذكرناه من أ نه مل يفعل للترشيع ولكنه يدل عىل
اجلواز.
القسم الثاني :هو الفعل الترشيعي املحض ،وهو الذي فعل ألجل التأيس والترشيع
كأفعال الصالة وأفعال احلج.
القسم الثالث :وهو املقصود هنا هو الفعل املحتمل للجبيل والترشيعي وضابطه ،أن تكون
اجلبلة البرشية تقضيه بطبيعتها ولكنه وقع متعلق ًا بعبادة بأن وقع فيها أو يف و سيلتها كالركوب
يف احلج فإن ركوبه  يف حجة حمتمل للجبلة ألن اجلبلة البرشية تقتيض الركوب وحمتمل
للرشعي ألنه  فعله يف حال تلبسه باحلج وقال « خذوا عني مناسككم » .ومن فروع هذه
املسألة :جلسة اإلسرتاحة يف الصالة والرجوع من صالة العيد يف طريق أخرى والضجعة عىل
الشق األي من بني ركعتي الفجر وصالة الصبح ،ومشهور مذهب مالك أن الركوب يف احلج
أفضل إال يف الطواف والسعي فامليش فيهام واجب ،وماذكرنا عن مالك من أن الركوب يف
احلج أفضل من امليش ،هو قول أكثر أهل العلم.
وقال النووي  :)1( vوقال داود ماشي ًا أفضل واحتج بحديث عائشة  dأن النبي 
َفقتك أو نُصب ِ
قال لعائشة «ولكنها عىل قدر ن ِ
ك»( ،)2ويف رواية صحيحة «عىل قدر عنانك
ُ
ونُصبِك»( ،)3وحديث عائشة  dالذي أشار إليه النووي يقوى حجة من قال بأن امليش يف
احلج أفضل من الركوب ألنه أكثر نصب ًا وعنا ًء والنصب التعب واملشقة(.)4
( )1رشح املهذب.
( )6رواه البخاري ( ،)1919ومسلم (.)162،1611
( )3رواه البيهقي يف السنن الكربى كتاب احلج ( ،)331/3ويف صحيح الرتغيب والرتهيب برقم (.)112
( )3واحلديث «من حج مكة ماشياً حتى يرجع إىل مكة كتب اهلل له بكل خطوة سبعامئة حسنة ،كل حسنة مثل حسنات احلرم ،قيل =

الْفَصْلُ األَوَّلُ :يف أَدِلَّةِ وُجُوبِ الْحَجِّ وَاْلعُ ْمرَةِ وَالْمُبَادَرَةُ إِىل أَدَائِهِمَا

13

.........................................................................................
وقال احلافظ  :)1( vقال ابن املنذر اختلف يف الركوب وامليش للحجاج أهيام أفضل؟ فقال
اجلمهور الركوب أفضل لفعل النبي  ولكونه أعون عىل الدعاء واإلبتهال وملا فيه من
املنفعة ،وقال اسحاق بن راهويه امليش أفضل ملا فيه من التعب وحيتمل أن يقال خيتلف
باختالف األحوال واألشخاص واهلل أعلم.
ولكن الننسى أن اهلل تعاىل يقول [ :ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ] [البقرة :

[ ،]115ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ] [البقرة [ ،]115 :ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ] [التغابن .]12 :
وقال الرسول  ملا رأى شيخ ًا هيادي بني إبنيه ،فقال مابال هذا؟ قالوا :نذر أن يميش ،قال
لغني وأمره أن يركب »(.)2
«إن اهلل عزوجل عن تعذيب هذا نفسه ٌ
ورواية أخرى( :)3قال عقبة بن عامر اجلهني نذرت أختي أن متيش إىل الكعبة حافية حارسة
فأتى عليها  فقال« :مابال هذه»؟ قالوا :نذرت أن متيش إىل الكعبة حافية حارسة ،فقال
«مروها فلرتكب ولتختمر ولتحج ولتهد هدي ًا»(.)4
قال ابن كثري  :)5( vوإما اإلستطاعة فأقسام تارة يكون الشخص مستطيع ًا بنفسه وتارة
بغريه كام هو مقرر يف كتاب األحكام.

=

ٍ
حسنة» .موضوع ،ضعيف الرتغيب والرتهيب ( ،)271واحلديث «من جاء يؤم
وما حسنات احلرم؟ قال :بكل حسنة مئة ألف
البيت احلرام فركب بعريه فام يرفع البعري خُ فاً واليضع خُ فاً إال كتب اهلل له هبا حسن ًة وحط منه هبا خطيئة ورفع له هبا درجة».
ضعيف ،ضعيف الرتغيب والرتهيب (.)272

( )1فتح الباري جـ3ص.313

( )6رواه البخاري (.)1125

( )3يف اإلرواء ورقم السلسلة (.)6732

( )3ويف البخاري برقم (.)1122

( )5تفسري ابن كثري جـ1ص 516يف تفسري آية  79آل عمران.
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قال الشنقيطي  :)1( vوأما ما يسمونه املستطيع بغريه فهو نوعان:
األول منهام :هو من ال يقدر عىل احلج بنفسه لكونه زمن ًا( )2أو هرم ًا ونحو ذلك ولكنه له
مال يدفعه إىل من حيج عنه فهل يلزمه احلج نظر ًا إىل أنه مستطيع بغريه فيدخل يف عمومه ﴿ﮱ
ﯓ ﯔ ﯕ﴾ أوالً جيب عليه احلج ألنه عاجز غري مستطيع بالنظر إىل نفسه فال يدخل يف
عموم اآلية ،وبالقول األول قال الشافعي وأصحابه فيلزمه عندهم أجرة أجري حيج عنه برشط
أن جيد ذلك بأجرة املثل ،قال النووي  :vوبه قال مجهور العلامء منهم عيل بن أيب طالب
واحلسن البرصي والثوري و أبوحنيفة وأمحد وإسحاق وابن منذر وداود.
قال مالك  :vال جيب عليه ذلك وال جيب إال أن يقدر عىل احلج بنفسه واحتج مالك
بقوله تعاىل﴿ :ﰂ ﰃ ﰄ ﰅ ﰆ ﰇ﴾ [النجم  ]37 :وبقوله تعاىل ﴿ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ﴾
وهذا ال يستطيع بنفسه فيصدق عليه إسم غري املستطيع وبأهنا عبادة ال تصح فيها النيابة مع
القدرة.
فكذلك مع العجز كالصالة واحتج واحتج األكثرون القائلون بوجوب احلج عليه
بأحاديث رواها اجلامعة ،منها عن ابن عباس  cقال « :جاءت امرأة من خثعم عام حجة
الوداع ،قالت :يارسول اهلل  أن فريضة اهلل أدركت أيب شيخ ًا كبري ًا اليستطيع أن يستوي عىل
الراحلة فهل يقيض عنه أن أحج عنه؟ قال :نعم»(.)3
( )1أضواء البيان جـ5ص.21
( )6أي املعضوب :الزمن الذي الحراك به كأن الزمانة عضبته ومنعته احلركة و زمن الشخص زمناً وزمانة وهو مرض يدوم زماناً
طويالً ،ينظر املصباح املنري ص ،652اليقدر أن يستمسك عىل الراحلة واليثبت عليها بمنزلة من قطعت أعضاءه قاله القرطبي
يف تفسريه.
( )3رواه البخاري ( ،)2661ومسلم ( ،)329وأبوداود ( ،)1127ويف اإلرواء برقم (.)776
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وقال أبوداود  :)1( vعن رجل من بني عامر أنه قال :يارسول اهلل  إن أيب شيخ كبري
ال يستطيع احلج وال العمرة وال الظعن( )2قال « :أحجج عن أبيك واعتمر » ولفظ آخر( )3قال :
« فجاءته امرأة من خثعم » ،وهوصحيح(.)4
وعن ابن عباس  :cقال رجل يارسول اهلل  إن أيب مات ومل حيج أفأحج عنه؟ قال:
«أرأيت لو كان عليه دين أكنت تقضيه؟ قال :نعم ،قال :فحج عنه »( .)5ضعفه األلباين وقال
شاذ بذكر الرجل واملحفوظ أن السائل امرأة ،ويف لفظ آخر « :فدين اهلل أحق » ،ولفظ عبداهلل
بن الزبري قال « :جاء رجل من خثعم إىل رسول اهلل  فقال :إن أيب أدركه اإلسالم وهو شيخ
كبري اليستطيع ركوب الرحل واحلج مكتوب عليه أفأحج عنه؟ قال :أنت أكرب ولده ،قال:
نعم ،قال :أرأيت لو كان عىل أبيك دين فقضيته عنه أكان جيزي ذلك عنه؟ قال :نعم ،قال:
فأحجج عنه »(.)6
وقال األلباين  vيف الضعيفة برقم ( :)6753ضعيف من رواية النسائي وأمحد
والدارمي ،ف إن احلديث حمفوظ يف الصحيحني وغريمها دون هذه الزيادة « أنت أكرب ولده »
فهي منكرة أو شاذة واهلل أعلم ،وضعفه يف سنن النسائي برقم (.)6237
ورواية ابن عبـاس « cأن امرأة من جهينة جـاءت إىل النبي  فـقـالت :إن ُأمي نذرت

( )1سنن أيب داود (.)1112
( )6بفتح الظاء و سكون عني وحركتها الراحلة أي :اليقوى عىل السري وال عىل الركوب من كرب السن.
( )3سنن أيب داود برقم (.)1122
( )3رواه أبوداود ( ،)1112وابن ماجة( ،)6722والرتمذي( ،)732ويف صحيح سنن ابن ماجة (.)6337
( )5رواه النسائي ،وضعفه األلباين برقم ( )6231إىل (.)6232
( )2أخرجه أمحد (3/3و ،)5والنسائي ( ،)119/5واملحفوظ أن السائل امرأة كام قال األلباين يف ضعيف النسائي (.)6232
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أن حتج فلم َحتج حتى ماتت أفأحج عنها؟ قال :نعم َفحجي عنها ،أرأيت لو كان عىل أمك دين
أقضوا اهلل ،فاهلل أحق بالوفاء»(.)1
أكنت قاضيته؟ ُ
قال الشوكاين يف األحاديث السابقة( :)2أحاديث الباب تدل عىل أنه جيوز احلج من الولد
عن والده ،إذا كان غري قادر عىل احلج وقد أدعى بعضهم أن هذه القصة خمتصة باخلثعمية،
حكاه ابن عبدالرب وتعقب بأن األصل عدم اخلصوص وأما مارواه عبدامللك بن حبيب
ٍ
ألحد بعده ».
صاحب (الواضحة) باسنإدين مرسلني يف هذا احلديث فزاد « حجي عنه وليس
فال حجة يف ذلك لضعف اسنادمها مع اإلرسال ،والظاهر عدم اختصاص جواز ذلك
باإلبن .قال يف الفتح :وال خيفى أنه مجود ،وقال القرطبي  :vرأي مالك أن ظاهر حديث
اخلثعمية خمالف لظاهر القرآن َف ُريجح ظاهر القرآن والشك يف ترجحه من جهة تواتره ،ولكنه
يقال عموم خمصوص بأحاديث الباب والتعارض بني عام وخاص ،وهذه األحاديث ترد عىل
حممد بن احلسن حيث قال :أن احلج يــقع عن املبارش وللمحجوج عنه أجر النفقة ،وقــد
اختلفوا فيام عويف املعضوب فقال اجلمهور ال جيزئه ألنه تبني أنه مل يكن مأيوس ًا منه وقال أمحد
وإسحاق ال تلزمه اإلعادة لئال تفيض إىل إجياب حجتني وأجيب بأن العمرة باإلنتهاء وقد
انكشف أن احلجة األوىل غري جمزئة.
()3
عم ْن مل يطق الركوب وامليش ملرض أو زمانة حجة اإلسالم
قال ابن حزم  : vفإن حج َّ

ثم أفاق َّ
فإن أبا حنيفة والشافعي قاال :عليه أن حيج والبد وقال أصحابنا :ليس عليه أن حيج
بعد.

( )1رواه البخاري ( ،)1156،9315والطرباين يف الكبري ( ،)16333/16والبيهقي ( ،)335/3ويف اإلرواء برقم (.)776
( )6نيل األوطار جـ3ص.616

( )3املحىل جـ5ص.32
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عم ْن ال يستطيع احلج راكب ًا وال ماشياً وأخرب أنه دين اهلل يقيض عنه
إذا أمر النبي  باحلج َّ
فقد تأدى الدين بال شك وأجزأ عنه بال شك أن ماسقط وتأدي فالجيوز أن يعود فرضه ذلك
إال بنص ،والنص هاهنا أص ً
ال بعودته ولوكان ذلك عائد ًا لبني  ذلك إذ قد يقوي الشيخ
فيطيق الركوب فإذا مل خيرب النبي  بذلك فال جيوز عودة الفرض عليه بعد صحة تأديه عنه
وباهلل تعاىل التوفيق.
ويف رواية عن ابن عباس  « :cإن ُأمي نذرت » قال الشوكاين  :)1( vفيه دليل عىل
صحة النذر باحلج ممن مل حيج فإذا حج أجزأ عن حجة اإلسالم -عند اجلمهور -وعليه احلج عن
النذر وقيل( :بالعكس) ،وقيل :جيزء عنهام وفيه دليل أيض ًا عىل أجزاء احلج عن امليت من الولد
وكذلك من غريه ،ويدل عىل ذلك قوله « أقضوا اهلل فاهلل أحق بالوفاء » وروى سعيد بن
منصور و غريه عن ابن عمر  cبإسناد صحيح أنه الحيج أحدٌ عن ٍ
أحد ،ونحوه عن مالك
والليث وعن مالك  :إن أوىص بذلك فليحج عنه وإال فال.
وقوله « أكنت قاضيته » فيه دليل عىل أن من مات وعليه حج وجب عىل وليه أن جيهز من
حيج عنه من رأس ماله كام أن عليه قضاء ديونه ،فقوله « فاهلل أحق بالوفاء » فيه دليل عىل أن
حق اهلل ُمقدم عىل حق اآلدمي ،وقد استدل املصنف هبذه الرواية عىل صحة احلج من غري
الوارث لعدم استفصاله  لألخ هل هو وارث أوالً؟ وترك اإلستفصال من مقام اإلحتامل
ينزل منزلة العموم يف املقال كام تقرر يف األصول.
واستدل بأحاديث الباب عىل أنه يصح ممن مل حيج أن حيج نيابة عن غريه لعدم استفصاله
 ملن سأله عن ذلك وبه قال الكوفيون وخالفهم اجلمهور فخصوه بمن حج عن نفسه.
( )1نيل األوطار جـ3ص.616
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وقوله « إن أيب مات وعليه حجة اإلسالم » دليل عىل أنه جيوز لإلبن أن حيج عن أبيه حجة
اإلسالم بعد موته وإن مل يقع منه وصية والنذر ويدل عىل اجلواز من غري الولد.
وقال الشوكاين  :)1( vأقول الدليل مل يرد بجواز مطلق االستنابة بل ورد يف الولد كام يف
حديث ابن عباس  ، cوورد يف حج األخ عن أخيه والقريب عن قريبه كام يف حديث ذكر
الشربمة ،فال يصح إحلاق غري القرابة بالقرابة للفرق الظاهر.
قال الرتمذي  vبعد حديث اخلثعمية( :)2والعمل عىل هذا عند أهل العلم من أصحاب
النبي  وغريهم وبه يقول الثوري وابن املبارك والشافعي وأمحد وإسحاق يرون أن حيج عن
امليت.
وقال مالك :إذا أوىص أن حيج عنه ،حج عنه ،وقد رخص بعضهم أن حيج عن احلي إذا
كان كبري ًا أو بامل اليقدر أن حيج وهو قول ابن املبارك والشافعي.
وقال املباركفوري  vيف رشحه :وعن النخعي وبعض السلف أالَّ يصح احلج عن ميت
وال عن غريه ويف مصنف ابن أيب شيبة عن ابن عمر  cأنه قال :ال (حيج أحد عن أحد
وال َي ُصم أحد عن أحد) ،وكذا قال مالك وإبراهيم النخعي .وقال الشافعي واجلمهور جيوز
احلج عن امليت عن فرضه ونذره سواء أوىص به ،أو مل يوص وهو واجب يف تركه.
وقال الشنقيطي  :)3( vواعلم أن ما اشتهر عن مالك من أنه يقول (ال حيج أحد عن
أحد) معناه عنده أن الصحيح القادر ال يصح احلج عنه يف الفرض.

( )1السيل اجلرار جـ6ص.72
( )6جامع الرتمذي بعد رقم (.)761
( )3أضواء البيان جـ5ص.27
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واحلاصل :أن النيابة عن الصحيح يف الفرض عنده ممنوعة ويف غري الفرض مكروهة
والعاجز عنده ال فرض عليه أص ً
ال للحج.
واعلم أن بعض املالكية محل الكراهة املذكورة عىل التحريم واألحاديث التي ذكرنا حجة
عىل مالك ومن وافقه ،واهلل أعلم.
قال الصنعاين  :)1( vويف احلديث (أي حديث ابن عباس) دليل عىل أنه جيزيء احلج عن
املكلف إذا كان مأيوس ًا منه القدرة عىل احلج بنفسه مثل الشيخوخة فإنه مأيوس زواهلا وإما إذا
كان عدم القدرة ألجل مرض أو جنون يرجى برؤمها فال يصح ،واتفق القائلون بأجزاء احلج
عن فريضة الغري بأنه ال جيزيء إال عن موت أو عدم قدرة من عجز ونحوه بخالف النفل فإنه
ذهب أمحد وأبوحنيفة إىل جواز النيابة عن الغري فيه مطلقا للتوسيع يف النفل.
احلديث عىل أن الناذر باحلج إذا مات ومل حيج أجزأه أن حيج عنه ولده وقريبه وجيزئه عنه،
وإن مل يكن قد حج عن نفسه ألنه  مل يسأهلا حجت عن نفسها أم ال ،وألنه  شبهه
ُ
مايدل
بالدين وهو جيوز أن يقيض الرجل دين غريه قبل دينه ورد بأنه سيأِت يف حديث شربمة
عىل عدم أجزاء حج من مل حيج عن نفسه وإما مسألة الدين فإنه الجيوز له أن يرصف ماله إىل
دين غريه وهو مطالب بدين نفسه.
ودل عىل وجوب التحجيج عن امليت سواء أوىص أم مل يوص ألن الدين جيب قضاءه
مطلق ًا ،وجيب إخراج األجرة من رأس املال عندهم وظاهره أنه يقدم عىل دين اآلدمي وهو
أحد أقوال الشافعي واليعارض ذلك قوله ﴿ﰂ ﰃ ﰄ ﰅ ﰆ ﰇ﴾ [النجم  ]37 :اآلية،
ألن ذلك عام خصه هذا احلديث أو ألن ذلك يف حق الكافر.
( )1سبل السالم جـ6ص.762
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قال ابن حزم  :)1( vواإلستطاعة السبيل الذي جيب به احلج إما صحة اجلسم والطاقة
عىل امليش والتكسب من عمل أو جتارة مايبلغ به إىل احلج.
قال ابن تيمية  :)2( vأما احلج فإذا مل يستطع الركوب عىل الدابة فإنه يستنيب من حيج عنه
وقال( )3جيوز للمرأة أن حتج عن امرأة أخرى باتفاق املسلمني سوا ًء كانت بنتها أو غري بنتها
وكذلك جيوز أ ن حتج املرأة عن الرجل عند األئمة األربعة ومجهور العلامء كام أمر النبي 
املرأة اخلثعمية أن حتج عن أبيها مع أن إحرام الرجل أكمل من إحرامها ،واهلل أعلم.
قال البغوي  :)4( vويف احلديث (أي اخلثعمية) دليل عىل أنه جيوز لإلنسان أن حيج عن
غريه إذا كان املحجوج عنه عاجز ًا عن أدائه بنفسه بأن كان ميت ًا أو حي ًا علة ال يرجى زواهلا من
ٍ
زمانة أو أكرب ال يستطيع معه احلج وهو قول ابن مبارك والشافعي وذهب مالك والثوري
وأمحد وإسحاق إىل أنه الجيوز أن حيج عن احلي العاجز وجيوز عن امليت وقال مالك :إنام حيج
عن امليت إذا أوىص به وإذا أوىص يقىض من الثلث ،وقال النخعي وابن أيب ذئب :ال حيج أحد
عن أحد و ُيروى عن النخعي مثل قول مالك وفيه دليل عىل أن الزمن يلزمه فرض احلج ألهنا
قالت (إن فريضة اهلل أدركت أيب شيخ ًا كبري ًا) تريد أسلم وهو شيخ كبري وهو قول الشافعي إذا
كان للزمن مال يستأجر به من حيج عنه أو مل يكن له مال وبذل له بعض أوالده الطاعة للحج
عنه لزمه فرض احلج ،ووجوبه يكون بأحد األمور الثالثة( :إما باملال أو بقوة البدن أو ببذل
طاعة من ذي قوة).
( )1املحىل جـ5ص.69
( )6جمموع الفتاوى جـ62ص.11
( )3جمموع الفتاوى جـ62ص.16
( )3رشح السنة جـ3ص.631
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وفيه دليل عىل أن حج املرأة عن الرجل جيوز وزعم بعض أهل العلم أنه ال جيوز ألن املرأة
تلبس يف اإلحرام ما اليلبسه الرجل فال حيج عنه إال رجل مثله.
قال ابن العريب  :)1( vإذا وجدت االستطاعة توجه فرض احلج بال خالف ال أن تعرض
له آفة ،واآلفات أنواع :منها الغريم يمنعه من اخلروج حتى يؤدي الدين والخالف فيه ،ومن
كان له أبواب أو من كان هلا من النساء زوج فاختلف العلامء فيهم ،واختلف قول مالك
كإختالفهم ،والصحيح من الزوج يمنعها السي ًام إذا قلنا :أن احلج اليلزم عىل الفور وإن قلنا
أنه عىل الفور فحق الزوج مقدم ،وأما األبوان :فإن كانا منعاه ألجل الشوق والوحشة فال
يلتفت إليه وإن كان خوف الضيعة وعدم العوض يف التلطف فال سبيل له إىل احلج وإن كان
مريض ًا أو مغصوب ًا مل يتوجه عليه املسري إىل احلج بإمجاع من األمة(.)2
وكأن يف احلديث جواز حج الغري عن الغري ألهنا عبادة بدنية مالية والبدن وإن كان ال
حيتمل النيابة فإن املال حيتملها ،وقد رصح النبي  بجواز النيابة ورضب املثل بأنه لو كان
عىل أبيها دين ٍ
عبد.
ُ
ٍ
بفرض مارصحت به املرأة يف قوهلا (إن فريضة
والدليل عىل أن احلج يف هذا احلديث ليس
اهلل عىل عباده يف احلج أدركت أيب شيخ ًا كبري ًا ال يستطيع أن يثبت عىل الراحلة) ،وهذا ترصيح
بنفي الوجوب ومنع الفريضة وال جيوز ما انتفى يف أول احلديث قطع ًا أن يثبت يف آخره ظناً
حيققه أن (دين اهلل أحق أن يقىض) ليس عىل ظاهره بإمجاع فإ ن دين العبد أوىل بالقضاء وبه يبدأ

( )1أحكام القرآن جـ1ص.335
( )6وقال الشيخ العثيمني يف الرشح املمتع جـ9ص :61فبعض الناس تصيبه مشقة ظاهرة يف ركوب السيارة والطائرة والباخرة فربام
ُيغمى عليه أو يتعب تعب ًا عظي ًام أو بغثيان وقئ فهذا الجيب عليه احلج وإن كان صحيح البدن قوي ًا.
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إمجاع ًا لفقر األدمي واستغناء اهلل تعاىل فيتعني الفرض الذي أرشنا إليه ،فإن مقصود احلديث
احلث عىل َبر الوالدين والنظر يف مصاحلهم دين ًا ودنيا وجلب املنفعة إليهام جبلة ورشع ًا فإنه
رأى من املرأة انفعاالً بين ًا وطواعية ظاهرة ورغبة صادقة يف َبر أبيها وتأسفت أن تفوته بركة
احلج ويكون عن ثواب هذه العبادة بمعزل وطاعت بأن حتج عنه ِ
فأذ َن هلا النبي  فيه.
قال البغوي  :)1( vلو كان عليها دين أكنت قاضية؟ احلديث دليل عىل أن من مات ويف
ذمته حق اهلل تعاىل من حج أو كفارة أو نذر صدقة أو زكاة أنه جيب قضاؤها من رأس ماله
ِ
يوص كام يقيض عنه ديون العباد وهو قول
واملريات سوا ًء أوىص به أو مل
مقدم ًا عىل الوصايا
ْ
عطاء وطاووس وإليه ذهب الشافعي وقال مالك ال يقىض إال بوصية ،فإذا أوىص يقىض من
ثلثه مقدم ًا عىل الوصايا.
ِ
يوص ألن
وقال الصنعاين  :)2( vودل عىل وجوب التحجيج عن امليت سوا ًء أوىص أو مل
الدين جيب قضاءه مطلق ًا.
ثم قال ابن العريب  :)3( vإذا مل يكن للمكلف قوت يتزوده يف الطريق مل يلزمه احلج إمجاع ًا
وإن وهب له أجنبي ماالً حيج به مل يلزمه قبوله إمجاع ًا ولو كان رجل وهب أباه ماالً ،قال
الشافعي يلزمه قبوله ألن ابن الرجل من كسبه ،وقال مالك وأبوحنيفة ال يلزمه قبوله ال يسقط
فرض احلج من األعمى ال مكان وصوله إىل البيت حمموالً فيحصل له وصف االستطاعة كام
حيصل له فرض اجلمعة بوجود ٍ
السعي لقضائها ،وهكذا ما نقله بنصه القرطبي
قائد إليها ويلزم
ُ
يف تفسريه.
( )1رشح السنة جـ5ص.637
( )6سبل السالم جـ6ص.761
( )3أحكام القرآن جـ1ص.332
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قال الشوكاين  :)1( vوإن األعمى والظاهر أن عامه عذر له عن احلج وأنه غري مستطيع
وإن وجد قائد ًا وزاد ًا وراحلة وقياس احلج عىل صالة اجلامعة قياس مع الفارق الذي هو
أوضح من الشمس.
أقول :فإذا وهب له (أي األب) الولد فذلك ُ
مال رز َق ُه اهلل إياه من غري حصول منه فال
جيوز له َرد ُه والسيام مع ماورد من قوله  « أنت ومالك ألبيك » فإن هذا احلديث يدل عىل
أن يصري مستطيع ًا .بمجرد وجود ماحتصل به االستطاعة يف مال ولده ،وهكذا جيب قبول اهلبة
من السلطان لورود األمر بقبوهلا كام يف احلديث الصحيح بلفط « ما أتاك من هذا املال وأنت
غري مسترشف والسائل فخذه وماال فال تتبعه نفسك » وهكذا لو رزقه ماالً هببة أو نذر أو
نحومها من غري ِمنة وال وصمة يف دين فقبول ذلك واجب ليؤدي به ما افرتضه اهلل عليه
فاعرف هذا ودع عنك مايقال حتصيل رشط الواجب ليجب ال جيب ،ونحو ذلك من القواعد
املؤسسة عىل الرأي القائل واالجتهاد املائل فإنه كثري ًا مايقع الغلط يف مثل هذا أو املغالطة.
وقال الشيخ ابن باز ُ :)2( vسئل :ما رأي الدين فيمن حج بغري ماله؟
اجلواب :إذا حج الشخص بامل من غريه صدقة من ذلك الغري فال يشء يف حجه ،أما إذا كان
املال حرام ًا فحجه صحيح وعليه التوبة من ذلك.
وقال حسني عوايشة يف كتابه املوسوعة( )3عن الشيخ األلباين  :vوسألته  vعن أخذ
النقود إذا ُعرضت عىل ممن حيج فقال  vباجلواز.

( )1السيل اجلرار جـ6ص.123
( )6فتاوى اللجنة الدائمة رقم (.)3171
( )3جـ3ص.639

10

َشرْحُ رِسَالَةُ  :التَّحْقِيقُ واإلِضَاحُ لِكَثِريٍ مِن مَسَائِلِ الْحَجِّ وَاْلعُ ْمرِّة وَالْزِّيَارةِ

.........................................................................................
قال ابن تيمية  :)1( vومل يتنازعوا إال فيام إذا بذلت له االستطاعة ،إما بذل احلج وإما بذل
املال له من ولده ،وفيه نزاع معروف يف مذهب الشافعي وأمحد ،ولكن املشهور من مذهب
أمحد عدم الوجوب وإنام أوجبه طائفة من أ صحابه ،لكون األب له عىل أصله أن يمتلك مال
ولده فيكون قبوله كتملك املباحات واملشهور من مذهب الشافعي الوجوب ببذل اإلبن
بالفعل.
واملقصود هنا الفرق بني ما ال يتم الواجب إال به وما ال يتم الوجوب إال به ،كقطع املسافة
يف اجلمعة واحلج ونحو ذلك.
وقال( :)2متى حج به أبوه من ماله جاز ذلك ويسقط عنه الفرض باتفاق العلامء ،وتنازعوا
هل جيب عليه احلج إ ذا بذل له املال؟ واخلالف يف ذلك مشهور والفرض يسقط عنه سواء
ملكه أبوه ماالً أو أنفق عليه وأركبه من غري متليك.
ونقل حسني عوايشة( )3عن الشيخ األلباين :إذا أراد اإلبن أن حيج عن أحد والديه فإن كان
يقصد حج الفريضة فالبد من التفصيل وملاذا مل حيج؟ فإن كان معذور ًا حج عنه إما التطوع فال
تفصيل ،لو أن املتويف كلفه وأوىص بذلك فله أن حيج إما أن يكلفه غري املكلف فال ،وينظر إىل
السبب الذي من أجله مل حيج املتويف فإن شغلته الدنيا ومل يكن له عذر فال حيج عنه إذا الحيج
عنه إال يف حالة العذر وعدم االستطاعة ،ويبحث عن األصلح واألفضل فإذا مل يكن يف األبناء
فال مانع من التعدي إىل غريهم.

( )1جمموع الفتاوى جـ62ص.17
( )6جمموع الفتاوى جـ32ص.62
( )3يف املوسوعة جـ3ص.632
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قال صديق حسن خان  :)1( vوأما حكم احلج عن امليت واالستئجار فاعلم أن احلج من
الواجبات املتعلقة ببدن املكلف والظاهر يف الواجبات البدنية أهنا التلزم بعد رفع القلم
التكليف وانتقال املكلف من هذه الدار مل يبق من ُطلِب منه الفعل فمن قال أنه يلزم امليت
اإليصاء بيشء من الواجبات البدنية بأن يفعل عنه غريه بعد موته مل يقبل إال بدليل ،أو قال من
تربع عن ميت بفعل واجب بدين أجزأه مل يقبل ذلك منه إال بدليل وقد ورد الدليل يف أمور منها
الصوم باحلديث « من مات وعليه صوم صام عنه وليه » ولكن ليس يف هذا احلديث وجوب
عىل امليت بل اإلجياب عىل الويل وغاية مايستفاد من قوله (صام عنه) أنه جيزئ ذلك الصوم
عن امليت ،وأ ما احلج فلم يرد مايدل عىل وجوب الوصية عىل امليت به بل ورد مايدل وقوع
احلج من القريب عن قريبه امليت كام يف حديث « نذرت أخته أن حتج » وكذلك ورد مايدل عىل
وقوع احلج من الولد ألبيه إذا كان يف احلياة عاجز ًا عن االتيان بالفريضة كام يف خرب اخلثعمية.
وأما إجياب الوصية باحلج أو أنه جيزئ من كل أحد عن كل امليت فال دليل عىل ذلك فيام
أعلم ،إ ذا أوىص باحلج بنصيب من ماله فقد جعل اهلل له ثلث ماله يف آخر عمره يترصف به
كيف يشاء ما مل يكن رضر ًا فيجب امتثال الوصية ،وأما كون ذلك يسقط الواجب عىل امليت
فحمل الرتدد عندي والسيام إذا كان الذي حج عنه ليس من قرابته(.)2
فإن القرابة هلا تاثري يف القيام ببعض الواجبات البدنية من احلي عن امليت كام يف حديث
شربمة للقـرابة بينهام أنه أخ له أو قـريب ،وليس يف احلديث أن شربمة هذا قد كان مات إذ ذاك،

( )1يف الروضة الندية التعليقات الرضية جـ6ص.166
( )6قال األلباين يف تعليقه عىل هذا القول يف حاشيته ص :163قلت :والسيام إذا كان املحجوج عنه مقرص ًا يف حياته أعني أنه
إستطاع أن حيج ومل حيج.
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وحديث « فدين اهلل أحق » ليس املراد به دفع األجرة ملن حيج بل املراد أن احلج عن الوالد
يصح من الولد كام يصح منه قضاء الدين وال يرد عىل هذا أن اللفظ عام واالعتبار به ألن
نـقول العموم ليس هو إ ال باعتبار فعل فريضة احلج ال باعتبار دفع املال ملن حيج فهذا مل يرد به
دليل فعرفت هبذا أن مايويص به امليت من أجرة ممن حيج عنه يكون خارج ًا من ثلثه املأذون به
له.
قال الشنقيطي  :)1( vإذا مات الشخص ومل حيج وكان احلج قد وجب عليه االستطاعة
بنفسه أو بغريه عند من يقول بذلك وكان قد ترك ماالً فهل جيب أن حيج ويعتمر عنه من ماله؟
يف ذلك خالف بني أهل العلم فقال بعضهم جيب أن حيج عنه ويعتمر عنه من تركته سواء
مات مفرط ًا أو غري مفرط لكون املوت عاجله عن احلج فور ًا وهبذا قال الشافعي وأمحد.
وقال أبو حنيفة ومالك يسقط باملوت فإن أوىص فهو الثلث وهبذا قال الشعبي والنخعي
ألنه عبادة بدنية فتسقط باملوت كالصالة واحتجوا بأن ظاهر القرآن كقوله تعاىل ﴿ﰂ ﰃ
ﰄ ﰅ ﰆ ﰇ﴾ [النجم  ]37 :مقدم عىل ظاهر األحاديث بل عىل رصحيها ألنه أصح منها.
وأجاب املخالفون بأن األحاديث خمصصة لعموم القرآن بأن املعضوب وجب عليه احلج
بسعيه بتقديم املال وأجرة من حيج عنه فهذا من سعيه وأجابوا عن قياسه عىل الصالة بأهنا ال
تدخلها النيابة بخالف احلج.
وهذا هو حاصل كالمهم من املستطيع بغريه و وجوب احلج عمن وجب عليه يف احلياة
ومات قبل أن حيج وترك ماالً.

( )1أضواء البيان جـ5ص.25
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قلت :األحاديث التي ذكرنا تدل قطع ًا عىل مرشوعية احلج عن املعضوب وامليت .وقد
قدمنا أن األظهر عندنا وجوب احلج فور ًا وعليه فلو فرط وهو قادر عىل احلج حتى مات
مـفرط ًا مع الـقدرة أنه حيج عنه من رأس مــاله أن تـرك مــاالً ألن فريــضة احلج ترتيب يف ذمته
فكانت دين ًا عليه وقضاء دين اهلل رصح النبي  يف األحاديث املذكورة بأحقيته.
أما من عاجله املوت قبل التمكن فامت غري مفرط فالظاهر لنا أنه ال إثم عليه وال دين اهلل
عليه ألن مل يتمكن من أداء الفعل حتى يرتتب يف ذمته ولن يكلف اهلل نفس ًا إال وسعها.
قال الشيخ العثيمني  :)1( vمن متت الرشوط يف حقه ثم مات فإهنا خيرجان من تركته قبل
األرث والوصية ألن ذلك دين (دين اهلل أحق بالوفاء) فيؤخذ من تركته مايكفي للحج
والعمرة فام بقى فإنه للوصية والورثة وخيرج من تركته سواء ُأوىص أم مل يوص كام لو أنه عليه
دين أخرجناه من تركته سواء أوىص به أم مل يوص به.
واحلديث « حجة للميت ثالثة :حجة للمحجوج عنه وحجة للحاج وحجة للويص »
ضعفه األلباين( .)2و ذكر رواية « كتب له أربع حجج » وأشار إىل ضعفه.
واحلديث « إذا حج الرجل عن والديه تقبل منه ومنهام واستبرشت أرواحهام يف السامء
وكُتب عند اهلل بر ًا » قال األلباين يف الضعيفة( :ضعيف) ،وبلفظ « من حج عن أبويه وَل حيجا
أجزأ عنهام وعنه وبرشت أرواحهام من السامء » ضعيف( ،)3واحلديث « من حج عن والديه أو
قىض عنهام مغرم ًا بعثه اهلل يوم القيامة مع األبرار » ،قال األلباين( :ضعيف)(.)4
( )1الرشح املمتع جـ9ص.31
( )6سلسلة األحاديث الضعيفة برقم (.)1797
( )3سلسلة األحاديث الضعيفة برقم (.)1333
( )3سلسلة األحاديث الضعيفه برقم (.)1335
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واحلديث « من حج عن ميت فللذي حج عنه مثل أجره ،ومن أفطر صائ ًام فله مثل أجره،
ومن دل عىل ٍ
خري فل ُه مثل أجر فاعله » ،قال األلباين يف الضعيفة( :ضعيف)( ،)1والفقرة الثانية
والثالثة قد جاءنا من طرق ثابتة.

جرَةِ للْحَجِ
خذُ األَ ْ
َأ ْ
قال ابن تيمية  :)2( vيف احلج عن امليت أو املعضوب بامل يأخذه أما نفقة فإنه جائز
باإلتفاق أو باألجارة أ و باجلعالة عىل نزاع بني الفقهاء يف ذلك سواء كان املال املحجوج به
موىص به ملعني أو عني مطلق أو مبذول أو خمرج من صلب الرتكة.
فمن أصحاب الشافعي من استحب ذلك ،واملنصوص عن أمحد أنه قال ال أعرف يف
السلف من كان يعمل هذا وعده بدعة وكرهه ولفظ نصه مكتوب يف غري هذا املوضوع ومل
يكره إال اإلجيارة واجلعالة.
قلت :حقيقة األمر يف ذلك أن احلاج يستحب له ذلك إذا كان مقصوده أحد شيئني:
اإلحسان إىل املحجوج عنه ،أو نفس احلج لنفسه .و ذلك أن احلج عن امليت إن كان فرض ًا
فذمته متعلقة به فاحلج عنه إحسان إليه بأبراء ذمته بمنزلة قضاء دينه كام يف احلديث (عىل أبيك
دين) بني أن اهلل لرمحته وكرمه أحق بأن يقبل قضاء الدين عمن قىض عنه ،فإذا كان مقصود
احلاج قضاء هذا الدين الواجب عن هذا فـهذا حمسن إليه فيكون مستحب ًا وهذا غــالب ًا إنام يكون
( )1سلسلة األحاديث الضعيفه برقم (.)1113
( )6جمموع الفتاوى جـ62ص.16
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لسبب يبعثه عىل اإلحسان إليه مثل رحم بينهام أو مودة وصداقة.
ويأخذ من املال مايستعني به عىل أداء احلج عنه وعالمة ذلك أن يطلب مقدار كفاية حجه
وهلذا جوزنا نفقة احلج بال نزاع ،وكذلك لو وىص بحجة مستحبة و ُأ ِ
حب إيصال ثواهبا إليه.
واملوضع الثاين :إذا كان الرجل مؤثر ًا أن حيج حمبة للحج وشوق ًا إىل املشاعر وهو عاجز
فيستعني باملال املحجوج به عىل احلج وهذا قد يعطى املال ليحج به ال عن أحد كام يعطى
املجاهد املال ليغزوبه فال شبهة فيه فيكون هلذا أجر احلج ببدنه وهلذا أجر احلج بامله كام -من
جهز غازي ًا فقد غزا -وقد يعطى املال ليحج به عن غريه فيكون مقصود املعطى احلج عن
املعطى عنه ،ومقصود احلاج ماحيصل له من األجر بنفس احلج البنفس اإلحسان إىل الغري
وهذا يتوجه عىل أصل أيب حنيفة حيث قال احلج يقع عن احلاج وللمعطى أجر اإلنفاق
كاجلهاد.
وعىل أصلنا فإ ن املصيل والصائم واملتصدق عن الغري واحلاج عن الغري له قصد صالح يف
ذلك العمل وقصد صالح يف عمله يف الغري.
كام قال النبي  « اخلازن األمني الذي ُيعطى ما أمر به كام ً
ال موفراً طيبة به نفسه أحد
املتصدقني »( .)1فجعل للوكيل مثل املوكل يف الصدقة وهو نائب .وقال  « إذا أنفقت املرأة
من بيت زوجها غري مفسدة كان هلا أجرها بام أنفقت وللزوج أجره بام اكتسبت وللخادم مثل
ذلك »( .)2فكذلك النائب يف احلج و سائر مايقبل النيابة من األعامل له أجر وللمستنيب أجر.
وهذا أيـض ًا إنام يـأخذ مايـنـفقه يف احلج كام ال يـأخذ إال مايـنـفقه يف الـغزو فـهـاتان صورتان

( )1رواه البخاري ( ،)6622مسلم(.)97/1263
( )6رواه مسلم ( ،)12/1263والنسائي ( ،)6357وابن ماجة (.)6673
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مستحبتان ومها اجلائزتان من أن يأخذ نفقة احلج ويرد الفضل ،وأما إذا كان قصده اإلكتساب
بذلك وهو أن يستفضل ماالً فهذا صورة اإلجارة واجلعالة.
والصواب :أن هذا ال يستحب وإن قيل بجوازه ألن العمل املعمول للدنيا ليس بعمل
صالح يف نفسه إذا مل يقصد به إال املال فيكون من نوع املباحات فمن أراد الدنيا بعمل اآلخرة
فليس له يف اآلخرة من خالق ،ونحن إذا جوزنا اإلجارة واجلعالة عىل أعامل الرب التي خيتص
أن يكون فاعلها من أهل القرب مل نجعلها يف هذه احلال إال بمنزلة املباحات ال نجعلها من
باب القرب فإن األقسام الثالثة:
إما أن يعاقب عىل العمل هبذه النية أو يثاب أو ال يثاب وال يعاقب.
وكذلك املال املأخوذ إما منهى عنه وإما مستحب وإما مباح فهذا ،هذا واهلل أعلم.
لكن قد رجحت اإلجارة إذا كان حمتاج ًا إىل ذلك املال للنفقة ومدة احلج وللنفقة بعد
رجوعه أو قضاء دينه فيقصد إقامة النفقة وقضاء الدين الواجب عليه فهنا تصري األقسام
الثالثة:
إما أن يقصد احلج واإلحسان فقط أو يقصد النفقة املرشوعة له فقط أو يقصد كالمها.
فمتى قصد األول فهو حسن وإن قصدمها مع ًا فهو حسن إن شاء اهلل ألهنام مقصودان
صاحلان ،وإما إن مل يقصد إال الكسب لنفقته فهذا فيه نظر.
قال اللجنة الدائمة( :)1إذا كان أخذ األجرة يف احلج من أجل رغبته يف الدنيا فهو عىل خطر
عظيم من ذلك وخيشى أال يقبل حجه ألنه آثر بذلك الدنيا عىل األخرة ،أما إن كان أخذ
األجرة رغبة فيمـا عند اهلل سبحانه ولينفع أخاه ،وليشارك املسلمني يف مشـاعر احلج و َيـرجى له
( )1كتاب فتاوى اسالمية جـ6ص.112
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أن حيصل ل ُه من األجر مثل أجر حجه عنه.
قال ابن احلزم  :)1( vبل اإلجارة جائزة عىل الطاعة وقد أمر  باملؤاجرة وأباحها
وحض عىل إعطاء األجري أجره فكان هذا جائز ًا عىل كل يشء إال مامنع منه نص فقط ،وكل ما
أصاب األجري من فدية األذى فهو عليه ال عىل املحجوج عنه ،فإن تعمد أبطال احلج أو عمرته
فال يشء له من األجرة ألنه مل يعمل شيئ ًا مما أمر به.
وقال( )2يف جواب عمن حج عن الغري ليويف دينه؟ أما احلج عن الغري ألن يويف دينه فقد
اختلف فيها العلامء أهيام أفضل ،واألصح أن األفضل الرتك ،فإن كون اإلنسان حيج ألجل أن
يستفضل شيئا من النفقة ليس من أعامل السلف ،حتى قال اإلمام أمحد ما أعلم أحد ًا كان حيج
عن أحد بيشء ولو كان هذا عم ً
ال صاحل ًا لكانوا إليه مبادرين واإلرتزاق بأعامل الرب ليس من
شأن الصاحلني ،وهذا املدين يأخذ من الزكاة ما يويف به دينه خري له من أن يقصد أن حيج ليأخذ
دراهم يويف هبا دينه أن املستحب أن ياخذ ليحج ال أن حيج ليأخذ ،وهذا يف مجيع األرزاق
املأخوذة عىل عمل صالح ،فمن أرتزق ليتعلم أو ليعلم أو ليجاهد فحسن كام جاء عن النبي
 أنه قال « :مثل الذين يغزون من أمتي ويأخذون أجورهم مثل أم موسى تُرضع إبنها
وتأخذ أجرها »(.)3
ففرق بني من يكون الدين مقصوده والدنيا وسيلة ومن تكون الدنيا مقصودة والدين و
سيلة و إال شبهة أن هذا ليس ل ُه يف اآلخرة من خالق.

( )1املحىل جـ5ص.319
( )6املحىل جـ5ص.15
( )3رواه أبوداود يف املراسيل ( ،)336اجلامع الصغري (.)1133
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وقال الشيخ العثيمني  :)1( vوأما إذا كان املوكل قد أدى الفريضة و أراد أن يوكل عنه
من حيج أو يعتمر فإن يف ذلك خالف ًا بني أهل العلم فمنهم من أجازه ومنهم من منعه واألقرب
ٍ
ألحد أن يوكل أحد ًا حيج عنه أو يعتمر إذا كان ذلك نافلة ألن األصل
عندي املنع وأنه ال جيوز
يف العبادات أن يقوم هبا اإلنسان بنفسه.
وقال اللجنة الفتاوى( :)2كام ال جتوز استنابته يف حج نافلة عىل القول الصحيح ألن عبادة
واألصل يف العبادات التوقيف ومل يرد يف الرشع فيام نعلم مايدل عىل ذلك.

إِ ْشتِرَاطُ احلَ ِّج عَن الْغَ ْيرِ
وينبغي فيمن حيج عن غريه أن يكون حاج ًا عن نفسه ،حلديث الرسول  عن ابن عباس
 « :cأن النبي  سمع رج ً
ال يقول :لبيك عن شربمة ،قال :من شربمة؟ قال :أخُ يل -أو
قريب يل -قال :حججت عن نفسك؟ قال :ال ،قال :حج عن نفسك ثم حج عن ُشربمة »(.)3
قال الشوكاين  :)4( vوظاهر احلديث أنه الجيوز ملن مل حيج عن نفسه أن حيج عن غريه و
سوا ًء كان مستطيع ًا أو غري مستطيع ألن النبي  مل يستفصل هذا الرجل الذي سمعه يلبي
عن شربمة وهو ينزل منزلة العموم وإىل ذلك ذهب الشافعي وقال الثوري واهلادي والقاسم
أنه جيزئ حج من مل حيج عن نفسه مامل يتضيق عليه.

( )1فتاوى أركان اإلسالم "مجعه فهد بن نارص السليامن" ص.525
( )6كتاب فتاوى اسالمية جـ6ص.123

( )3نيل األوطار جـ3ص.676

( )3صحيح سنن أيب داود ( ،)1572صحيح سنن ابن ماجة ( ،)6339ويف اإلرواء (.)773
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وقال الصنعاين  :)1( vواحلديث دليل عىل أنه ال يصح أن حيج عن غريه من مل حيج عن
نفسه فإذا أحرم عن غريه فانه ينعقد إحرامه عن نفسه ألنه  أمره أن جيعله عن نفسه بعد أن
لبى عن شربمة فدل عىل أهنا مل تنعقد النية عن غريه وإال ألوجب عليه امليض فيه وأن اإلحرام
ينعقد مع الصحة والفساد وينعقد مطلقا جمهوالً معلق ًا فجاز أن يقع عن غريه يكون عن نفسه
وبطالن صفة اإلحرام ال توجب بطالن أصله.
وهذا قول أكثر األمة أنه ال يصح أن حيج عن غريه من مل حيج عن نفسه مطلق ًا مستطيع ًا كان
أوالً ألن ترك اإلستفصال والتفريق يف حكاية األحوال دال عىل العموم وألن احلج واجب يف
أول سنة من سني إال مكان فإذا أمكنه فعله عن نفسه ملن جيز أن يفعله عن غريه ألن األول
فرض والثاين :نفل.
إنام يؤمر بأن يبدأ باحلج عن نفسه إذا كان واجب ًا عليه وغري املستطيع مل جيب عليه فجاز أن
حيج عن غريه ،ولكن العمل بظاهر عموم احلديث أوىل.
قال الشيخ العثيمني  :)2( vويشرتط هلذا املقام الذي أقيم عن غريه أال يكون عليه فرض
احلج فإن كان عليه فرض احلج فإنه ال جيزئ أن يـكون نائب ًا عن غريه ،فلو أقام فقري ًا حيج عنه
ألجزأ ،ألنه ليس عليه فرض احلج فهو كالغني الذي أدى احلج عن نفسه ،فإن أقام عنه غنياً مل
يؤد الفرض عن نفسه فإنه ال جيزئه.
قال ابن حزم  :)3(vوال جيزئ أن يستأجر من مل حيج وال اعتمر إال أن يكون مستطيع ًا
حني استؤجـر فـيجوز حينئذ ألنه غـري مستطيع للحج عن نفسـه فال يلزمه وهو مستطيع للحج

( )1سبل السالم جـ6ص.736
( )6الرشح املمتع جـ9ص.32

( )3املحىل جـ5ص.311
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عن غريه مما يأخذ من األجرة فاستئجاره ملا يستطيع عليه جائز.
قال املباركفوري  :)1( vقوله  « حج عن أبيك » فيه جواز احلج عن الغري ،واستدل
الكوفيون بعمومه عىل جواز صحة حج من مل حيج نيابة عن غريه وخالفهم اجلمهور فخصوه
بمن حج عن نفسه استدلوا بقوله  « أحججت عن نفسك » ،قلت :الظاهر الراجح هو
قول اجلمهور.
قال الشنقيطي  :)2( vأن حديث شربمة صالح لإلحتجاج وفيه دليل عىل أن الغائب يف
احلج البد أن يكون قد حج عن نفسه وقاس العلامء العمرة عىل احلج يف ذلك وهو قياس ظاهلر
والعلم عند اهلل تعاىل.
وخالف يف ذلك بعض العلامء كأيب حنيفة ومن وافقه فقالوا يصح حج النائب عن غريه
وإ ن مل حيج عن نفسه واستدلوا بظواهر األحاديث يف احلج عن املعضوب وامليت وقوله 
«حج عن أبيك حج عن أمك» ونحو ذلك من العبارات ومل يسأل أحد ًا منهم هل حج عن
نفسه أوالً وترك اإلستفصال ينزل منزلة العموم يف األقوال كام تقدم.
قلت :األظهر تقديم احلديث اخلاص الذي فيه قصة شربمة ألنه ال يتعارض عام وخاص،
فال حيج أحد عن أ حد حتى حيج عن نفسه حجة اإلسالم والعلم عند اهلل تعاىل.
وقال البغوي  :)3(vوذهب قوم إىل أنه جيوز للرصورة أن حيج عن الغري ُيروى ذلك عن
احلسن وعطاء وهو قول مالك والثوري وأصحاب الرأي ،والرصورة( :)4الذي مل حيج قط أو
انقطع عن النساء كالرهبان.

( )1التحفة جـ3ص.127

( )3رشح السنة جـ3ص.652

( )6أضواء البيان جـ5ص.91

( )3الرص :اجلس واملنع.
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احلديث « ال رصورة يف اإلسالم »( )1رواه أمحد وأبوداود والسيوطي ،ولكن قال صاحب
عون املعبود :قال املنذري وقد ضعفه غري واحد من األئمة ،وضعفه شيخ األلباين(.)2

َج الْصَّبِيّ
ح ُّ
احلديث :عن ابن عباس  cعن النبي  « :أنه لقي ركب ًا( )3بالروحاء فقال :من القوم،
فقالوا :املسلمون ،فقالوا :من أنت؟ قال رسول اهلل  ،فرفعت إليه امرأة صبياً فقالت :أهلذا
ِ
أجر»(.)4
حج؟ قال :نعم ،و َلك ُ
بع سنني
وعن السائب بن يزيد قال « :حج يب مع رسول اهلل  يف حجة الودا ِع وأنا ابن َس ُ
»(.)5
عن ابن عباس  cعن النبي  أنه قال « :أيام صبي حج ثم بلغ فعليه حجة أخرى وأيام
عبد حج ثم ُعتيق فعليه حجة أخرى »(.)6

( )1رواه أمحد ،وأبوداود ( ،)1962والسيوطي يف " جامع الصغري ".
( )6يف " ضعيف أيب داود " برقم ( ،)312و" ضعيف اجلامع الصغري " ( ،)2672و" املشكاة " (.)6566
( )3قال النووي يف " رشح مسلم " جـ7ص :123الركب :أصحاب اإلبل خاصة وأصله أن يستعمل يف عرشة فامدوهنا ،وإن
الروحاء مكان عىل ستة وثالثني ميالً من املدينة.
( )3رواه مسلم ( ،)1332وأمحد ( ،)617/1أبوداود ( ،)1932النسائي (.)162/5
( )5رواه البخاري ( ،)1151وأمحد ( ،)337/3والرتمذي ( ،)765والبيهقي(.)152/5
( )2صححه األلباين يف " اإلرواء " برقم (.)712
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عن ابن عباس  cعن النبي  أنه قال « :أيام صبي حج ثم بلغ فعليه حجة أخرى وأيام
عبد حج ثم ُعتيق فعليه حجة أخرى »(.)1
قال الشوكاين  :)2(vاستدل بأحاديث الباب من قال :إنه يصح حج الصبي ،قال ابن
بطال :أمجع أئمة الفتوى عىل سقوط الفرض عن الصبي حتى يبلغ إال أنه إذا حج كان له
تطوع ًا عند اجلمهور ،وقال أبوحنيفة :اليصح إحرامه وال يلزمه يشء من حمظورات اإلحرام
وإنام حيج به عىل جهة التدريب وشذ بعضهم فقال :إذا حج الصبي أجزأه ذلك عن حجة
اإلسالم لظاهر قوله ( :نعم) يف جواب قوهلا ( ِ
أهلذا حج) وإىل مثل هذا ذهبت اهلادوية
وقال الطحاوي :الحجة يف قوله ( نعم) عىل أنه جيزئه عن حجة اإلسالم بل فيه حجة عىل
من زعم أنه ال حج له.
فيؤخذ من جمموع هذه األحاديث :أنه يصح حج الصبي وال جيزئه عن حجة اإلسالم إذا
بلغ وهذا هو احلق فيتعني املصري إليه مجيع ًا بني األدلة ،وقد ذهبت طائفة من أهل البدع إىل منع
الصغري من احلج.
قال النووي  :)3(vوهو مردود ال يلتفت إليه لفعل النبي  وأصحابه وإمجاع األمة عىل
خالفه.
قال الشوكاين  :)4( vويؤيد عدم أجزاء حج الصبي عن حجة اإلسالم ماورد يف رفع
قلم( )5التكليف عنه وال تلزم بني ثبوت األجر له وصحة حجه عن حجة اإلسالم والواجبة
عليه.

( )1صححه األلباين يف " اإلرواء " برقم (.)712
( )3السيل اجلرار جـ6ص.75

( )6نيل األوطار جـ3ص.673

( )3رشح مسلم (.)112/5
=
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قال العظيم آبادي  :)1( vقال اخلطايب إنام كان له احلج من ناحية الفضيلة دون أن يكون
حمسوب ًا عن فرضه ،وهذا كالصالة يؤمر هبا إذا أطاقها وهي غري واجبة عليه وجوب الفرض
ولكن يكتب له أجرها تفض ً
ال من اهلل سبحانه ويكتب ملن يأمره هبا ويرشده إليها أجر.
قال النووي  :)2( vهل ينعقد حجة وجترى عليه أحكام احلج وجتب فيه الفدية ودم
اجلربان وسائر أحكام البالغ ،فأبوحنيفة يمنع ذلك كله ،ويقول إنام جيب ذلك متريناً عىل
التعليم ،واجلمهور يقولون جتري عليه أحكام احلج يف ذلك ،ويقولون حج ُه منعقد يقع نف ً
ال
ألن النبي  جعل له حج ًا.
قال اإلمام البغوي  :)3( vثم إن كان الصبي يعقل عقل مثله حيرم بنفسه وإن كان ال يعقل
وجيرد ويمنع الطيب وما ُيمن ُع منه الكبري ثم إن مل يطق امليش يطاف به
عقل مثله حيرم عنه ولي ُه ُ
حمموالً وكذلك السعي بني الصفا واملروة ويرمي عنه وليه ْ
إن مل ُيمكنه بنفسه وحكم املجنون
حكم الصبي ،وإذا ارتكب الصبي املحرم شيئاً من حمظورات اإلحرام جتب الفدية يف ماله إن
كان أحرم بنفسه وإن أحرم به وليه فاختلف الفقهاء يف أهنا جتب يف مال الويل أو يف مال الصبي.
قال الشيخ العثيمني  :)4( vمن أهل العلم من قال أن املجنون جيوز أن حيرم عنه وليه كام
حيرم عن الــصغري ،فالـصغري ليس له متييز ،واملجنون ليس ل ُه عقل ،كيف حيج الصبي فنقول إن

= ( )5احلديث «رفع القلم عن ثالثة :عن النائم حتى يستيقظ وعن الغالم حتى حيتلم وعن املجنون حتى يفيق» .رواه أبوداود
( ،)3371وابن ماجة ( ،)6231اإلرواء (.)679
( )1عون املعبود جـ5ص.112
( )6رشح مسلم جـ5ص.123
( )3رشح السنة جـ3ص 632حتت رقم (.)1156
( )3الرشح املمتع جـ9ص.62-61
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الصبي إن كان مميز ًا فإن وليه يأمر ُه بنية اإلحرام ،يا بني احرم ألنه يميز وإن كان غري مميز فإنه
ينعقد إحرامه بأن ينوي عنه وليه ،وأما الطواف فإن كان مميز ًا يأمره بنية الطواف وإن مل يكن
مميز ًا فينويه عنه وليه ثم إن كان قادر ًا عىل امليش مشى وإن مل يكن قادر ًا محله وليه أو غريه بإذن
وليه ويقال يف السعي كام قيل يف الطواف وكذلك مثله اخللق أو التقصري وأمره ظاهر.
وهل األوىل أن حيرم الصغار باحلج والعمرة أم األوىل عدم ذلك؟
اجلواب :يف هذا تفصيل ،وهو إن كان يف وقت ال يشق فإن اإلحرام هبم خري ألن النبي 
قال للمرأة التي رفعت له الصبي وسألته « :هل له حج؟ قال :نعم ولك أجر ُه ».
أما إن كان يف ذلك مشقة كأوقات الزحام يف احلج أو العمرة يف رمضان ،فاألوىل عدم
اإلحرام ألنه ربام يشغله عن أداء نسكه الذي هو مطالب به عىل وجه األكمل.
هل إذا أحرم الصبي فهل يلزمه اإلمتام؟
اجلواب :املشهور من املذهب أنه يلزمه اإلمتام ألن احلج والعمرة جيب إمتامها فعلهام.
والقول الثاين :وهو مذهب أبوحنيفة أنه ال يلزمه اإلمتام ألنه غري مكلف وال ملزم
بالواجبات ،وهذا القول هو األقرب للصواب ،وعىل هذا له أن يتحلل وال يشء عليه وهو يف
احلقيقة أرفق بالناس ،ألنه ربام يظن الويل أن اإلحرام بالصبي سهل ثم يكون عىل خالف ما
يتوقع وهذا يقع كثري ًا من الناس اليوم ،فإذا أخذنا هبذا القول الذي هو أقرب للصواب لعلته
الصحيحة زالت عنا هذه املشكلة.
وحيمله وليه أو غريه بإذن وليه يف الطواف ويف السعي ألن الركوب يف الطواف والسعي
جائز عند الـعجز ،كام قالت أم سلمة «إين مريضة ،فقال :طويف من وراء الناس وأنت راكبة»(،)1
( )1رواه البخاري ( ،)1233ومسلم (.)1692
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فدل هذا عىل أنه جيوز الركوب واحلمل عند العجز.
وهل يصح أن يطوف عن نفسه وعن الصبي بطواف واحد أم ال؟
املذهب أنه ال يصح ،وإذا نوى عن نفسه وعن املحمول فإنه يقع عن املحمول وال يقع عن
نفسه ،وقيل يقع عن نفسه دون املحمول ألنه أصل واملحمول فرع.
والذي نرى يف هذه املسألة ،إذا كان الصبي يعقل النية فنوى ومحله وليه فإن الطواف يقع
عنه وعن الصبي ألنه ملا نوى الصبي صار كأنه طاف بنفسه.
أما إذا كان ال يعقل النية فإنه ال يصح أن يقع طواف بنيتني فيقال لوليه إما أن تطوف أوالً
ثم تطوف عن الصبي ،وإما أن تكل أمره إىل شخص حيمله بدالً عنك.
قال النووي  :)1( vوأٍما لويل الذي حيرم عن الصبي فالصحيح عند أصحابنا أنه الذي ييل
ماله وهو أبوه أو جد ُه أو الويص أو القيم من جهة القايض أو القايض أو اإلمام ،وأما األم فال
يصح إحرامها عنه إال أن تكون وصية أو قيمة ،وقيل إنه يصح إحرامها وإحرام العصبة ،وهذا
كله إذا كان صغري ًا ال يميز ،فإن كان مميز ًا أذن له الويل فأحرم فلو أحرم بغري إذن الويل أو أحرم
الويل عنه مل ينعقد عىل األصح وصفة إحرام الويل عن غري املميز أن يقول بقلبه جعلته حمرما
واهلل أعلم.

( )1رشح مسلم جـ7ص 123حتت رقم (.)3632
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الْتَّكِْبريُ يف الْحَجِّ
قال اهلل تعاىل ﴿ :ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ
ﮡ ﮢ ﮣ ﮤﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ
ﮯ ﮰ ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ﴾ [احلج.]67-61:
منافع الدنيا
قال ابن كثري  vيف تفسريه :قال ابن عباس ﴿ﮖ ﮗﮘ﴾
ُ
واآلخرة ،أما منافع اآلخرة فرضوان اهلل ،وأما منافع الدنيا فام يصيبون من منافع البدُ ن
والذبائح والتجارات ،وكذا قال جماهد وغري واحد إهنا منافع الدنيا واآلخرة كقوله﴿ :ﭳ
ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ﴾ [ البقرة .]171 :
قال ابن العريب  )1( vقوله (منافع) فيها أربعة أقوال:
األول :املناسك.
الثاين :املغفرة.
الثالث :التجارة.
الرابع :من األموال وهو الصحيح.
وذلك كله من نسك وجتارة ومغفرة دنيا وآخرة ،والدليل عليه عموم قوله (ومنافع) فكل
ذلك يشمل عليه هذا القول :وهذا يعضده ماتقدم يف البقرة يف تفسري قوله ﴿ﭳ ﭴ
ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ﴾ ،وذلك هو التجارة بإمجاع من العلامء.
( )1أحكام القرآن جـ3ص.616
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وقال( :)1قال علامؤنا يف هذا دليل عىل جواز التجارة يف احلج للحاج مع أداء العبادة ،وإن
القصد إىل ذلك اليكون رشك ًا والخيرج به املكلف عن رسم اإلخالص املفرتض عليه خالف ًا
للفقراء إن احلج دون جتارة أفضل أجر ًا.
وبوب البخاري يف صحيحه بإسم (باب التجارة أيام املوسم والبيع يف أسواق اجلاهلية)،
وذكر حتته قول ابن عباس  « cكان ذواملجاز وعكاظ متجر الناس يف اجلاهلية ،فلام جاء
اإلسالم كأهنم ِ
كرهوا ذلك حتى نزلت ﴿ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ
ﭺ﴾ [ البقرة  ]171 :يف مواسم احلج »(.)2
قال احلافظ  vيف رشحه( :)3املوسم قال األزهري ُسمي بذلك ألنه معلم جيتمع إليه
الناس مشتق من ِ
الس َمة وهي العالمة ،وذكر يف حديث الباب من أسواق اجلاهلة اثنني وترك
اثنني ومها جمنة أهنا كانت بمر الظهران ،وحباشة من مكة إىل جهة اليمن إنام مل يذكر هذه السوق
يف احلديث ألهنا مل تكن من مواسم احلج ،وإنام كانت تقام يف شهر رجب ،واستدل هبذا
احلديث عىل جواز البيع والرشاء للمعتكف قياس ًا عىل احلج واجلامع بينهام العبادة ،وهو قول
اجلمهور ،وعن مالك كراهة مازاد عىل احلاجة كاخلبز إذا مل جيد من يكفيه ،وكذا كرهه عطاء
وجماهد والزهري والريب أنه خالف األوىل ،واآلية إنام نفت اجلناح وال يلزم من نفيه نفي
أولوية مقابلة ،واهلل أعلم.

( )1أحكام القرآن جـ1ص 113يف تفسري آية  171البقرة.
( )6رواه البخاري (.)1992
( )3فتح الباري جـ3ص.959
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وعن جماهد عن عبداهلل بن عباس  cقال « :قرأ هذه اآلية ﴿ﭳ ﭴ ﭵ
ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ﴾ قال :كانوا اليتجرون بمنى ،فأمروا بالتجارة إذا أفاضوا من
عرفات »(.)1
وعن أيب أمامة التيمي قال « :كنت رج ً
ال أكُري يف هذا الوجه وإن ناس ًا يقولون :أنه ليس
لك حج؟ فلقيت ابن عمر فقلت :يا أبا عبدالرمحن إين رجل ُأكري يف هذا الوجه وإن ناساً
يقولون إنه ليس لك حج؟ فقال ابن عمر :أليس ُحترم وتُلبي وتطوف بالبيت وتفيض من
عرفات وترمي اجلامر قال :قلت بىل ،قال فإن لك حج ًا ،جاء رجل إىل النبي  فسأله عن مثل
ما سألتني عنه فسكت عنه رسول اهلل  فلم جيبه حتى نزلت هذه اآلية ﴿ﭳ ﭴ
ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ﴾ فأرسل إليه رسول اهلل  وقرأ عليه هذه اآلية،
وقال :لك حج »(.)2
ويف اإلختيارات إلبن تيمية  :)3( vوالتجارة ليست حمرمة ،لكن ليس لإلنسان أن يفعل
ما يش ُغ ُله عن احلج.
قال الشنقيطي  :)4( vالالم يف قوله (ل ُيشهدُ وا) هي الم التعليل وهي متعلقة بقوله تعاىل
﴿ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ﴾ [احلج  ]69 :أي :ألجل أن يشهدوا ،أي :حيرضوا منافع هلم.

( )1صحيح سنن أيب داود (.)1563
( )6صحيح سنن أيب داود (.)1565
( )3اإلختيارات ص.115
( )3أضواء البيان جـ5ص.335
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وقوله (منافع) مجع منفعة ومل يبني هنا هذه املنافع ماهي ،وقد جاء بيان بعضها يف بعض
اآليات القرآنية وإن منها ما هو دنيوي وما هو ُأخروي ،أما الدنيوي كأرباح التجارة إذا خرج
احلاج بامل جتارة معه فإنه حيصل له الربح غالباً وذلك نفع دنيوي ،ومن املنافع الدنيوي ما
يصيبونه من ال ُبدن والذبائح.
وأختار أبو جعفر الطربي بكثرة األحاديث الدالة عليه إن من املنافع املذكورة يف آية احلج
غفران ذنوب احلاج حتى ال يبقى عليه إثم إن كان ُمتقي ًا ربه يف حجه بإمتثال ما أمر به واجتناب
ما هنى عنه.
وذلك أنه قال إن معنى قوله تعاىل ﴿ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ
ﭣ﴾ [البقرة  ]623 :أن احلاج يرجع مغفور ًا له ،ولكن غفران ذنوبه هذا مرشوط بتقواه ربه يف
حجه كام رصح به يف قوله تعاىل ﴿ﭥ ﭦ﴾.
إنام قلنا إن ذلك أوىل تأويالته لتظاهر األدلة:
فسق رجع كيوم ولدته ُأمه »(.)1
 .1احلديث « :من حج فلم ير ُفث وَل َي ُ
 .2احلديث « :تابعوا بني احلج والعمرة فإهنام ينفيان الفقر والذنوب كام ينفي الكري خبث
احلديد »( .)2وما أشبه ذلك من األخبار كام قال اهلل تعاىل ﴿ﭡ ﭢ ﭣ ﭥ ﭦ﴾  ،ويف قول
رسول اهلل  ما يوضح ان معنى قوله ﴿ ﭡ ﭢ ﭣ﴾ أنه خارج من ذنوبه حمطوطة عنه
آثامه مغفورة إجرامه إىل آخر كالمه.

( )1رواه البخاري ( ،)1117ومسلم (.)331
( )6رواه الرتمذي ( ،)112وأمحد ( ،)319/1والنسائي ( ،)115/5صحيح الرتغيب والرتهيب(.)1125
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لظاهر قوله تعاىل﴿ :ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﯓ ﯔ ﯕﯖ ﯗ
ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ﴾ [آل عمران  ]79 :وقول النبي  يف خطبته« :
فح ُّجوا » [أخرجه مسلم].
الناس ،إن اهلل فرض عليكم احلج؛ ُ
َأ ُّهيا ُ
وحديث « ما أ َم َعر حاج قط » قيل جلابر (راوي احلديث) ما اإلمعار؟ قال « :ما افتقر »(.)1
قوله :لظاهر قوله تعاىل ﴿ :ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﯓ ﯔ ﯕﯖ ﯗ ﯘ ﯙ
َيُّها الناسُ ،إن اهلل
ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ﴾ [آل عمران  ]79 :وقول النيب  يف خطبته « :أ
فرض عليكم احلج فحُجُّوا »( ،)2ومتام لفط مسلم « أهيا الناس قد فرض عليكم احلج فحجوا،
فقال رجل :أكل عام يا رسول اهلل؟ فسكت حتى قاهلا ثالثاً ،فقال رسول اهلل  :لو قلت نعم
لوجبت وملا استطعتم ،ثم قال :ذروين ماتركتكم فإنام هلك من كان قبلكم بكثرة سؤاهلم
واختالفهم عىل أنبيائهم فإذا أمرتكم بيشء فأتوا منه ما استطعتم وإذا هنيتكم عن يشء فدعوه ».
وأما لفظ البخاري فأخرج املقطع األخري من احلديث « ذروين » ،ولفظ ابن ماجه يف
صحيح سنن ابن ماجه لأللباين( )3عن ابن عباس قال « :إن األقرع بن حابس سأل النبي 
فقال يا رسول اهلل  احلج يف كل سنة أو مر ًة واحدةً؟ قال :بل مر ًة واحد ًة فمن استطاع
فتطوع » ،ويف رواية آخر( )4بلفظ « ولو وجبت َل تقوموا هبا ولو َل تقوموا هبا عذبتم »(.)5

( )1ضعيف الرتغيب والرتهيب (.)912
( )6رواه البخاري ( ،)9611ومسلم ( 1339و  ،)3633وأبو داود ( ،)1961وابن ماجه ( ،)6112وأمحد ( ،)676/1واحلاكم
( ،)331/1والنسائي ( ،)6/6والدارقطني ( ،)611والبيهقي ( ،)362/3ويف " اإلرواء " (.)712
( )3برقم (.)6333

( )3برقم (.)6336

( )5وأخرجه أبو داود برقم ( )1911بلفظ ابن ماجه إال أنه يف آخره « فمن زاد-فتطوع -فهو تطوع ».
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وذكر األلباين( )1عن ابن عباس « فقام األقرع بن حابس فقال :أيف كل عا ٍم يارسول اهلل؟
قال :لو قلتها لوجبت ولو وجبت مل تعلموا هبا ومل تستطيعوا أن تعملوا هبا احلج مرة فمن زاد
فتطوع » أخرجه النسائي ،والدارمي ( ،)67/6وأمحد ( ،)655/1واحلاكم (،)3331/1
ولفظ النسائي « لو قلت نعم لوجبت ،ثم إذ ًا ال تسمعون وال تطيعون ولكنه حجة واحدة ».
ولكن أخرجه ابن ماجه بلفظ آخر والرتمذي يف جامعه بلفظ عن عيل  قال « :ملا نزلت
﴿ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ﴾ قالوا :يا رسول اهلل احلج يف كل عام؟
فسكت ،ثم قالوا :أيف كل عام؟ فقال :ال ،ولو قلت :نعم لوجبت ،فنزلت ﴿ﮮ ﮯ
ﮰ ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ ﯘ ﯙ﴾ [املائدة  .» ]121 :ضعفه الشيخ األلباين(.)2
قال الشوكاين  :)3( vواألحاديث املذكورة تدل عىل أن احلج ال جيب إال مر ًة واحد ًة وهو
جممع عليه.
وقال( :)4مرة يف العمر .هذا احلكم قد صار من املعلومات بالرضورة الرشعية وليس يف
قــوله سبحانه ﴿ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﯓ ﯔ ﯕﯖ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ
ﯝ ﴾ إال الداللة عىل املرة الواحدة ،وقد زاد ذلك إيضاح ًا ما وقع من السؤال النبي 
وجوابه بأنه ال جيب إال مرة واحدة ،وقد أمجع عىل ذلك مجيع املسلمني سابقهم وال حقهم وال
يعرف يف ذلك خمالف من أهل اإلسالم.

( )1إرواء الغليل جـ3ص.152
( )6يف ضعيف سنن ابن ماجه برقم ( ،)261وضعيف سنن الرتمذي برقم ( ،)133ويف اإلرواء (.)1522/3
( )3نيل األوطار جـ3ص.693
( )3السيل اجلرار جـ6ص.129
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وقال الصنعاين  :)1( vواحلديث دليل عىل أنه الجيب احلج إال مرة واحدة يف العمر عىل
كل مكلف مستطيع.
وقال الشنقيطي  :)2( vقد دل الكتاب والسنة وإمجاع املسلمني عىل وجوب احلج مرة
واحدة يف العمر وهو إحدى الدعائم اخلمس التي بني عليها اإلسالم إمجاع ًا ،وقوله  « قد
فرض اهلل عليكم احلج فحجوا » واستدل هبذا احلديث عىل أن األمر املجرد من القرائن ال
يقتيض التكرار كام هو مقرر من األصول.
قال ابن حزم  :)3( vأما قولنا بوجوب احلج عىل املؤمن العاقل البالغ احلر واحلرة التي هلا
زوج أو ذو حمرم حيج معها مرة يف العمر فإمجاع متيقن واختلفوا يف املرأة ال زوج هلا وال ذا حمرم
ويف األمة والعبد.
وقال ابن العريب  :)4( vقال علامؤنا إذا توجه اخلطاب عىل املكلفني بفرض هل يكفي فيه

فعله مرة واحدة أو حيمل عىل التكرار ،واملختار أنه يقتيض فعله مرة واحدة ،وقال النووي v
( :)5واختلف األصوليون يف أن األمر هل يقتيض التكرار والصحيح عند أصحابنا ال يقتضيه،
ولو كان مطلقة يقتيض التكرار أو عدمه مل يسأل ،وقوله « ذروين ماتركتم » ظاهر يف أنه ال
يقتيض التكرار.

( )1السيل اجلرار جـ6ص.733
( )6أضواء البيان جـ5ص.32
( )3املحىل جـ5ص.3
( )3أحكام القرآن جـ1ص.336
( )5رشح مسلم جـ7ص.125
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قال القرطبي  :)1( vفبني هذا احلديث أن اخلطاب إذا توجه عىل املكلفني بفرض أنه
يكفي منه فعل مرة وال يقتيض التكرار وثبت أن النبي  قال له أصحابه « :يارسول اهلل
أحجنا لعامنا هذا أم لألبد؟ فقال :ال بل لألبد »(.)2
وقال العظيم آبادي  :)3( vوقال اخلطايب ال خالف بني العلامء يف أن احلج ال يتكرر
وجوبه إال أن هذا اإلمجاع إنام حصل منهم بدليل فأما نفس اللفظ فقد كان مومه ًا للتكرار ومن
أجله عرض هذا السؤال وذلك أن احلج يف اللغة قصد فيه تكرار يريد أهنم يقصدونه يف
أمورهم وخيتلفون إليه يف حاجااهم مرة بعد أخرى وكان سيد ًا هلم و رئيس ًا فيهم (أي األقرع
بن حابس)  ،واختلف العلامء يف األمر الوارد هل يوجب التكرار أم ال؟ عىل وجهني فقال
بعضهم يوجب التكرار وذهب وا إىل معنا اقتضاء العموم منه ،وقال اآلخرون اليوجبه ،وإىل هذا
ذهب أكثر العلامء ،وقوله األقرع « يا رسول اهلل احلج يف كل سنة » قاله قياس ًا عىل الصوم
والزكاة فإن األول عبادة بدنية والثانية طاعة مالية واحلج مركب منهام.
وقال الشيخ العثيمني  :)4( vمرة يف العمر إال لسبب كالنذر ،فمن نذر أن حيج وجب عليه أن
حيج ،وقوله ( مرة) يستفاد منه فائدة عظيمة ،وهي أن من مر بامليقات ،وقد أدى الفريضة
فإنه ال يلزمه اإلحرام ،وإن طالت غيبته عن مكة.
وقوله  « لو قلت نعم لوجبت وملا استطعتم » قال النووي  :)5(vأما قوله  « لو
قـلت نعم لـوجبت » فـفيه دلــيل للمذهب الـصحيح أنه  كـان له أن جيتهد يف األحكـام وال
( )3اجلامع ألحكام القرآن جـ3ص.132
( )6طرف حديث مسلم (.)1612
( )3عون املعبود جـ5ص.122
( )3الرشح املمتع جـ9ص.15

( )5رشح مسلم جـ7ص 122حتت رقم (.)3633
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يشرتط يف حكمه أن يكون بوحي وقيل برشط ،وهذا القائل جييب عن هذا احلديث بأنه لعله
أوحي إليه ذلك واهلل أعلم.
وقال اإلمام السندي  « :)1( vلو قلت نعم لوجبت » ،أي لوجب احلج كل عام وهذا
بظاهره يقتيض أن أمر افرتاض احلج كل عام كان مفوض ًا إليه حتى لو قال نعم حلصل وليس
بمستبعد إذ جيوز أن يأمر اهلل باإلطالق ويفوض أمر التقييد إىل الذي فوض إليه البيان فهو إن
أراد أن يبقيه عىل اإلطالق يبقيه عليه وإن أراد أن يقيده بكل عام يقيده به.
وقوله  « ذروين ما تركتكم » ،ويف رواية البخاري « دعوين » قال النووي( :)2قوله « 
ذروين ما تركتكم » دليل عىل أن األصل عدم الوجوب وأنه ال حكم قبل ورود الرشع ،وهذا
هو الصحيح عند حمققي األصوليني لقوله تعاىل ﴿ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ

ﯭ ﴾ [ اإلرساء :

.]15
قال السندي  « :)3( vذروين » أي أتركوين من السؤال عن القيود يف املطلقات ،و « ما
تركتكم » عن التكليف يف القيود فيها وليس املراد ال تطلبوا مني العلم مادام ال أبني لكم
نفيس.
قال احلافظ  :)4( vواملراد هبذا األمر ترك السؤال عن يشء مل يقع خشية إن تقع اإلجابة
بأمر يستثقل فقد يؤدي لرتك اإلمتثال فتقع املخالفة ،قال ابن فرج :معنى قوله « ذروين ما
تركتكم » ال تـكثروا من االسـتفصال عن املواضيع التي تـكون مفيدة لوجه ماظهر ولو كـانت
( )1يف رشح سنن النسائي جـ3ص ،112ورشح سنن ابن ماجه (باب فرض احلج) جـ6ص.621
( )6رشح مسلم جـ7ص.122
( )3رشح النسائي جـ5ص.112
( )3فتح الباري جـ13ص.363
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صاحلة لغريه كام أن قوله « حجوا » وإن كان صاحل ًا للتكرار فينبغي أن يكتفي بام يصدق عليه
اللفظ وهو املرة فإن األصل عدم الزيادة وال تكثروا التنقيب عن ذلك ألنه يفىض إىل مثل ما
وقع لبني إرسائيل إذ أمروا أن يذبحوا البقرة ،فلو ذبحوا أي بقرة كانت ألمتثلوا ولكنهم
شددوا فشدد عليهم وهبذا تظهر مناسبة قوله « فإنام هلك من كان قبلكم » وبقوله « ذروين ما
تركتكم » واستدل به عىل أن (ال حكم قبل ورود الرشع وأن األصل يف األشياء عدم
الوجوب).

النُّصُوصُ الدَّالَّةُ على عَدمِ التَّنَطُّعِ
قال اهلل تعاىل ﴿ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ
ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤﯥ ﯦ ﯧ ﯨ﴾ [املائدة .]121 :
عن سعد بن أيب وقاص  أن النبي  قال « إن أعظم املسلمني جرم ًا من سأل عن يشء
َل حيرم فحرم من أجل مسألته »(.)1
عن أنس  قال « :كنا عند عمر  فقال :هنينا عن التكلف »(.)2
« أنه كان ينهى عن قيل وقال وكثرة السؤال وأضاعة املال »(.)3
« إن اهلل تعاىل ريض هلذه األمة اليرس وكره هلا العرس »(.)4

( )1رواه البخاري (.)9617

( )6رواه البخاري (.)9673

( )3رواه البخاري (.)9676
( )3سلسلة األحاديث الصحيحة ( ،)1235صحيح اجلامع الصغري (.)1927
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« إن هذا الدين متني فأوغلوا فيه برفق »(.)1
« أنا زعيم ببيت يف ربض اجلنة ملن ترك املراء وإن كان حمقاً »(.)2
« احلالل مـا أحل اهلل يف كتابه واحلرام مـا حرم اهلل يف كتابه ومـا سكت عنه فهو مما عفا عنه
»(.)3
« ما أحل اهلل يف كتابه فهو حالل وما حرم فهو حرام وما سكت عنه فهو عفو فأقبلوا من اهلل
عافيته ﴿ ﰖ ﰗ ﰘ ﰙﰚ﴾ [مريم .)4(» ]23 :
« هلك املتنطعون قاهلا ثالثاً »(.)5
عن أنس بن مالك  قال « :هنينا أن نسأل رسول اهلل  عن يشء فكان يعجبنا أن جيئ
الرجل من أهل البادية العاقل فيسأله ونحن نسمع »(.)6
ويف رواية أخرى عند مسلم قال أنس  « كنا هنينا يف القرآن أن نسأل رسول اهلل عن يشء
»(.)7
()8
وس َم َع النَّبِ ِّي َص َّىل اهللُ َع َل ْي ِه َو َس َّل َم
ويف رواية البخاري عن أنس  قالَ « :ب ْين ََام ن َْح ُن ُج ُل ٌ
مج ٍلَ ،فـ َأن َ
َاخ ُه ِيف املَ ْس ِج ِد ُث َّم َع َق َل ُهُ ،ث َّم َقــ َال َهل ُ ْمَ :أ ُّي ُك ْم ُحم َ َّمدٌ ؟ َوالنَّبِ ُّي
ِيف املَ ْس ِج ِدَ ،د َخ َل َر ُج ٌل َع َىل َ َ

( )1صحيح اجلامع الصغري (.)6632
( )6سلسلة األحاديث الصحيحة (.)693
( )3رواه الرتمذي ( ،)1962وصحيح سنن ابن ماجه (.)6915
( )3سلسلة األحاديث الصحيحة برقم (.)6652
( )5رواه مسلم ( ،)6292وأبو داود ( ،)3221وأمحد (.)312/1
( )2رواه مسلم (.)126
( )9برقم (.)123

( )1برقم (.)23
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ِ
الر ُج ُلَ :يا
َص َّىل اهللُ َع َل ْي ِه َو َس َّل َم ُمتَّكِ ٌئ َب ْ َ
الر ُج ُل األَ ْب َي ُض املُتَّك ُئَ .ف َق َال َل ُه َّ
ني َظ ْه َرا َن ْي ِه ْمَ ،ف ُق ْلنَاَ :ه َذا َّ
ا ْب َن َع ْب ِد املُ َّطلِ ِ
ب َف َق َال َل ُه النَّبِ ُّي َص َّىل اهللُ َع َل ْي ِه َو َس َّل َمَ « :قدْ َأ َج ْبت َ
الر ُج ُل لِلنَّبِ ِّي َص َّىل اهللُ
ُك »َ .ف َق َال َّ
ال َ ِ
َع َل ْي ِه َو َس َّل َم :إِ ِّين َسائِ ُل َك َف ُم َشدِّ ٌد َع َل ْي َك ِيف املَ ْس َأ َل ِةَ ،ف َ
جتدْ َع َ َّيل ِيف َن ْف ِس َك؟ َف َق َالَ « :س ْل َع َّام َبدَ ا
َل َك ».
وقال احلافظ  vيف رشح احلديث :أولئك يعذرون باجلهل ،وظهر عقل ضامم يف تقديمه
اإلعتذار بني يدي مسألته لظنه أنه اليصل إىل مقصوده إال بتلك املخاطبة ،وهلذا قال عمر « ما
رأيت أحد ًا أحسن مسألة وال أوجز من ضامم ».
وقال النووي  :)1( vقوله « هنينا أن نسأل » يعني سؤال ماال رضورة إليه كام قدمنا قريب ًا
يف احلديث اآلخر(سلوين) أي عام حتتاجون إليه( )2قال « من أحب أن يسأل عن يشء فليسأل ».
قال احلافظ  :)3( vوأخرج أمحد عن أيب أمامة قال :ملا نزلت ﴿ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ
ﯓ ﯔ ﯕ﴾ كنا قد اتقينا أن نسأله  فأتينا أعرابي ًا وفروشناه برد ًا وقلنا سل النبي .
أحرج باهلل عىل َر ُج ٍل سأل عنا َل يكن فإن اهلل قد بني ما
قال عمر بن اخلطاب  عىل املنرب «
ُ
هو كائن »(.)4
سئل عن عامر بن يارس  عن مسألة فقال « :هل كان هذا بعد؟ قالوا :ال ،قال :دعونا
حتى يكون فإذا كان جتشمناها لكم »(.)5
( )1رشح مسلم جـ6ص.163
( )6رواه البخاري برقم (.)532
( )3فتح الباري جـ13ص.332
( )3رواه الدارمي يف " مسنده " رقم (.)162
( )5رواه الدارمي يف " مسنده " برقم ( ،)165ونقل عن زيد بن ثابت نفس الكالم برقم (.)163
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عن ابن عباس  cقال « :مارأيت قوم ًا كانوا خري ًا من أصحاب رسول اهلل  ما سألوه
إال عن ثالث عرشة مسألة حتى قبض كُلهن يف القرآن »(.)1
قال القرطبي  :)2( vقال ابن عبدالرب :السؤال اليوم ال خياف من أن ينزل حتريم وال حتليل
من أجله فمن سأل مستفه ًام راغب ًا من العلم ونفي اجلهل عن نفسه باحث ًا عن معنى جيب
الوقوف يف الديانة عليه فال بأس به فشفاء العي السؤال ،ومن سأل متعنت ًا غري متفقه وال متعلم
فهو الذي الحيل قليل سؤاله وال كثريه ،قال ابن العريب :الذي ينبغي للعامل أن يشتغل به هو
بسط األدلة وإيضاح سبل النظر وحتصيل مقدمات اإلجتهاد واعداد اآللة املعينة عىل
اإلستمداد فإذا عرضت نازلة أتيت من باهبا ونشدت من مظاهنا واهلل يفتح من صواهبا.
قال البغوي( v)3املسألة وجهان :أحدمها :ما كان عىل وجه التبني والتعلم فيام حيتاج إليه
من أمر الدين فهو جائز مأمور به ،قال تعاىل ﴿ :ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ
 ،]33وقال تعاىل﴿ :ﯕﯖﯗ ﯘ ﯙ ﯚ﴾

[يونس :

ﭟ ﭠ ﴾ [النحل :

 ،]73وقد سألت

الصحابة مسائل فأنزل اهلل بياهنا كام قال تعاىل﴿ :ﮮ ﮯ ﮰ﴾

[البقرة ]117 :

و

﴿ﮠ ﮡ ﮢ﴾ [البقرة  ]666 :و ﴿ﭑ ﭒ ﭓ﴾ [األنفال  ،]1 :والوجه اآلخر:
ما كان عىل وجه التكلف فهو مكروه فسكوت صاحب الرشع من اجلواب يف مثل هذا زجر
وردع للسائل فإذا وقع اجلواب كان عقوبة وتغليظ ًا واملراد من احلديث هذا النوع من السؤال،
وروى عن ابن عمر أنه ُسئِ َل عن يشء قال ال أدري ثم قال أتريدون أن جتعلوا ظهورنا جسور ًا
( )1رواه الدارمي يف " مسنده " برقم (.)169
( )6اجلامع ألحكام القرآن جـ2ص 327يف تفسري آية  121املائدة.
( )3رشح السنة جـ1ص.616
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.........................................................................................
لكم يف نار جهنم أن تقولوا أفتانا ابن عمر هبذا ،كام قال تعاىل ﴿ ﯮ ﯯ ﯰﯱ ﯲ ﯳ
ﯴ ﯵ ﯶ﴾ [اإلرساء  ، ]15 :كام يف كيفية السؤال يف البخاري برقم (.)9679
عن أنس بن مالك  أن رج ً
ال سأل النبي  « :متى الساعة يا رسول اهلل؟ قال :ما
أعددت هلا؟ قال :ما أعددت هلا من كثري صالة وال صوم ال صدقة ولكني أحب اهلل ورسوله،
قال :أنت مع من أحببت »(.)1
وقوله  « فإذا أمرتكم بيشء فأتوا منه مااستطعتم وإذا هنيتكم عن يشء فدعوه ».
قال احلافظ ابن احلجر  :)2( vقال النووي هذا من جوامع الكلم وقواعد اإلسالم
ويدخل فيه كثري من األحكام كالصالة ملن عجز عن ركن منها أو رشط فيأِت باملقدور،
واستدل به عىل أن من أمر بيشء فعجز عن بعضه ففعل املقدور أنه يسقط عنه ما عجز عنه،
وبذلك استدل املزين عىل أن (ما وجب أداءه ال جيب قضاءه) ،ومن ثم كان الصحيح أن
القضاء بأمر جديد واستدل هبذا احلديث عىل أن اعتناء الرشع باملنهيات فوق اعتنائه
باملأمورات ألنه أطلق اإلجتناب يف املنهيات ولو مع املشقة يف الرتك وقيد املأمورات بقدر
الطاقة ،والذي يظهر أن التقييد يف األمر باإلستطاعة اليدل عىل املدعي من اإلعتناء به ،بل هو
من الكف إذ كل أحد قادر عىل الكف لوال داعية الشهوة مثالً ،فال يتصور عدم اإلستطاعة عن
الكف بل كل مكلف قادر عىل الرتك بخالف الفعل فإن العجز عن تعاطيه حمسوس فمن ثم
قيد يف األمر باإلستطاعة دون النهي وعرب الطويف بأن ترك املنهي عنه عبارة عن استصحاب
حال عدمه أو اإلستمرار عىل عدمه وفـعل املأمور به عبارة عن إخراجه من الـعدم إىل الـوجود،
( )1رواه البخاري (.)2191
( )6فتح الباري جـ13ص.362

320

َشرْحُ رِسَالَةُ  :التَّحْقِيقُ واإلِضَاحُ لِكَثِريٍ مِن مَسَائِلِ الْحَجِّ وَاْلعُ ْمرِّة وَالْزِّيَارةِ
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وادعى بعضهم أن قوله تعاىل ﴿ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ﴾

[ التغابن ]12 :

يتناول امتثال املأمور

واجتناب املنهى وقد قيد اإلستطاعة واستويا ،احلكمة يف تقييد احلديث باإلستطاعة يف جانب
األمر دون النهي أن العجز يكثر تصوره يف األمر بخالف النهي فإن تصور العجز فيه حمصور
يف اإلضطرار ،وزعم بعضهم أن قوله تعاىل ﴿ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ﴾ ُنسخ قوله تعاىل ﴿ ﭧ ﭨ
ﭩ ﭪ﴾ [آلعمران  ]126 :والصحيح أن النسخ بل املراد بحق تقاته امتثال أمره واجتناب هنيه
مع القدرة ال مع العجز(.)1
ويف احلديث أشارة إىل اإلشتغال باألهم املحتاج إليه عاج ً
ال عام ال حيتاج إليه يف احلال فكأنه
قال عليكم بفعل األوامر واجتناب النواهي فاجعلوا اشتغالكم هبا عوض ًا عن اإلشتغال
بالسؤال عام مل يقع ،فأما إن كانت اهلمة مرصوفة عند سامع األمر والنهي إىل فرض أمور قد تقع
وقد ال تقع مع اإلعراض عن القيام بمقتىض ما سمع فإن هذا مما يدخل يف النهي فالتفقه يف
الدين إنام حيمد إذا كان للعمل ال للمراء واجلدل.
وقد قال تعاىل ﴿ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ﴾ [الكهف ،]66 :
وكام قال الرسول  « :من تعلم العلم ليباهى به العلامء أو يامري به السفهاء أو يَصف به
وجوه الناس إليه أدخله اهلل جهنم »(.)2

( )1وهذا ماجزم به النووي يف رشح مسلم جـ7ص 122وقال :والثاين هو الصحيح أو الصواب وبه جزم املحققون أهنا ليست
منسوخة بل قوله تعاىل﴿ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ﴾ مفرسة هلا ومبينة للمراد هبا قالوا :وحق تقاته هو امتثال أمره واجتناب هنيه ومل
يأمر سبحانه إال باملستطاع ،وقال تعاىل ﴿ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ﴾ وقال تعاىل ﴿ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ﴾
واهلل أعلم .وهذا ينسجم مع الدعاء املقبول بالنص يف آخر سورة البقرة برفع األرص واألغالل عن األمة اإلسالمية.
( )6صحيح الصغري (.)2151
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وقد ورد أحاديث تدل عىل وجوب العمرة .........................................
قوله« :وقد ورد أحاديث تدل على وجوب العمرة».
قال الشيخ العثيمني  :)1( vوالعمرة يف اللغة :الزيارة ،ويف الرشع :التعبد هلل بالطواف
بالبيت وبالصفا واملروة واحللق والتقصري.
وقال احلافظ( :)2وقيل أهنا مشتقة من عامرة املسجد احلرام.
( )3
عمر واإلسم فيه (ال ُعمرة) ،قال تعاىل
قال ابن تيمية  : vإن اإلعتامر افتعال من َعمر ُي ُ

﴿ﯗ ﯘ ﯙ﴾ [التوبة  ،]17 :وعامرة املسجد إنام هي العبادة فيها.
قال الشوكاين  :)4( vواختلف يف العمرة فقيل واجبة ،وقيل مستحبة ،وللشافعي قوالن
أصحها وجوهبا ،وقوم جزم بوجوب العمرة مجاعة من أهل احلديث وهو املشهور من الشافعي
وأمحد وبه قال إسحاق والثوري واملزين والنارص واملشهور عن املالكية أن العمرة ليست
بواجبة ،وهو قول احلنفية وزيد بن عيل واهلادوية والخالف يف املرشوعية.
وقد روي يف (اجلامع الكايف) القول بوجوب العم رة عن عيل وابن عباس وابن عمر
وعائشة وزين العابدين وطاوس واحلسن البرصي وابن سريين وسعيد بن جبري وجماهد
وعطاء .
واستدل القائلون بعدم الوجوب بحديث « أن أعرابي ًا جاء إىل رسول اهلل  فقال يارسول
اهلل  أخربين عن العمرة أواجبة هي؟ فقال :ال وإن تعتمر خري لك » وهو ضعيف،
وتصحيح الرتمذي له فيه نظر.
( )1الرشح املمتع جـ9ص.1
( )6فتح الباري جـ3ص.921
( )3جمموع الفتاوى جـ62ص.137
( )3نيل األوطار جـ3ص.693
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.........................................................................................
قال النووي ينبغي أالَّ يغرت بالرتمذي يف تصحيحه فقد اتفق احلافظ عىل تضعيفه ،وقال ابن
حزم (أنه مكذوب باطل) وهو إفراط ألن احلجاج وإن كان ضعيف ًا فليس مته ًام بالوضع(.)1
ويف الباب عن أيب هريرة  قال رسول اهلل  « احلج جهاد والعمرة تطوع » إسناده
ضعيف كام قال احلافظ ،وعن طلحة عند ابن ماجة بإسناد ضعيف( )2وعن ابن عباس عند
البيهقي( )3قال احلافظ :وال يصح من ذلك يشء وهبذا تعرف أن احلديث من قسم احلسن لغريه
وهو حمتج به عند اجلمهور ويؤيده ما عند الطرباين عن أيب أمامة مرفوع ًا « من مشى إىل صالة
ٍ
كحجة ومن مشى إىل صالة تطوع فأجره كعمرة »(.)4
مكتوبة فأجره
واستدل القائلون بوجوب العمرة بام أخرجه الدارقطني( )5بلفظ « احلج والعمرة فريضتان
اليرضك بأهيام بدأت »(.)6

( )1وضعفه الشيخ األلباين يف " ضعيف سنن الرتمذي " برقم ( ،)121وضعفه املباركفوري يف " التحفة " جـ3ص 112حتت رقم
( ،)731وقال حمقق " السبل السالم " (حازم عيل هبجت) برقم (( :)225موقوف عىل الراجح) ،أي عىل جابر بن عبداهلل.
( )6وقال األلباين ضعيف يف " ضعيف سنن الرتمذي " برقم ( ،)235و " الضعيفة " (.)622
( )3برقم (.)331/3
( )3الطرباين يف " الكبري " ( .)9935 ،9933وحسنه األلباين يف " صحيح اجلامع الصغري وزيادته " برقم ( ،)2552و " صحيح
أيب داود " ( . )529وقال ابن حزم يف " املحىل " جـ5ص 9بعد أن ذكر ثالث طرق للحديث( :حديث منكر ظاهر الكذب)
ألنه لوكان أجر العمرة كأجر من مشى إىل صالة التطوع ملا كان تكلفه النبي  من القصد إىل العمرة إىل مكة من املدينة
معنى ولكان فارغ ًا ونعوذ باهلل من هذا.
( )5برقم (.)613/6
( )2قال احلافظ يف " الفتح " جـ3ص :921وقد روى ابن هليعة عن عطاء عن جابر مرفوع ًا «احلج والعمرة فريضتان» أخرجه ابن
عدي وابن هليعة ضعيف واليثبت يف هذا الباب عن جابر يشء .وقال سعيد بن أيب عروبة يف املناسك عن أيوب عن نافع عن
ابن عمر قال «احلج والعمرة فريضتان» وسكت احلافظ عن سنده ،ثم قال :وللحاكم عن طريق عطاء عن ابن عباس «احلج
والعمرة فريضتان» وإسناده ضعيف.

=
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.........................................................................................
ضعيف ،ويف احلديث أيضاً
وأجيب عنه بأن يف إسناده إسامعيل بن مسلم املكي وهو
ٌ
أص ّح وصحح ُه احلاكم ورواه ابن
انقطاع .ورواه البيهقي موقوف ًا عىل زيد قال احلافظ :وإسناده َ
عدي عن جابر ويف إسناده ابن هليعة ويف الباب :عن عمر يف سؤال جربيل وفيه « وإن حتج
وتعتمر »( ،)1عن عائشة  dقالت « :يارسول اهلل  عىل النساء جها ٌد؟ قال :عليهن جهاد
ال قتال فيه :احلج والعمرة »(.)2
واحلق :عدم وجوب العمرة ألن الرباءة األصلية الينقل عنها إال بدليل يثبت به التكليف
وال دليل يصلح لذلك السيام مع اعتضادها بام تقدم من األحاديث القاضية بعدم الوجوب
ويؤيد ذلك اقتصاره  عىل احلج يف حديث « بني اإلسالم عىل مخس » اقتصار اهلل جل جالله
عىل احلج يف قوله تعاىل ﴿ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ﴾ [آل عمران  ،]79 :وقد
استدل عىل الـوجوب بـحديـث عمر بن اخلطـاب  وقــال ص( :691قـوله أما اإلسالم...
= وأشار ابن حزم يف " املحىل " إىل ضعفه أي طريق جابر جـ5ص 9كتاب احلج وقال حمققه الدكتور عبدالغفار سليامن
البنداري جـ5ص ،1ورواه الدارقطني عن ابن سريين عن زيد بن ثابت رفعه وإسامعيل ضعيف وفيه إنقطاع ،وقد رواه
البيهقي موقوف ًا عىل زيد بإسناد أصح قلت يعني األصح أنه موقوف .وقال حمقق سبل السالم جـ6ص 766برقم ()222
رواية جابر أنه ضعيف رواه ابن عدي ،وقال الصنعاين يف حديث جابر جـ6ص 766ضعيف .ورواية الدارقطني من زيد بن
ثابت فيها ضعف وإنقطاع ،ورواية البيهقي من طريق ابن سريين موقوف ًا وإسناده أصح وصححه احلاكم ،ولكن نقل
البخاري يف معلقاته عىل صحيحه قولني عن ابن عمر وابن عباس يدل عىل مفهوم هذا احلديث الضعيف يف كتاب العمرة
فوق رقم احلديث ( ،)1993ونقل ابن العريب يف أحكام القرآن جـ1ص 122عكس رواية جابر قال (عن جابر بن عبداهلل:
هي تطوع أي العمرة).
وقال الشنقيطي يف " األضواء " جـ5ص 339يف موضوع وجوب العمرة :وبه تعلم أن حديث زيد بن ثابت ليس
بصالح لإلحتجاج.
( )1أخرجه ابن خزيمة ( ،)1وابن حبان ( ،)193والدارقطني ( )616/6وغريهم.
( )6رواه أمحد ( ،)95/2وابن ماجة ( ،)6721وصحيح سنن ابن ماجة ( ،)6335وابن خزيمة (.)3293
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وحتج البيت وتعتمر) ولكنه ال يكون جمرد اقرتان العمرة هبذه األمور الواجبة دلي ً
ال عىل
الوجوب ملا تقرر يف األصول من ضعف داللة اإلقرتان ليس كل أمر من اإلسالم واجباً
والدليل عىل ذلك حديث شعب اإلسالم واإليامن

()1

فإنه اشتمل عىل أمور ليست بواجبة

باإلمجاع(.)2
وقال :وأما قوله تعاىل [ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ] ]البقرة ،[172 :فلفظ التامم مشعر بأنه إنام جيب
بعد اإلحرام القبله ويدل عىل ذلك ما أخرجه الشيخان عن يعىل بن أمنة قال « جاء رجل إىل
النبي  وهو باجلعرانة فقال كيف تأمرين أن أضع يف عمريت فأنزل اهلل تعاىل عىل النبي 
اآلية )3(»...فهذا السبب يف نزول اآلية والسائل قد كان أحرم وإنام سأل كيف يصنع ،ولكن
قال يف الدرر البهية يف كتاب احلج (جيب عىل كل مكلف مستطيع فور ًا وكذلك العمرة وما زاد
فهو نافلة).
قال صديق حسن خان  )4( vأقول :ومل يأت من قال بوجوهبا بدليل ينتهض للوجوب بل
كل ماروى يف ذلك متكلم عليه مع أنه معارض بأحاديث أوردها من قال بعدم الوجوب
مرصحة بذلك وهي الختلوا من مقال والواجب العمل عىل الرباءة األصلية حتى يرد ناقل
ينتقل عنها ومل يأت إال مايفيد مطلق املرشوعية ال املقيدة بالوجوب فاحلق ما قاله من ذهب إىل
عدم الوجوب.
( )1كام يف البخاري ( ،)7ومسلم ( ،)59وأبو داود (.)3292
( )6قال الشنقيطي يف األضواء جـ5ص 339وأجابوا عام جاء يف حديث جربيل بأن الروايات الثابتة يف صحيح مسلم وغريه وليس
فيها ذكرة العمرة وهي أصح ،وقد جياب عن هذا بأن زيادة العدول مقبولة.
( )3رواه البخاري ( ،)3715ومسلم ( ،)112/1وأبو داود ( ،)1117والرتمذي (.)132
( )3الروضة الندية جـ6ص.161
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قال ابن تيمية  :)1( vالعمرة يف وجوهبا قوالن مشهوران للعلامء مها قوالن للشافعي
وروايتان عن أمحد واملشهور عن أصحاهبام وجوهبام ولكن القول بعدم وجوهبا قول األكثرين
كاملك وأبوحنيفة وكال القولني منقول عن بعض الصحابة.
واألظهر أن العمرة ليست واجبة وأن من حج ومل يعتمر فال يشء عليه سواء ترك العمرة
عامد ًا أو ناسي ًا ألن اهلل إنام فرض يف كتابه حج البيت بقوله تعاىل ﴿ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ﴾
ولفظ احلج يف القرآن اليتناول العمرة بل سبحانه إذا أراد العمرة ذكرها مع احلج كقوله تعاىل
[ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ] وقوله تعاىل [ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ] فلام أمر بالتامم أمر بإمتام
احلج والعمرة ،وهذه اآلية نزلت عام احلديبية سنة ست باتفاق الناس ،وآية آل عمران نزلت
بعد ذلك سنة تسع أو عرش وفيها فرض احلج ،وهلذا كان أصح القولني أن فرض احلج كان
متأخر ًا ،والنبي  اعتمر عمرة احلديبية قبل أن تنزل هذه اآلية ومل يكن فرض عليه ال حج
وال عمرة ،ثم ملا صده املرشكون أنزل اهلل هذه اآلية فأمر فيها بإمتام احلج والعمرة.
وأيض ًا فإن العمرة ليست فيها جنس من العمل غري جنس احلج فإهنا إحرام وطواف وسعي
وإحالل وهذا كله موجود يف احلج ،واحلج إنام فرض اهلل مرة واحدة مل يفرضه مرتني ،فإذا
كانت العمرة ليس فيها عمل غري أعامل احلج ،وأعامل احلج إنام فرضه اهلل مرة ال مرتني علم أن
اهلل مل يفرض العمرة.
واحلديث املأثور يف « أن العمرة هي احلج األصغر » ،قد احتج به بعض من أوجب العمرة
وهو إنام يدل عىل أهنا ال جتب ،ألن هذا احلديـث دال عىل حـجـني :أكـرب وأصـغر ،كـــام دل عىل

( )1جمموع الفتاوى جـ62ص.1
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ذلك القرآن الكريم ﴿ﭱ ﭲ ﭳ﴾ [التوبة  ]3 :فإذا كان كذلك فلو أوجبنا حجني أكرب
وأصغر واهلل تعاىل مل يفرض حجني وإنام أوجب حج ًا واحد ًا ،واحلج املطلق إنام هو احلج
األكرب هو الذي فرضه اهلل عىل عباده وجعل له وقت ًا معلوم ًا ال يكون يف غريه كام قال ﴿ﭱ ﭲ

ﭳ﴾ بخالف العمرة فإهنا ال ختتص بوقت بعينه بل تفعل يف سائر شهور العام وألن
العمرة مع احلج كالوضوء مع الغسل واملغتسل للجنابة يكفيه الغسل ،وال جيب عليه الوضوء
عند مجهور العلامء فكذلك احلج فإهنام عبادتان من جنس واحد صغرى وكربى ،فإذا فعل
الكربى مل جيب عليه الصغرى ولكن فعل الصغرى أفضل وأكمل كام أن الوضوء مع الغسل
أفصل وأكمل وهكذا فعل النبي  وأصحابه لكنه أمرهم بأمر التمتع وقال « دخلت العمرة
يف احلج اىل يوم القيامة »(.)1
قال الصنعاين  :)2( vونقل الرتمذي عن الشافعي أنه قال ليس يف العمرة يشء ثابت أهنا
تطوع ويف إجياهبا أحاديث ال تقوم هبا احلجة.
وملا اختلف األدلة يف إجياب العمرة وعدمه اختلف العلامء يف ذلك سلف ًا وخلف ًا ،واألدلة ال
تنهض عند التحقيق عىل اإلجياب الذي األصل عدمه.
وبو َب البخاري صحيحه بإسم (وجوب العمرة وفضائلها) فوق حديث رقم (.)1993
َّ
ونقل حتت العنوان قولني معلقني أحدمها عن ابن عمر  cقال :ليس أحد إال وعليه
حجة وعمرة ،واآلخر عن ابن عباس  cقال :إهنا لقرينتها يف كتاب اهلل [ﮱ ﯓ ﯔ
ﯕ] [البقرة .]172 :
( )1رواه الرتمذي ( ،)736والدارمي (.)1171
( )6سبل السالم جـ6ص.766
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وقال ابن حجر  :)1( vوجزم املصنف بوجوب العمرة ،وقول ابن عمر  cوصله ابن
خزيمة والدارقطني واحلاكم ،وقول ابن عباس  cوصله الشافعي وسعيد بن منصور،
ولفظ ابن عباس ( cلقرينتها) والضمري فيها للفريضة وكان أصل الكالم أن يقول لقرينته
ألن املراد احلج.
فناقش ابن احلزم يف املحىل أدلة القائلني يف عدم وجوهبا فننقل بيشء من اإلختصار ألهنا
مفيدة.
قال ابن حزم  :)2( vاحلج إىل مكة والعمرة إليها فرضان وبرهان صحة قولنا (يف العمرة)
قوله تعاىل ﴿ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ﴾ فعم تعاىل ومل خيص ،وقال [ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ].
وقال قوم :العمرة ليست فرض ًا واحتجوا بحديث عن جابر  « سئل رسول اهلل صىل اهلل
عليه وسلم عن العمرة أفريضة هي؟ قال :ال وإن تعتمر خري لك » ،وبحديث « احلج جهاد
والعمرة تطوع » وهذا عن جابر وروى كذلك عن ابن عباس وأيب هريرة نفس القول،
وبحديث « من مشى إىل صالة مكتوبة فهي كحجة ومن مشى إىل صالة تطوع فهي كعمرة تامة
»( ،)3وبحديث « من صىل يف مسجد مجاعة ثم ثبت فيه سبحة الضحى كان كأجر حاج ومعتمر
»(.)4

( )1فتح الباري جـ3ص.921
( )6املحىل جـ5ص.13-3
( )3وحسنه الشيخ األلباين رمحه اهلل تعاىل يف " صحيح اجلامع الصغري " برقم ( ،)2552ويف " صحيح أيب داود " برقم (.)529
ولفظه يف اجلامع الصغري «من مشى إىل صالة مكتوبة يف اجلامعة فهي كحجة ومن مشى إىل صالة تطوع فهي كعمرة نافلة».
( )3صححه األلباين يف " صحيح اجلامع الصغري " برقم ( ،)2332و " صحيح الرتغيب " ( ،)323ولفظه يف اجلامع «من صىل
الفجر يف مجاعة ثم قعد يذكر اهلل حتى تطلع الشمس ثم صىل ركعتني كانت له كأجر حجة وعمرة تامة تامة تامة».
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وبحديث « دخلت العمرة يف احلج إىل يوم القيامة »( ،)1وبحديث أقرع بن احلابس « ...
احلج يف كل عام ...بل مرة واحدة فام زاد فتطوع » فالعمرة تطوع لدخوهلا يف احلج.
وقوله تعاىل [ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ] ال يوجب كوهنا فرض ًا وإنام يوجب إمتامها عىل من
دخل فيها ال ابتدائها.
وقالوا :كانت العمرة غري مرتبطة بوقت وجب أن ال تكون فرض ًا.
وقالوا :وروينا عن إبراهيم النخعي والشعبي أهنا تطوع.
قال ابن حزم  :vهذا كل ما موهوا به وكله باطل ،أما األحاديث التي ذكروا فمكذوبة
كلها أما حديث جابر فاحلجاج بن أرطاة ساقط ال حيتج به والطريق األخرى أسقط و أوهى.
وحديث أيب صالح « احلج جهاد والعمرة تطوع » فهو مرسل ،وأيب صالح ضعيف.
وحديث أيب أمامة الباهيل « من مشى إىل الصالة » فأحد طرقه عن حفص بن غيالن وهو
جمهول عن مكحول عن أيب أمامة ومل يسمع مكحول من أيب أمامة شيئ ًا.
وحديث األخرى عن أيب أمامة الباهيل « من مشى إىل مكتوبة » من طريق القاسم وهو
ضعيف.
واحلديث « من صىل يف مسجد مجاعة » وهو حديث ضعيف منكر ظاهره الكذب ألنه لو
كان أجر العمرة كأجر من مشى إىل صالة تطوع ملا كان تكلفه النبي  من القصد إىل العمرة
إىل مكة من املدينة ولكان فارغ ًا ونعوذ باهلل من هذا.

( )1رواه مسلم ( ،)139وأبو داود ( )1972كتاب املناسك ( ،)59/63وأمحد .ويف اإلرواء برقم ( ،)716وأما بلفظ «أتاين
جربيل لثالث بقني من ذي القعدة فقال :دخلت العمرة إىل احلج إىل يوم القيامة» .قال األلباين يف الضعيفة برقم ()1319
ضعيف جد ًا.

الْفَصْلُ األَوَّلُ :يف أَدِلَّةِ وُجُوبِ الْحَجِّ وَاْلعُ ْمرَةِ وَالْمُبَادَرَةُ إِىل أَدَائِهِمَا

333

.........................................................................................
وأما حديث « احلج جهاد والعمرة تطوع » فقد روى عن طلحة عن أبيه من طريق
عبدالباقي بن قانع وهو راوي كل بلية وكذبة ،ثم فيه عمر بن قيس مذل وهو ضعيف ،وروي
عن ابن عباس من طريق عبدالباقي ثم هو عن ثالثة جمهولني ،وروي عن أيب هريرة 
فكذب بحت من باليا عبدالباقي بن قانع ،فسقطت كلها واحلمد هلل.
ولو شئنا لعارضناهم بام رويناه من طريق ابن هليعة عن عطاء عن جابر رفعه « احلج
والعمرة فريضتان واجبتان » ولكن يعيذنا اهلل  ومعاذ اهلل والشهر احلرام من أن نحتج بام
ليس حجة ولكن ابن هليعة إذا روى ما يوافقهم صار ثقة وإذا روى ما خيالفهم صار ضعيف ًا.
ونقول :وعهدنا هبم يقولون أن الصاحب إذا روى خرب ًا وتركه كان ذلك دلي ً
ال عىل ضعف
ذلك اخلرب ،وقد حدثنا عن ابن عباس  cأنه قال « احلج والعمرة واجبتان » وبه نص ًا إىل
سفيان ثم عن ابن عباس  « cاحلج والعمرة أهنا لقرينتها يف كتاب اهلل » وهذا عن ابن عباس
من طرق يف غاية الصحة أهنا واجبة كوجوب احلج.
وحدثنا عن جابر بن عبداهلل يقول :ليس مسلم إال عليه حجة وعمرة ﴿ﮱ ﯓ ﯔ
مار َووا من الكذب امللفق لوجب عىل أصوهلم اخلبيثة املفرتاة إسقاط كل
ﯕ﴾ ،فلو صح َ
ذلك إذا كان ابن عباس وج ابر رويا تلك األخبار بزعمهم قد صح عنهام خالفهام ولكن القوم
متالعبون ،ثم لو صحت كلها ملا كانت هلم يف يشء منها حجة ملا حدثنا عن أيب رزين العقييل
أنه قال « يا رسول اهلل إن أيب شيخ كبري ...قال :فحج عن أبيك أو اعتمر »(.)1
فهذا أمر رسول اهلل  بأداء فرض احلج والعمرة عمن ال يطيقهام فهذا حكم زائد ورشع
وارد ،وكانت تكون تلك األحاديث موافقة ملعهود األصل ،فإن احلج والعمرة قد كانا بال شك
( )1رواه النسائي باب وجوب العمرة ،وصححه الشيخ األلباين يف " صحيح النسائي " ( ،)6261وابن ماجه (.)6722
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تطوع ًا ال فرض ًا فإذا أمر هبام اهلل تعاىل ورسوله  فقد بطل كوهنام تطوع ًا بال شك وصارا
فرضني فمن ادعى بطالن هذا احلكم وعودة املنسوخ فقد كذب وإفك وافرتى.
إن أخبار النبي  بدخول العمرة يف احلج وبأنه ليس عىل املرء إال حجة واحدة دليل عىل
أهنا ليست فرض ًا فهذيان ال يعقل.
بل هذا برهان واضح يف كون العمرة فرض ًا ألنه  أخرب بأهنا دخلت يف احلج ،وال يشك
ذو عقل يف أهنا مل ترص حجة فوجب أن دخوهلا يف احلج إنام هو من وجهني فقط:
أحدمها :أنه جيزئ هلام عمل واحد يف القرآن.
والثاين :دخوهلا يف أهنا فرض كاحلج.
فإن قالوا :إهنا احلج األصغر(.)1
قلنا :لو صح هذا لكان حجة لنا ألن القرآن قد جاء بإجياب احلج فكانت حينئذ تكون
فرض ًا بنص قوله تعاىل ﴿ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ﴾ لكنا ال نستحل التمويه بام ال يصح.
( )1هذا احلديث صححه احلاكم يف املستدرك ( ،)553/1ورواه الدارقطني يف احلج ( ،)615/6والبيهقي يف الكربى يف احلج
( ،)356 ،17/3وابن حبان يف املوارد ( ، )973كلهم عن عمرو بن حزم ،وقال شعيب األرنؤوط يف حتقيقه عىل موارد
الضمآن (ضعيف لكنه لكثري من فقراته شواهد).
وقال الطربي يف تفسري سورة التوبة جـ2ص( 76عن عبداهلل بن شداد قال :يوم احلج األكرب يوم النحر واحلج األصغر
العمرة .وروى ذلك عن عطاء وعن عامر وعن الشعبي وعن جماهد يف رواية ،وقال الزهري :أن أهل اجلاهلية كانوا يسمون
احلج األصغر العمرة.
وأوىل هذه األقوال بالصواب يف ذلك عندي قول من قال احلج األكرب (احلج) ألنه أكرب من العمرة بزيادة عمله عىل
عملها ،فقيل له األكرب لذلك ،وأما األصغر فالعمرة ألن عملها أقل من عمل احلج ،فلذلك قيل هلا األصغر لنقصان عملها عن
عمله ،وقال الصنعاين يف العدة جـ3ص 325يف سياق كالمه (ألن العمرة هي احلج األصغر) ،كام قال ابن تيمية يف الفتاوى
جـ62ص( 136يف كتاب النبي  الذي كتبه لعمرو بن حزم «أن العمرة هي احلج األصغر» ،وكذلك قال ابن القيم يف الزاد
جـ6ص( 71العمرة حج أصغر).
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وأما قوهلم :إن اهلل تعاىل إنام أمر بإمتامها من دخل فيها ال بابتدائها ال يقتيض ما قالوا وإنام
يقتيض وجوب املجئ هبام تأمني وحتى لو صح ماقالوه لكان حجة عليهم ألنه إذا كان الداخل
فيها مأمور ًا بامتامها فقد صارت فرض ًا مأمور ًا به وهذا قولنا ال قوهلم ،وابن عباس حجة يف
اللغة.
وقد روينا عن ابن عباس  cقال :واهلل إهنا لقرينتها يف كتاب اهلل [ ﮱ ﯓ
ﯔ ﯕ] فإبن عباس  cيرى أن هذا النص موجب ًا لكوهنا فرضاً كاحلج ،وهبذا احتج
مرسوق وسعيد ابن املسيب وعىل بن احلسني ونافع يف إجياهبا ومرسوق وسعيد حجة يف اللغة.
وأما قوهلم :لو كانت فرض ًا لكانت مرتبطة بوقت ،فكالم سخيف مل يأت به قط قرآن وال
سنة صحيحة وال رواية سقيمة وال قول صاحب وال إمجاع وال قياس يعقل.
وهم موافقون لنا عىل أن الصالة عىل رسول اهلل  فرض ولو مرة يف الدهر وليست
مرتبطة بوقت ،وإن النذر فرض وليس مرتبط ًا بوقت وإن قضاء رمضان فرض وليس مرتبط ًا
بوقت ،واإلحرام للحج عندهم فرض وليس عندهم مرتبط ًا بوقت فظهر هوس ما يأتون به.
وروينا من طريق ابن أيب شيبة عن أيوب السختياين عن ابن سريين عن ثابت قال فيمن
يعتمر قبل أن حيج نسكان هلل عليك ال يرضك بأهيام بدأت.
ومن طريق عبدالرزاق عن نافع عن ابن عمر قال :ليس من خلق اهلل أحد إال وعليه حجة
وعمرة واجبتان من استطاع إليه سبيال ومن زاد بعدمها شيئ ًا فهو خري وتطوع.
ومن طريق ابن اسحاق عن ابن مسعود قال :أمرتم بإقامة الصالة والعمرة إىل البيت ومن
طريق قتادة ،قال عمر بن اخلطاب :يا أهيا الناس كتبت عليكم العمرة ،عن ابن سريين قال:
كانوا ال خيتلفون أن العمرة فريضة ،ابن سريين أدرك الصحابة وأكابر التابعني.
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وعن قتادة قال :العمرة واجبة ،وعن سعيد بن جبري العمرة واجبة ،فقيل له أن فالن ًا يقول
ليست واجبة ،فقال كذب ،إن اهلل تعاىل يقول [ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ].
وعن املرسوق يقول :أمرتم يف القرآن بإقامة أربع :الصالة والزكاة واحلج والعمرة.
وعبداهلل بن شداد يقول :العمرة احلج األصغر.
وهو قول سفيان الثوري واألوزاعي والشافعي وأمحد وإسحاق وأيب سليامن ومجيع
أصحاهبم.
وقال أبو حنيفة ومالك( :)1ليست فرض ًا والقوم يعظمون خالف الصاحب الذي ال يعرف
له خمالف وهم قد خالفوا ههنا عمر بن اخلطاب وابنه عبداهلل وابن عباس وجابر وابن مسعود
وزيد بن ثابت وال يصح عن أحد من الصحابة خالف هلم يف هذا إال رواية ساقطة عن ابن
عباس (العمرة تطوع) والصحيح عنه خالف هذا وعهدنا هبم يعظمون خالف اجلمهور وقد
خالفوا ههنا عطاء وطاوساً وجماهد ًا وابن جبري واحلسن وابن سريين وما نعلم ملن قال ليست
واجبة سلف ًا من التابعني إال إبراهيم النخعي وحده ورواية عن الشعبي قد صح عنه خالفها
وتوقف يف ذلك محاد بن أيب سليامن.
وقال البغوي  :)2( vواختلف أهل العلم يف وجوب العمرة فذهب أكثرهم إىل وجوهبا
كوجوب احلج ،وذهب قوم إىل أهنا سنة وهو قول الشعبي وبه قال مالك وأصحاب الرأي.

( )1قال اإلمام مالك رمحه اهلل يف " املوطأ " يف كتاب احلج ( )61باب ماجاء يف العمرة بعد احلديث ( :)91ولفظه (العمرة سنة
والنعلم أحد ًا من املسلمني أرخص يف تركها).
( )6رشح السنة حتت رقم (.)1139
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وقال الشنقيطي  :)1( vوالذي يظهر يل أن ما احتج به كل واحد من الفريقني ال يقل عن
درجة احلسن لغريه فيجب الرتجيح بينهام ،وقد رجح الشوكاين عدم الوجوب بموافقة الرباءة
األصلية.
والذي يظهر يل بمقتىض الصناعة األصولية ترجيح أدلة الوجوب عىل أدلة عدم الوجوب
وذلك من ثالثة أوجه:
األول :أن أكثر أهل األصول يرجحون اخلرب الناقل عن األصل عىل اخلرب املبقي عىل الرباءة
األصلية.
الثاين :أن مجاعة من أهل األصول رجحوا اخلرب الدال عىل الوجوب عىل اخلرب الدال عىل
عدمه ،ووجه ذلك هو اإلحتياط يف اخلروج من عهدة الطلب.
الثالث :أنك إن علمت بقول من أوجبها فأديتها عىل سبيل الوجوب برئت ذمتك بإمجاع
أهل العلم من املطالبة هبا ولو مشيت عىل أهنا غري واجبة فلم تؤدها عىل سبيل الوجوب بقيت
مطالب ًا بواجب عىل قول مجع كثري من العلامء ،والنبي  يقول « دع ما يريبك إىل ما اليريبك
»( ،)2ويقول (فمن اتقى الشبهات فقد إسترب َء لدينه وعرضه) وهذا املرجح راجع يف احلقيقة ملا
قبله والعلم عند اهلل تعاىل.
وقال املباركفوري  :)3( vوالظاهر هو وجوب العمرة واهلل تعاىل أعلم.

( )1أضواء البيان جـ5ص.337
( )6رواه الرتمذي ( ،)6511ويف البخاري حتت حديث رقم ( )6251باب :تفسري املشبهات ،صحيح ابن حبان ( ،)966الدارمي
( ،)6593والنسائي يف الكربى (.)5621
( )3حتفة األحوذي جـ3ص.113
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قال الشيخ العثيمني  :)1( vليس وجوب العمرة كوجوب احلج ال يف اآلكدية وال يف
العموم والشمول ،أما اآلكدية فإن احلج ركن من أركان اإلسالم وفرض بإمجاع املسلمني ،وأما
العمرة فليست ركنا من أركان اإلسالم وال فرض ًا بإمجاع املسلمني.
وأما العموم والشمول فإن كثري ًا من أهل العلم يقولون أن العمرة ال جتب عىل أهل مكة،
وهذا نص عليه اإلمام أمحد .v
واختلف العلامء يف العمرة هل هي واجبة أو سنة؟ والذي يظهر أهنا واجبة ألن أصح
حديث حيكم يف النزاع يف هذه املسألة هو حديث عائشة  dحني قالت للنبي  « هل عىل
النساء جهاد؟ قال :نعم عليهن جهاد ال قتال فيه احلج والعمرة »( )2فقوله( :عليهن) ظاهر يف
الوجوب ألن (عىل) من صيغ الوجوب كام ذكر ذلك أهل أصول الفقه.
وقال حممد عيد العبايس( :)3ويف وجوب العمرة خالف فمنهم من قال هي سنة ،ومنهم من
أوجبها عىل املستطيع أخذ ًا من قــوله « دخـلت الـعمرة يف احلج إىل يـوم الـقيامة وشبك بني
أصابعه»( )4رواه مسلم ولعل هذا هو األرجح.

( )1الرشح املمتع جـ9ص.1
( )6أخرجه أمحد ( ،)125/2وصحيح سنن ابن ماجة ( ،)6335ويف اإلرواء ( ،)711ويف البخاري ( )1121بدون لفظ العمرة،
ٍ
واحد عن اإلمام أمحد رمحه اهلل تعاىل أنه قال للحديث «إن أيب شيخ
ولكن قال الشنقيطي يف األضواء جـ5ص :332وذكر غري
كبري ...قال :حج عن أبيك أو اعتمر» املرأة اخلثعمية ،قال اإلمام أمحد :ال أعلم يف إجياب العمرة حديث ًا أجود من هذا وال
أصح.
( )3حتقيق منار السبل جـ1ص.325
اب َح َّج ِة النَّبِ ِّي َص َّىل اهللُ َع َليْ ِه َو َس َّل َم.
( )3رواه مسلمَ :ب ُ
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هَلْ تَجِبُ العُمَْرةُ عَلى أَهْلِ املَكَّةِ ؟
قال ابن تيمية  :)2( vوالقول بوجوب العمرة عىل أهل مكة قول ضعيف جد ًا خمالف
للسنة الثابتة ،وهلذا كان أصح الطريقني عن أمحد أن أهل مكة ال عمرة عليهم رواية واحدة.
وقال( :)3يكره اخلروج من مكة لعمرة التطوع وذلك بدعة مل يفعله النبي  وال أصحابه
عىل عهده ال يف رمضان وال يف غريه ،ومل يأمر عائشة هبا ،بل أ َّذن هلا بعد املراجعة تطيب ًا لقلبها
وطوافه بالبيت أفضل من اخلروج إتفاق ًا وخيرج عند من مل يكرهه عىل سبيل اجلواز.
وقال ابن القيم  :)4( vومل يكن  يف عمره عمرة واحدة خارج ًا من مكة كام يفعل كثري
من الناس اليوم ،وإنام كانت عمره كلها داخ ً
ال إىل مكة ،ومل ينقل عنه أنه اعتمر خارج ًا من
مكة.
وقال ابن تيمية  )5( vبعد رسد األدلة عىل عدم وجوب العمرة :وألن الصحابة املقيمني
بمكة مل يكونوا يعتمرون بمكة ال عىل عهد النبي  وال عىل عهد خلفائه ،بل مل يعتمر أحد
عمرة بمكة عىل عهد النبي  إال عائشة  dوحدها لسبب عارض وقد بسطنا الكالم عىل
ذلك يف غري هذا املوضوع.
وقال( :)5فمن توهم أن النبي  خرج من مكة فـاعتمر من احلديبية أو اجلـعرانة فـقد غلط
( )1اإلختيارات ص.115
( )6اإلختيارات ص.117
( )3زاد املعاد (.)633/1
( )3جمموع الفتاوى جـ62ص.9
( )5جمموع الفتاوى جـ62ص.132
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غلط ًا فاحش ًا منكر ًا ،وإن كان قد غلط من اإلحتجاج بذلك عىل العمرة من مكة طوائف من
أكابر أعيان العلامء ،فقد ظهر أن النبي  و أصحابه مجيعهم مل يعتمر منهم يف حياته من مكة
بعد فتح مكة ومصريها دار اإلسالم إال عائشة .d
وكذلك مل يعتمر أحد منها قبل الفتح حني كانت دار كفر وكان هبا من أصحاب النبي 
بعد هجرته إىل املدينة وقبل هجرته فإهنم كانوا يطوفون بالبيت ،فإذا كان املسلمون حيث كانوا
بمكة من حيث بعث النبي  إىل أن تويف إذا كانوا بمكة مل يكونوا يعتمرون من مكة بل كانوا
يطوفون وحيجون من العام إىل العام ،وكانوا يطوفون يف كل وقت من غري اعتامر.
كان هذا مما يوجب العلم الرضوري أن املرشوع ألهل مكة إنام هو الطواف وأن ذلك هو
األفضل هلم من اخلروج للعمرة إذ من املمتنع أن يتفق النبي  ومجيع أصحابه عىل عهده عىل
املداومة عىل املفضول وترك األفضل فال يفعل أحد منهم األفضل وال يرغبهم فيه النبي 
فهذا ال يقوله أحد من أهل اإليامن.
عم ْن أوجب العمرة من الصحابة والتابعني مل يوجبها عىل أهل
ومع هذا فاملنقول الرصيح َّ
مكة ،قال اإلمام أمحد  :vكان ابن عباس  cيرى العمرة واجبة ويقول يا أهل مكة ليس
عليكم عمرة إنام عمرتكم طوافكم بالبيت ،وقال عطاء بن أيب رباح أعلم التابعني باملناسك
وإمام الناس فيها ليس أحد من خلق اهلل إال عليه حجة وعمرة واجبتان البد مــنهام ملن استطاع
إليهام سبي ً
ال إال أهل مكة فإن عليهم حجة ولـيس عليهم ع مرة من أجل طوافهم بالبيت وهم
يفعلونه فاجزأ عنهم ،وقال طاوس :ليس عىل أهل مكة عمرة.
ثم من هؤالء من يقول مثل ذلك من أصحاب الشافعي و أصحاب أمحد يف وجوب العمرة
عىل أهل مكة قــول ضعيف جد ًا خمالـف للسنة الـثابتة وإمجاع الـصحـابة فـإهنا لـو كـانت واجبة
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ألمرهم النبي  هبا ولكانوا يفعلوهنا.
وهلذا كان املصنفون للسنن إذا أرادوا ذكر ماجاء من السنة يف العمرة من مكة مل يكن معهم
إال قضية عائشة .d
ومن املعلوم أنه لو كان أهل مكة يعتمرون مل يكن خافي ًا عىل ابن عباس إمام أهل مكة و
أعلم األمة يف زمنه باملناسك وغريها ،وكذلك عطاء بعده إمام أهل مكة.
وما سقط بالعذر علم أنه ليس من أركان احلج الذي البد منها وهلذا مل يكن عىل أهل مكة
طواف قدوم وال طواف وداع إلنتفاء معنى ذلك يف حقهم فإهنم ليسوا بقادمني إليها وال
مودعني هلا ماداموا فيها.
واملقصود األكرب يف العمرة الطواف وذلك يمكن أهل مكة بال خروج من احلرم فال حاجة
إىل اخلروج منه ألن الطواف والعكوف هو املقصود بالقادم إىل مكة وأهل مكة متمكنون من
ذلك ومن كان متمكن ًا من املقصود بال وسيلة مل يؤمر أن يرتك املقصود ويشتغل بالوسيلة.
وأيض ًا فمن املعلوم أن ميش املايش حول البيت طائف ًا هو العبادة املقصودة وإن مشيه من
احلل هو وسيلة إىل ذلك وطريق فمن ترك امليش من هذا املقصود الذي هو العبادة واشتغل
بالوسيلة فهو ضال جاهل بحقيقة الدين وهو أرش من جهل من كان جماور ًا للمسجد يوم
اجلمعة يمكنه التبكري إىل املسجد والصالة فـيه وذهب إىل مكان بعيد ليقصد املسجد منه وفوت
عىل نفسه ما يمكنه فعله يف املسجد من الصالة املقصودة.
يبني ذلك أن اإلعتامر (إفتعال) من عمر يعمر واإلسم فيه (العمرة) وقال تعاىل[ :ﮌ
ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ]

]البقرة ،[151 :وقال تعاىل ﴿ﯗ ﯘ ﯙ﴾ [التوبة ]17 :

وعامرة

املساجد إنام هي بالعبادة فيها وقصدها لذلك كام يف احلديث « إذا رأيتم الرجل يعتاد املسجد...
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.........................................................................................
»( )1وقال تعاىل ﴿ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ﴾ [التوبة .]11 :
واملقيم بالبيت أحق بمعنى العامرة من القاصد له وهلذا قيل :العمرة الزيارة ألن املعتمر البد
أن يدخل من احلل وذلك هو الزيارة وأما األوىل فيقال هلا عامرة ،ولفظ العامرة أحسن من لفظ
عمرة وزيادة اللفظ يكون لزيادة املعنى.
وإذا كان كذلك فاملقيم يف البيت طائف ًا به وعامر ًا له بالعبادة قد أتى بامهو أكمل من معنى
املعتمر وأتى املقصود بالعمرة فال يستجب له ترك ذلك بخروجه عن عامرة املسجد ليصري بعد
ذلك عامر ًا له ألنه استبدل الذي هو أدنى بالذي هو خري.
وكالم شيخ اإلسالم يدل عىل علميته بحقيقة األمر ولكن أحلق به عدم مرشوعية العمرة
ألهل مكة ولكن الشيخ العثيمني  vال يوافقه يف هذا اإلحلاق كام قال( :)2واإلمام أمحد نص
عىل أهنا غري واجبة عىل املكي( ،)3وهو إختيار شيخ اإلسالم ابن تيمية  ، vبل أن شيخ
اإلسالم يرى أن أهل مكة ال ترشع هلم العمرة مطلق ًا ،وأن خروج اإلنسان من مكة ليعتمر
ليس مرشوع ًا أص ً
ال.
ولكن يف القلب من هذا يشء ،ألن األصل أن دالالت الكتاب والسنة عامة تشمل مجيع
الناس إال بدليل يدل عىل خروج بعض األفراد من احلكم العام.

( )1رواه الرتمذي ( ،)3273وضعفه األلباين.
( )6الرشح املمتع جـ9ص.12
( )3ولكن ال يمنعهم من العمرة كام نقل احلافظ يف الفتح جـ3ص( 912عن املوفق صاحب املغني عن أمحد قال :أن املكي كلام تبعاد
يف العمرة كان أعظم ألجره).
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قال الشوكاين( )1وابن حجر( )2يف (باب عمرة التنعيم) قال صاحب اهلدى :ومل ينقل أن
النبي  اعتمر مدة إقامة بـ(مكة) قبل اهلجرة وال اعتمر بعد اهلجرة إال داخ ً
ال إىل (مكة) ومل
يعتمر قط خارج ًا من (مكة) إىل احلل ثم يدخل (مكة) بعمرة كام يفعل الناس ليوم وال ثبت
عند أحد من الصحابة فعل ذلك يف حياته إال عائشة  dوحدها ،قال يف الفتح :وبعد أن
فعلته عائشة  dبأمره دل عىل مرشوعيته ،وقال الشوكاين  :vولكنه إنام يدل عىل
املرشوعية إذا مل يكن أمره  بذلك ألجل تطيب قلبها كام قيل(.)3
وقال الشوكاين ( :)4( vوميقااها ِ
احلل للمكي) أقول استدل لذاك من « أن النبي  أمر
عبدالرمحن بن أيب بكر أن خيرج عائشة ريض اهلل عنها إىل التنعيم ويعمرها منه »( ،)5وقد أجاب
من قال أنه يصح ملن كان يف مكة أن حيرم للعمرة من مكة كام حيرمون للحج منها بأنه  إنام
أمر بذلك تطيب ًا لقلب عائشة  dبأن تدخل إىل مكة من احلل كام دخل أزواجه كذلك وهذا
اجلواب خالف للظاهر.
( )1نيل األوطار جـ3ص.321
( )6فتح الباري جـ3ص.993
( )3فأورد الشيخ األلباين رمحه اهلل تعاىل الروايات تدل عىل ذلك كام يف الصحيحة ( )622/2حتت رقم ( )6262يف رواية «وقد
قالت له :أين كنت أهللت بعمرة فكيف أضع بحجي ،قال :انقيض رأسك وامتشطي وأمسكي عن العمرة وأهيل باحلج
واصنعي مايصنع احلاج» ،ويف رواية «فكوين يف حجك فعسى اهلل أن يرزقكيها» ،ويف رواية «فقالت يار سول اهلل إين أجد يف
نفيس ...وقالت :أيرجع الناس بأجرين وأرجع بأجر» ،ويف رواية «يصدر الناس بنسكني واصدر بنسك واحد» ،وعند أمحد
(« )125/2يرجع ...نساؤك بعمرة وحجة وارجع أنا بحجة».
وكان  رجالً سهالً إذا هويت اليشء تابعها عليه فأرسلها مع أخيها عبدالرمحن فأهلت بعمرة من التنعيم.
( )3السيل اجلرار جـ6ص.117
( )5رواه البخاري ( ،)1915ومسلم ( ،)1611وابن ماجه ( ،)6723والنسائي ( ،)6923والبيهقي ( ،)116/1واحلميدي
(.)623

300

َشرْحُ رِسَالَةُ  :التَّحْقِيقُ واإلِضَاحُ لِكَثِريٍ مِن مَسَائِلِ الْحَجِّ وَاْلعُ ْمرِّة وَالْزِّيَارةِ

.........................................................................................
واحلاصل أنه  مل يقع منه تعني ميقات للعمرة وقد ثبت عنه تعني ميقات احلج ألهل كل
جهة فإن كانت العمرة كاحلج يف هذه املواقيت فقد قال  « فمن كان دوهنن فمهله من أهله
وكذلك حتى أهل مكة هيلون منها »( ،)1بل وقع الترصيح يف حديث ابن عباس  cبعد ذكر
املواقيت ألهل كل حمل أنه قال  « فهن (هلن) وملن أتى عليهن من غري أهلهن ملن كان يريد
احلج والعمرة » فرصح يف هذا احلديث بالعمرة(.)2
وقال ابن دقيق العيد  :)3( vالتاسعة :يقتيض أن أهل مكة حيرمون منها (أي مكة) وهو
خمصوص باإلحرام باحلج فإن من أحرم بالعمرة ممن هو يف مكة حيرم من أدنى احلل ويقتيض
احلديث اإلحرام من مكة نفسها وبعض الشافعية يرى أن اإلحرام من احلرم كله جائز،
واحلديث عىل خالفه ظاهر ًا ويدخل يف أهل مكة من بمكة ممن ليس من أهلها.
وقال الصنعاين  :)4( vقوله (حيرم من أدنى احلل) من أقربه إىل مكة وال أدري ماالذي
فرق بني حكم احلج والعمرة يف هذا فقد مجعه  هلا يف حكم امليقات للمكي بقوله « من أراد
احلج أو العمرة » حتى قال « حتى أهل مكة من مكة » وجعل حكم احلج والعمرة ألهل مكة
يف امليقات واحد ًا ،ومل نرد هلم دلي ً
ال يف التفريق بينهام إال حديث عائشة .d
وقال احلافظ  vيف الفتح :أن من املقصود من اخلروج إىل احلل يف حق املعتمر أن يرد عىل
البيت احلرام من احلل فيتضح كونه وافد ًا عليه.

( )1رواه البخاري ( ،)1563ومسلم ( ،)11،16،1111وأبو داود (.)1931
( )6رواه البخاري ( ،)311ومسلم (.)1562
( )3رشح العمدة كتاب احلج باب املواقيت.
( )3تعليق عىل العدة جـ3ص.615
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قلت :اشرتاطه أن يكون املعتمر املكي وافد ًا دون احلاج املكي غريب ال دليل عليه بل أهل
مكة ال يكونون وافدين يف حج وال عمرة.
وقال ابن حزم  :)1( vومن أراد العمرة وهو بمكة إما من أهلها أو من غري أهلها ففرض
عليه أن خيرج لإلحرام هبا إىل احلل والبد فيخرج إىل أي احلل شاء فألن رسول اهلل  أمر
عبدالرمحن بن أيب بكر إىل التنعيم.
وقال الشيخ بن باز  vيف جواب السائل يقول :فهل كانت عائشة وعبدالرمحن من أهل
مكة حتى يقاس عىل خروجها خروج أهل مكة؟
قال  :vنعم الدليل عىل أن اإلحرام بالعمرة وحدها ملن كان يف احلرم جيب أن يكون من
احلل هو أمره  عائشة أن تأِت هبا من التنعيم مع أنه  ما خري بني أمرين إال اختار أيرسمها
ولو كان احلرم واحلل بالنسبة إلحرامها بالعمرة سواء ألمرها أن حترم من األبطح حيث نزلوا
به وهو من احلرم ومل يشق عليها بالذهاب إىل التنعيم لي ً
ال لتحرم منه عائشة ومل يكن أمرها
بذلك من أجل كوهنا من املهاجرين ومن غري أهل مكة ،فإن من كان نازالً ببنيان مكة أو
بأبطحها وهو من غري أهل مكة حيرم باحلج من مكانه وال يكلف اخلروج إىل احلل بل هذا
احلديث ترشيع عام لكل من أراد العمرة وهو داخل حدود احلرم سواء كان بمكة أم خارجها
ألن أمر النبي  للواحد كأمره للجامعة ترشيع عام إال إذا دل عىل ختصيصه به دليل(.)2
وقال الشنقيطي  :)3(vوأن املكي إذا أراد العمرة خرج إىل احلل فأحرم منه والدليل عىل
هذا حديث عائشة .d

( )1املحىل جـ5ص.19
( )6فتاوى اللجنة الدائمة رقم ( ،)6291وفتاوى إسالمية جـ6ص.613

( )3أضواء البيان جـ5ص.669
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منها قوله  يف جوابه جلربيل ملا سأله عن اإلسالم قال « : اإلسالم أن تشهد
أن ال إله إال اهلل ،وأن حممد ًا رسول اهلل ،وتقيم الصالة ،وتؤِت الزكاة ،وحتج
اللبيت ،وتعتمر ،وتغتسل من اجلنابة وتتم الوضوء وتصوم رمضان» أخرجه ابن
خزيمة والدارقطني من حديث عمر بن خطاب ‐ ريض اهلل عنه ‐ .وقال
الدارقطني :هذا إسناد ثابت صحيح.
ومنها حديث عائشة أهنا قالت :يا رسول اهلل هل عىل النساء من جهاد؟ قال:
احلج والعمرة» [أخرجه أمحد ،وابن ماجة ،بإسناد صحيح].
«عليهن جهاد ال قتال فيهُّ :
قوله :منها قوله  يف جوابه جلربيل ملا سأله عن اإلسالم قال « : اإلسالم أن
تشهد أن ال إله إال اهلل ،وأن حممداً رسول اهلل ،وتقيم الصالة ،وتؤتي الزكاة ،وحتج
اللبيت ،وتعتمر ،وتغتسل من اجلنابة وتتم الوضوء وتصوم رمضان» أخ رجه ابن خزمية
والـدارقـطـنـي من حـديـث عـمـر بن خطـاب ‐رضي اهلل عنه‐ .وقال الدارقطين :هذا إسناد

ثابت صحيح.)1( .

قال الشنقيطي  :)2( vوأجابوا عام جاء يف حديث جربيل بأن الروايات الثابتة يف صحيح
مسلم وغريه وليس فيها ذكر العمرة وهي أصح وقد جياب عن هذا بأن زيادة العدول مقبولة.
قوله :ومنها حديث عائشة أنها قالت :يا رسول اهلل هل على النساء من جهاد؟ قال:
احلج والعمرة » .ويف رواية البخاري بدون لفظ (العمرة)()3قلت:
ُّ
«عليهن جهاد ال قتال فيه:
( )1أخرجه الدارقطني ( ،)616/6وابن خزيمة ( ،)1وابن حبان ( ،)193وابن منده يف اإليامن ( .)13وذكره شيخ األلباين يف
اإلرواء حتت رقم ( )3وقال :ورواه الدارقطني يف سننه ص ،611وفيه «وحتج وتعتمر وتغتسل من اجلنابة وتتم الوضوء»
وقال :إسناد ثابت صحيح.
( )6أضواء البيان :جـ5ص.339
( )3رواه البخاري (.)1121
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يا رسول اهلل أال نغزو ونجاهد معكم فقال « :لكن أحسن اجلهاد وأمجله احلج حج مربور،
فقالت :فال أدع احلج بعد إذ سمعت هذا من رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم »(.)1

النَِّهيُ عنْ سَفَرِ املَرَْأةُ للحَجِّ َأوِ غَريه إِالَّ بِمَحْرَمِ
عن ابن عباس  cقال النبي  « :التسافر املرأة إال مع ذي حمرم ،وال يدخل عـليها
رجل إال ومعها حمرم ،فـقــال رجل :يـا رسول اهلل إين أريد أن أخرج يف جـيش كذا وكذا
وامرأيت تريد احلج ،فقال :أخرج معها »(.)2
عن ابن عمر  cقال :قال رسول اهلل  « :ال تسافر املرأة ً
ثالثة إال ومعها ذو حمرم »(.)3
وعن ابن عمر  :cقال النبي  « :الحيل إلمرأة تؤمن باهلل واليوم اآلخر تسافر مسرية
ثالث ليال إال ومعها ذو حمر ٍم »(.)4
ورواية أخرى عن أيب سعيد  « :التسافر املرأة يومني من الدهر إال ومعها ذو حمرم منها
أو زوجها »(.)5
ورواية أخرى عنه «التسافر امرأة فوق ثالث ٍ
ليال إال مع ذي حمرم»(.)6
( )1أخرجه أمحد ( ،)125/2ويف صحيح سنن ابن ماجه ( ،)6335ويف اإلرواء ( ،)711وابن خزيمة ( ،)3293والبيهقي
( ،)362/3والبغوي (.)1131
( )6رواه البخاري ( ،)1126ومسلم ( ،)3657وأمحد ( ،)666/1وابن خزيمة ( ،)6567والبغوي يف السنة (.)1137
( )3رواه البخاري ( ،)1212ومسلم ( ،)3635وأبو داود ( ،)1969وأمحد ( ،)133/6وابن خزيمة ( ،)6561وابن حبان
(.)6967
( )3رواه مسلم (.)3639
( )5رواه مسلم (.)3631

( )2رواه مسلم ()3651
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وعن أيب هريرة  قال رسول اهلل  « :الحيل إلمرأة مسلمة تسافر مسرية ٍ
ليلة إال ومعها
ٍ
ٍ
وليلة»(.)3
حرمة منها »( ،)6ويف رواية أخرى « مسرية يوم »( ،)2ورواية عنه «مسرية يو ٍم
رجل ذو
عن أيب سعيد اخلدري ،قال رسول اهلل  « :الحيل إلمرأة تؤمن باهلل واليوم اآلخر أن
تسافر سفر ًا يكون ثالثة أيام فصاعد ًا إال ومعها أبوها أو إبنها أو زوجها أو أخوها أو ذو حمر ٍم
منها »(.)4
قال الشوكاين  :)5( vقوله « ال خيلون رجل بإمرأة » منع اخللوة باألجنبية وهو إمجاع
وجتوز اخللوة مع وجود املحرم.
قال احلافظ  :)6( vقوله « ال يدخل عليها رجل » فيه منع اخللوة باألجنبية وهو إمجاع،
لكن اختلفوا هل يقوم غري املح رم مقامه يف هذا كالنسوة الثقات والصحيح اجلواز لضعف
التهمة به ،وقال القفال :البد من املحرم وكذا يف النسوة الثقات يف سفر احلج البد من أن يكون
مع إحداهن حمرم ويؤيده نص الشافعي أنه ال جيوز للرجل أن يصيل بنساء مفردات إال أن
تكون إحداهن حمرم ًا له.
وقال النووي ( :)7( vاخللوة حرام) وكذا لو كان معها من ال يتسحي منه لصغره كإبن
سنتني أو ثالث ونحو ذلك فإن وجوده كالعدم وكذا لو اجتمع رجال بإمرأة أجنبية فهو حرام
بخالف ما لو اجتمع رجل بنسوة أجانب فإن الصحيح جوازه ،واملختار أن اخللوة باألمرد
األجنبي احلسن كاملرأة فتحرم اخللوة به إال إذا كان يف مجع من الرجال املصونني.
( )1رواه مسلم (.)3653

( )6رواه مسلم (.)3653

( )3رواه مسلم (.)3655

( )3رواه مسلم (. )3659
( )5نيل األوطار جـ3ص.611
( )9رشح مسلم جـ7ص.113

( )2فتح الباري جـ3ص.73
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وقال الصنعاين  :)1( vدل احلديث عىل حتريم اخللوة باألجنبية وهو إمجاع وقد ورد يف
حديث «فإن ثالثهام الشيطان»( )2وهل يقوم غري املحرم مقامه؟ يزيل معنى اخللوة الظاهر أنه
يقوم ألن املعنى املناسب للنهي إنام هو خشية أن يوقع بينهام الشيطان ً
فتنة.
وقال احلافظ  :)3( vقوله «ال تسافر املرأة» كذا أطلق السفر وقيده يف حديث أيب سعيد،
وأيب هريرة ،وابن عمر ،وقد عمل أكثر العلامء يف هذا الباب باملطلق إلختالف التعقيدات،
وقال ابن املنري :وقع اإلختالف يف مواطن بحسب السائلني ،وقال املنذري :حيتمل أن يقال أن
اليوم املفرد والليلة املفردة بمعنى اليوم والليلة يعني فمن أطلق يوم ًا أراد بليلة أو ليلة أراد
بيومها وإن يكون عند مجعها أشار إىل مدة الذهاب والرجوع وعند إفرادمها أشار إىل قدر ما
تقتيض فيه احلاجة قال :وحيتمل أن يكون هذا كله متثي ً
ال ألوائل األعداد ،فاليوم أول العدد أو
اإلثنان أول التكثري والثالث أول اجلمع وكأنه أشار إىل أن مثل هذا يف قلة الزمن ال حيل فيه
السفر فكيف بام زاد.
قال النووي  :)4( vقال العلامء إختالف هذه األلفاظ إلختالف السائلني واختالف
املواطن وليس يف النهي عن الثالثة ترصيح بإباحة اليوم والليلة أو الربيد ،قال البيهقي :كأنه
 سئل عن املرأة تسافر ثالث ًا بغري حمرم ،فقال :ال ..أو يومني ..أو يوم ًا ..فقال إال وكذلك
الربيد فأدى كل واحد ماسمعه،كله صحيح وليس يف هذا كله حتديد ألقل مايقع عليه إسم
السفر ومل يرد  حتديد أقل ما يسمى سفر ًا.
( )1سبل السالم جـ6ص.767
( )6رواه ابن حبان ( ،)5512والنسائي يف " الكربى " ( ،)7195املشكاة ( ،)2223الصحيحة (.)332
( )3فتح الباري جـ3ص.76
( )3رشح مسلم جـ7ص.121
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فاحلاصل :إن كل ما يسمى سفر ًا تنتهي عنه املرأة بغري زوج أو حمرم سواء كان ثالثة أيام أو
يومني أو يوم ًا أو بريد ًا أو غري ذلك لرواية ابن عباس  cاملطلقة وهي آخر روايات مسلم
السابقة ال تسافر امرأة إال مع ذي حمرم ،وهذا يتناول مجيع ما يسمى سفر ًا ،واهلل أعلم.
وقال ( :وأمجعت األمة عىل أن املرأة و يلزمها حجة اإلسالم إذا استطاعت لعموم قوله
تعاىل ﴿ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ﴾ ،وقوله « بني اإلسالم» واستطاعتها كإستطاعة الرجل.
لكن اختلفوا يف إشرتاط املحرم هلا ،فأبو حنيفة يشرتطه لوجوب احلج عليها إال أن يكون
بينها وبني مكة دون ثالث مراحل ووافقه مجاعة من أصحاب احلديث وأصحاب الرأي
وحكى ذلك أيض ًا عن احلسن البرصي والنخعي وقال عطاء وابن جبري وابن سريين ومالك
واألوزاعي والشافعي يف املشهور عنه ال يشرتط املحرم بل يشرتط إالمن عىل نفسها.
قال أصحابنا :حي صل إال من بزوج أو حمرم أو نسوة ثقات وال يلزمها احلج عندنا إال بأحد
هذه األشياء فلو وجدت امرأة واحدة ثقة مل يلزمها لكن جيوز هلا احلج معها هذا هو الصحيح.
وقال بعض أصحابنا :يلزمها بوجود نسوة أو امرأة واحدة وقد يكثر األمن والحتتاج إىل
أحد بل تسري وحدها يف مجلة القافلة وتكون آمنة واملشهور من نصوص الشافعي ومجاهري
أصحابه هو األول.
واختلف أصحابنا يف خروجها حلج التطوع وسفر الزيارة والتجارة ،فقال بعضهم جيوز هلا
اخلروج فيها مع نسوة ثقات كحجة اإلسالم ،وقال اجلمهور ال جيوز إال مع زوج أو حمرم،
وهذا هو الصحيح ألحاديث الصحيحة.
وقال القايض  :vواتفق العلامء عىل أنه ليس هلا أن خترج يف غري احلج والعمرة إال مع ذي
حمرم إال اهلـجرة من دار احلرب ،وإن مل يـكن معها ذي حمـرم ،والـفرق بينهام أن إقــامتهــا يف دار
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الكفر حرام إذا مل تستطيع إظهار الدين وختشى عىل دينها ونفسها وليس كذلك التأخر عن
احلج هل هو عىل الفور أم الرتاخي؟.
وقال القايض عياض  :vقال الباجي :هذا عندي يف الشابة ،وأما الكبرية غري املشتهاة
فتسافر يف كل األسفار بال زوج وال حمرم ،وهذا ال يوافق عليه ألن املرأة مظنة الطمع فيها
ومظنة الشهوة وقد قالوا (لكل ساقطة ال قطة) وجيتمع يف األسفار من سفهاء الناس
وسقطهم.
واستدل أصحاب أيب حنيفة برواية ثالثة أيام ملذهبهم أن قرص الصالة يف السفر ال جيوز إال
يف سفر يطلق عىل يوم وعىل بريد وعىل دون ذلك.
وقال الشوكاين  :)1( vوهذا هو الظاهر أعني األخذ بأقل ما ورد ،وغاية األمر أن النهي
منهي عنه والنهي عن األقل منطوق وهو أرجح
عن األكثر يدل بمفهومه عىل أن ما دونه غري
ٌ
من املفهوم ،والرواية املطلقة يف السفر مقيدة بأقل ماورد.
وقال احلافظ  :)2( vوال يتوقف إمتناع سري املرأة عىل مسافة القرص خالف ًا للحنفية
وحجتهم أن املنع املقيد بالثالث متحقق وما عداه مشكوك ،ونوقض بأن الرواية املطلقة شاملة
لكل سفر فينبغي األخذ هبا وطرح ما عداها فإنه مشكوك فيه ،ومن قواعد احلنفية تقديم اخلرب
العام عىل اخلاص ،وترك محل املطلق عىل املقيد ،وقد خالفوا ذلك هنا( )3وفرق سفيان الثوري

( )1نيل األوطار جـ3ص.6173
( )6فتح الباري جـ3ص.76
( )3قال ابن حزم يف املحىل جـ5ص :62إما قول أيب حنيفة يف التحديد الذي ذكر فال نعلم له سلف ًا فيه منه الصحابة وال من التابعني،
بل مانعلم أحد ًا قاله قبلهم وهو يعظمون خالف الصاحب إذا وافق تقليدهم ويقولون أن املرسل كاملسند وقد صح عن ابن
عمر ما ذكرنا وعن أم املؤمنني ،واليعرف هلام يف ذلك خمالف من الصحابة وقد خالفهام أصحاب أيب حنيفة ،وهذا تناقض.
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بني املسافة البعيدة دون القريبة ومتسك أمحد بعموم احلديث فـقال :إذا مل جتد زوجـ ًا أو حمرم ًا ال
جيب عليها احلج()1هذا هو املشهور عنه ،وعنه رواية أخرى كقول مالك وهو ختصيص احلديث
بغري سفر الفريضة قالوا :وهو خمصوص باإلمجاع.
وقال البغوي  :)2( vهذا احلديث (أي حديث أيب هريرة) يدل عىل أن املرأة ال يلزمها
احلج إذا مل جتد رج ً
ال ذا حمرم خيرج معها وهو قول النخعي واحلسن البرصي ،وبه قال الثوري
و أمحد واسحاق وأصحاب الرأي وذهب قوم إىل أنه يلزمها اخلروج مع مجاعة من النساء وهو
قول مالك والشافعي واألول أوىل لظاهر احلديث ،أما الكافرة إذا استلمت يف دار احلرب أو
األسرية املسلمة إذا ختلصت من أيدي الكفار ،قال احلافظ( )3بعد هذا القول للبغوي :وزاد
غريه أو امر أة انقطعت من الرفقة فوجدها رجل مأمون فإنه جيوز له أن يصحبها حتى يبلغها
الرفقة قالوا :وإذا كان عمومه خمصوصة باإلتفاق فليخص منه حجة الفريضة وأجاب صاحب
املغني بأنه سفر الرضورة فال يقاس عليه اإلختيار وألهنا تدفع رضر ًا متيقن ًا بتحمل رضر
متوهم وال كذلك السفر للحج ،ومن األدلة عىل جواز سفر املرأة مع النسوة الثقات إذا أمن
الطريق إلتفاق عمر وعثامن وعبدالرمحن بن عوف ونساء النبي  عىل ذلك وعدم نكري
غريهم من الصحابة عليهن يف ذلك.
وقد احتج له بحديث « يوشك أن خترج الظعينة من احلرية تؤم البيت ال زوج معها » وهو
يف الــبخاري ،وتعقب بأنه يدل عىل وجود ذلك ال عىل جوازه و أجيب بأنه خرب يف سياق املدح

( )1وقال ابراهيم الصويان يف املنار السبيل جـ1ص :312قال أمحد :املحرم من السبيل.
( )6رشح السنة جـ3ص.73
( )3فتح الباري جـ3ص.73
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ورفع منار اإلسالم فيحمل عىل اجلواز ،وقال النووي  :vليس كل يشء ،أخرب النبي 
بأنه سيقع يكون حمرم ًا وال جائز ًا وهو كام قال ولكن القرينة املذكورة تقوي اإلستدالل به عىل
اجلواز.
قال ابن دقيق العيد  :)1( vاختلف الفقهاء أن املحرم من اإلستطاعة ال جيب عليها احلج
إال بوجود املحرم ،والذين مل يشرتطوا ذلك قالوا جيوز أن تسافر مع رفقة املأمونني إىل احلج،
وهذه املسألة تتعلق بالنصني إذا تعارضا وكان كل واحد منهام عام ًا من وجه وخاص ًا من وجه
بيانه أنه قوله تعاىل ﴿ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ﴾ يدخل حتته الرجال والنساء إذا وجدت
اإلستطاعة املتفق عليها أن جيب عليها احلج.
وقوله  « ال حيل إلمرأة » احلديث خاص بالنساء عام يف األسفار ،وإذا قيل به واخرج
عنه سفر احلج لقوله تعاىل ﴿ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ﴾.
قال املخالف :بل نعمل بقوله تعاىل ﴿ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ﴾ فتدخل املرأة فيه وخيرج
سفر احلج عن النهي فيقوم يف كل واحد من النصني عموم وخصوص وحيتاج إىل الرتجيح من
خارج(.)2
قال ابن حزم  :)3( vمل يبق إال القول يف منعها مجلة أو إطالقها مج ًلة ،فوجدنا املانعني
حيتجون باألخبار التي ذكرنا وهي أخبار صحــ اح الحيل خالفها إال لنص آخر يبني حكمها إن

( )1العمدة جـ3ص 322حتت حديث (.)613
( )6قال الشوكاين يف " النيل " جـ3ص :671ويمكن أن يقال أن أحاديث الباب التعارض اآلية ألهنا تضمنت أن املحرم يف حق
املرأة من مجلة اإلستطاعة عىل السفر التي أطلقها القرآن الكريم وليس فيها أمر غري اإلستطاعة املرشوطة حتى تكون من
تعارض العمومني.

( )3املحىل جـ5ص.63

310

َشرْحُ رِسَالَةُ  :التَّحْقِيقُ واإلِضَاحُ لِكَثِريٍ مِن مَسَائِلِ الْحَجِّ وَاْلعُ ْمرِّة وَالْزِّيَارةِ

.........................................................................................
وجد.
فنظرنا فوجدنا عن ابن عمر قال :قال رسول اهلل  « :ال متنعوا إماء اهلل مساجد اهلل »(،)1
ورواية أخرى « إذا استأذنكم نساؤكم إىل املساجد فأذنوا هلن »(.)2
إال زوج وغريهم أن ال يمنعوا النساء من املساجد واملسجد احلرام أجل املساجد قدر ًا،
ووجدنا أن اهلل تعاىل يقول ﴿ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ﴾ ثم وجدنا األسفار تنقسم قسمني
سفر ًا واجب ًا وسفر ًا غري واجب ،فكان احلج من السفر الواجب فلم جيز أخذ بعض اآلثار دون
بعض ،ووجبت الطاعة جل ميعها ولزم استعامهلا كلها والبد فهذا هو الغرض وكان من رفض
بعضها وأخذ بعضها عاصي ًا هلل تعاىل.
وال سبيل إال استعامل مجيعها إال بأن يستثنى األخص منها من األعم والبد فكان هني املرأة
عن السفر إال مع الزوج أو ذوي حمر ٍم عام ًا لكل ٍ
سفر فوجب استثناء ماجاء به النص من إجياب
بعض األسفار عليها من مجلة النهي واحلج سفر واجب فوجب استثناؤه من مجلة النهي.
ور َّد عليه ابن الدقيق( )3فقال :وال يتجه ذلك فإنه عام يف املساجد فيمكن أن خيرج عنه
َ
املسجد الذي حيتاج إىل السفر يف اخلروج إليه بحديث النهي.
وقال ابن حزم  :)4( vفإن قالوا بل إجياب احلج عىل النساء عموم فيخص ذلك بحديث
النهي عن السفر إال مع زوج أو ذي حمرم.

( )1رواه البخاري ( ،)722ومسلم ( ،)132وأبوداود ( ،)522وأمحد ( ،)3255وابن ماجه ( ،)12وابن حبان (.)6627
( )6رواه البخاري ( ،)125ومسلم ( ،)139وأمحد (.)2323
( )3رشح العمدة جـ3ص.329
( )3املحىل جـ5ص.636
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قلنا :هذا خطأ ألن ذلك األخبار إنام جاءت النهي عن كل سفر مجلة ال عن احلج خاصة
وإنام كان يمكن أن يعارضوا هبذا إن لو جاءت يف النهي عن أن حتج املرأة إال مع زوج أو ذي
حمرم ،فكان يكون حينئذ إعرتاض ًا صحيح ًا وختصيص ًا ألقل احلكمني من أعمهام وهذا بني
جد ًا.
قال ابن حجر  :)1( vوقد روى الدارقطني وصححه أبو عوانة حديث الباب من طريق
ابن جريج عن عمرو بن دينار بلفظ « ال حتجن إمرأة إال ومعها ذو حمرم »( )2فنص يف نفس
احلديث عىل منع احلج فكيف خيص من بقية األسفار.
ثم قال ابن حزم بعد ما سقنا من كالمه عىل ترجيح عدم منعهن ،وبرهان آخر وهو أن تلك
األخبار كلها إنام خوطب هبا ذوات األزواج والالئي هلن املحارم ،فبقي من ال زوج هلا وال
حمرم عىل وجوب احلج عليها وعىل خروجها عن ذلك النهي.
وبرهان آخر :عن ابن عباس  cقال سمعت رسول اهلل  خيطب يقول « :ال خيلون رجل
بإمرأة وال تسافر امرأة إال مع ذي حمرم ،فقام رجل فقال :يا رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم إن
ً
حاجة وإين اكتتبت يف غزوة كذا وكذا ،قال :انطلق فأحجج مع امرأتك »(.)3
امرأيت خرجت
فكان هذا احلديث رافع ًا لألشكال ومبيناً ملا اختلفنا فيه من هذه املسألة ألن هنيه  عىل
أن تـسافر امرأة إال مع ذي حمرم وقع ،ثم سأله الرجل عن امرأته التي خرجت حاجة ال مع ذي

( )1فتح الباري جـ3ص 73باب حج النساء.
( )6ورد هذه الرواية ابن حزم يف املحىل جـ5ص 62وقال :فهذا هو حديث عمرو بن دينار عن عكرمة اختلط عىل ابن جريج فلم
يدر أحدثه به عمر بن دينار عن عكرمة أم حدثه به عمرو عن أيب معبد عن ابن عباس وأدخل فيه ذكر احلج بالشك واليثبت
احلجة بخرب مشكوك يف إسناده أو يف إرساله ،وباهلل التوفيق.
( )3رواه البخاري ( ،)3222ومسلم ( ،)363وابن حبان ( ،)3959وأمحد (.)1733
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حمرم وال مع زوج فأمره  بأن ينطلق فيحج معها ومل يأمر بردها وال عاب سفرها إىل احلج
دونه ودون ذو حمرم ويف أمره  بأن ينطلق فيحج معها بيان صحيح ونص رصيح عىل أهنا
كانت ممكن ًا أدراكها بال شك فأمر  سفرها كام خرجت فيه أثبته ومل ينكره فصار الفرض عىل
الزوج فإن حج معها فقد أدى ما عليه وإن مل يفعل فهو عاص وعليها التامدي يف حجها
واخلروج إليه دونه أو معه أو دون ذي حمرم أو معه كام أقره  ومل ينكره عليها فارتفع الشغب
مجلة وهلل احلمد كثري ًا.
وقال الصنعاين  :)1( vأقول املرجح هنا قائم وهو قول ذلك الصحايب أن امرأته خرجت
حاجة وأمره  بأن خيرج معها ويرتك اجلهاد الذي قد تعني عليه ولوال وجوب ذلك مل جيز
ومل يستفصل  هل خرجت مع رجال مؤنني أو نساء ثقات؟ فسفرها للحج ال جيوز أن
خيرج من العموم وكيف خيرج سفر احلج من هذه األحاديث وهو أغلب أسفار النساء؟ وهلذا
جعله  جهادهن وقد أمجع املسلمون أنه ال جيوز السفر إال عىل وجه تأمن فيه ثم ذكر كل
منهم األمر الذي اعتقده صائن ًا هلا وحافظ ًا من نسوة ثقات أو رجال مؤنني ومنعها أن تسافر
بدون ذلك فاشرتاط ما أشرتطه اهلل ورسوله  أحق وأوجب وحكمته ظاهرة.
ثم َر َّد الصنعاين عىل قول بتخصيص سفر احلج بدون حمرم لرواية الدارقطني « َال َ ُحت َّج َّن
حم ِرم »(.)2
ْام َر َأ ٌة إ ِ َّال َو َم َع َها ُذو ُ ْ
ثم َر َّد عىل من قال بجواز سفر املرأة وحدها يف دار الكفر أو احلرب ،وقال وإذا قالوا
عمومه خمصوصـ ًا بــاإلتفاق فـليخص منه حج الـفريضة ،وقــال قياس فــاسد اإلعتبار ملخالفته

( )1رشح العمدة جـ3ص.329
( )6رواه الدارقطني ( )6332كتاب احلج.
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النص.
قال النووي  :)1( vقال أصحابنا وال فرق يف حتريم اخللوة حيث حرمناها بني اخللوة يف
صالة أو غريها ،ويستثنى من هذا كله مواضع الرضورة بأن جييد امرأة منقطعة يف الطريق فيباح
له استصحاهبا بل يلزمه ذلك إذا خاف عليها لو تركها و هذا ال إختالف فيه ويدل عليه حديث
عائشة  dيف قصة اإلفك ،واهلل أعلم.
وقال( :)2ثم احلديث ابن عباس  cيف رجل خرجت امرأته حاجة ،عام للشابة
والعجوز ،وقال مجاعة من األئمة :جيوز للعجوز السفر من غري حمرم وكأهنم نظروا إىل املعنى
فخصصوا به العموم وقيل ال خيصص ،بل العجوز كالشابة وهل تقوم النساء الثقات مقام
املحرم للمرأة فأجاز البعض مستدالً بأفعال الصحابة وال تـنهض حجة عىل ذلك ألنه ليس
بإمجاع وقيل :جيوز هلا السفر إذا كانت ذات حشم واألدلة ال تدل عىل ذلك ،وأما أمره  له
باخلروج مع امرأته فإنه أخذ منه أمحد أنه جيب خروج الزوج مع زوجته إىل احلج إذا مل يكن
معها غريه ،وغري أمحد قال الجيب عليه ومحل األمر عىل الندب قال وإن كان الحيمل عىل
الندب إال لقرينة عليه ،فالقرينة عليه ما علم من قواعد الدين أنه الجيب عىل أحد بذل منافع
نفسه لتحصيل غريه ما جيب عليه ،وأخذ من احلديث أنه ليس للرجل منع امرأته من حج
الفريضة ألهنا عبادة قد وجبت عليها وال طاعة ملخلوق يف معصية اخلالق ،سواء قلنا أنه عىل
الفور أو الرتاخي ،أما األول فظاهر قيل وعىل الثاين أيض ًا هلا أن تسارع إىل براءة ذمتها كام أن هلا
إن تصيل أول الوقت وليس له منعها.

( )1رشح مسلم جـ7ص.113
( )6سبل السالم جـ6ص.732
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قال ابن تيمية  :)1( vسئل  vهل جيوز أن حتج املرأة بال حمرم؟ فأجاب :إن كانت من
القواعد الالِت مل حيضن وقد يئسن من النكاح وال حمرم هلا فإنه جيوز يف أحد قويل العلامء أن
حتج مع تأمنه وهو إحدى الروايتني عن أمحد ومذهب مالك والشافعي.
وقال( :)2وليس للزوج منع زوجته من احلج الواجب مع ذي حمرم وعليها أن حتج وإن مل
يأذن يف ذلك حتى إن كثري ًا من العلامء أو أكثرهم يوجبون هلا النفقة عليه مدة احلج.
وقال الشوكاين  :)3( vوقال أمحد الجيب احلج عىل املرأة إذا مل جتد حمرم ًا.
وقال احلافظ  :)4( vأخذ بظاهره بعض أهل العلم فأوجب عىل الزوج السفر مع امرأته
إذا مل يكن هلا غريه وبه قال أمحد وهو وجه للشافعية واملشهور أنه اليلزمه ،واستدل به عىل أنه
ليس للزوج منع امرأته من حج الفرض وبه قال أمحد وهو وجه للشافعية واألصح عندهم أن
له منعها لكون احلج عىل الرتاخي.

َمن هُم املَحْرَم ؟
قال احلافظ  :)5( vوضابط املحرم عند العلامء من ُحرم عليه نكاحها عىل التأبيد بسبب
مباح حلرمتها ،فخرج بالتأبيد أخت الزوجه وعمتها وباملباح أم املوطؤه بشبهة وبنتها وبحرمتها
( )1جمموع الفتاوى جـ62ص.16
( )6اإلختيارات ص.115
( )3نيل األوطار جـ3ص.617
( )3فتح الباري جـ3ص.75
( )5فتح الباري جـ3ص.73
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املالعنة( )1واستثنى أمحد من حرمت عىل التأبيد مسلمة هلا أب كتايب ألهنا ال يؤمن أن يفتنها عن
دينها إذا خالهبا.
ومن قال أن عبد املرأة حمرم هلا حيتاج أن يزيد يف هذا الضابط ما يدخله واحلديث « سفر
املرأة مع عبدها ضيعة »( .)2لكن يف إسناده ضعيف وقد احتج به أمحد وغريه وينبغي ملن أجاز
ذلك أن يقيده بام إذا كانا يف قافلة ،واستثنى بعض العلامء ابن الزوج لغلبة الفساد.
قال ابن تيمية  :)3( vفليس كل من جاز له النظر جاز له السفر هبا وال اخللوة هبا بل عبدها
ينظر إليها (موالته) للحاجة وإن كان الخيلو هبا وال يسافر هبا فإنه مل يدخل يف قوله :
«التسافر امرأة إال مع زوج أو ذي حمرم»( )4فإنه جيوز له أن يتزوجها إذا عتق ،واملحرم من حتريم
عليه عىل التأبيد.
وقال العثيمني  :)5( vواألصح أن وجود املحرم رشط الوجوب احلج

()6

واملحرم من

حترم عليه عىل التأبيد بنسب أو سبب مباح والثاين ينحرص يف شيئني:
 .1الرضاع.
 .2املصاهرة.

( )1قال ابن الدقيق يف رشح العمدة جـ3ص :312فإن حتريمها ليس حلرمتها بل تغليظ ًا هذا ضابط مذهب الشافعية ،وقال النووي
يف رشح مسلم جـ7ص :112املالعنة حمرمة عىل التأبيد بسبب مباح وليست حمرماً ألن حتريمها ليس حلرمتها بل عقوبة
وتغليظ ًا.

( )3جمموع الفتاوى جـ66ص.27

( )6ونسب ابن تيمية رمحه اهلل يف الفتاوى جـ66ص 27إىل ابن عمر ريض اهلل عنهام.
( )3سبق خترجيه ص.163
( )5الرشح املمتع جـ9ص.36
( )2وهذا ما أيده الشوكاين يف السيل اجلرار جـ6ص.125
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أما النسب فاملحرم هو :األب ،واإلبن ،واألخ ،والعم ،وابن األخ ،وابن األخت ،واخلال،
واملحرم من الرضاع كاملحرم من النسب سواء .واملحارم من الصهر أربعة :أبو زوجها ،وابن
ز وجها ،وزوج أمها ،وزوج بنتها ،فهم أصول زوجها وفروعه وهم أبناءه ،وأبناء أبنائه ،وبناته،
وإن نزلوا ،وزوج أمها ،وزوج بنتها فثالثة يكون حمارم بمجرد العقد وهم أبو زوج املرأة ،وابن
زوج املرأة ،وزوج بنت املرأة ،إما زوج أمها فال يكون حمرم ًا إال إذا دخل بأمها.
وسبب مباح خرج منه ما ثبت التحريم به بسبب حمرم مثل أم املزين هبا وأم امللوط به وبنتها.
والقول الراجح :أن أم املزين هبا ليست حرام ًا عىل الزاين وأن بنت املزين هبا ليست حراماً
عىل الزاين ،فإنه اليصح أن يلحق السفاح بالنكاح الصحيح.
وشروط احملرم:
 .1أن يكون مسلامً ،فإن كان كافر ًا فليس بمحرم ،ويكون األب الذي اليصيل غري حمرم ألبنته
التي تصيل ،وإن الرجل حمرم ملن يوافقها يف الدين ،ولكن األب الكافر يكون حمرم ًا
للمسلمة برشط أن يؤمن عليها ،وهذا هو الصحيح.
 .2وإن يكون بالغ ًا ،أن املقصود من املحرم محاية املرأة وصيانتها ومن دون البلوغ ال حيصل
منه ذلك.
 .3وإن يكون عاقالً ،فإذا فقد املحرم البالغ العاقل املسلم فإنه الجيب عليها احلج فإذا بذلت
له النفقة ،أي نفقة احلج فهل يلزمه أن حيج معها؟ اجلواب :ال يلزمه ألن ذلك واجب
لغريه.
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قال الشيخ العثيمني  :)1( vإذا حجت املرأة بدون حمرم فهل حجها صحيح؟ اجلواب:
حجها صحيح لكن فعلها وسفرها بدون حمرم حمرم.
ويف الفتاوى اإلسالمية( )2لشيخ ابن باز والعثيمني واجلربين رمحهم اهلل تعاىل :املرأة التي ال
حمرم هلا جيب عليها احلج ألن املحرم بالنسبة هلا من السبيل واستطاعة السبيل رشوط يف
وجوب احلج.
ونقال عن موسوعة الفقهية( )3حلسني العوايشة :قال ابن العريب :النساء حلم عىل وضم كل
أحد يشتهيهن وهن ال مدفع عندهن بل اإلسرتسال فيهن أقرب من اإلعتصام فحصن اهلل
عليهن باحلجاب وقطع الكالم وحرم السالم وباعد األشباح إال مع من يستبيحها وهو الزواج
أو يمنع منها وهو أولو املحارم وملا مل يكن بد من ترصفهن أذن هلن فيه برشط صحبته من
حيميهن وذلك يف مكان (خمافة استاملتهن وخديعتهن) وهو السفر مقر اخللوة ومعدن الوحدة.
األحاديث:
عن أيب هريرة  عن رسول اهلل  قال « :جهاد الكبري والضعيف واملرأة احلج
والعمرة»(.)4
عن احلسني بن عيل  cقال :جاء رجل إىل النبي  فقال :إين جبان وإين ضعيف،
فقال « :هلم إىل جهاد ال شوكة فيه احلج »(.)5
عن أم سلمة  dقالت :قال رسول اهلل  « :احلج جهاد كل ضعيف »(.)6
( )1فتاوى أركان اإلسالم ص.529
( )6جـ6ص.122

( )3جـ3ص.633

( )3صحيح الرتغيب (.)1122
( )5صحيح الرتغيب (.)1271

( )2صحيح الرتغيب (.)1126
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وال جيب احلج والعمرة إال مرة واحدة لقول النبي  يف احلديث الصحيح:
احلج مرة ،فمن زاد فهو تطوع»  .ويسن اإلكثار من احلج والعمرة تطوع ًا؛ ........
« ُّ
قوله :و الجيب احلج والعمرة إال مرة واحدة لقول النيب  يف احلديث الصحيح« :
احلجُّ مرة ،فمن زاد فهو تطوع »( .)1هذا لفظ أيب داود ،وجوب احلج والعمرة عىل املسلم حال
استطاعته مرة وا حدة هذا ما أمجع عليه العلامء كام قال الشوكاين يف النيل (وهو جممع عليه)،
وقال الشنقيطي يف األضواء (إمجاع ًا) وقال ابن حزم يف املحىل (فإمجاع متيقن) إىل آخر أقوال
العلامء يف ذلك(.)2
قوله « :ويسن اإلكثار من احلج والعمرة تطوعاً » قال احلافظ  :)3( vحديث أيب هريرة
 مرفوع ًا « العمرة إىل العمرة كفارة ملا بينهام )4(» ...ويف احلديث داللة عىل استحباب
اإلستكثار من اإلعتامر ،خالف ًا لقول من قال يكره أن يعتمر يف السنة أكثر من مرة كاملالكية،
وملن قال مرة يف الشهر من غريهم ،واستدل هلم ،بأنه  مل يفعلها إال من سنة إىل سنة ،وأفعاله
عىل الوجوب أو الندب ،وتعقب بأن املندوب مل ينحرص يف أفعاله ،فقد كان يرتك اليشء وهو
يستحب فعله لرفع املشقة عن أمته ،وقد ندب إىل ذلك بلفظه فثبت اإلستحباب من غري تقييد،
واتــفقوا عىل جوازها يف مجيع األيـام ملن مل يـكن متلـبس ًا بـأعامل احلج إال مانــقل عن احلنفية أنه

( )1رواه أبو داود برقم( ،)1911ورواه البخاري ( ،)9611ومسلم ( ،)1339وصحيح سنن ابن ماجه ( ،)6333ويف اإلرواء
جـ3ص 152وبرقم ( ،)712والنسائي ( ،)6/6والدارمي ( ،)76/6وأمحد ( ،)655/1واحلاكم (،)3331/1
والدارقطني ( ،)611والبيهقي (.)362/3
( )6نيل األوطار جـ3ص ،693أضواء البيان جـ5ص ،32املحىل جـ5ص.3
( )3فتح الباري جـ3ص 926فوق حديث رقم (.)1993
( )3رواه البخاري ( ،)1993ومسلم ( ،)339والرتمذي ( ،)733وابن ماجه ( ،)6111وأمحد ( ،)9353وابن حبان (،)3272
والنسائي يف الكربى (.)3575
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يكره يف يوم عرفة ويوم النحر وأيام الترشيق ونقل األثرم عن أمحد :إذا اعتمر فال بد أن حيلق أو
يقرص فال يعتمر بعد ذلك إىل عرشة أيام ،ليمكن حلق الرأس فيها ،قال ابن قدامة :هذا يدل
عىل كراهة اإلعتامر عنده يف دون عرشة أيام ،وقال ابن التني :قوله « العمرة إىل العمرة » حيتمل
أن تكون (إىل) بمعنى (مع) فيكون التقدير العمرة مع العمرة مكفرة ملا بينهام ،ويف احلديث
أشارة إىل جواز اإلعتامر قبل احلج.
قال الصنعاين  :)1( vوظاهر احلديث عموم األوقات يف رشعيتها وإليه ذهب اجلمهور
وق يل إال للمتلبس باحلج وقيل إال أيام الترشيق وقيل ويوم عرفة وقيل إال أشهر احلج لغري
املمتع والقارن واألظهر أهنا مرشوعة مطلق ًا وفعله  هلا يف أشهر احلج يرد قول من قال
بكراهتها فيها فإنه  مل يعتمر عمرة األَربع إال يف أشهر احلج كام هو معلوم ،وإن كانت
العمرة الرابعة يف حجه فإنه  حج قارن ًا كام تظاهرت عليه األدلة وإليه ذهب األئمة األجلة.

جَوَازُ العُمْرةُ يف جَميعِ السَّنَةِ
عن قتادة ،سألت أنَس ًا  « كم اعتمر النبي ؟ قال :أربع ،عمرة احلديبية يف ذي القعدة
حيث صد ُه املرشكون ،وعمرة من العام املقبل يف ذي القعدة حيث صاحلهم ،وعمرة اجلعرانة إذ
قسم غنيمة َأراه حنني قلت كم حج؟ قال :واحدة »( .)2ويف رواية « اعتمر النبي صىل اهلل عليه
وسلم أربع عمر كلهن يف ذي القعدة إال التي كانت مع حجته »(.)3
( )1سبل السالم جـ6ص.762
( )6رواه البخاري ( ،)1991ومسلم ( ،)619وأبو داود ( ،)1773والرتمذي (.)115
( )3رواه البخاري ( ،)1912ومسلم ( ،)3263والبغوي يف " السنة " (.)1132
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وروي عن ابن عمر  cأنه قال « :اعتمر النبي صىل اهلل عليه وسلم أربع ٍ
عمر إحداهن
يف رجب ،فأخربت عائشة :قالت :يرحم اهلل أبا عبدالرمحن ما اعتمر رسول اهلل صىل اهلل عليه
وسلم إال وهو معه وما اعتمر يف رجب قط »(.)1
وعن الرباء بن عازب  يقول « :اعتمر رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم يف ذي القعدة قبل
أن حيج مرتني »(.)2
عن ابن عباس  cأن رسول اهلل  قال « عمرة يف رمضان تقيض حجة معي »( ،)3يف
لفظ البخاري « عمرة يف رمضان حجة » ،ويف رواية مسلم « تعدل » ،ولفظ آخر ملسلم « تقيض
حجة أو حجة معي »(.)4
قال ابن القيم  :)5( vفقد اجتمع يف عمرة رمضان أفضل الزمان وأفضل البقاع ،لكن اهلل
مل يكن ليختار لنبيه  يف عمره إال أوىل األوقات وأحقها هبا فـكانت العمرة يف أشهر احلج
نـظري وقـوع احلج يف أشهره ،وهذه األشهر قد خـصها اهلل تـعاىل هبذه الـعبادة وجعلها وقــت ًا هلا،

( )1رواه البخاري ( ،)1992ومسلم ( ،)3262وزاد (قال :وابن عمر يسمع فام قال :ال والنعم سكت).
( )6رواه البخاري ( .)1911قال ابن القيم يف الزاد جـ6ص :19قول الرباء «أن النبي  اعتمر مرتني» ،مل يناقض قول أنس أنه
اعتمر أربع ،ألنه أراد العمرة املفردة املستقلة وال ريب أهنام اثنتان فإن عمرة ِ
القران مل تكن مستقلة وعمرة احلديبية صدُ عنها.
وصد عن الدخول إليها أحرم
دخل رسول اهلل  مكة بعد اهلجرة مخس مرات سوى املرة األوىل فإنه وصل إىل احلديبية ُ
يف أربع منهن من امليقات ال قبله فأحرم عام احلديبية من ذي احلليفة ثم دخلها املرة الثانية فقىض عمرته وأقام هبا ثالث ًا ،ثم
دخلها يف املرة الثالثة عام الفتح يف رمضان بغري إحرام ثم خرج إىل حنني ثم دخلها بعمرة من اجلعرانة ودخلها يف هذه العمرة
ليالً وخرج ليالً ،خفيت هذه العمرة عىل كثري من الناس (أي عمرته التي قرهنا مع حجته).
( )3رواه البخاري ( ،)1123ومسلم (.)1652
( )3رواه مسلم (.)3267
( )5زاد امليعاد جـ6ص.71
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والعمرة حج أصغر فأوىل األزمنة هبا أشهر احلج وذو القعدة أوسطها.
وقد يقال :أن رسول اهلل  كان يشتغل يف رمضان من العبادات بام هو أهم من العمرة،
ومل يكن يمكنه اجلمع بني تلك العبادات وبني العمرة فأخر العمرة إىل أشهر احلج ،فإنه لو
اعتمر يف رمضان لبادرت األمة إىل ذلك وكان يشق عليها اجلمع بني العمرة والصوم.
وقال احلافظ  :)1( vمل يعتمر النبي  إال يف أشهر احلج وقد ثبت فضل العمرة يف
رمضان ،فأهيام أفضل الذي يظهر أن العمرة يف رمضان لغري النبي  أفضل وأما يف حقه فام
صنعه هو أفضل ألن فعله لبيان جوازه ،ما كان أهل اجلاهلية يمنعونه فأراد الرد عليهم بالقول
والفعل وهو لو كان مكروه ًا لغريه لكان يف حقه أفضل ،واهلل أعلم.
وقال :فاحلاصل أنه أعلمها أن العمرة يف رمضان تعدل احلجة يف الثواب ال أهنا تقوم مقامها
يف إسقاط الفرض لإلمجاع عىل أن اإلعتامر الجيزئ عن حج الفرض ،وقال ابن العريب :حديث
العمرة صحيح وهو فضل اهلل ونعمته فقد أدركت العمرة منزلة احلج بإنضامم رمضان إليها.
وأما رواية أيب داود( )2قالت عائشة  « dأن النبي صىل اهلل عليه وسلم اعتمر يف شوال »
قال ابن القيم  :)3( vوهذا إذا كان حمفوظ ًا فلعله يف عمرة اجلعرانة حني خرج من شوال
ولكن إنام أحرم هبا يف ذي القعدة ،أي خرج إىل حنني وبعد رجوعه من احلنني وقوع هذه
العمرة ،وكان ذلك يف ذي القعدة.

( )1فتح الباري جـ3ص 991حتت حديث (.)1916
( )6برقم (.)1771
( )3زاد امليعاد جـ6ص.71
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وأما مارواه الدارقطني( )1عن عائشة  dقالت « :خرجت مع رسول اهلل صىل اهلل عليه
وسلم عمرة يف رمضان فأفطرت » ،قال ابن القيم( :)2فهذا احلديث غلط فإنه مل يعتمر يف
رمضان قط وعمره مضبوطة العدد والزمان ،ونحن نقول يرحم اهلل أم املؤمنني ما اعتمر رسول
اهلل  يف رمضان قط.
وهذا اليصح ألنه  مل خيرج يف رمضان إىل مكة إال يف غزاة الفتح ومل يعتمر منها ،فهي يف
ذي القعدة سنة ثامن وهي بعد الفتح ُس مي عمرة اجلعرانة ،وهذا ما أشار إليه ابن تيمية

()3

.v
وقال النووي  :)4( vقال العلامء وإنام اعتمر النبي  هذه العمر يف ذي القعدة لفضيلة
هذا الشهر وملخالفة اجلاهلية يف ذلك فإهنم كانوا يرونه من أفجر الفجور .ففعله  مرات يف
هذه األشهر ليكون أبلغ يف بيان جوازه فيها وأبلغ يف إبطال ما كانت اجلاهلية عليه ،واهلل أعلم.
عن ابن عباس  cقال « :كانوا يرون أن العمرة يف أشهر احلج من أفجر الفجور يف
األرض وجيـعـلـون املحرم صفر ًا ،ويــقولـون :إذا برأ الـدبر وعـفا األثر وأنسلـخ صفر حـلت
العمرة ملن اعتمر »(.)5
قال النووي  :)6(vقال العلامء املراد األخبار عن النيسء الذي كانوا يفعلونه وكانوا
يسمون املحرم صفر ًا وحيلونه وينسؤن املحرم ،أي يؤخرون حتريمه إىل ما بعد صفر لئال يتواىل

( )1برقم (.)111/6
( )6زاد امليعاد جـ6ص.11
( )3يف الفتاوى جـ62ص.132
( )3رشح مسلم جـ1ص 322حتت حديث رقم (.)3263
( )5رواه البخاري ( ،)1523ومسلم (.)6777

( )2رشح مسلم جـ1ص.337
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عليهم ثالثة أشهر حمرمة تضيق عليهم أمورهم من الغارة وغريها فأضلهم اهلل تعاىل يف ذلك،
فقال تعاىل ﴿ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ﴾ [التوبة .]39 :
وقال الشنقيطي  :)1( vاعلم أنه ال خالف بني أهل العلم يف أن مجيع السنة وقت للعمرة
إال أيام الترشيق فال تنبغي العمرة فيها حتى تغرب شمس اليوم الرابع عرش عىل ما قاله مجع من
أهل العلم.
وقال ابن تيمية  :)2( vفقد تنازع العلامء هل يكره أن يعتمر يف السنة أكثر من عمرة واحدة
فكره ذلك طائفة ،منهم احلسن وابن سريين وهو مذهب مالك ،وقال النخعي :ما كانوا
يعتمرون يف السنة إال مرة واحدة ألن النبي  وأصحابه مل يكونوا يعتمرون إال عمرة واحدة
كاإلحرام من فوق امليقات وألنه يف كتاب النبي  الذي كتبه لعمرو بن حزم « :أن العمرة
هي احلج األصغر » ،واحلج ال يرشع يف العام إال مرة واحدة فكذلك العمرة.
ورخص يف ذلك آخرون منهم من أهل مكة عطاء وطاوس وعكرمة ،وهو مذهب
الشافعي وأمحد وهو املروي عن الصحابة كعيل وابن عمر وابن عباس وأنس وعائشة ألن
عائشة اعتمرت يف شهر مرتني بأمر النبي .
وأيض ًا ففي الصحيحني « العمرة إىل العمرة كفارة ملا بينهام ،واحلج املربور ليس له جزاء إال
اجلنة ».
وهذا مع إطالقه وعمومه فإنه يقتيض الفرق بني العمرة واحلج إذ لو كانت العمرة ال تفعل
يف السنة إال مرة لكانت كاحلج فكان يقال احلج إىل احلج.

( )1أضواء البيان جـ5ص.352
( )6جمموع الفتاوى جـ62ص.136

( )3سبق خترجيه ص.136
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وأيض ًا فإنه أقوال الصحابة عن عيل  « يف كل شهر مرة » ،وعن أنس « إذ َمح َم رأسه
مم
خرج فاعتمر » ،وعن عيل « اعتمر يف الشهر إن أطقت مرار ًا » ،وعن أنس « إذ كان بمكة َ
فح َ
رأسه واعتمر » .هذا واهلل أعلم هي عمرة املحرم فإهنم كانوا يقيمون بمكة إىل املحرم ثم
يعتمرون وهو يقتيض أن العمرة من مكة مرشوعة يف اجلملة هذا مما ال نزاع فيه واألئمة متفقون
عىل جواز ذلك ،وأيض ًا فإن العمرة ليست هلا وقت يفوت به كوقت احلج.
وقال ابن القيم  :)1( vومل حيفظ عنه  أنه اعتمر يف السنة إال مرة واحدة ومل يعتمر يف
سنة مرتني .ثم ذكر ما ذكره ابن تيمية.
وقال الشيخ العثيمني  :)2( vجيوز اإلعتامر عن امليت كام جيوز احلج عن ُه وكذلك الطواف
عنه وكذلك مجيع األعامل الصاحلة ،جتوز عن امليت ،قال اإلمام أمحد :كل قربة فعلها وجعلها
ثواهب ا حلي أو ميت مسلم نفعه ،ولكن الدعاء للميت أفضل من إهداء الثواب له.
وقال عبدالعظيم بدوي( :)3مل يثبت عن الصحابة تكرار العمرة بعد احلج أهنم مل يثبت عنهم
تكرارها يف سائر أيام السنة ،وكانوا ينتابون مكة للعمرة إفراد ًا ومجاعات ،يقول طاووس :v
الذين يعتمرون من التنعيم ما أدري يؤجرون عليها أو يعذبون ،قيل له :يعذبون ،قال :ألنه يدع
الطواف وخيرج إىل أربعة أميال وجيئ و إىل أن جييء من أربعة أميال يكون قد طاف مئتي
طواف وكلام طاف بالبيت كان أفضل من أن يميش يف غري يشء.
فالقول بعدم مرشوعية تكرار العمرة هو مادلت عليه السنة النبوية العملية ودل عليه فعل
الصحابة وقد أمرنا نبي ًا  بلزوم سنته وسنة خلفائه من بعده.

( )1زاد امليعاد جـ6ص.76
( )3الوجيز ص.626

( )6فتاوى أركان اإلسالم ص 522سؤال (.)359
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ملا ثبت يف الصحيحني عن أيب هريرة ‐ريض اهلل عنه‐ قال :قال رسول اهلل :
واحلج املربور ليس له جزاء إال اجلنة».
«العمرة إىل العمرة كفارة ملا بينهام،
ُّ
قال ابن تيمية  :)1( vسئل عنه بالشعر أترون احلج أفضل أم إثياره الفقراء ،فأجاب :v
نقول فيه بأن احلج أفضل من فعل التصدق واإلعطاء للفقراء.
وسئل الشيخ ابن باز  :)2( vحج النافلة أم التربع بنفقته ،قال :من حج فريضة فاألفضل
له أن يتربع بنفقة احلج الثاين للمجاهدين يف سبيل اهلل لقول النبي  « :سئل أي العمل
أفضل؟ قال إيامن باهلل ورسوله ،ثم أي؟ قال اجلهاد يف سبيل اهلل ،ثم أي؟ قال حج مربور »(،)3
فجعل احلج بعد اجلهاد ،واملراد به حج النافلة ،ألن احلج املفروض ركن من أركان اإلسالم مع
اإلستطاعة.
قوله :ملا ثبت يف الصحيحني عن أبي هريرة رضي اهلل عنه قال :قال رسول اهلل
 « :العمرة إىل العمرة كفارة ملا بينهما ،واحلجُّ املربور ليس له جزاء إال اجلنة »(.)4
األحاديث:
عن ابن مسعود  قال :قال رسول اهلل  « :تابعوا بني احلج والعمرة فإهنام ينفيان الفقر
والذنوب كام ينفي الكري خبث احلديد والذهب والفضة وليس للحجة املربورة ثواب إال اجلنة
»(.)5
عن أيب هريرة  قــال :سمعت رسول اهلل  يقول « :من حج هلل عزوجل فلم يرفث وَل
( )1جمموع الفتاوى جـ62ص.12
( )6الفتاوى إسالمية جـ6ص.127
( )3رواه البخاري ( ،)62وأمحد ( ،)19113وابن حبان ( ،)153صحيح سنن النسائي (.)6321
( )3رواه البخاري ( ،)1993ومسلم ( ،)1337وابن ماجه ( ،)6111والنسائي ( ،)115/5ومالك (.)21/992
( )5صحيح الرتمذي ( ،)252صحيح سنن ابن ماجه ( ،)6333صحيح سنن النسائي ( ،)6329،6321الصحيحة (،)1622
املشكاة (.)6563
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.........................................................................................
يفسق رجع كيوم ولدته أمه »(.)1
وعن ابن عمر  cعن النبي  قال « :الغازي يف سبيل اهلل واحلاج واملعتمر وفد اهلل
دعاهم فأجابوه وسألوه فأعطاهم »(.)2
عن أم معقل أن النبي  قال « :إن احلج والعمرة يف سبيل اهلل.)3(» ...
« إن اهلل يقول :إن اهلل يقول :إن عبد ًا أصححت له جسمه ،ووسعت عليه يف املعيشة ،متيض
عليه مخسة أعوام ال يفد إيل املحروم »(.)4
األحاديث الضعيفة:
« حجة خري من أربعني غزوة وغزوة خري من أربعني حجة»(.)5
«حجج ترتى وعمر نسق ًا يدفعن ميتة السوء وعيلة الفقر»(.)6
«حجوا تستغنوا سافروا تصحوا»(.)7
«حجة ملن َل حيج خري من عرش غزوات»(.)8
«حجوا فإن احلج يغسل الذنوب كام يغسل املاء الدرن»(.)9
«كثرة احلج والعمرة متنع العيلة»(.)11

  
( )1رواه البخاري ( ،)1561ومسلم ( ،)1352وابن ماجة ( ،)6117والرتمذي (.)121
( )6صحيح سنن ابن ماجه ( ،)6337صحيح الرتغيب والرتهيب (.)1121

( )3صحيح الرتغيب والرتهيب (.)1117

( )3سلسلة األحاديث الصحيحة ( )1226حتت موضوع (احلج كل مخس سنني).
( )5سلسلة األحاديث الضعيفة ( ،)3311ضعيف اجلامع الصغري (.)6272
( )2سلسلة األحاديث الضعيفة (.)3311

( )9سلسلة األحاديث الضعيفة (.)3312

( )1سلسلة األحاديث الضعيفة ( ،)1632ضعيف اجلامع الصغري (.)6276
( )7سلسلة األحاديث الضعيفة (.)536

( )12سلسلة األحاديث الضعيفة (.)399
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ب َّالتوْبَ ِة من املَعَاصي وَاخلُرو ُج من املَظَالِمِ
يف وُجُو ِ
إذا عزم املسلم عىل السفر إىل احلج ،أو العمرة :استحب .........................
َالِمِ :إذا عزم املسلم
ملظ
َعَاصي وَاخلُروجُ من ا َ
التوَْبةِ من امل
قوله « :الفصل يف وُجُوبِ َّ
على السفر إىل احلج ،أو العمرة :استحب ».
هذا هو حكم الوصية عند الشيخ رمحه اهلل تعاىل يف غري ما يتعلق باملال وحقوق اآلدميني
بدليل قوله فيام بعد يف حقوق اآلخرين (وينبغي) وهذا اصطالح فقهي يدل عىل الوجوب أو
الندب.
وهلذا فإن الوصية قسامن :قسم يتعلق بأمور دينية ومصالح دنيوية ،وهذا ما أراد ُه الشيخ
 vأولا ،وقسم ما يتعلق بالدين واألموال وحقوق اآلخرين ما له وما عليه.
كام قال احلافظ( :)1وقد تكون الوصية بغري املال كأنه يعني من ينظر يف مصالح ولده أو يعهد
إليهم بام يفعلونه من بعده من مصالح دينهم ودنياهم ،وهذا ليدفع أحد ندبيته.
وقال الشوكاين( :)2وتطلق رشع اا أيض اا عىل ما يقع به الزجر عن املنهيات واحلث عىل
املأمورات .أراد به ملطلق الوصية.
كام روى أنس بن مالك  أنه قال :كانت عامة وصية رسول اهلل  حني حرضته الوفاة
وهو يغرغر بنفسه « الصالة وماملكت أيامنكم »(.)3

( )1فتح الباري جـ5ص.444

( )2نيل األوطار جـ4ص.49

( )3رواه أمحد ( ،)111/3والنسائي يف " الكربى " ( ،)1945ويف " صحيح سنن ابن ماجه " (.)2113
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له أن يوىص أهله ،وأصحابه بتقوى اهلل -عز وجل -وهي :فعل أوامره ،واجتناب
نواهيه ،وينبغي أن يكتب ما له ،وما عليه من الدَّ ين ،ويشهد عىل ذلك............ .
وعند مسلم  ،ورواية النسائي يف سننه كتاب الوصايا ،هل أوىص النبي  عن ابن أيب أوىف
قال « :أوىص بكتاب اهلل تعاىل »(.)1
وىص بالخالة لعرر »(.)2
ويف األثر « :أن أبابكر ّ 
وأثر آخر « :أن عرر وىص بالخالة ألهل الشورى » (.)3
وقال أنس  « كانوا يكتبون يف صدور وصاياهم بسم اهلل الرمحن الرحيم ،هذا ما أويص
به ةالن ابن ةالن :يشهد أن ال إله إال اهلل وحده الرشيك له و أن حمرد ًا عبده ورسوله وأن
الساع آتي الريب ةيها وأن اهلل يبعث من يف القبور وأوىص من ترك من أهله أن يتقوا اهلل
ويصلحوا ذات بينهم ويطيعوا اهلل ورسوله إن كانوا مؤمنني وأوصاهم بام أوىص به إبراهيم بنيه
ويعقوب "يا بني إن اهلل اصطفى لكم الدين ةال متوتن إال وأنتم مسلرون" » (.)4
قوله « :له أن يوصى أهله ،وأصحابه بتقوى اهلل -عز وجل -وهي :فعل أوامره،
واجتناب نواهيه ،وينبغي أن يكتب ما له ،وما عليه من الدَّين ،ويشهد على ذلك ».
مل يرصح الشيخ رمحه اهلل تعاىل يف حكم هذه الوصية لوجود اخلالف فيها بني العلامء كام
رصح يف حكم وصية األوىل.

( )1رواه مسلم (.)4293
( )2صحيح ،اإلرواء (.)1942
( )3صحيح ،اإلرواء (.)1944
( )4صحيح ،اإلرواء (.)1941
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........................................................................................ .
عن ابن عمر cأن رسول اهلل  قال « :ماحق أمرئ مسلم له يشء يويص ةيه يبيت
ليلتني إال وصيته مكتوب عنده » (.)1
وقال النووي  :)2( vوقد أمجع املسلمون عىل األمر هبا لكن مذهبنا ومذهب اجلامهري أهنا
مندوبة ل واجبة ،قال داود وغريه من أهل الظاهر هي واجبة ،هلذا احلديث ول دللة هلم فيه
فليس فيه ترصيح بإجياهبا ،لكن إن كان عىل اإلنسان د ين أو حق أو عنده وديعة ونحوها لزمه
اإليصاء بذلك ،قال الشافعي  vمعنى احلديث -ما احلزم واإلحتياط -للمسلم إل أن تكون
وصيته مكتوبة عنده ويستحب تعجيلها وأن يكتبها يف صحته ويشهد عليه فيها ويكتب فيها ما
حيتاج إليه فإن جتدد له أمر حيتاج إىل الوصية به أحلقه هبا وقالوا :ول يكلف أن يكتب كل يوم
حمقرات املعامالت وجزئيات األمور املتكررة وقوله « و وصيته مكتوب عنده » فمعناه مكتوبة
وقد أشهد عليه هبا ل أنه يقترص عىل الكتابة بل ل يعمل هبا ول ينفع إل إذا كان أشهد عليه هبا.
هذا مذهبنا ومذهب اجلمهور ،وقال املرزوي :يكفي الكتاب من غري إشهاد لظاهر احلديث،
واهلل أعلم.
وقال احلافظ  :)3( vقوله (ليلتني) كذا ألكثر الرواة وأليب عوانة والبيهقي يف الكربى(« )4
يبيت ليل ً أو ليلتني ».

( )1رواه البخاري ( ،)2131ومسلم ( ،)4119وأبو داود ( ،)2192والرتمذي ( ،)2111صحيح سنن ابن ماجه (،)2115
وعند مسلم «يريد أن يويص فيه» رقم ( ،)4119ورواية أخرى عنده «يبيت ثالث ليال» رقم (.)4113
( )2رشح مسلم جـ11ص 11حتت رقم (.)4119
( )3فتح الباري جـ5ص.459
( )4برقم (.)212/9
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........................................................................................ .
وكان ذكر الليلتني والثالث لرفع احلرج لتزاحم اشغال املرء التي حيتاج إىل ذكرها ففسح له
هذا القدر ليتذكر ماحيتاج إليه واختالف الروايات فيه دال عىل أنه للتقريب ل للتحديد،
واملعنى ل يميض عليه زمان وإن كان قلي ا
ال إل ووصيته مكتوبة كان الثالث غاية للتأخري
ولذلك قال ابن عمر cيف رواية سامل املذكورة « مل أبت ليل منذ سرعت رسول اهلل 
يقول ذلك إال ووصيتي عندي » (.)1
قال الشوكاين  :)2( vقال العلامء ل يندب أن يكتب مجيع األشياء املحقرة ول ما جرت
العادة باخلروج منه والوفاء به عن قرب ،وقد استدل هبذا احلديث (أي ابن عمر )cمع
قوله تعاىل [ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ] ]البقرة  .[119 :عىل وجوب الوصية وبه قال
مجاعة من السلف وذهب اجلمهور إىل أ هنا مندوبة وليست بواجبة ونسب ابن عبدالرب القول
بعدم الوجوب إىل اإلمجاع وهي جمازفة ،وأجاب اجلمهور عن اآلية بأهنا منسوخة( )3كام يف
الــبخاري ،عن ابن عباس cقــال « كان املال للولد وكانت الـوصي للوالدين ةنسخ اهلل من
( )1رواه مسلم (.)4113
( )2نيل األوطار جـ4ص.49
( )3قال النووي يف رشح مسلم جـ11ص :41وهذه اآلية منسوخة عند اجلمهور ،قال القرطبي يف تفسري اآلية جـ2ص:251
اختلف العلامء يف هذه اآلية هل منسوخة أم حمكمة؟ فقيل هي حمكمة ظاهرها العموم ومعناه اخلصويص يف الوالدين للذين ل
يرثان كالكافرين والعبدين ويف القرابة غري الورثة وقال ابن عباس واحلسن والقتادة اآلية عامة ،وتقرر احلكم هبا برهة من
الدهر ونسخ منها كل من كان يرث بآية الفرائض وقد قيل إن آية الفرائض مل تستقل بنسخها بل بضميمة أخرى وهي قوله
« إن اهلل قد أعطى لكل ذي حق حقه فال وصية لوارث» .رواه أبو داود ( ،)3595والرتمذي ( ،)2129وابن ماجه
( ،)2113ويف اإلرواء ( ،)1955فنسخ اآلية إنام كان بالسنة الثابتة ل باإلرث عىل الصحيح من أقوال العلامء.
وقال ابن كثري يف تفسري اآلية جـ1ص :219اشتملت هذه اآلية الكريمة عىل األمر يالوصية للوالدين واألقربني وقد كان
ذلك واجب اا عىل أصح القولني قبل نزول آية املواريث فلام نزلت آية الفرائض نسخت هذه وصارة باملواريث املقدرة فريضة من
اهلل يأخذها أهلها حت اام من غري وصية ول حتمل منة املويص وهلذا جاء احلديث «إن اهلل قد أعطى».

=
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........................................................................................ .
ذلك ما أحب ةجعل لكل واحد من األبوين السدس » ( .)1وأجاب القائلون بالوجوب بأن
الذي نسخ الوصية للوالدين واألقارب الذي يرثون وأما من ليرث فليس يف اآلية ول يف
تفسري ابن عباس cمايقتيض النسخ يف حقه .وأجاب من قال بعدم الوجوب عن احلديث
بأنه للحزم واإلحتياط ألنه يفجؤه املوت.
وقال احلافظ  :)2( vواختلف القائلون بوجوب الوصية فأكثرهم ذهب إىل وجوهبا يف
اجلملة ،وقال آخرين جتب للقرابة الذين ل يرثون خاصة ،وقال ابن املنذر عن أيب ثور أن املراد
بوجوب الوصية يف اآلية واحلديث خيتص بمن عليه حق رشعي خيشى أن يضيع عىل صاحبه
إ ن مل يويص به كوديعة ودين هلل أو آلدمي ،قال ويدل عىل ذلك تقييده بقوله له يشء يريد أن
يويص فيه ألن فيه إشارة إىل قدرته عىل تنجيزه ولو كان مؤج ا
ال فإنه إذا أراد ذلك ساغ له وإن
أراد أن يويص به ساغ له.
وحاصله يرجع إىل قول اجلمهور أن الوصية غري واجبة لعينها ،وأن الواجب لعينه اخلروج
من احلقوق الواجبة للغري سواء كانت بتنجيز أو وصية ،وحمل وجوب الوصية إنام هو فيام إذا
كان عاجز اا عن تنجيز ما عليه وكان مل يعلم بذلك غريه ممن يثبت احلق بشهادته أما إذا كان
قادر اا أو علم هبا غريه فال وجوب.
وعرف من جمموع ما ذكرنا أن الوصية قد تكون واجبة وقد تكون مندوبة فيمن رجا منها
ُ
كــثرة األجر ومكــروهة يف عـكسه ومباحة فيمن استوى األمران فــيه وحمرمة فيام إذا كــان فيها
فأما من يقول إهنا كانت واجبة وهو الظاهر من سياق اآلية فيتعني أن تكون منسوخة بآية املرياث كام قاله أكثر املفرسين
واملعتربين من الفقهاء فإن وجوب الوصية للوالدين واألقربني والوارثني منسوخ باإلمجاع.
( )1رواه البخاري (.)2141
( )2فتح الباري جـ5ص.451
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........................................................................................ .
أرضار كام ثبت عن ابن عباس « cاإلرضار يف الوصي من الكبائر » رواه سعيد بن منصور
موقوف اا بإسناد صحيح ورواه النسائي ورجاله ثقات.
وقوله (مكتوبة عنده) عىل جواز اإلعتامد عىل الكتابة واخلط ولو مل يقرتن بالشهادة وخص
أ محد واملروزي ذلك بالوصية لثبوت اخلرب فيها دون غريها من األحكام.
وأجاب اجلمهور بأن الكتابة ذكرت ملا فيها من ضبط املشهود به ومعنى (وصية مكتوبة
عنده) أي برشطها ،وقال الطربي :إظهار األشهاد فيه بعد وأجيب بأهنم استدلوا عىل إشرتاط
اإلشهاد بأمر خارج كقوله تعاىل [ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ] ]املائدة :

 [199يدل عىل إعتبار اإلشهاد يف الوصية.
وقال القرطبي  :vذكر الكتابة مبالغة يف زيادة التوثيق وإل فالوصية املشهود هبا متفق
عليها ولو مل تكن مكتوبة ،واهلل أعلم ،واستدل (وصية مكتوبة عنده) عىل أن الوصية تنفذ وإن
كانت عند صاحبها ومل جيعلها عند غريه وكذلك لو جعلها عند غريه وارجتعها.
واستدل بقوله (له يشء) أو (له مال) عىل صحة الوصية باملنافع وهو قول اجلمهور ،ويف
احلديث احلض عىل الوصية ومطلقها يتناول الصحيح ،لكن السلف خصوها باملريض وإنام مل
يقيد به يف اخلرب اإلطراد العادة به.
كام قال( :)1قال تعاىل[ :ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ
ﯧ ﯨ ﯩﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ ﯵ ﯶ ﯷ
ﯸ ﯹ ﯺ ﯻ ﯼ ﯽ ﯾ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜﭝ ﭞ ﭟ

( )1ص.441

الْفَصْلُ الثَّانِي :يف وُجُوبِ التَّوْبَةِ من اَملعَاصي وَاخلُروجُ من املَظَالِمِ

955

........................................................................................ .
ﭠ ﭡ ﭢ] ]البقرة .[112-119 :
وتقدير اآلية :كتب عليكم الوصية وقت حضور املوت ،ودل قوله (إن ترك خري اا) بعد
اإلتفاق عىل أن املراد به املال عىل من مل يرتك مالا لترشع له الوصية باملال ،وقيل املراد باخلري
املال الكثري فال ترشع له مال قليل ،وقال الزهري :جعل اهلل الوصية حق اا فيام قل أو كثر.
وقال الشوكاين  :)1( vوقد استدل من قال بعدم وجوب الوصية بام ثبت يف البخاري عن
عائشة « dأهنا أنكرت أن يكون رسول اهلل  أوىص ،قالت :متى أوىص؟ وقد مات بني
سحري ونحري »(.)2
عن أيب أوىف أنه قال « :أن النبي  مل يوص » ( )3وعن ابن عباس « :cمات رسول اهلل
 ومل يوص » ( ،)4قالوا ولو كانت الوصية واجبة ملا تركها رسول اهلل  ،وأجيب بأن املراد
بنفي الوصية منه  نفي الوصية باخلالفة ل مطلق اا بدليل أنه قد ثبت عنه  بعده أمور
كأمره  بإنفاق الذهيبة (وبطرد املرشكني يف جزيرة العرب)( .)5وبعث أسامة ،وان جييزو
الوفد( ،)6والصالة وماملكت أيامنكم.

( )1نيل األوطار جـ4ص.41

( )2رواه البخاري ( ،)2141ومسلم (.)1939

( )3رواه البخاري ( ،)2149ومسلم (.)1934

( )4رواه أمحد ( ،)343/1وابن ماجه (.)1235

( )5احلديث ضعيف يف الوصية« :أن الرجل ليعمل -واملرأة -بطاعة اهلل ستني سن اة ،ثم حيرضها املوت فيضاران يف الوصية فتجب
هلام النار» .ضعيف سنن أيب داود ( ،)914وضعيف اجلامع الصغري ( ،)1451وضعيف سنن الرتمذي ( ،)319مشكاة
املصابيح (.)3915
«أن الرجل ليعمل بعمل أهل اخلري سبعني سن اة فإذا أوىص جاف يف وصيته فيختم له برش عمله فيدخل النار ،وأن الرجل
ليعمل بعمل أهل الرش سبعني سن اة فيعدل يف وصيته فيختم له بخري عمله فيدخل اجلنة» .ضعيف جامع الصغري (،)1451
املشكاة (.)3915
( )9رواه البخاري ( ،)3953ومسلم ( ،)4291وأبو داود (.)3924
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وجيب عليه املبادرة إىل التوبة النصوح من مجيع الذنوب ،لقوله تعاىل ﴿ :ﯻ ﯼ
ﯽ ﯾ ﯿ ﰀ ﰁ ﰂ ﰃ ﴾ [النور .]31 :
وبام روى عن عيل قال يوم اجلمل « يا أهيا الناس أن رسول اهلل  مل يعهد إلينا يف هذه
األمارة شيئ ًا » (.)1
قال الشيخ العثيمني  : )2( vوالوصية أنواع ،واجبة وحمرمة وجائزة:
أوالً :الوصية الواجبة وهي يويص اإلنسان بام عليه من احلقوق الواجبة ،وكذلك أيض اا
جيب أن يويص ألقاربه غري الوارثني بام تيرس لقوله تعاىل [ﯧ ﯨ] ]البقرة . [119 :
ثاني ًا :الوصية املحرمة :مثل أن يويص لولده الكبري بيشء من بني سائر الورثة ،فالوصية
للوارث ل جتوز مطلق اا.
ثالث ًا :الوصية املباحة :فهي أن يويص اإلنسان من ماله ل يتجاوز الثلث ،ألن جتاوز الثلث
ممنوع.
قوله « :وجيب عليه املبادرة إىل التوبة النصوح من مجيع الذنوب .» ...
وهذا هو حكم التوبة عىل العباد ،كام قال القرطبي رمحه اهلل تعاىل(.)3
واتفق األمة عىل أن التوبة فرض عىل املؤمنني لقوله تعاىل [ﯻ ﯼ ﯽ ﯾ ﯿ
ﰀ] ]النور  .[31 :وتصح من ذنب مع اإلقامة عىل غريه من غري نوعه خالف اا للمعتزلة يف
قوهلم ل يكون تائب اا من أقام عىل ذنب ،وإذا تاب العبد فاهلل سبحانه باخليار إن شاء قبلها ،وإن
شاء مل يقبلها ،وليس قبول التوبة واجب اا عىل اهلل من طريق العقل كام قال املخالف ألن من رشط
( )1رواه أمحد ( ،)114/1والبيهقي (.)223/1
( )2رشح رياض الصاحلني جـ2ص.244
( )3جامع ألحكام القرآن جـ5ص 11يف تفسري آية  31من سورة النور.
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الواجب أن يكون أعىل رتبة من املوجب عليه.
فال يصح أن يوصف بوجوب يشء عليه تعاىل عن ذلك غري أنه قد أخرب سبحانه وهو
الصادق يف وعده بأنه يقبل التوبة عن العاصني من عباده [ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ]
]الشورى  ،[25 :وقوله تعاىل[ :ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ] ]التوبة  ،[194 :وقوله
تعاىل[ :ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ] ]طه  .[12 :فإخباره  عن أشياء أوجبها عىل نفسه يقتيض وجوب
تلك األشياء والعقيدة أنه لجيب عليه يشء عق ا
ال فأما السمع فظاهره قبول توبة التائب.
قال الشنقيطي  :)1( vواألمر يف قوله تعاىل [ﯻ ﯼ ﯽ ﯾ] الظاهر أنه
للوجوب وهو كذلك فالتوبة واجبة عىل كل مكلف من كل ذنب اقرتفه وتأخريها لجيوز
فتجب منه التوبة أيض اا.
قال النووي  :)2( vوقد تظاهرت دلئل الكتاب والسنة وإمجاع األمة عىل وجوب التوبة،
وقال العثيمني  :)3(vصدق  vفإن اآليات كثرية يف احلث عىل التوبة وبيان فضلها
وأجرها وكذلك األحاديث ،قال النووي  :)4(vواتفقوا عىل أن التوبة من مجيع املعايص
واجبة وأ هنا واجبة عىل الفور لجيوز تأخريها سواء كانت املعصية صغرية أو كبرية ،والتوبة من
مهامت اإلسالم وقواعده املـتأكدة ووجوهبا عند أهل السنة بالرشع ،وعند املعتزلة بالعقل ول
ال عند أهل السنة ،لكنه  يقبلها كرم اا وفض ا
جيب عىل اهلل قبوهلا إذا وجدت برشوطها عق ا
ال
وعرفنا قبوهلا بالرشع واإلمجاع خالف اا هلم.
( )1أضواء البيان جـ9ص 131يف تفسري آية  31النور.
( )2رياض الصاحلني جـ1ص 99باب التوبة.
( )3يف رشح قوله ص.95

( )4رشح مسلم جـ11ص 93كتاب التوبة حتت رقم (.)9111
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قال ابن تيمية  :)1(vاألنبياء عليهم السالم معصومون من اإلرصار عىل الذنوب كبارها
وصغارها ،وليست التوبة نقص اا بل هي من أفضل الكاملت وهي واجبة عىل مجيع اخللق،
فغاية كل مؤمن هي التوبة ثم التوبة تتنوع كام يقال حسنات األبرار سيئات املقربني ،واهلل تعاىل
قد أ خرب عن عامة األنبياء بالتوبة واإلستغفار ،فتوبة املؤمنني وإستغفارهم هو من أعظم
حسناهتم وأكرب طاعاهتم وأجل عباداهتم التي ينالون هبا أجل الثواب ويندفع هبا عنهم ما يدفعه
من العقاب.
وقال( :)2وقوله تعاىل [ﯻ ﯼ ﯽ ﯾ] فوائد جليلة منها أن أمره جلميع املؤمنني
بالتوبة يف هذا السياق تنبيه عىل أنه لخيلو مؤمن من بعض هذه الذنوب التي هي ترك غض
البرص وحفظ الفرج وترك إبداء الزينة وما يتبع ذلك فمستقيل ومستكثر.
ونقل البخاري  vقول قتادة معلقا( )3أنه قال :توبة نصوح اا الصادقة الناصحة.
قال احلافظ  :)4(vوقيل سميت ناصحة ألن العبد ينصح نفسه فيها ،فيحتمل أن يكون
قوله (توبة نصوح اا) مأخوذ من اإلخالص أو من األحكام.
قال ابن كثري ( :)5(vتوبة نصوح اا) أي توبة صادقة جازمة متحو ما قبلها من السيئات،
قال اإلمام عمر وابن مسعود ( :cالتوبة النصوح أن يتوب من الذنب ثم ل يعود أو ل
يريد أن يعود.
( )1جمموع الفتاوى جـ5ص.35
( )2ص.235
( )3فوق رقم (.)9391
( )4فتح الباري جـ11ص.125
( )5تفسري ابن كثري جـ4ص 593يف تفسري آية  1من سورة التحريم.
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وقال الشنقيطي  :)1(vالتوبة النصوح هي التوبة الصادقة.
قال ابن تيمية  :)2(vالتوبة نوعان :واجبة ومستحبة:
ةالواجب  :هي التوبة من ترك مأمور أو فعل حمظور.
واملستحب  :هي التوبة من ترك املستحبات وفعل املكروهات ،فمن اقترص عىل التوبة األوىل
كان من األبرار املقتصدين ،ومن تاب من التوبتني كان من السابقني املقربني.
وقال( :)3فنقول التوبة واإلستغفار يكون من ترك مأمور ومن فعل حمظور فإنه كالمها من
السيئات واخلطايا والذنوب وترك اإل يامن والتوحيد والفرائض التي فرضها اهلل عىل القلب
والبدن من الذنوب بالريب عند كل أحد بل هي أعظم الصنفني فإن جنس ترك الواجبات من
جنس فعل املحرمات قد يدخل يف ذلك اإليامن والتوحيد ،ومن أتى بالتوحيد واإليامن مل خيلد
يف النار ولو فعل مافعل.
ومن مل يأت باإليامن والتوحيد كان خملد اا ولو كانت ذنوبه من جهة األفعال قليلة كالزهاد
والعباد من املرشكني وأهل الكتاب وعباد مرشكي هند ،فإهنم ل يقتلون ول يزنون ول
يظلمون الناس لكن نفس اإليامن والتوحيد الواجب تركوه.
ولكن يقال ترك اإليامن والتوحيد الواجب إنام يكون مع اإلشتغال بضده وضده إذا كان
كفر اا فهم يعاقبون عىل الكفر وإن كان ضده من جنس املباحات كاإلشتغال باألهواء والنفس
ولذاهتا فالعقوبة هنا ألجل ترك اإليامن ،فمن مل يعبد الرمحن عبد الشيطان.

( )1أضواء البيان جـ9ص.149
( )2رسالة التوبة ص.13
( )3جمموع الفتاوى جـ11ص.399
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والناس نوعان :طالب دين وطالب دنيا ،فهو (أي الشيطان) يأمر طالب الدين بالرشك
والبدعة كعباد املرشكني وأهل الكتاب .ويأمر طالب الدنيا بالشهوات البدنية.
فإن ترك الواجب وفعل املحرم متالزمان :والتحقيق أن كل هنى ففيه طلب واستدعاء ملا
يقصده الناهي فهو أمر ،فاألمر يتناول هذا وهذا ،وقال تعاىل[ :ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ]

]طه :

.[121
وباجلملة فهام متالزمان ُكل من أمر بيشء فقد هنى عن ضده ومن هنى عن فعل فقد أمر
بفعل ضده ،ولكن لفظ األمر يعم النوعني ،واللفظ العام قد خيص أحد نوعيه بإسم ،ويبقى
اإلسم العام للنوع اآلخر ،فإذا قرن النهي باألمر كان املراد به أحد النوعني ل العموم.
واملقصود أن اإلستغفار والتوبة يكونان من كال النوعني ،وأيض اا فاإلستغار والتوبة مما فعله
وتركه يف حال اجلهل ،وقبل أن يرسل إليه رسول وقبل أن تقوم احلجة.
وقال( )1وتوبة اإلنسان من حسناته عىل أوجه:
أحدمها :أن يتوب ويستغفر من تقصريه فيها.
والثاين :أن يتوب مما كان يظنه حسنات ومل يكن كحال أهل البدع.
والثالث :يتوب من إعجابه ورؤيته أنه فعلها وأهنا حصلت بقوته وينسى فضل اهلل و
إحسانه.
وهلذا قيل ختليص األعامل مما يفسدها أشد عىل العاملني من طول اإلجتهاد وهذا مما يبني
احتياج الناس إىل التوبة دائ اام ،وهلذا قيل مقام يستصحبه العبد من أول مايدخل فيه إىل آخر
عمره ولبد جلميع اخللق.
( )1جمموع الفتاوى جـ11ص.315
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و حقيقة التوبة :اإلقالع من الذنوب ،وإن كان عنده للناس مطامل من نفس ،أو
مال أو ِعرض ردها إليهم ،أو حتلل منها قبل سفره .................................
قوله « :و حقيقة التوبة :اإلقالع من الذنوب ،وإن كان عنده للناس مطامل من نفس،
أو مال أو عِرض ردها إليهم ،أو حتلل منها قبل سفره ».
رشوط التوب النصوح:
قال الشنقيطي  :)1(vوهي ثالثة أركان:
األول :اإلقالع عن الذنب إن كان متلبس اا به.
والثاين :الندم عىل ما وقع منه من املعصية.
والثالث :النية أن ل يعود إىل الذنب أبد اا.
ومل يكن يف رشوطه رد املظامل ،ولكن بتعلق بتامم التوبة واإلضالع عام يضادها.
وقال()2والتوبة النصوح وحاص ا
ال أن يأيت بأركاهنا الثالثة عىل وجه الصحيح.
ِ
تفسريه( :)3يقبل التوبة إذا كانت برشوطها املصححة هلا .وهي أربعة:
قال القرطبي  vيف
الندم بالقلب ،وترك املعصية يف احلال ،والعزم ألا يعود إىل مثلها ،وأن يكون ذلك حياء من اهلل
تعاىل ل من غريه .وقد قيل من رشوطها اإلعرتاف بالذنب وكثرة اإلستغفار ،ول خالف فيام
أعلمه أن التوبة ل تسقط حد اا.
وقال الشيخ العثيمني  :)4(vوللتوبة رشوط ثالثة كام قال املؤلف (أي النووي) ولكنها
بالتتبع تبلغ مخسة:
( )1أضواء البيان جـ9ص 131يف تفسري آية  39النور.
( )2أضواء البيان جـ9ص.149
( )3جـ5ص 11يف تفسري آية ( )11-11النساء.
( )4رشح رياض الصاحلني جـ1ص 91باب التوبة.
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األول :اإلخالص هلل بأن يكون قصده وجه اهلل .
الثاين :الندم.
الثالث :أن يقلع عن الذنب ،هو فيه وهذا من أهم رشوطه.
الرابع :فهو العزم عىل ألا تعود يف املستقبل إىل هذا العمل.
الخامس :أن تكون يف زمن تقبل فيه التوبة (أي قبل حلول األجل وطلوع الشمس من
مغرهبا.
وقال صاحب املنازل السائرين( :)1ورشائط التوبة ثالثة :الندم واإلقالع واإلعتذار.
وقال ابن القيم يف رشحه( :)2اإلعتذار إعتذاران :إعتذار ينايف اإلعرتاف (كاإلعتذار
بالقدر) فذلك مناف للتوبة ،وإعتذار يقرر اإلعرتاف فذلك من متام التوبة.
وقال صاحب املنازل :وحقائق التوبة ثالثة أشياء :تعظيم اجلناية وإهتام التوبة ،وطلب
إعذار اخلليقة.
وقال ابن القيم( )3وأما طلب إعذار اخلليقة فهذا له وجهان :وجه حممود ووجه مذموم
حرام ،فاملذموم :أن تطلب إعذارهم نظر اا إىل احلكم القدري وجريانه عليهم شاءوا أم أبوا
متعذرهم بالقدر ،وهذا شهود ناقص مذموم أن طرده صاحبه فعذر أعداء اهلل وأهل خمالفته
وطلب إعذارهم ،واملقصود أنه ل عذر ألحد البتة يف معصية اهلل وخمالفة أمره مع علمه بذلك.

( )1يف املدارج السالكني جـ1ص.112
( )2ص.114
( )3مدارج السالكني ص.111
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واملعنى الثاين :أن يكون مراده إقامة إعذارهم يف إسائتهم إليك وجنايتهم عليك ،فتعذرهم
بالقدر يف حقك ل يف حق ربك فهذا حق ،فهذا املعنى إن كان حق اا لكن ليس هو من رشائط
التوبة ول من أ ركاهنا ول له تعلق هبا ،فام أراد إل املعنى األول.
وقال ابن القيم  :)1(vفالتوبة املقبولة الصحيحة هلا عالمات :منها أن يكون بعد التوبة
خري اا مما كان قبلها .ومنها أنه ليزال اخلوف مصاحب اا له ل يأمن مكر اهلل طرفة عني .ومنها
إنخالع قلبه وتقطعه ندم اا وخوف اا .ومنها كرسة خاصة حتصل للقلب ل يشبهها يشء ول تكون
لغري املذنب لحتصل بجوع ول رياضة ول حب جمرد وإنام هي أمر وراء هذا كله تكرس القلب
بني يدي الرب كرسة تامة ،فلله ما أحىل قوله يف هذه احلال( :أسألك بعزك و ُذيل إل رمحتني،
أسألك بقوتك وضعفي وبغناك عني وفقري إليك ،هذه ناصيتي الكاذبة اخلاطئة بني يديك
عبيدك سواي كثري وليس يل سيد سواك لملجأ ول منجى منك إل اليك ،أسألك مسألة
املسكني وابتهل إليك إبتهال اخلاضع الذليل وأدعوك دعاء اخلائف الرضير سؤال من خضعت
لك رقبته ورغم لك أنفه وفاضت لك عيناه وذل لك قلبه).
فهذا وأمثاله من آثار التوبة املقبولة فمن مل جيد ذلك يف قلبه فليتهم توبته ولريجع إىل
تصحيحها فام أ صعب التوبة الصحيحة باحلقيقة وما أسهلها باللسان والدعوى وما عالج
الصادق بيشء أشق عليه من التوبة اخلالصة الصادقة ولحول ولقوة إل باهلل.
قال ابن تيمية  :)2(vوكذلك التائب من الذنوب من أقوى عالمات صدقه يف التوبة هذه
اخلصال حمبة اهلل ورسوله وحمبة املؤمنني فيه( ،فـإن يــكون إلقاؤه يف النار أحب إليه من الرجوع

( )1مدارج السالكني ص.115
( )2جمموع الفتاوى جـ19ص.429
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إىل الكفر).
وقوله تعاىل يف آخر آية ﴿ ﰁ ﰂ﴾ قال الشنقيطي  :)1(vوقد قدمنا مرار اا أن
أشهر معاين لعل يف القرآن إثنان:
األول :أهنا عىل باهبا من الرتجي أي توبوا إىل اهلل رجاء أن تفلحوا ،وعىل هذا فالرجاء
بالنسبة إىل العبد أما اهلل  فهو عامل بكل يشء فال جيوز يف حقه الرجاء ،وعىل هذا فقوله تعاىل
[ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ] ]طه  [44 :أنه عامل يف األزل من أنه ل يتذكر ول خيشى .فمعناه
فقول له قولا لين اا رجاء منكام بحسب عدم علمكام بالغيب أن يتذكر أو خيشى.
والثاين :هو ما قاله بعض أهل التفسري من أن كل لعل يف القرآن للتعليل إل التي يف سورة
الشعراء ( .)124وعىل هذا فاملعنى وتوبوا إىل اهلل مجيع اا أهيا املؤمنون ألجل أن تفلحوا أي
تنالوا الفالح .فالفالح من اللغة العربية يطلق عىل معنيني:
األول :الفوز باملطلوب األعظم.
والثاين :هو البقاء الدائم يف النعيم والرسور.
احلديث:
عن الزبري  أن رسول اهلل  قال « :من أحب أن ترسه صحيفت ُه ةليكثر ةيها من
اإلستغفار » (.)2
وعن عبداهلل بن ُبرس قال سمعت النبي  يقول « :طوبى ملن وجد يف صحيفته إستغفار
كثري »(.)3
( )1أضواء البيان جـ9ص.131
( )2صحيح الرتغيب (.)1914

( )3صحيح الرتغيب (.)1911
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ملا صح عنه  أنه قال « :من كان عنده مظلمة ألخيه من مال أو عرض؛ فليتحلل
اليوم؛ قبل أن ل يكون دينار ول درهم إن كان له عمل صالح أخذ منه بقدر
مظلمته ،وإن مل تكن له حسنات أخذ من سيئات صاحبه فحمل عليه »........... .
قوله « :ملا صح عنه  أنه قال « :من كان عنده مظلمة ألخيه من مال أو عرض؛
فليتحلل اليوم؛ قبل أن ال يكون دينار وال درهم إن كان له عمل صاحل أخذ منه بقدر
مظلمته ،وإن مل تكن له حسنات أخذ من سيئات صاحبه فحمل عليه » » (.)1
أحاديث:
عن ثوبان عن النبي  أنه قال « :ألعلرن أقوام ًا من أمتي يأتون يوم القيام بحسن ًات
أمثال جبال هتام بيضاء ةيجعلها اهلل عزوجل هباءاً منثور ًا ،قال ثوبان :يا رسول اهلل صفهم لنا
جلهم لنا أن ال نكون منهم ونحن نعلم ،قال :أما إهنم إخوانكم ومن جلدتكم ويأخذون من
الليل كام تأخذون ،ولكنهم أقوام إذا خلو برحارم اهلل انتهكوها » (.)2
عن أيب هريرة أن رسول اهلل  قال « :أتدرون ما املفلس؟ قالوا :املفلس ةينا من ال درهم
له وال متاع ،أن املفلس من أمتي من يأيت يوم القيام بصالة وصيام وزكاة ويأيت قد شتم هذا
وقذف هذا وأكل مال هذا وسفك دم هذا ورضب هذا ةيعطى هذا من حسناته وهذا من
حسناته ةإن ةنيت حسناته قبل أن يقىض ما عليه أخذ من خطاياهم ةطرحت عليه ثم طرح يف
النار » (.)3

( )1رواه البخاري (.)2444،9534
( )2صحيح سنن ابن ماجه (.)3423
( )3أخرجه مسلم ( ،)2511والرتمذي ( ،)241/3وأمحد ( ،)393/2والصحيحة ( ،)141صحيح اجلامع الصغري (.)11
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وينبغي أن ينتخب حلجه وعمرته نفقه طيبة من مال حالل؛ ملا صح عنه  أنه
قال « :إن اهلل -تعاىل -طيب ل ُ
يقبل إل طيب اا » .......................................
عن أنس عن النبي  قال « :الظلم ثالث  ،ةظلم ال يرتكه اهلل ،وظلم ُيغفر ،وظلم ال ُيغفر،
ةأما الظلم الذي ال يغفر ةالرشك ال يغفره اهلل ،وأما الظلم الذي يغفر ةظلم العبد ةيام بينه وبني
ربه ،وأما الظلم الذي ال يرتك ةظلم العباد ةيقتص اهلل بعضهم من بعض » (.)1
عن ابن عمر cعن النبي  قال « :الظلم ظلامت يوم القيام » (.)2
عن معاذ بن جبل  قال :قال رسول اهلل  « :اتق دعوة املظلوم ةإهنا ليس بينها وبني
اهلل حجاب » (.)3
قوله « :وينبغي أ ن ينتخب حلجه وعمرته نفقه طيبة من مال حالل؛ ملا صح عنه 
أنه قال « :إن اهلل -تعاىل -طيبٌ ال يقبلُ إال طيباً » » (.)4
متام احلديث عند مسلم والرتمذي ما نصه عن أيب هريرة  قال :قال رسول اهلل « :
أهيا الناس إن اهلل طيب ال يقبل إال طيب ًا ،وإن اهلل أمر املؤمنني بام أمر به املرسلني ،ةقال عز وجل
﴿ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﴾ ]املؤمنون  [51 :وقال:
[ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ] ]البقرة  ،[112 :ثم ذكر الرجل يطيل السفر
أشعث أغرب يرد يديه إىل السامء ،يارب يارب ومطعره حرام ومرشبه حرام وملبسه حرام،
وغذي باحلرام ةأنى يستجاب لذلك ».
( )1سلسلة األحاديث الصحيحة (.)1421
( )2رواه البخاري (.)2441
( )3رواه البخاري (.)2441
( )4رواه مسلم ( ،)2343،2334والرتمذي ( ،)2414وأمحد ( ،)321/2والدارمي ( )399/2كتاب الرقاق ،وصحيح
الرتغيب (.)1111
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ورواية أخرى عند مسلم برقم ( )2334بلفظ « ما تصدق أحد بصدق من طيب وال يقبل
اهلل إال الطيب » ،ولفظ آخر عنده برقم ( « )2349اليتصدق أحد بتررة من كسب طيب »،
ويف لفظ آخر برقم ( « )2341من الكسب الطيب ةيضعها يف حقها » ،ويف لفظ « ةيضعها يف
ِ
موضعها ».
وقال النووي يف رشحه املراد بالطيب هنا احلالل ،وقال القايض :الطيب يف صفة اهلل تعاىل
بمعنى املنزه عن النقائص ،وهو بمعنى القدوس ،وأصل الطيب الزكاة والطهارة والسالمة من
اخلبث.
وفيه احلث عىل اإلنفاق من احلالل والنهي عن اإلنفاق من غريه وفيه أن املرشوب واملأكول
وامللبوس ونحو ذلك وينبغي أن يكون حاللا خالص اا ل شبهة فيه وإن من أراد الدعاء كان أوىل
باإلعتناء بذلك من غريه.
وقال القرطبي  vيف تفسريه( :)1وسمي احلالل حاللا إلنحالل عقدة احلظر عنه ،وقال
سهل بن عبداهلل النجاة يف الثالثة :أكل احلالل وأداء الفرائض اإلقتداء بالنبي  ،وقال سعيد
بن زيد مخس خصال هبا متام العلم وهي:
 .1معرفة اهلل .
 .2ومعرفة احلق.
 .3وإخالص العمل هلل.
 .4العمل عىل السنة وأكل احلالل ف إذا فقدت واحدة مل يرفع العمل.

( )1جـ2ص 293يف تفسري آية  191البقرة.
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وقال سهل :ول يصح أكل احلالل إل بالعلم ول يكون املال حاللا حتى يصفو من ست
السحت والغلول واملكروه والشبهة.
خصال :الربا واحلرام و ُ
قال ابن رجب  :)1(vوقد قيل أن املراد يف هذا احلديث بقوله « :ال يقبل اهلل إال طيب ًا »
أعم من ذلك وهو أنه ل يقبل من األعامل إل ما كان طيب اا طاهر اا من املفسدات كلها كالرياء
والعجب ول من األموال إل ما كان طيب اا حاللا فإن الطيب توصف به األعامل واألقوال
واإلعتقادات.
[ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ] ]املائدة  ،[199 :هذا ُكله والكالم [ ﯵ ﯶ ﯷ ﯸ
ﯹ] ]إبراهيم  [24 :و [ﭟ ﭠ ﭡ] ]إبراهيم  [31 :ووصف املؤمنني بقوله [ﯕ
ﯖ ﯗ ﯘ] ]النحل  ،[32 :وإن املالئكة تقول عند املوت :أخرجي أيتها النفس
الطيبة ،باملؤمن كله طيب (قلبه ولسانه وجسده).
ومن أعظم ما حيصل به طيبة األعامل للمؤمن طيب مطعمه ،وإن يكون من حالل فبذلك
يزكو عمله ويف هذا احلديث أشارة إىل أنه ل يقبل العمل ول يزكوا إل بأكل احلالل ،وإن أكل
احلرام يفسد العمل ،ويمنع قبوله كره بعد ذلك من الدعاء وإ نه كيف يقبل مع احلرام فهو مثال
إلستبعاد قبول األعامل مع التغذية باحلرام وقد خرج الطرباين بإسناد فيه نظر عن ابن
عباس cقال :تليت هذه اآلية عند رسول اهلل  [ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ
ﯭﯮ] ]البقرة  [191 :فقام سعد بن أيب وقاص فقال :يارسول اهلل أدعو اهلل أن جيعلني
مستجاب الدعوة ،فقال النبي  :ياسعد أطب مطعمك تكن مستجاب الدعوة ،والذي نفس

( )1جامع العلوم واحلكم ص.294-254

الْفَصْلُ الثَّانِي :يف وُجُوبِ التَّوْبَةِ من اَملعَاصي وَاخلُروجُ من املَظَالِمِ

911

........................................................................................ .
حممد بيده إن العبد ليقذف اللقمة احلرام يف جوفه ما يتقبل منه عمل أربعني يوم اا وأيام عبد نبت
حلمه من س ِ
حت فالنار أوىل به(.)1
ُ
وقد اختلف العلامء يف حج من حج بامل حرام ومن صىل يف ثوب حرام هل يسقط عنه
فرض الصالة واحلج بذلك .وفيه عن اإلمام أمحد روايتان وهذه األحاديث املذكورة تدل عىل
أنه ل يتقبل العمل مع مبارشة احلرام لكن القبول قد يراد به الرضا بالعمل ومدح فاعله والثناء
عليه بني امل الئكة واملباهاة به وقد يراد به حصول الثواب واألجر عليه وقد يراد به سقوط
الفرض به من الذمة واملراد واهلل أعلم.
ففي القبول باملعنى األول أو الثاين وهو املراد واهلل أعلم من قوله  [ :ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ
ﮝ] ]املائدة .[21 :
وهلذا كانت هذه اآلية يشتد منها خوف السلف عىل نفوسهم فخافوا أن ل يكونوا من
املتقني الذين يتقبل منهم ،وسئل أمحد يف معنى املتقني فيها قال :يتقي األشياء فال يقع فيام ل
حيل له.
وأما الصدقة باملال احلرام فغري مقبولة كام يف حديث ابن عمر cعن النبي  « :ال
ٍ
طهور وال صدق من غلول » (.)2
يقبل اهلل صالة بغري

( )1قال األلباين رمحه اهلل تعاىل يف ضعيف الرتغيب والرتهيب جـ1ص 539برقم ( )1911هلذا احلديث (ضعيف جد اا) ،و أورده
يف الضعيفة برقم ( .)1112وقال الزيادة التي يف آخر احلديث « وأيام عبد نبت حلمه من سحت فالنار أوىل به» صحيحة
بشواهدها الكثرية عن جابر وكعب بن عجرة وأيب بكر الصديق بألفاظ «أنه ل يدخل اجلنة حلم نبت من سحت» صحيح
الرتغيب برقم ( )1121ولفظ « يا كعب بن عجرة أنه ل يدخل اجلنة حلم ودم نبتا عىل سحت النار أوىل به» صحيح الرتغيب
رقم ( )1124ولفظ أيب بكر « ليدخل اجلنة جسد غذي بحرام» صحيح الرتغيب رقم (.)1139
وقال شعيب األرناؤوط يف حتقيقه جلامع العلوم واحلكم لرواية ابن عباس (وفيه من مل أعرفهم) ص.291

=
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وكام يف الصحيحني « ما تصدق أحد بصدق من كسب طيب وال يقبل اهلل إال الطيب إال
أخذها الرمحن بيرينه » (.)1
وعن ابن مسعود  عن النبي  قال « :ال يكتسب عبد ماالً من حرام ةينفق منه ةيبارك
له ةيه وال يتصدق به ةيتقبل منه وال يرتكه خلف ظهره إال كان زاده إىل النار إن اهلل ال يرحو
اليسء ولكن يرحو اليسء باحلسنى أن الخبيث ال يرحوا الخبيث » (.)2
وعن أيب هريرة  أن النبي  قال « :من كسب ماالً حرام ًا ةتصدق به مل يكن له ةيه أجر
وكان إرصه عليه » (.)3
ومن مراسيل القاسم بن خميمرة قال :قال رسول اهلل  « :من أصاب ماالً من مأثم
ةوصل به رمحه أو تصدق به أو انفقه يف سبيل اهلل مجع اهلل ذلك مجيع ًا ثم قذف به يف نار جهنم »
(.)4

= ( )2رواه مسلم ( ،)224وأمحد ( ،)29/2والرتمذي ( ،)1ويف اإلرواء ( ،)129وصحيح أيب داود ( ،)53وصحيح اجلامع
الصغري (.)1149
( )1رواه البخاري ( ،)1419ومسلم ( ،)2334ويف اإلرواء ( ،)119وصحيح اجلامع الصغري (.)9152
( )2رواه أمحد ( ،)311/1وقال شعيب األرناؤوط يف حتقيق اجلامع العلوم واحلكم ص 294ويف سنده الصباح بن حممد وهو
ضعيف.
( )3أخرجه ابن حبان يف صحيحه برقم ( ،)3391وقال شعيب األرناؤوط يف حتقيقه جلامع العلوم ص( 294إسناده حسن) ،وله
شاهد أخرى يف صحيح الرتغيب والرتهيب برقم ( )1129عن أيب الطفيل «من كسب مالا من حرام فاعتق منه ووصل رمحه
كان ذلك إرص اا عليه» ورمز له بحسن لغريه.
( )4قال شعيب األرناؤوط يف حتقيقه جلامع العلوم ابن رجب ص :294ذكره املزي يف ترمجة القاسم من هتذيب الكامل ص111
والذهبي يف السري ( )293/5عن القاسم بن خميمرة قوله ومل يرفعه ،ولكن رفعه يف رواية أيب داود كام ذكره األلباين يف صحيح
الرتغيب برقم ( )1121أنه قال ،قال رسول اهلل « :من اكتسب مالا من مأثم فوصل به رمحه أو تصدق به أو أنفقه يف سبيل
اهلل مجع ذلك كله مجيع اا فقذف به يف جهنم»  ،ورمز له بحسن لغريه ولنا رواية ضعيفة هبذا املعنى ولفظه «من أصاب مالا يف =
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وسئل ابن عباس cعمن كان عىل عمل فكان يظلم ويأخذ احلرام ثم تاب فهو حيج
ويعتق ويتصدق منه ،:فقال « :إن الخبيث ال يكفر الخبيث ،وكذا قال ابن مسعود :إن الخبيث ال
يكفر الخبيث ولكن الطيب يكفر الخبيث » (.)1
وقال احلسن :أهيا املتصدق عىل املسكني يرمحه أرحم من قد ظلمت.
وأعلم أن الصدقة باملال احلرام تقع عىل وجهني:
أحدمها :أ ن يتصدق به اخلائن أو الغاصب ونحومها عن نفسه وهذا هو املراد من هذه
األحاديث أنه ل يتقبل منه بمعنى أنه ل يؤجر عليه بل يأثم بترصفه يف مال غريه بغري إذنه ول
حيصل بذلك أجر لعدم قصده ونيته كذا قاله مجاعة من العلامء وسأل األخنس اخلزاعي عن
ا
لقطة أفأتصدق هبا ،قال :لتؤجر أنت ول صاحبها( .)2ولعل
سعيد بن املسيب قال :وجدت
مراده قبل تعريفها الواجب .ولو أخذ السلطان أو بعض نوابه من بيت املال ما ل يستحقه
فتصدق منه أو اعتق أو بنى به مسجد اا أ و غريه مما ينتفع به الناس فاملنقول عن ابن عمر cأنه
كالغاصب إذا تصدق بام غصبه كذلك قال لعبداهلل بن عامر أمري البرصة

()3

قال ابن عامر

لعبداهلل بن عمر :أرأيت هذا العقاب التي ُنستهلها والعيون التي نفجرها ألنا فيها أجر؟ فقال
ابن عمر :أما علمت أن خبيث اا ل يكفر خبيث اا قط.

=هناوش أذهبه اهلل يف هنابر» ضعيف اجلامع الصغري ( ،)5424ويف الضعيفة ( )41ولفظه «هناويش أو هواش» جممع من مال
حرام و(هنا ُبر) أي املهالك واملراد أن من أخذ شيئ اا من غري حله أذهبه يف غري حلة.
( )1رواه البزار ( ،)432وذكره اهليثمي يف املجمع (.)2112/3
( )2مصنف عبدالرزاق (.)11922
( )3رواه مسلم ( ،)534وأمحد (.)29،51،13/2
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الوجه الثاين :من ترصفات الغاصب يف املال املغضوب ،أن يتصدق به عن صاحبه إذا عجز
عن رده إليه أو إىل ورثته فهذا جائز عند أكثر العلامء منهم مالك وأبو حنيفة وأمحد وغريهم،
وروي عن مالك بن دينار قال سألت عطاء بن أيب رباح عمن عنده مال حرام ول يعرف أربابه
ويريد اخلروج منه ،قال :يتصدف به ول أقول أن ذلك جيزيء عنه ،قال مالك بن دينار :كان
هذا القول من عطاء أحب إ َّيل من وزنه ذهب اا.
وقال سفيان فيمن اشرتى من قوم شيئ اا مغصوب اا :يرده إليهم فإن مل يقدر عليهم تصدق به
كله ول يأخذ رأس ماله ،وكذا قال فيمن باع شيئ اا ممن تكره معاملته لشبهة ماله ولكن قال ابن
املبارك وأمحد يتصدق بالربح.
وبوب األماك البخاري يف صحيحه كتاب الزكاة باب ( )9بإسم الرياء يف الصدقة ثم ذكر
قوله تعاىل[ :ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ ﯧ ﯨ] ]البقرة .[294 :
قال ابن حجر  :)1(vقال الزين بن املنري :وجه اإلستدلل أن اهلل سبحانه شبه مقارنة املن
واألذى للصدقة أو إتباعها بإنفاق الكافر املرائي (يف آخر اآلية) ومقارنة الرياء من املسلم
لصدقته أقبح من مقارنة اإليذاء وأوىل أن يشبه بإتفاق الكافر املرائي يف إبطال إنفاقه.
وهذا إذا كان حال من كان ماله ملكه وجالله رشع اا يبطل أجره بسبب املن واألذى فكيف
بمن كان ليس مالكه ول حالله.
وبوب البخاري بعد هذا الباب بإسم (ل يقبل اهلل صدقة من غلول ول يقبل إل من كسب
طيب وذكر قوله تعاىل [ :ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛﯜ ﯝ ﯞ ﯟ]
]البقرة .[293 :
( )1فتح الباري جـ3ص.353
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........................................................................................ .
وقال ابن حجر  :)1(vقال ابن املنري :جرى املصنف (أي البخاري) عىل عادته يف إيثار
اخلفي عىل اجليل وذلك إن يف اآلية أن الصدقة ملا تبعتها سيئة األذى بطلت والغلول أذي إن
قارن الصدقة أ بطلها بطريق األوىل أو ألنه جعل املعصية الالحقة للطاعة بعد تقررها تبطل
الطاعة فكيف إذا كانت الصدقة بني املعصية ألن الغال يف دفعه املال إىل الفقري غاصب
مترصف يف ملك الغري فكيف تقع املعصية طاعة معتربة وقد أ بطلت املعصية الطاعة املحققة من
أول أمرها ،وقال القرطبي  :vإ نام ل يقبل اهلل الصدقة باحلرام ألنه غري مملوك للمتصدق
وهو ممنوع من الترصف فيه واملتصدق به مترصف فيه فلو قبل منه لزم أن يكون اليشء مأمورا
منهي اا من وجه واحد وهو حمال.
وقال ابن تيمية  :)2(vل جيوز أن حيج عىل بعري حمرم.
وهذا املوضوع يتعلق ب املحرمات لغريه يف املواضيع األصولية فلرياجع إلحاطة بفهم
املوضوع.

( )1فتح الباري جـ3ص.355
( )2جمموع الفتاوى جـ29ص.199
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حاج اا
وروى الطرباين عن أيب هريرة قال :قال رسول اهلل  « :إذا خرج الرجل ا
بنفقة طيبة ووضع رجله يف الغرز فنادى :لبيك اللهم لبيك؛ لبيك ناداه مناد من
السامء :لبيك وسعديك؛ زادك حالل ،وراحلتك حالل ،وحجك مربور غري
مأزور ،وإذا خرج الرجل بالنفقة اخلبيثة فوضع رجله يف الغرز( )1فنادى :لبيك
اللهم لبيك؛ ناداه مناد من السامء ل لبيك ول سعديك زادك حرام ،و نفقتك
حرام ،وحجك غري مربور ».
قوله « :وروى الطرباني عن أبي هريرة قال :قال رسول اهلل  « :إذا خرج الرجل
جاً بنفقة طيبة ووضع رجله يف الغرز فنادى :لبيك اللهم لبيك؛ لبيك ناداه مناد من
حا ّ
السماء :لبيك وسعديك؛ زادك حالل ،وراحلتك حالل ،وحجك مربور غري مأزور ،وإذا خرج
الرجل بالنفقة اخلبيثة فوضع رجله يف الغرز فنادى :لبيك اللهم لبيك؛ ناداه مناد من
السماء ال لبيك وال سعديك زادك حرام ،و نفقتك حرام ،وحجك غري مربور » ».
قال األلباين( )2رمحه اهلل تعاىل ضعيف جد اا .وقال ابن رجب  )3(vوخرج الطرباين بإسناد
فيه ضعف.
وذكر األلباين يف الضعيفة لفظ آخر عن أيب هريرة  بنفس املعنى مع بعض التغري ولفظ «
من أم هذا البيت من الكسب احلرام » قال ضعيف جد اا(.)4
وذكر رواية أخرى يف الضعيفة عن عمر بن اخلطاب  بلفظ « إذا حج رجل ٍ
بامل من غري
حله ةقال :لبيك اللهم لبيك ،قال اهلل :ال لبيك وال سعديك هذا مردود عليك » (.)5
( )1الغز :هو ركاب من جلد.

( )2يف ضعيف الرتغيب برقم (.)111

( )3يف جامع العلوم واحلكم حتت حديث العارش ص )4( .291سلسلة األحاديث الضعيفة برقم (.)1942
( )5ضعيف ،سلسلة األحاديث الضعيفة برقم ( ،)1433وذكره يف ضعيف اجلامع الصغري برقم (.)499
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وينبغي للحاج الستغناء عام يف أيدي الناس والتعفف عن سؤاهلم .............
قوله « :وينبغي للحاج االستغناء عما يف أيدي الناس والتعفف عن سؤاهلم ».
هذا اللفظ إ صطالح فقهي يدل عىل العزيمة يف األمر إما يف اإلجياب أو التحريم ،وقد فصل
هذا اإلمام ابن قدامة املقديس يف خمترص منهاج القاصدين يف كتاب الزهد فصل( )1يف بيان حتريم
السؤال من غري رضورة ،قال :وكشف الغطاء يف هذا أن نقول السؤال يف األصل حرام ألنه ل
ينفيك يف ثالثة أمور:
أحدمها :الشكوى.
والثاين :إذلل نفسه وما ينبغي للمؤمن أن يذل نفسه.
والثالث :إيذاء املسؤول غالب اا.
ويدل عىل هذا القول األحاديث اآلتية:
ٍ
ألحد ثالث :
عن قبيصة بن خمارق قال ،قال رسول اهلل  « :يا قبيص إن املسأل ال حتل إال
رجل حترل محال ً  ...ورجل أصابته جائح  ...ورجل أصابته ةاق حتى يقوم ثالث من ذوي
ِ
احلجا من قومه ،لقد أصابت ةالن ةاق  ،ةام سواهن من املسأل يا قبيص سحت ًا يأكلها صاحبها
سحت ًا »(.)2
قال عبدالعظيم آبادي( :)3واحلديث فيه دليل عىل إهنا حترم املسألة إل لثالثة ،فقد ذهب إىل
حتريم السؤال ابن أيب ليىل وإهنا تسقط به العدالة.
عن محزة بن عبداهلل ،عن أبيه أن النبي  قال « :ال تزال املسأل بأحدكم حتى يلقى اهلل
وليس يف وجهه ُمزع حل ٍم »(.)4

( )1ص.491

( )2رواه مسلم ( ،)249وأبو داود (.)1931

( )3عون املعبود يف رشح احلديث جـ5ص.39

( )4رواه البخاري ( ،)1414ومسلم (.)2343
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عن أيب هريرة  قال ،قال رسول اهلل  « :من سأل الناس أمواهلم تكثر ًا ةإنام يسأل مجر ًا
ةليستقل أو ليستكثر » (.)1
أخذ البيعة عىل عدم السؤال عن عوف بن مالك قال كنا عند رسول اهلل  تسعة أو...
فقال « :أال تبايعون رسول اهلل ؟ قال ةبسطنا أيدينا ،ةعالم نبايعك؟ قال :عىل أن تعبدوا اهلل
وال ترشكوا به شيئ ًا ،والصلوات الخرس ،وتطيعوا ،وأرس كلر ً خفي ً  ،وال تسألوا الناس شيئاً »
فلقد رأيت بعض أولئك النفر يسقط سوط أحدهم فام يسأل أحد اا ِ
يناو ُل ُه إياه(.)2
ويف رواية أيب داود لفظه « من تكفل يل أن ال يسأل الناس شيئ ًا ةأتكفل له اجلن  ،ةقال
ثوبان :أنا ةكان ال يسأل أحد ًا شيئ ًا » (.)3
عن ابن مسعود  قال ،قال رسول اهلل  « :من أصابته ةاق ةانزهلا بالناس مل تسد ةاقته
ٍ
ٍ
عاجل » ( )4أي موت قريب يرثه.
عاجل أو غنى
ومن أنزهلا باهلل أوشك اهلل له بالغنى إما بروت
ومفهوم حديث حذيفة  قال :قال رسول اهلل  « :لينبغي ملؤمن أن يذل نفسه » (.)5
وحديث سهل الساعدي قال :جاء رجل إىل النبي  فقال يارسول اهلل ُدلني عىل عمل إذا
عمل ُته أحبني اهلل وأحبني الناس ،فقال « :أزهد يف الدنيا حيبك اهلل وأزهد ةيام يف أيدي الناس
حيبك الناس » (.)6

( )1رواه مسلم ( ،)2349وابن ماجه (.)1131
( )2رواه مسلم ( ،)2499وأبو داود (.)1934
( )3رواه وأبو داود (.)1949
( )4رواه أبو داود ( ،)1942صحيح اجلامع الصغري ( ،)9941املشكاة (.)1152
( )5صحيح اجلامع الصغري ( ،)1141سلسلة األحاديث الصحيحة (.)913
( )9رواه ابن ماجه ( ،)4192سلسلة األحاديث الصحيحة ( ،)444صحيح اجلامع الصغري (.)422
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لقوله  « :و من يستعفف ُيعفه اهلل ،ومن يستغن ُيغنه اهلل » ......................
احلديث « :ثالث أقسم عليهن :ما نقص مال ٍ
عبد من صدق ٍ وال ُظلم عبدُ مظلر ً صرب
عليها إال زاده اهلل عزوجل عز ًا وال ةتح عبد باب مسأل ٍ إال ةتح اهلل عليه باب ٍ
ةقر » (.)1
قوله « :لقوله  « :و من يستعفف يُعفه اهلل ،ومن يستغن يُغنه اهلل » » (.)2
أصل احلديث عن أيب سعيد اخلدري  « :أن ناساً من األنصار سألوا رسول اهلل 
ةأعطاهم ،ثم سألوه ةأعطاهم ،ثم سألوه ةأعطاهم ،حتى نفذ ما عنده ،ةقال :ما يكون عندي
من خري ةلن ِ
أدخره عنكم ،ومن يستعفف ُي ِعفه اهلل ،ومن يستغن يغنه اهلل ،ومن يتصرب ُيصربه
عطاء خري ًا وأوسع من الصرب ».
اهلل وما أعطي أحد
ً
وقال ابن حجر  vيف رشحه( ،)3وفيه احلض عىل التعفف عن املسألة والتنزه عنها ولو
إمتهن املرء نفسه يف طلب الرزق وارتكب املشقة يف ذلك ولول قبح املسألة يف نظر الرشع مل
يفضل ذلك عليها ملا يدخل عىل السائل من ذل ومن ذل الرد وملا يدخل عىل املسؤول من
الضيق يف ماله إن أعطى كل سائل ،واألصح عند الشافعية أن سؤال من هذا حاله حرام.
وحديث آخر بلفظ « :طوبى ملن هدي لإلسالم وكان عيشه كفاة ًا و ُقنع به » (.)4
وحديث حكيم بن حزام قال ،قال رسول اهلل  « :اليد العليا خري من اليد السفىل وأبدأ
برن َت ُعول وخري الصدق ما كان عن ظهر غنى ومن يستعفف ُيعفه اهلل ،ومن يستغن يغنه اهلل »
(.)5

( )1صحيح اجلامع الصغري ( ،)3924صحيح الرتغيب ( ،)19املشكاة (.)5211
( )2رواه البخاري ( ،)1494ومسلم ( ،)2421وأبو داود ( ،)1941والرتمذي ( ،)2924والنسائي (.)2511
( )3فتح الباري جـ3ص.421
( )4سلسلة األحاديث الصحيحة ( ،)1599وصحيح اجلامع الصغري (.)3431
( )5رواه البخاري ( ،)1424ومسلم ( ،)2313صحيح الرتغيب (.)122
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وقوله  « :ل يزال الرجل يسأل الناس حتى يأيت يوم القيامة وليس يف وجهه
مزعة( )1حلم ».
ورواية أيب هريرة  « :أن اهلل حيب الغني احلليم املتعفف ،ويبغض البذيء الفاجر السائل
امللح » (.)2
ورواية ابن عباس « cاستغنوا عن الناس ولو بشوص السواك »(.)3
وعن سهل بن سعد قال ،جاء جربيل إىل النبي  فقال « :يا حمرد عش ما شئت ةإنك
ميت وأعرل ما شئت ةإنك جمزيء به وأحبب َم ْن ِشئت ةإنك مفارقه ،وأعلم أن رشف املؤمن
قيام الليل ِ
وعزه إستغناؤه عن الناس » (.)4
قوله « :وقوله  « :ال يزال الرجل يسأل الناس حتى يأتي يوم القيامة وليس يف
وجهه مزعة حلم » » (.)5
بوب البخاري باب اا بعد هذا احلديث بإسم (باب قول اهلل تعاىل [ﮭ ﮮ ﮯ
ﮰ] ]البقرة  ،[213 :وأورد حتته حديث مغرية بن شعبة « أن اهلل كره لكم ثالث ًا :قيل وقال
وإضاع املال وكثرة السؤال » ( )6وحديث أيب هريرة  بلفظ « ليس املسكني الذي يطوف
غنى يغنيه وال
عىل الناس تَرده اللقر واللقرتان والتررة والتررتان ولكن املسكني الذي ال جيد ً
يفطن به ةيتصدق عليه وال يقوم ةيسأل الناس » (.)7
( )1مزعة حلم :أي :قطعة من حلم.
( )2صحيح الرتغيب (.)114
( )4صحيح الرتغيب (.)124
( )5رواه البخاري ( ،)1414ومسلم (.)2343
( )9رواه البخاري (.)1411
( )1رواه البخاري (.)1414

( )3صحيح الرتغيب (.)111
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وجيب عىل احلاج أن يقصد بحجه وعمرته وجه اهلل والدار اآلخرة ،والتقرب إىل
اهلل بام يرضيه من األقوال واألعامل يف تلك املواضع الرشيفة ،وحيذر كل احلذر من
أن يقصد بحجه الدنيا وحطامها ،أو الرياء والسمعة واملفاخرة بذلك ،فإن ذلك من
أقبح املقاصد وسبب حلبوط العمل وعدم قبوله ....................................
وهذا مطابق لقوله تعاىل [ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ
ﮮ ﮯ ﮰ] ]البقرة .[213 :
وهلذا قرأ هذه اآلية رسول اهلل  يف آخر هذا احلديث يف رواية مسلم « إقرأوا إن شئتم
[ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ] » (.)1
ورواية أخرى عند مسلم( :)2ولفظه « إن هذا املال خرضة حلوة ةرن أخذ بطيب نفس
بورك له ةيه ومن أخذه بإرشاف نفس مل يبارك له ةيه وكان كالذي يأكل وال يشبع و اليد العليا
خري من اليد السفىل ».
ورواية أخرى بلفظ « ال حيل مال امرئ مسلم إال بطيب نفس منه » (.)3
ورواية سمرة عند أيب داود( )4ولفظه « :املسائل كدوح يكدح هبا الرجل وجهه ةرن شاء
أبقى عىل وجهه ،ومن شاء ترك إال أن يسأل الرجل ذا سلطان أو يف ٍ
أمر ال جيد منه بدا ».
قوله « :وجيب على احلاج أن يقصد حبجه وعمرته وجه اهلل والدار اآلخرة.» ... ،
هذا أوجب الــواجبات الـدينية ومفتاح دار الـ سعادة ومفرق الطريق وحجة اهلل عىل الــعباد
( )1رواه مسلم (.)2341
( )2برقم (.)2314
( )3صحيح اجلامع الصغري ( ،)1992املشكاة ( ،)2449اإلرواء (.)1454
( )4برقم (.)1939
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........................................................................................ .
لقوله تعاىل [ :ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤﮥ ﮦ
ﮧ ﮨ] ]البينة  ،[5 :وقوله تعاىل [ ﰐ ﰑ ﰒ ﰓ ﰔ ﰕ ﰖ ﰗ ﰘ ﰙ ﰚ ﰛ
ﰜ] ]البقرة  ،[ 119 :وقوله تعاىل [ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ] ]الزمر  ،[ 95 :وقوله تعاىل [ﭢ ﭣ
ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ] ]الليل  .[29-14 :وقوله تعاىل:
[ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ] ]النساء  ،[142 :وقوله تعاىل[ :ﭦ ﭧ ﭨ
ﭩﭪﭫﭬ ﭭﭮﭯﭰﭱﭲﭳﭴﭵ ﭶ
ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ] ]املاعون  ،[9-1 :وقوله
تعاىل [ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ] ]األنفال .[41 :
ويف احلديث القديس « :قال اهلل تعاىل :أنا أغنى الرشكاء عن الرشك ،من عرل عر ً
ال أرشك
ةيه معي وغريي تركته ورشك ُه » ويف لفظ ابن ماجه « ةأنا منه برئ وهو للذي أرشك » (.)1
ويف رواية « إذا مجع اهلل األولني واآلخرين ليوم ال ريب ةيه ناد منادٍ :من كان أرشك يف عرل
عرله اهلل عزوجل ةليطلب ثوابه من عند غري اهلل عزوجل ةإن اهلل أغنى الرشكاء عن الرشك »
( ،)2واحلديث « إنام األعامل بالنيات وإنام لكل امرئ مانوى » (.)3
وقال إمام أمحد  vأصول اإلسالم عىل ثالثة أحاديث :حديث عمر « إنام األعامل بالنيات
» ،وحديث « من أحدث من أمرنا ما ليس منه ةهو رد » ،وحديث «احلالل بني واحلرام بني »،

( )1رواه مسلم ( ،)2415وابن ماجه ( ،)4292وأمحد (.)391/2
( )2رواه أمحد ( ،)499/3والرتمذي ( ،)3154وابن ماجه ( ،)4293ويف صحيح ابن ماجه (.)3311
( )3رواه البخاري ( ،)1ومسلم ( ،)1491وأبو داود ( ،)2291والرتمذي (.)1941
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........................................................................................ .
وقال بقول اإلمام الشافعي وعبدالرمحن بن مهدي والرتمذي والدارقطني ومحزة الكناين وعيل
بن املديني وأبو داود والرتمذي ،وقال عبدالرمحن بن مهدي ينبغي أن جيعل هذا احلديث رأس
كل باب(.)1
ونقل ابن رجب رمحه اهلل تعاىل يف كتابه( )2بعض اقوال السلف والصاحلني يف هذا املوضوع،
وقال :عن حييى ابن كثري قال تعلموا النية فإهنا أبلغ من العمل ،وقال داود الطائي رأيت اخلري
كله إنام جيمعه حسن النية ،وكفاك به خري اا وإن مل تنصب ،وعن سفيان الثوري قال ما عاجلت
شيئ اا أشد عيل من نيتي ألهنا تتقلب عيل ،وعن يوسف بن أسباط قال ختليص النية من فسادها
أشد عىل العاملني من طول اإلجتهاد ،وعن مطرف بن عبداهلل قال صالح القلب بصالح
العمل وصالح العمل بصالح النية .وعن ابن املبارك ُرب عمل صغري تعظمه النية ُورب عمل
كبري ُتصغره النية ،وقال ابن عجالن ل يصلح العمل إل بثالث :التقوى اهلل ،والنية احلسنة،
واإلصابة ،وقال الفضيل بن عياض إنام يرد اهلل  منك نيتك و إرادتك ،وقال سهل بن
عبداهلل التسرتي ليس عىل النفس يشء أشق من اإلخالص ألنه ليس هلا فيه نصيب ،وقال
يوسف بن احلسني الرازي أعز يشء يف الدنيا اإلخالص وكم أجتهدُ يف إسقاط الرياء عن قلبي
وكأنه ينبت فيه عىل لون آخر.
وقال ابن تيمية  :)3(vوقال اجلنيد ل يكون العبد عبد اا حتى يكون مما سوى اهلل حر اا،
ِ
ألحد من املخلوقني عليه ربانية.
وقال الفضيل واهلل ما صدق اهلل يف عبوديته من

( )1فتح الباري جـ1ص.13
( )2جامع العلوم واحلكم حتت حديث رقم األول ص.19
( )3جمموع الفتاوى جـ19ص.339
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........................................................................................ .
وقال ابن القيم  )1(vقيل :اإلخالص إستواء أعامل العبد يف الظاهر والباطن ،والرياء أن
يكون ظاهره خري اا من باطنه ،واإلخالص أن يكون باطنه أعمر من ظاهره ،وقال الفضيل ترك
العمل من أجل الناس رياء ،والعمل من أجل الناس رشك ،واإلخالص أن يعافيك اهلل منهام.
واإلخالص عىل ثالث درجات:
 .1إخراج رؤية العمل عن العمل :مشاهدته ملنة اهلل عليه وفضله وتوفيقه له.
 .2اخلالص من طلب العوض عىل العمل :علمه بأنه عبد حمض ،والعبد ل يستحق عىل
خدمته لسيده أجر.
 .3النزول من الرىض بالعمل :بمطالعة عيوبه وآفاته وتقصريه فيه ،وعلمه بام يستحقه
الرب من حقوق العبودية.
واإلخالص هو إخالص العمل باخلالص من العمل تدع ُه يسري سري العلم وتسري أنت
مشاهد اا للحكم حر اا من رق الرسم ،أي :أنك جتعل عملك تابع اا للعلم موافق اا له ،وعدم
الدخول حتت عبودية اخللق والنفس ،والدخول حتت عبودية احلق وحده (والرسم) ما سوى
اهلل فكله رسوم واملخلوقات بأرسها ،واإلخالص عدم إنقسام املطلوب ،والصدق عدم إنقسام
الطلب ،فحقيقة اإلخالص :توحيد املطلوب وحقيقة الصدق :توحيد الطلب واإلرادة ول
يثمران إل اإلستسالم املحض للمتابعة.
قال ابن تيمية  :)2(vوأما النية التي هي إخالص الدين هلل فقد تكلم الناس يف حدها
وحد اإلخالص كـقول بعضهم املخلص هو الذي ل يبايل لو خرج كل قدر له يف قلوب الناس

( )1مدارج السالكني جـ2ص.49
( )2جمموع الفتاوى جـ11ص.141
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........................................................................................ .
من أجل صالح قلبه مع اهلل  ،ول حيب أن يطلع الناس عىل مثاقيل الذر من عمله وأمثال
ذلك من كالمهم احلسن ،لكن كالمهم يتضمن اإلخالص يف سائر األعامل وهذا ل يقع من
سائر الناس بل ل يقع من أكثرهم ،بل غالب املسلمني خيلصون هلل يف كثري من أعامهلم
كإخالصهم يف األعامل املشرتكة بينهم مثل صوم رمضان وكذلك من داوم عىل الصلوات فإنه
ل يصيل إل هلل بخالف من مل حيافظ عليها كام يف رواية « :إذا رأيتم الرجل يعتاد املساجد
ةاشهدوا له باإليامن ةإن اهلل تعاىل يقول[ :ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ
ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ] ]التوبة .)1( » [11 :
وقال( )2إن النية املعهودة يف العبادات تشتمل عىل أمرين :عىل قصد العبادة وقصد املعبود،
وقصد املعبود هو األصل ،وكل واحدة من النيتني فرض يف اجلملة.
أما األول :فيها يتميز من يعبد اهلل خملص اا له الدين ممن يعبد الطاغوت أو يرشك بعبادة ربه.
وأما الثاني  :فبها يتميز أنواع العبادات وأجناس الرشائع ،فيتميز املصيل من احلاج والصائم،
وذكره ابن رجب(.)3
وقال( )4ولفظ النية جتري يف كالم العلامء عىل نوعني :فتار اة يريدون هبا متييز عمل من عمل
وعبادة من عبادة ،وتار اة يريدون هبا متييز معبود عن معبود ومعمول له عن معمول له.
وقال ابن رجب  )5(vقال الفضيل يف قوله تعاىل [ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ] ]امللك  ،[2 :قال:
أخـلصه وأصوبه ،واخلـالـص إذا كان هلل  ،والــصواب إذا كان عىل الـسنة ،وقد دل عىل هذا

( )1ضعيف الرتمذي برقم ( ،)449وضعيف ابن ماجه ( ،)192املشكاة ( ،)123ضعيف اجلامع الصغري (.)594
( )2جمموع الفتاوى جـ29ص.11

( )3يف جامع العلوم ص.95

( )4جمموع الفتاوى جـ11ص.144

( )5جامع العلوم ص.12
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........................................................................................ .
قوله تعاىل [ ﰐ ﰑ ﰒ ﰓ ﰔ ﰕ ﰖ ﰗ ﰘ ﰙ ﰚ ﰛ ﰜ] ]الكهف .[119 :

()1

وهذا ما أيد ُه حديث أيب أمامة قال :جاء رجل إىل النبي  فقال :أرأيت رج ا
ال غزا يلتمس
األجر والذكر ماله! فقال رسول اهلل  « :اليشء له ،ثم قال رسول اهلل  :أن اهلل ال يقبل
من العرل إال ما كان خالص ًا وابتغي وجهه » (.)2
وهذا هو مفهوم الشهادتني اإللتزام بطاعة اهلل تعاىل وإخالص العمل له و تابعة والسمع
والطاعة لرسوله فيام يأمر به.
ومفهوم حديث « إنام األعامل بالنيات » لإلخالص ،وحديث « من عرل عر ً
ال ليس عليه
أمرنا ةهو رد » للمتابعة ،وعىل هاتني القاعدتني يدور اإلسالم كام قال مرار اا ابن تيمية يف كتاباته
رمحه اهلل تعاىل.
(اإلسالم بني عىل األصلني :أن ل يعبد إل اهلل وأن ل نعبده إل بامرشعه).
وسئل ابن تيمية( )3عن قوله  « :نية املرء أبلغ من عمله » ( .)4قال هذا كالم قاله غري
واحد وبعضهم يذكره مرفوع اا وبيانه من وجوه:
أحدها :أ ن النية املجردة من العمل يثاب عليها والعمل املجرد عن النية ل يثاب عليه.
الثاين :أن نوى اخلري وعمل منه مقدوره وعجز عن إكامله كان له أجر عامل.

( )1ذكر هذا القول ابن تيمية يف الفتاوى جـ11ص 141وابن القيم يف املدارج جـ2ص 14وتفسري البغوي (.)394/4
( )2الصحيحة ( ،)52وصحيح اجلامع الصغري ( ،)1151ورواه النسائي ( ،)25/9والطرباين ( ،)1921وحسنه العراقي يف
األحياء (.)314/4
( )3جمموع الفتاوى جـ22ص.141
( )4سلسلة األحاديث الصحيحة ( ،)52وصحيح اجلامع الصغري ( ،)1151ورواه النسائي ( ،)25/9والطرباين (،)1921
وحسنه العراقي يف األحياء (.)314/4
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الثالث :أن القلب ملك البدن واألعضاء جنوده فإذا طاب امللك طابت جنوده.
الرابع :أن توبة العاجز عن املعصية تصح عند أهل السنة ،وأصل التوبة عزم القلب وهذا
حاصل مع العجز.
الخامس :أن النية ل يدخلها فساد بخالف األعامل الظاهرة ،واألعامل الظاهرة تدخلها
آفات كثرية ،ومامل تسلم منها مل تكن مقبولة وهلذا كانت أعامل القلب املجردة أفضل من أعامل
البدن املجردة كام قال بعض السلف :قوة املؤمن يف قلبه وضعفه يف جسمه ،وقوة املنافق يف
جسمه وضعفه يف قلبه.
قال ابن قدامة املقديس  )1(vواعلم أن بعض أبواب الرياء أشد من بعض ألنه درجات:
أشدها وأغلظها :أن ل يكون مراده بالعبادة الثواب أص ا
ال كالذي يصيل بني الناس ولو
انفرد مل ُيصل.
الدرج الثاني  :أن يقصد الثواب مع الرياء قصد اا ضعيف اا بحيث لو كان خالي اا مل يفعله فهو
قريب من األول يف كوهنام ممقوتني.
الدرج الثالث  :أن يكون قصد الرياء وقصد الثواب متساويني بحيث لو انفرد كل واحد
منهام عن اآلخر مل يبعثه عىل العمل الفاسد.
الرابع  :أن يكون إطالع الناس عليه مقوي اا لنشاطه ولو مل يطلع عليه أحد مل يرتك العبادة
فهو يثاب عىل قصده الصحيح ويعاقب عىل مايتوهم أنه رياء ورشك وليس كذلك:
 .1محد الناس للرجل عىل عمل اخلري ،حلديث « قيل يارسول اهلل  أرأيت الرجل الذي
يعرل العرل من الخري وحيرده الناس عليه؟ قال :تلك عاجل برشى املؤمن »(.)2
( )1خمترص منهاج القاصدين ص.214

( )2رواه مسلم (.)2942
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كام قال تعاىل﴿ :ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ
ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ
ﮗ﴾ [هود  ،]19-15 :وقال تعاىل ﴿ :ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ
ﭜ ﭝﭞﭟﭠﭡﭢﭣﭤﭥ ﭦﭧﭨﭩﭪﭫ

ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ﴾ [اإلرساء .]14-11 :
 .2نشاط العبد بالعبادة عند رؤية العابدين ،قال ابن قدامة  :)1(vولول هم مانبعث هذا
النشاط فربام ظن ظان أن هذا رياء وليس كذلك عىل اإلطالق بل فيه تفصيل إن كل مؤمن
يرغب يف عبادة اهلل تعاىل ولكن تعوقه العوائق والغفلة فربام كانت مشاهدة الغري سبب اا لزوال
الغفلة ،وإذا كان يف مكان يراهم ول يرونه فإن رأى نفسه تسخو بالتعبد فهو هلل وإن مل تسخ
كان سخاؤها عندهم رياء وقس عىل هذا.
 .1عدم التحدث بالذنوب وكتامهنا ،حلديث « كل أمتي معايف إل املجاهرين » (.)2
 .2إكتساب العبد الشهرة من غري طلبها ،قال املقدييس( )3املذموم طلب اإلنسان الشهرة
وأما وجودها من جهة اهلل تعاىل من غري طلب اإلنسان فليس بمذموم غري أن يف وجودها فتنة
عىل الضعفاء.

( )1خمترص منهاج القاصدين ص.234
( )2متفق عليه ،خمترص مسلم ( ،)132صحيح اجلامع الصغري (.)4512
( )3خمترص منهاج القاصدين ص.211
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الرشك ،من عمل
الرشكاء عن ا
و صح عنه  أنه قال :قال اهلل تعاىل « :أنا أغنى ر
عم ا
ال أرشك معي فيه غريي تركته ورشكه ».
قوله « :و صح عنه  أنه قال :قال اهلل تعاىل « :أنا أغنى الشُّركاء عن الشّرك ،من
عمل عمالً أشرك معي فيه غريي تركته وشركه » » (.)1
قال رسول اهلل  « :أال أخربكم بام هو أخوف عليكم عندي من املسيح الدجال؟ قال
قلنا بىل :ةقال الرشك الخفي أن يقوم الرجل يصيل ةيزين صالته ملا ُيرى من نظر رجل » (.)2
راء ي ِ
ِ
راء اهلل به »
وعن أيب سعيد اخلدري عن النبي  قال « :من ُي َسرع ُي َسرع اهلل به ،ومن ُي ُ
(.)3
وقد وعد اهلل تعاىل بقوله [ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ

ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ] ]النساء :

 ،[119،41وقال  « :الرشك يف أمتي أخفى من دبيب النرل عىل الصفا » ( ،)4وقال « :
الرشك ةيكم أخفى من دبيب النرل وسأدلك عىل يشء إذا ةعلته أذهب عنك صغار الرشك
وكباره تقول :اللهم إين أعوذ بك أن أرشك بك وأنا أعلم وأستغفرك ملا ال أعلم » (.)5
ِ
وحرقت » ( ،)6وقال  « :إنام األعامل الوعاء
وقال  « :ال ترشك باهلل شيئ ًا وإن ُقطعت ُ
إذا طاب أسفله طاب أعاله وإذا ةسد أسفله ةسد أعاله » (.)7

( )1رواه مسلم ( ،)2415وابن ماجه ( ،)4292وأمحد (.)39/2
( )2رواه أمحد ( ،)39/3صحيح ابن ماجه (.)3314
( )3صحيح ابن ماجه (.)3349
( )4صحيح اجلامع الصغري (.)3139
( )5صحيح اجلامع الصغري (.)3131
( )9صحيح اجلامع الصغري (.)1334
( )1صحيح ابن ماجه (.)3315
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وينبغي له أيض اا أن يصحب يف سفره األخيار من أهل الطاعة ،والتقوى ،والفقه
يف الدين وحيذر من صحبة السفهاء والفساق.
وكام قال ابن حجر  :)1(vكام يقال :الفواتح عنوان اخلواتم .وقال بعض الصاحلني :لو
أعلم أ ن اهلل تقبل مني سجدة واحدة لتمنيت املوت ألن اهلل تعاىل يقول [ :ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ
ﮝ ﮞ] ]املائدة .[21 :
قوله « :وينبغي له أيضاً أ ن يصحب يف سفره األخيار من أهل الطاعة ،والتقوى،
والفقه يف الدين وحيذر من صحبة السفهاء والفساق » .
إلرشادات النبوية عليه الصالة والسالم لسالمة إيامن املؤمن وحفظ دينه كام قال « ال
تصاحب إال مؤمن ًا وال يأكل طعامك إال تقي » ( ،)2وقال  « :املرء مع من أحب » ( ،)3وقال
 « :الرجل عىل دين خليله ةلينظر أحدكم من خيالل » ( ،)4بلفظ « املرء عىل » (.)5
قال ابن تيمية  :)6(vقال ابن مسعود :إعتربوا الناس بأخذاهنم.
وقال  « :إنام مثل اجلليس الصالح وجليس السؤ كحامل املسك وناةخ الكري ،ةحامل
املسك إما أن حيذيك وإما أن تبتاع منه وإما أن جتد منه رحي ًا طيب ً  ،وناةخ الكري إما أن حيرق
ثيابك وإما أن جتد منه رحي ًا منتنه » (.)7

( )1فتح الباري جـ1ص.13
( )2صحيح اجلامع الصغري ( ،)1341املشكاة (.)5911
( )3رواه البخاري (.)9191
( )4رواه أبوداود ( ،)4133والرتمذي (.)3314
( )5صحيح اجلامع الصغري ( ،)3545سلسلة األحاديث الصحيحة (.)421
( )9جمموع الفتاوى جـ21ص.295
( )1رواه البخاري ( ،)5534ومسلم (.)2921
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وقال تعاىل [ :ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ
ﮇ] ]النساء .[94 :
وقال ابن قدامة املقديس  :)1(vواعلم أنه ل يصلح للصحبة كل أحد ول بد أن يتميز
املصحوب بصفات وخصال يرغب بسببها يف صحبته ،وتشرتط تلك اخلصال بحسب الفوائد
املطلوبة من الصحبة وهي إما دنيوية وإما دينية ،فينبغي أن يكون فيمن تؤثر صحبته مخس
خصال:
أن يكون عاق ا
ال حسن اخللق غري فاسق ول مبتدع ول حريص عىل الدنيا.
أما العقل فهو رأس املال ول خري يف صحبته األمحق ألنه يريد أن ينفعك فيرضك ،وإما
ُحسن اخللق فال بد منه إذ ُرب عاقل يغلبه غضب أ و شهوة فيطيع هواه فال خري يف صحبته،
وإما الفاسق فإنه ل خياف اهلل ومن ل خياف اهلل تعاىل ل تؤمن غائلته ول يوثق به وإما املبتدع
فيخاف من صحبته برساية بدعته.
وقال عمر بن اخلطاب ( :عليك باخوان الصدق تعيش يف أكنافهم فإهنم زينة يف الرخاء
وعدة يف البالء وضع أمر أخيك عىل أحسنه حتى جييئك ما يقليك منه وأعتزل عدوك وأحذر
ُ
صديقك إل األمني ول أمني إل من خيشى اهلل ول تصحب الفاجر فتتعلم من فجوره ،ول
تطلعه عىل رسك واسترش يف أمرك الذين خيشون اهلل تعاىل).
وقال حييى بن معاذ  :vبئس الصديق حتتاجح أن تقول له أذكرين يف دعائك وإن تعيش
معه باملدارة أو حتتاج أن تعتذر إليه.

( )1خمترص منهاج القاصدين ص.129

911

َشرْحُ رِسَالَةُ  :التَّحْقِيقُ واإلِضَاحُ لِكَثِريٍ مِن مَسَائِلِ الْحَجِّ وَاْلعُ ْمرِّة وَالْزِّيَارةِ

........................................................................................ .
وقال ابن املبارك  :vاملؤمن يطلب املعاذير ،واملنافق يطلب الزلت ،وقال الفضيل:
الفتوة :الصفح عن زلت اإلخوان.
وقال( :)1ولنذكر يف آخر هذا الباب مجلة من آداب املعارشة للخلق فمن حسن املعارشة أن
تتوفر من غري كرب و تتواضع يف غري ذلة وإن تلقى الصديق والعدو بوجه الرىض من غري ذل
هلم ول خوف منهم وأصغ إىل حمدثك وإياك وصديق العافية ،ول جتعل مالك أكرم من
عرضك ،وإذا دخلت جملس اا فاجلس فيام هو أقرب للتواضع ،واحذر جمالسة العوام فإن فعلت
فعليك بالتغافل عام جيري من سؤ أخالقهم وترك اخلوض يف حديثهم ،وأحذر كثرة املزاح فإن
اللبيب حيقد عليك يف املزاح والسفيه جيرتيء عليك.
قال أيب الفرج اجلوزي  :)2(vومن أعظم الغلط الثقة بالناس واإلسرتسال إىل األصدقاء،
فإن أشد األعداء وأكثرهم أذى الصديق املنقلب عدو اا ألنه قد أطلع عىل خفي الرس ،قال
الشاعر:
إحـذر عـــــــــــــدوك مـــر اة

وأحذر صديقك ألف مرة

فــلــربام انـــقلب الـــصديق

فــكـان أدرى بـــالـمضـرة

وحب الرفعة فإذا رآك
واعلم أن من األمر املوضوع يف النفوس احلسد عىل النعم أو الغبطة ُ
من يعتقدك مث ا
ال له وقد ارتقيت عليه فالبد أن يتأثر ،وربام حسد فإن أخوة يوسف  من
هذا اجلنس جرى هلم أن املجانس حيسد ،وإن أكثر العوام يعتقدون يف العامل أنه ل يبتسم ول
يتناول من شهوات الــدنيا شيئ اا ،فإذا رأوا بعض إنبساطه يف املباح هبط من أعينهم ،فــإذا كانت

( )1خمترص منهاج القاصدين ص.133
( )2صيد اخلاطر ص.121
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هذه حالة العوام ،وتلك حالة اخلواص فمع من تكون املعارشة؟ ل بل واهلل ما تصح املعارشة
مع النفس ألهنا متلونه وليس إل املداراة للخلق واإلحرتاز منهم ،ومثل هذه احلال أنك
استخدمت األذكياء عرفوا باطنك ،وإن استخدمت األبله انعكست مقاصدك فأجعل األذكياء
حلوائجك اخلارجة وال ُبله حلوائجك يف منزلك لئال يعلموا أرسارك.
وقال( :)1من البله أن تبادر عدو اا أو حسود اا باملخاصمة ،وأنام ينبغي أن تظهر له ما يوجب
السالمة بينكام وإن اعتذار قبلت ،وإن أخذ يف اخلصومة صفحت ،ثم تبطن يف احلذر منه فال
تثق به يف حاله وتتجافاه باطن اا مع إظهار املخالطة يف الظاهر ،ومن أعظم العقوبة له العفو عن
اهلل وبالصفح جيهل مما يف باطنك فيمكنك حينئذ أن تشفي منه بام يؤذي دينك فيكون هو الذي
قد اشتفى منك ،وإنام يقع هذا ممن يرى أن تسليطه عليه ،إما عقوبة لذنب أو لرفع درجة أو
لإلبتالء ،فهو ل يرى اخلصم ،وإنام يرى القدرة.
وقال( :)2رأيت نفيس تأنس بخلطاء نسميهم أ صدقاء فبحثت بالتجارب عنهم فإذا أكثرهم
حساد عىل النعم وأعداء ل يسرتون زلة ول يعرفون جلليس حق اا ،ول يواسون ما هلم صديق اا،
فتأملت األمر ،فإذا احلق سبحانه يغار عىل قلب املؤمن أن جيعل له شيئ اا يأنس به.
فينبغي أن يعد اخللق كلهم معارف ليس فيهم صديق بل حتسبهم أعداء ول تظهر رسك
ملخلوق منهم ول ت ُعدن من يصلح لشدة ل ولد اا ول أخ اا ول صديق اا ،بل عاملهم بالظاهر ول
ختالطهم إل حالة الرضورة بالتوقي حلظة ثم أنفر عنهم وأقبل عىل شأنك متوك ا
ال عىل خالقك
فإنه ل جيلب اخلري سواه ،ول يرصف السؤ إل إياه فليكن جليسك وأنيسك وموضع توكلك
وشكواك.
( )1صيد اخلاطر ص.299

( )2صيد اخلاطر ص.333
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وقال ابن تيمية  :)1(vوقد قال عمر بن اخلطاب ( :إحرتسوا من الناس بسوء الظن).
وقال اإلمام الشافعي :)2(v
الناس داء وداء الناس قرهبم

ويف إعــتزالـهم قطـع املـودات

وقال(:)3
إن الكـالب لتـهتـدي يف مـواطنـهـا

واخلـلق ليس هباد رشهم أبـد اا

فاهرب بنفسك واستأنيس بوحدهتا

تبقى سعيد اا إذا ماكنت منفرد اا

وقال(:)4
كـن ساكنـ اا يف ذا الـزمــان بسريه

وعـن الورى كـن راهبـ اا يف ديره

واغسل يديـك من الـزم ان وأهلـه

واحـذر مودهتم تنـل من خريه

إين أطلعت فلم أجـد يل صاحبـ اا

أصحبـه يف الـدهر ول يف غريه
وتـركـت أعـالهم لِقلــة خريه

فـرتكــت أسفلهـم لـكثـرة شــره
وقال(:)5
فمـا كـل من هتواه هيـواك قلبـه
سالم عىل الدنيا إذا مل يكن هبـا

( )1جمموع الفتاوى جـ21ص.259
( )2يف ديوانه ص.21
( )3ص.39
( )4ص.41
( )5ص.99

ول كل من صافيته لك قد صفا
صديق صدوق صادق الوعد م ِ
نصف اا
ُ
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........................................................................................ .
ويف خمترص منهاج القاصدين(:)1
عدوك من صديقك مستـفاد

فـال تستـكثرن مـن الصحاب

فـــإن الــداء أكــثـر مـــــاتـراه

يكون مـن الطعام أو الرشاب

وقال عمر بن اخلطاب  :يف العزلة راحة من خلطاء السوء ،وقال سعد بن أيب وقاص(:)2
لوددت أن يبني وبني الناس باب اا من حديد ل يكلمني أحد ول أكلمه حتى ألقي اهلل سبحانه.
وقال تعاىل [ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ] ]الفرقان  ،[29 :وقال « :
املؤمن الذي خيالط الناس ويصرب عىل آذاهم خري من الذي ال خيالطهم وال يصرب عىل آذاهم »
( ،)3وقال  « :املؤمن القوي خري وأحب إىل اهلل من املؤمن الضعيف ويف كل خري » ( ،)4وقال
 « :املؤمن يألف و ُيؤلف وال خري ةيرن ال ُ
يألف وال ُيألف وخري الناس أنفعهم للناس » (.)5
وقال ابن قدامة  :)6(vومن فوائد املخالطة التعلم والتعليم والنفع واإلنتفاع والتأديب
والتأدب واإلستناس واإليناس ونيل الثواب يف القيام باحلقوق وإعتياد التواضع وإستفاد
التجارب من مشاهدة هذه األحوال واإلعتبار هبا فهذه فوائد اخللطة.

( )1ص.149
( )2ص.142
( )3البخاري يف األدب املفرد( ،)311سلسلة األحاديث الصحيحة ( ،)434صحيح اجلامع الصغري (.)9951
( )4صحيح اجلامع الصغري (.)9959
( )5سلسلة األحاديث الصحيحة ( ،)429صحيح اجلامع الضغري (.)9992
( )9خمترص منهاج القاصدين ص.141
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وينبغي له أن يتعلم ما يرشع له يف حجه وعمرته ،ويتفقه يف ذلك ويسأل عام
أشكل عليه ليكون عىل بصرية...................................................... ،
قوله « :وينبغي له أن يتعلم ما يشرع له يف حجه وعمرته ،ويتفقه يف ذلك ويسأل عما
أشكل عليه ليكون على بصرية ».
قال النبي  « :طلب العلم ةريض عىل كل مسلم » (.)1
وقال السندي يف حتت هذا احلديث( :)2قال البيهقي يف املدخل :أراد واهلل أعلم العلم الذي
ل يسع البالغ العاقل جهله ،وقال الثوري :هو الذي ل يعذر العبد يف اجلهل به.
وقال ابن قدامة  :)3( vامل راد بطلب العلم الذي هو فرض عني مايتعني وجوبه عىل
الشخص.
وقال البغوي  :)4(vأما فرض العني فمثل علم الطهارة والصالة والصوم ،فعىل كل
مكلف معرفته ،قال النبي  « :طلب العلم ةريض عىل كل مسلم » وكذلك كل عبادة
أوجبها الرشع عىل ُكل واحد فعليه معرفة علمها مثل علم الزكاة إن كان له مال وعلم احلج أن
وجب عليه.
هلل به خري ًا يفقه ُه يف الدين » (.)5
عن ابن عباس cقال أن رسول اهلل  قالَ « :من ُيردِ ا ُ
وعن جابر  قال :قال رسول اهلل  « :قتلوه قتلهم اهلل أال سألوا إذا مل يعلروا ةإنام شفاء
العي السؤال »(.)6
( )1صحيح الرتغيب ( ،)12صحيح اجلامع الصغري ( ،)3413صحيح ابن ماجه (.)113
( )2رشح سنن ابن ماجه جـ1ص.41
( )3خمترص املنهاج القاصدين ص.29
( )4رشح السنة جـ1ص.144

( )9صحيح سنن أيب داود (.)325

( )5رواه البخاري ( ،)11ومسلم ( ،)1931سلسلة األحاديث الصحيحة ( ،)1144صحيح اجلامع ( ،)9911البغوي (.)132
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........................................................................................ .
قال الشيخ حممد بن عبدالوهاب  :)1(vاعلم رمحك اهلل أنه جيب علينا تعلم أربع مسائل:
األوىل  :العلم ،الثانية :العمل به ،والثالثة :الدعوة إليه ،والرابعة :الصرب عىل األذى فيه،
والدليل قوله تعاىل[ :ﭑﭒﭓ ﭔ ﭕ ﭖﭗﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ
ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ] ]العرص  ،[3-1 :وبوب البخاري صحيحه باب اا بإسم (باب
العلم قبل القول والعمل لقوله تعاىل [ :ﰊ ﰋ ﰌ

ﰍ ﰎ ﰏ ﰐ ﰑ] ]حممد [14 :

فبدأ بالعلم).
وقال رسول اهلل  « :أن من إرشاط الساع أن ُيرةع العلم ويثبت اجلهل » ( ،)2وقال :
« يا أهيا الناس إنام العلم بالتعلم والفقه بالتفقه » (.)3
وقال األلباين  :)4(vننصح لكل من أراد احلج أن يدرس مناسك احلج عىل ضوء الكتاب
والسنة قبل أن يبارش أعامل احلج ليكون تام اا مقبولا عند اهلل تبارك وتعاىل.
وسابق اا أوردنا بأن املتابعة رشط يف قبول العمل عند اهلل تعاىل وهي العلم باملأمورات
الرشعية واملخالفة يف رشعه تكون بالبدعة أو الرشك أو املعصية وكل ذلك مردود ل يقبل،
ولذلك قال تعاىل [ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ] ]النحل .[43 :

( )1األصول الثالثة ص.19
( )2رواه البخاري (.)19
( )3صحيح الرتغيب ( ،)91سلسلة األحاديث الصحيحة (.)342
( )4رسالة حجة النبي  ص.19
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سمى
فإذا ركب دابته أو سيارته أو طائرته أو غريها من املركوبات استحب له أن ُي ِّ
اهلل -سبحانه -وحيمده ،ثم يكرب ثالث اا ويقول [ « :ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ
ﭼ ﭽ ﭾ( )1ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ] ]الزخرف .[37 :اللهم إين أسألك يف
سفري هذا الرب والتقوى ،ومن العمل ما ترىض ،اللهم هون علينا سفرنا هذا،
واطو عنَّا بعده ،اللهم أنت الصاحب يف السفر ،واخلليفة يف األهل ،اللهم إين أعوذ
بك من وعثاء( )2السفر ،وكآبة املنظر ،وسوء املنقلب يف املال واألهل » لصحة ذلك
احلديث عن النبي  أخرجه مسلم من حديث ابن عمر -ريض اهلل عنهام. -
قوله « :فإذا ركب دابته أو سيارته أو طائرته أو غريها من املركوبات ...وسوء
املنقلب يف املال واألهل .» ...
ويف صحيح الكلم الطيب( )3قال عيل بن ربيعة « :شهدت عيل بن أيب طالب  أتى بداب
لريكبها ةلام وضع ِرج َله يف الركاب قال :بسم اهلل ،ةلام استوى عىل ظهرها قال :احلرد هلل ،ثم
ِ
قال :سبح َ ِ
ني وإنا إىل َربنا ملنقلبون ،ثم قال :احلرد هلل -
خر َلنَا َه َذا َو َما كُنا لَ ُه ُم ْق ِرن َ
ُ ْ َ
ان الذي َس َ
ٍ
مرات ، -ثم قال :اهلل أكرب -ثالث مرات ، -ثم قال :سبحانك اللهم إين ظلرت نفيس
ثالث
ةاغفر يل ةإنه ال يغفر الذنوب إال أنت ،ثم ضحك ،ةقيل :يا أمري املؤمنني من أي يشء
ضحكت؟ قال :إين رأيت النبي  ةعل كام ةعلت ثم ضحك ةقلت :يا رسول اهلل  من أي
يعجب من عبده إذا قال :رب اغفر يل ذنويب
شئت ضحكت؟ قال :إن ربك سبحانه وتعاىل َ
يعلم أنه ال يغفر الذنُوب غريي »(.)4

( )1مقرنني :أي :مطبقني.

( )2وعثاء السفر :أي :مشقة السفر.

( )3ص 43رقم (.)131

( )4رواه أبوداود ( ،)34/3صحيح الرتمذي (.)159/3
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ويكثر يف سفره من الذكر والستغفار ودعاء اهلل -سبحانه -والترضع إليه،
وتالوة القرآن ،وتدبر معانيه....................................................... ،
ويف املصدر السابق( )1رواية أخرى قال « :كان النبي  إذا استوى عىل بعريه خارج ًا إىل
ٍ
سفر كرب ثالث ًا  ،ثم قال [ :ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ
ﮃ ﮄ] اللهم إنا نسألك يف سفرنا هذا الرب والتقوى ومن العرل ما ترىض ،اللهم هون
ِ
واطو عنا ُبعدَ ُه ،...وإذا رجع َ
قاهلن وزاد ةيهن :آيبون ،تائبون ،عابدون ،لربنا
علينا سفرنا هذا
حامدون » (.)2
قوله « :ويكثر يف سفره من الذكر واالستغفار ودعاء اهلل -سبحانه -والتضرع إليه،
وتالوة القرآن ،وتدبر معانيه ».
لقوله تعاىل [ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ] ]البقرة ،[152 :وقال تعاىل [ﯽ ﯾ ﯿ
ﰀ] ]األحزاب ،[41 :وهذا ما أرشده الشيخ رمحه اهلل تعاىل للحاج قبل احلج قياس اا عىل مابعد
احلج لقوله تعاىل [ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ
ﮧ] ]البقرة ،[299 :وقال تعاىل [ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ
ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ] ]األعراف.[295 :
ومن إحدى عالمات املنافقني عدم الذكر ،كام قال تعاىل [ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ
ﭽﭾﭿﮀ ﮁﮂ ﮃ ﮄﮅﮆﮇﮈﮉ

ﮊ ﮋ] ]النساء:

 .[142وقــال رسول اهلل  «:أال أنـبئكم بــخري أعاملـكم وأزكــاها عند مـليكـكم وأرةـعها يف
( )1برقم (.)134
( )2رواه مسلم (.)441/2
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........................................................................................ .
درجاتكم وخري لكم من إنفاق الذهب والورق ،وخري لكم من أن تلقوا عدوكم ةترضبوا
ذكر اهلل » (.)1
أعناقهم ويرضبوا أعناقكم؟ قالوا :بىل يا رسول اهلل ،قالُ :
وقال النبي  « :مثل الذي يذكر ربه والذي ال يذكر ربه مثل احلي وامليت » ( ،)2وقال
وج ُبن عن العدو
رسول اهلل  « :من عجز منكم عن الليل أن يكابده وبخل باملال أن ينفقه َ
أن جياهده ةليكثر ذكر اهلل » (.)3
قال رسول اهلل  « :ما جلس قوم جملس ًا مل يذكروا اهلل ةيه ومل يصلوا عىل نبيهم أال كان
عليهم تر ًة ةإن شاء عذهبم وإن شاء غفر هلم » ( ،)4ويف لفظ آخر ورده « وما مشى أحد ممشى مل
يذكر اهلل ةيه إال كان عليه من اهلل ترة » ( ،)5ويف الصحيحة « وما من رجل مشى طريق ًا ةلم
يذكر اهلل عز وجل إال كان عليه ترة » (.)6
واإلستغفار :قال رسول اهلل  « :طوبى ملن وجد يف صحيفته إستغفار كثري » ( ،)7وقال
 « :لو مل تذنبوا لذهب اهلل بكم وجلاء بقوم يذنبون ةيستغفرون اهلل ةيغفر هلم » ( ،)8وقال
عليه الصالة والسالم « لو مل تكونوا تذنبون لخفت عليكم ما هو أكرب من ذلك ال ُعجب
ال ُعجب» (.)9
( )1صحيح الكلم الطيب لأللباين رقم( ،)1صحيح الرتغيب ( ،)1443ورواه الرتمذي وابن ماجه.
( )2صحيح الكلم الطيب (.)4
( )3صحيح الرتغيب (.)1449
( )4صحيح الرتغيب (.)1512

( )5صحيح الرتغيب (.)1449

( )9سلسلة األحاديث الصحيحة (.)14
( )1صحيح الرتغيب (.)1911
( )1سلسلة األحاديث الصحيحة (.)1459
( )4صحيح اجلامع ( ،)5393سلسلة األحاديث الصحيحة (.)951
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وحيافظ عىل الصلوات يف اجلامعة ،وحيفظ لسانه من كثرة القيل والقال ،واخلوض
فيام ل يعنيه......................................................................... ،
وقال تعاىل [ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ] ]هود[ ، [3 :ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ
ﭫ ﭬ] ]النمل .[49 :وقال رسول اهلل  « :أنه من مل يسأل اهلل تعاىل يغضب عليه » (.)1

ْدعَاءُ
ال ُّ
قال رسول اهلل  « :الدعاء هو العبادة » ( ،)2وقال  « :الدعاء ينفع مما نزل ومما مل
ينزل ،ةعليكم عباد اهلل بالدعاء » ( ،)3وقال  « :دعوة املظلوم مستجاب وإن كان ةاجر ًا
ةفجوره عىل نفسه » ( ،)4وقال  « :ليس يشء أكرم عىل اهلل من الدعاء » ( ،)5وقال  « :إن
اهلل حي كريم يستحي إذا رةع الرجل إليه يديه أن يردمها ِصفر ًا خائبتني » ( ،)6وقال  « :ال
يرد القضاء إال الدعاء وال يزيد يف العرر إال الرب »(.)7
قوله « :وحيافظ على الصلوات يف اجلماعة ،وحيفظ لسانه من كثرة القيل والقال ،
واخلوض فيما ال يعنيه ».
قال تعاىل [ :ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ] ]البقرة،[231 :
وقال تعاىل[ :ﭑﭒﭓﭔﭕ ﭖ ﭗﭘ ﭙﭚ ﭛﭜﭝﭞ ﭟ
( )1صحيح اجلامع الصغري ( ،)2411املشكاة (.)2231
( )2صحيح الرتغيب ( ،)1921صحيح أيب داود (.)1324
( )3صحيح اجلامع (.)3494
( )4سلسلة األحاديث الصحيحة ( ،)191صحيح اجلامع (.)3312
( )5صحيح الرتغيب (.)1924

( )9صحيح الرتغيب (.)1935

( )1صحيح الرتغيب (.)1934
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........................................................................................ .
ﭠﭡﭢﭣ ﭤﭥﭦﭧﭨﭩﭪﭫﭬ ﭭﭮ ﭯ
ﭰﭱﭲﭳﭴﭵ ﭶﭷﭸﭹﭺﭻﭼﭽﭾﭿ
ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ] ]املؤمنون ،[4-1 :عن ابن
مسعود  سألت رسول اهلل  « :أي األعامل أةضل؟ قال :الصالة عىل وقتها » ( ،)1وعن
جابر  قال رسول اهلل  « :أن بني الرجل وبني الرشك والكفر ترك الصالة » (.)2
وقال صديق حسن خان  :)3(vمن منكرات احلج تضييع الصالة ،أعظمها فتنة وأجلها
مصيبة وأكثرها وجود اا وبلية هو تضييع أكثرهم الصالة يف احلج وكثري منهم ل يرتكوهنا بل
يضيعون أوقاهتا وجيمعوهنا عىل غري الوجه الرشعي ،وذلك حرام باإلمجاع ،وأما النساء فال
أمراء احلاج وهتاوهنم يف النكار وخوف املصيل من فوات الرفقة ومشقة اللحوق هبم .أو ألنه
يف السفر كام قال النبي  « :السفر قطع من العذاب يرنع أحدكم طعامه ورشابه ونومه » (.)4
وسئل الشيخ العثيمني( :)5إذا حج من ل يصيل ول يصوم فام حكم حجه؟
قال :ترك الصالة كفر خمرج عن امللة ،وحجه وهو ل يصيل غري جمزيء ول مقبول ألنه وقع
من كافر ،والكافر ل تصح منه العبادات ،فعىل من وقع يف ذلك أن يتوب إىل اهلل توبة نصوح اا
ويستمر يف فعل الطاعات والتقرب إىل اهلل .

( )1رواه البخاري ( ،)521ومسلم (.)15
( )2رواه مسلم (.)12
( )3الروضة جـ2ص.51
( )4صحيح اجلامع ( ،)3919خمترص مسلم (.)1111
( )5يف الفتاوى أركان اإلسالم ص.444
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واإلفراط يف املزاح.................................................................. ،

حِفْظُ الْلِّسَان
قال تعاىل [ :ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ] ]ق ،[11 :وقال تعاىل [ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ
ﮖ] ]الفرقان.[12 :
وقال رسول اهلل  « :إذا أصبح ابن آدم ةإن األعضاء كلها تُكفر اللسان ةتقول :إتق اهلل
ةينا ةإنام نحن بك ،ةإن استقرت استقرنا وإن أعوججت أعوججن ًا » ( ،)1وقال  « :أةضل
اجلهاد أن جتاهد نفسك وهواك يف ذات اهلل عزوجل » ( ،)2وقال  « :من صرت نجا » (،)3
وقال  « :إن اهلل كره لكم ثالث ًا :قيل وقال وإضاع املال وكثرة السؤال » ( ،)4وقال « :
من حسن اإلسالم املرء تركه ماال يعنيه » ( ،)5وقال  « :كفى باملرء كذب ًا أن حيدث بكل ما
سرع » ( ،)6وقال  « :أةضل املؤمنني إسالم ًا من سلم املسلرون من لسانه ويده »(.)7
قوله « :واإلفراط يف املزاح ».
عن أيب هريرة  قال « :قالوا يارسول اهلل إنك تداعبنا ،قال :نعم ،غري أين ال أقول إال حق ًا
» ( ،)8ويف لفظ « أين وإن داعبتكم ةال أقول إال حق ًا » ( ،)9ويف لفظ « أين ألمزح وال أقول إال
ويل له ُ
حق ًا » ( ،)11وقال  « :ويل للذي حيدث ةيكذب ليضحك به القومُ ،
ويل له » (.)11

( )1صحيح الرتمذي (.)1412

( )2سلسلة األحاديث الصحيحة (.)1449

( )3سلسلة األحاديث الصحيحة ( ،)535اجلامع الصغري (.)9391
( )4رواه البخاري ( ،)2491صحيح اجلامع الصغري ( ،)1144خمترص مسلم (.)1151
( )5رواه الرتمذي (.)2311
( )9سلسلة األحاديث الصحيحة (.)2925
( )1رواه الرتمذي (.)292

( )1سلسلة األحاديث الصحيحة (.)1441
=
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ويصون لسانه أيض اا من الكذب ،ويصون لسانه أيضا من الكذب والغيبة والنميمة،
قوله « :ويصون لسانه أيضا من الكذب ».
قال رسول اهلل  « :وإن الكذب هيدي إىل الفجور ،وإن الفجور هيدي إىل النار ،وإن
الرجل ليكذب حتى يكتب كذابا » (.)1
وقال  « :أربع من كن ةيه مناةق ًا خالص ًا ...وإذا حدث كذب » (.)2
قوله « :والغيبة ».
قال اهلل تعاىل[ :ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ] ]احلجرات ،[12 :قال رسول اهلل  « :أتدرون
مالغيب ؟ قالوا :اهلل ورسوله أعلم ،قال :ذكرك أخاك بام يكره إن كان ةيه ما تقول ةقد أغتبته،
وإن مل يكن ةيه ةقد هبته » (.)3
قوله « :والنميمة ».
قال تعاىل[ :ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ] ]القلم ،[11 :وقال رسول اهلل  « :ال يدخل اجلن نامم
» (.)4
قال رسول اهلل  ملا مر بقربين فقال « :إهنام ليعذبان ...وأما اآلخر ةكان يريش بالنرير »
(.)5
=( )4سلسلة األحاديث الصحيحة ( ،)1129صحيح اجلامع الصغري ( ،)2594املشكاة (.)4115
( )19صحيح اجلامع الصغري (.)2444
( )11رواه أبوداود ،صحيح اجلامع ( ،)1139املشكاة (.)4131
( )1رواه البخاري ( ،)39/3ومسلم ( ،)2991ويف صحيح اجلامع (.)1995
( )2رواه البخاري ( ،)15/1ومسلم ( ،)51ويف صحيح اجلامع (.)114
( )3خمترص مسلم ( ،)1199صحيح اجلامع الصغري (.)19
( )4سلسلة األحاديث الصحيحة ( ،)1934خمترص مسلم (.)1191
( )5رواه البخاري ( ،)95/1ومسلم (.)242
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رب يف أصحابه
والسخرية بأصحابه وغريهم من إخوانه املسلمني .وينبغي له بذل ال ا
وكف أذاه عنهم وأمرهم باملعروف ،وهنيهم عن املنكر باحلكمة واملوعظة احلسنة
ا
عىل حسب الطاقة.
قوله « :والسخرية بأصحابه وغريهم من إخوانه املسلمني ».
قال تعاىل [ :ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ] ]احلجرات ،[11 :وقال رسول اهلل
 « :بحسب أمريء من الرش أن حيقر أخاه املسلم » ( ،)1وقال  « :ما أحب أين حكيت
إنسان ًا وإن يل كذا وكذا » (.)2
رب يف أ صحابه وكفّ أذاه عنهم وأمرهم باملعروف ،ونهيهم عن
قوله « :وينبغي له بذل ال ّ
املنكر باحلكمة واملوعظة احلسنة على حسب الطاقة ».
قال رسول اهلل  « :من كان معه ةضل ٍ
ظهر ةلي ُعد به عىل من ال ظهر له ومن كان له
ةضل من زادٍ ةليعد به عىل من ال زاد له » (.)3
وقال  « :من كان سهالً هيناً ليناً حرمه اهلل عىل النار » ( ،)4وقال  « :من مل يرحم
صغرينا ويعرف حق كبرينا ةليس منا » ( ،)5وقال  « :من ال َيرحم ال ُيرحم ومن ال َيغفر ال
ُيغفر له ومن ال َيتب ال ُيتب عليه » ( ،)6وقال  « :من ُحيرم الرةق ُحيرم الخري كله » ( ،)7وقال

( )1رواه مسلم (.)2594
( )2صحيح اجلامع ( ،)5515املشكاة (.)4151
( )3خمترص مسلم ( ،)1999صحيح اجلامع (.)9441
( )4سلسلة األحاديث الصحيحة (.)431
( )5صحيح الرتغيب ( ،)41صحيح اجلامع (.)9549
( )9سلسلة األحاديث الصحيحة ( ،)413صحيح اجلامع (.)9999
( )1خمترص مسلم ( ،)1113صحيح اجلامع (.)9999
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........................................................................................ .
 « :كف رشك عن الناس ةإهنا صدق منك عىل نفسك » ( ،)1وقال َ « :حرم عىل النار
هني ٍ
كل ٍ
لني سهل قريب من الناس » ( ،)2وقال  « :خياركم أحسنكم أخالق ًا » ( ،)3وقال
 « :أثقل يشء يف امليزان الخلق احلسن » ( ،)4وقال  « :أطعم الطعام وأةش السالم
وأطِب الكالم وصل بالليل والناس نيام تدخل اجلن بسالم » ( ،)5وقال  « :إن املؤمن ليدرك
بحسن الخلق درجات قائم الليل وصائم النهار » (.)6

  

( )1صحيح اجلامع ( ،)4449خمترص مسلم (.)19
( )2سلسلة األحاديث الصحيحة ( ،)431صحيح اجلامع (.)3135
( )3سلسلة األحاديث الصحيحة (.)2199
( )4سلسلة األحاديث الصحيحة ( ،)119صحيح اجلامع (.)134
( )5صحيح الرتغيب (.)2941
( )9صحيح الرتغيب (.)2943

الْفَصْلُ الْثَّالِثُ :فيمَا يَ ْفعَلُهُ الْحَاجُّ عِ ْندَ وُصٌولِهِ إِىل الْمِيقَاتِ

502


فِيمَا يَ ْفعَلُهُ احلَاجُّ عِ ْندَ وُصُولهِ إِىل املِيقَاتِ
فإذا وصل إىل امليقات استحب له أن يغتسل ويتطيب.......................... ،
َاتِ ،فإذا وصل إىل امليقات .» ...
َاجُّ عِنْدَ وُصُولهِ إِىل املِيق
َصلٌ فِيمَا َيفْعَلُهُ احل
قوله « :ف
استحباب الغسل لإلحرام لورود األحاديث:
حديث زيد بن ثابت « :أن النبي صىل اهلل عليه وسلم جترد إلحرامه واغتسل »(.)1
وعن عائشةdقالت « :كان رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم إذا أراد أن حيرم يغسل رأسه
ِ
طمي وأشنان » (.)2
بخ ْ
عن ابن عباس cقال « :اغتسل رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم ثم لبس ثيابه فلام أتى ذا
احلليفة صىل ركعتني » (.)3
عن ابن عباس cأن النبي  قال « :احلائض والنفساء إذا أتتا عىل الوقت تغتسالن
وحترمان وتقضيان املناسك كلها غري الطواف بالبيت » (.)4
حديث أسامء بنت ُعميس حني ُن ِفست بذي احلليفة أن رسول اهلل  أمر أبابكر « 
وُتِل » (.)5
فأمرها أن تغتسل ه
( )1صحيح الرتمذي ( ،)666وعند الرتمذي ( ،)038والطرباين يف الكبري ( ،)6064والبيهقي يف الكربى (.)34/5
( )4أخرجه الدارقطني يف السنن ( ،)61وأمحد ( ،)80/6والبزار ( ،)1805وعند الطرباين يف األوسط (.)1665
( )3أخرجه احلاكم يف املستدرك ( ،)668/1وقال صحيح اإلسناد ووافقه الذهبي ،والبيهقي يف الكربى (.)33/5
( )6صحيح أيب داود ( ،)1536وصحيح الرتمذي ( ،)856والصحيحة (.)1010
( )5رواه مسلم ( ،)4681أخرجه مالك يف املوطأ الغسل لإلهالل ( ،)1والنسائي (.)148/5
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.........................................................................................
قال النووي  vحتت حديث أسامء( :)1وفيه صحة إحرام النفساء( )2واحلائض وإستحباب
إغتساهلام لإلحرام وهو جممع عىل األمر به ،لكن مذهبنا ومذهب مالك وأيب حنيفة واجلمهور
أنه مستحب ،وقال احلسن وأهل الظاهر هو واجب.
وقال ابن الرشد( :)3واتفق مجهور العلامء عىل أن الغسل لإلهالل سنة وأنه من أفعال
املحرم ،وقال أهل الظاهر واجب ،وقال أبو حنيفة والثوري :جيزيء منه الوضوء وحجة أهل
الظاهر حديث أسامء بنت عميس واألمر عندهم عىل الوجوب ،وعمدة اجلمهور أن األصل
هو براءة الذمة حتى يثبت الوجوب بأمر ال مدفع فيه ،وكان عبداهلل بن عمر يغتسل إلحرامه
قبل أن حيرم ولدخوله (مكة) ولوقوف عشية يوم عرفة ومالك يرى هذه اإلغتساالت الثالثة
من أفعال املحرم.
وقال الشوكاين )4( vحلديث زيد بن ثابت :واحلديث يدل عىل إستحباب الغسل عند
اإلحرام و إيل ذلك ذهب األكثر ،وقال النارص :أنه واجب ،وقال احلسن البرصي ومالك:
حمتمل ،وقال حلديث أسامء بنت عميس :احلديث يدل عىل مرشوعية الغسل ملن اراد اإلهالل
باحلج ولكنه حيتمل ان يكون لقذر النفاس فاليصلح لإلستدالل به عىل مرشوعية مطلق ًا
الغسل(.)5

( )1رشح مسلم جـ0ص.384
( )4النفساء :قال النووي سمي نِفاس ًا خلروج النفس وهي املولود والدم أيض ًا.
( )3بداية املجتهد جـ1ص.688
( )6نيل األوطار جـ1ص.350
( )5نيل األوطار جـ1ص.356
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.........................................................................................
وقال اإلمام البغوي  :)1( vالغسل لإلحرام مستحب ألن النبي  ملا أمر أسامء بالغسل
يف حال نفاسها مع أن الغسل ال يبيح هلا شيئ ًا حرمه النفاس ،فالطاهر أوىل به وكذلك احلائض
يستحب هلا الغسل لإلحرام ،وقد يستحب ملن ال يصح منه العبادة التشبه باملتعبدين رجاء
ملشاركتهم يف نيل املثوبة كام أمر النبي  بإمساك بقية النهار من يوم عاشوراء ملن كان مفرط ًا
أو يؤمر عادم املاء والرتاب واملصلوب عىل اخلشب واملحبوس يف احلش بالصالة حسب
اإلمكان ،وقال نافع :كان عبداهلل بن عمر يغتسل إلحرامه قبل أن حيرم ولدخول مكة ولوقوف
عشية عرفة(.)2
وقال صديق حسن خان  :)3( vوأما الغسل لإلحرام ففيه حديث خارجة بن زيد
وحديث يف والدة أسامء وغسلها فهو صحيح ولكنه قد قيل أن أمرها بذلك ليس لإلحرام بل
لقذر النفاس وكذلك أمره للحائض ،واحلديث حمتمل فيمكن أن يكون الغسل لإلحرام،
ويمكن أن يكون لغريه كاذهاب وعثاء السفر أو التربد أو نحومها .ومل يثبت أنه  أمر أحد ًا
من الناس أن يغتسل لإلحرام إال ما وقع منه األمر للحائض والنفساء دون غريمها ،فدل ذلك
عىل أن إغتساهلام للقذر ولو كان لإلحرام لكان غريمها أوىل بذلك منهام فمع اإلحتامل يف فعله
وعدم صدور األمر منه ال تثبت املرشوعية أص ً
ال.

( )1رشح السنة جـ6ص.458
( )4رواه مالك يف املوطأ كتاب احلج باب الغسل لإلهالل رقم ( .)3/811وذكر األلباين قول ابن عمر يف اإلرواء حتت رقم
( )166قال ابن عمر« :أن من السنة أن يغتسل إذا أراد أن حيرم وإذا أراد أن يدخل مكة» .رواه الدارقطني واحلاكم وقال
صحيح عىل رشط الشيخني ،ووافقه الذهبي وإنام هو صحيح فقط ،فإن سهل بن يوسف ومل يرو له الشيخان.
( )3روضة الندية جـ4ص.66
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.........................................................................................
وأما إزالة التفث قبل اإلحرام :فلم يرد يف هذا يشء يصلح إلثبات مثل هذا احلكم الرشعي
وهو اإلستحباب.
وأما ما قيل من أنه يقاس عىل تطيبه  فقياس فاسد ،وال سيام وقد ورد عنه  اإلرشاد
إىل ترك الشعر والبرش بعد رؤية هالل ذي احلجة ملن أراد أن يضحي كام يف صحيح مسلم.
واحلاج أوىل هبذه السنة من غريه ألنه يف شغل شاغل عن ذلك ،وقد أخرج الرتمذي عن
ِ
ابن عمر أن رج ً
الشعث التفل » (،)1
ال قال للنبي  :من احلاج يا رسول اهلل ؟ قال« :
واحلاصل أن التساهل يف األحكام الرشعية بال دليل بل إثبات ما قام الدليل عىل خالفه ليس
من دأب أهل اإلنصاف.
قال ابن القيم  :)2( vأنه  ملا أراد اإلحرام إغتسل غس ً
ال ثاني ًا إلحرامه غري الغسل
األول للجنابة.
قال ابن حزم  :)3( vونستحب الغسل عند اإلحرام للرجال والنساء وليس فرض ًا إال عىل
النفساء.
وقال ابن تيمية  :)4( vويستحب أن يغتسل لإلحرام ولو كانت نفساء أو حائض ًا.
قال الشيخ العثيمني ُ ( :)5( vسن ملريده غسل) وذلك لثبوته عن النبي  فع ً
ال و أمر ًا.

( )1رواه ابن ماجه ( ،)4066والرتمذي ( ،)4660وقال األلباين ضعيف جد ًا.
( )4يف اهلدي (.)186/4
( )3املحىل جـ5ص.60
( )6جمموع الفتاوى جـ46ص.61
( )5الرشح املمتع جـ8ص.60
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.........................................................................................
أما فعله فإنه  « جترد إلهالله واغتسل » ( ،)1وأما أمره حلديث أسامء بنت عميسd
ملا ولدت ابنها حممد ابن أيب بكر ،فأرسلت إىل النبي  كيف أصنع؟ قال « اغتسيل،
واستثفري بثوب وأحرمي » ( ،)2فالشاهد هذا قوله (اغتسيل) فأمرها أن تغتسل مع أهنا نفساء
ال تستبيح بإغتساهلا الصالة وال غريها مما يشرتط له الطهارة.
وأما التيمم له قال الشوكاين(( :)3التيمم للعذر) فال وجه له فليس التيمم يصلح بدالً ملثل
هذه اإلغتسال املندوبة ،وال ورد ما يدل عىل ذلك وأيض ًا املراد (بالغسل) لإلحرام التنظيف
والتيمم خيالف ذلك.
وقال الشيخ العثيمني  :)4( vذهب شيخ اإلسالم ابن تيمية  vإىل أن الطهارة
املستحبة إذا تعذر فيها إستعامل املاء فإنه ال يتيمم هلا ألن اهلل  ملا ذكر التيمم يف طهارة احلدث
فقال تعاىل [ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ
ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ] ]املائدة .[6 :فإذا كان الرشع إنام جاء بالتيمم يف احلدث
فال يقاس عليه غري احلدث ألن العبادات ال قياس فيها ومل يرد عن النبي  أنه تيمم لإلحرام
وعليه فنقول إن وجد املاء و أمكنه إستعامله فعل وإن مل يمكنه فال تيمم عىل هذا القول.

( )1أخرجه الرتمذي يف احلج /باب ما جاء يف اإلغتسال عن اإلحرام ( ،)038وابن خزيمة ( ،)4565والدارقطني (،)448/4
والبيهقي ( )34/5عن زيد بن ثابت  .وقال الرتمذي« :حسن غريب».
( )4أخرجه مسلم يف احلج /باب صفة حج النبي  )1410( عن جابر.
( )3يف السيل اجلرار جـ4ص.113
( )6الرشح املمتع جــ8ص.88
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.........................................................................................
(والتطيب) لورود األحاديث يف ذلك:
 .1عن عائشةdأهنا قالت « :كنت اطيب رسول اهلل  إلحرامه قبل ان حيرم ِ
وحلله
قبل ان يطوف بالبيت » (.)1
 .2وعنها قالت « :كأين أنظر إىل وبيص الطيب يف مفرق رسول اهلل  وهو حمرم » (.)2
وقال النووي( )3حتت حديث عائشة :dوفيه داللة عىل إستحباب الطيب عند إرادة
اإلحرام وإنه البأس بإستدامته بعد اإلحرام ،وإنام حيرم إبتداؤه يف اإلحرام ،وهذا مذهبنا ،وبه
قال خالئق من الصحابة والتابعني ومجاهري املحدثني والفقهاء ،وقال آخرون بمنعه منهم
الزهري ومالك وحممد بن احلسن ،وحكي أيض ًا عن مجاعة من الصحابة والتابعني.
قال القايض :وتأول هؤالء حديث عائشةdهذا عىل أنه تطيب ثم اغتسل بعده فذهب
الطيب قبل اإلحرام ،وقوهلا كأين أنظر إىل وبيص( )4الطيب يف مفارق رسول اهلل  وهو
حمرم ،املراد به أثره إلجرمه ،هذا كالم القايض وال يوافق عليه بل الصواب ما قاله اجلمهور أن
الطيب مستحب لإلحرام لقوهلا طيبته حلرمه .ويعضده قوهلا كأين أنظر إىل وبيص الطيب
والتأويل الذي قاله القايض غري مقبول ملخالفته الظاهر بال دليل حيملنا عليه.
وأجاب الشوكاين يف النيل بام أجاب به النووي يف مسلم( )5وزاد قوله :حتريم الطيب عىل
من قد صــار حمرم ًا جممع عليه والــنزاع أنام هو يف الــتطيب عند إرادة اإلحرام واستمرار أثره ال

( )1رواه البخاري ( ،)1536ومسلم ( ،)4010وأبوداود (.)1865
( )4رواه البخاري ( ،)1530ومسلم ( .)4046ويف رواية (وهو يلبي) مسلم ( ،)4046ويف رواية (بأطيب ماوجدت) مسلم
( ،)4043ورواية (بطيب فيه مسك) مسلم (.)4033
( )3رشح املسلم جـ0ص.336
( )5رشح املسلم جـ3ص.380

( )6وبيص :الربيق واللمعان.
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ابتدائه ،وقد أجاب عن حديث عائشة dاملانعون بأن ذلك من خصائصه ويرده ما أخرجه
أبوداود عن عائشةdقالت « :كهنا ننضح وجوهنا باملسك املطيب قبل أن نحرم فنعرق
ويسيل عىل وجوهنا ونحن مع رسول اهلل  فال ينهانا » ( )1وهو رصيح يف بقاء عني الطيب
ويف عدم اختصاصه بالنبي  وهلم جوابات آخر غري ناهضة فرتكها أوىل ،واحلق أن املحرم
من الطيب عىل احلُر ِم هو ما تطيب به ابتدا ًء بعد إحرامه ال ما فعله عند إرادة اإلحرام وبقي أثره
لون ًا ورحياً وال يصح أن يقال ال جيوز استدامة الطيب قياس ًا عىل عدم جواز استدامة اللباس
ألن استدامة اللبس ليس بخالف استدامة الطيب فليست بطيب سلمنا استوائهام فهذا قياس
يف مقابلة النص وهو فاسد اإلعتبار.
وزاد اجلواب الصنعاين( )2فالطيب حيرم بعد اإلحرام ال قبله وإن دام حاله فإنه كالنكاح ألنه
من دواعيه والنكاح إنام يم نع املحرم من ابتدائه ال من استدامته فكذلك الطيب وإلن الطيب
من النظافة يقصد به دفع الرائحه الكرهية كام يقصد بالنظافة إزالة ما جيمعه الشعر والظفر من
الوسخ ،ولذا استحب أن يأخذ قبل اإلحرام من شعره و أظفاره لكونه ممنوع ًا من بعد اإلحرام
وإن بقي أثره بعده ،و ر ّد عليهم ابن حزم تفصي ً
ال يف املحىل( )3راجعه إن شئت.
قال الشيخ العثيمني ( :)4( vوتطيب) واملراد التطيب يف البدن ألن النبي  كان يطيب
يف اإلحرام رأسه وحليته ،قالت عائشة( :dكأين أنظر إىل وبيص املسك يف مفارق رسول اهلل
 وهو حمرم) ،مفارقة :يعني مفرق رأسه ،ألن الرسول  يبقى الشعر ويفرقه فرقتني من
اخللف ومن األمام.

( )1صحيح سنن أيب داود (.)1615

( )4سبل السالم جـ4ص.666

( )3املحىل جـ5ص.88-60

( )6الرشح املمتع جـ8ص.84
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.........................................................................................
وأما تطيب الثوب فإنه يكره ،أي ثوب اإلحرام ال يطيب ،وإذا طيبه ،قال بعض العلامء أنه
ال جيوز أن يلبسه قبل أن يعقد اإلحرام لكن يكره.
وقال بعض العلامء ال جيوز لبسه إذا طيبه ألن النبي  قال « :ال تلبسوا ثوب ًا مسه
الزعفران وال الورس » ( )1فنهى أن نلبس الثوب املطيب وهذا هو الصحيح.
وإذا مسح رأسه بيديه املحرم لصق يشء من الطيب بيديه الذي يظهر يل أن هذا مما يعفى
عنه ،فالرجل مل يبتدئ الطيب واملشقة يف غسل يده غس ً
ال تذهب معه الرائحة ال ترد به
الرشيعة.
قال الشنقيطي  :)2( vبعد نقل أقوال أهل العلم ومناقشتهم قال  :vأظهر قويل أهل
العلم عندي من هذه املسألة ،أن الطيب جائز عند إرادة اإلحرام ولو بقيت رحيه بعد اإلحرام
حلديث عائشة dاملتفق عليه ،وإلمجاع أهل العلم عىل أنه آخر األمرين واألخذ بآخر األمرين
أوىل كام هو معلوم وقد علمت األدلة عىل أنه ليس من خصائصه  ،فحديث عائشةdيف
حجة الوداع عام عرش ،وحديث يعىل عام الفتح وهو عام ثامن ،فحديث عائشةdبعد
حديث يع ىل بسنتني ،هذا ما ظهر والعلم عند اهلل تعاىل.
وأظهر قويل العلم عندي أنه أن طيب ثوبه قبل اإلحرام فله الدوام عىل لبسه كطيب بدنه،
وأنه أن نزع عنه ذلك الثوب املطيب بعد إحرامه فليس له يعيد لبسه ،فإن لبسه صار كالذي
ابتدأ الطيب يف اإلحرام فتلزمه الفدية ،وكذلك أن نقل الطيب الذي تلبس به قبل اإلحرام من
موضع من بدنه إىل موضع آخر بـعد اإلحرام ،فهو ابتداء تـطيب يف ذلك املوضع الذي نقله إليه

( )1رواه البخاري ( ،)165/4ومسلم (.)036/4
( )4أضواء جـ5ص.316
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ملا روي أن النبي  جترد من املخيط عن اإلحرام ،واغتسل ،وملا ثبت يف
الصحيحني عند عائشة -ريض اهلل عنها -قالت« :كنت أطيب رسول اهلل 
إلحرامه قبل أن حيرم ،وحلله قبل أن يطوف بالبيت» .وأمر عائشة ملا حاضت وقد
أحرمت بالعمرة أن تغتسل وحترم باحلج.
وكذلك أن تعمد مسه بيده أو نحاه يف موضعه ثم رده إليه ألن كل تلك الصور فيها ابتداء
تلبس جديد بعد اإلحرام بالطيب وهو ال جيوز ،أما إن كان قد عرق فسأل الطيب من موضعه
إىل موضع آخر فال يشء عليه يف ذلك ألنه ليس من فعله حلديث عائشةdعند أيب داود.
قوله « :ملا روي أن النيب  جترد من املخيط عن اإلحرام ،واغتسل ».
صحيح الرتمذي ( ،)666واإلرواء (.)166
قوله « :وملا ثبت يف الصحيحني عند عائشة -رضي اهلل عنها -قالت « :كنت أطيب
رسول اهلل  إلحرامه قبل أن حيرم ،وحلله قبل أن يطوف بالبيت » ».
متفق عليه(.)1
قوله « :وأمر عائشة ملا حاضت وقد أحرمت بالعمرة أن تغتسل وحترم باحلج ».
رواه البخاري ومسلم(.)2

( )1رواه البخاري ( ،)1536ومسلم ( ،)33/1106والرتمذي ( ،)648وأبو داود ( ،)1846وابن ماجه (.)4646
( )4رواه البخاري ( ،)1556ومسلم ( ،)4684وأبوداود ( ،)1801والنسائي ( ،)464وابن ماجه (.)3888

512

َشرْحُ رِسَالَةُ  :التَّحْقِيقُ واإلِضَاحُ لِكَثِريٍ مِن مَسَائِلِ الْحَجِّ وَاْلعُ ْمرِّة وَالْزِّيَارةِ

وأمر  أسامء بنت عميس ملا ولدت بذي احلليفة أن تغتسل وتستثفر
بثوب وحترم ،فدل ذلك عىل أن املرأة إذا وصلت إىل امليقات وهي حائض
أو نفساء تغتسل وحترم مع الناس ،وتفعل ما يفعله احلاج غري الطواف
بالبيت كام أمر النبي  عائشة وأسامء بذلك.
ويستحب .........................................................................
قوله « :وأمر  أمساء بنت عميس ملا ولدت بذي احلليفة أن تغتسل وتستثفر
بثوب وحترم.» ... ،
رواه مسلم(.)1
قوله « :ويستحب ».
هل ورد يف هذا سنة؟
قال الشيخ العثيمني  :)2( vال ،وإنام عللوا ذلك حتى ال حيتاج إىل أخذها يف اإلحرام
وبناء عىل هذا نقول إذا مل تكن طويلة يف وقت اإلحرام وال خيشى أن تطول يف أثناء اإلحرام
فيحتاج إىل أخذها فإنه ال وجه إلستحباب ذلك ألن العلة خوف أن حيتاج إليها يف حال
اإلحرام وال يتمكن فإذا زالت هذه العلة زال املعلول وهو احلكم (ألن احلكم يدور مع علته
وجود ًا وعدم ًا).
وقال الشوكاين  :)3(vقال املصنف ( ُندب قبله قلم الظفر ونتف اإلبط وحلق الشعر
والعانة) ،قــ ال الشوكاين هذه األمور مل يرد فيها ما يدل عىل مرشوعيتها عند اإلحرام بل وردت

( )1رواه مسلم ( ،)4681وأبوداود ( ،)1863وابن ماجه ( ،)4611والنسائي (.)416
( )4الرشح املمتع جـ8ص.81

( )3السيل اجلرار جـ4ص.111
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ملن أراد اإلحرام أن يتعاهد شاربه وأظفاره وعانته وإبطيه ،فيأخذ من تدعو
احلاجة إىل أخذه؛ ا
لئال حيتاج إىل أخذ ذلك بعد اإلحرام وهو ُحم َ ارم عليه ،وألن النبي
 رشع للمسلمني تعاهد هذه األشياء كل وقت كام ثبت يف الصحيحني عن أيب
هريرة -ريض اهلل عنه -قال :قال رسول اهلل « :الفطرة مخس :اخلتان،
واالستحداد وقص الشارب وقلم األظفار ونتف اآلباط».
أحاديث قاضية بأهنا من السنن مطلق ًا .وجزم بندبيه هذه األمور ألهنا من كامل التنظيف.
قوله « :ملن أراد اإلحرام أن يتعاهد شاربه وأظفاره وعانته وإبطيه ،فيأخذ من تدعو

احلاجة إىل أخذه؛ لئلَّا حيتاج إىل أخذ ذلك بعد اإلحرام وهو مُحَرَّم عليه ،وألن النيب 
شرع للمسلمني تعاهد هذه األشياء كل وقت كما ثبت يف الصحيحني عن أبي هريرة -
رضي اهلل عنه -قال :قال رسول اهلل  « :الفطرة مخس :اخلتان ،واالستحداد وقص
الشارب وقلم األظفار ونتف اآلباط » » (.)1
ويف رواية أخرى عن عائشةdبلفظ « عرش من الفطرة :قص الشارب وإعفاء اللحية
والسواك واستنشاق املاء وقص األظفار وغسل الرباجم ونتف اإلبط وحلق العانة وانتقاص
املاء »

()2

(يعني اإلستنجاء)  ،قال زكرياء قال مصعب ونسيت العارشة اال أن تكون

املضمضة).
قال النووي  :)3(vمن الفطرة ذهب أكثر العلامء إىل أهنا السنة ،ثم معظم هذه اخلصال
ليست بواجبة عند العلامء ويف بعضها خالف يف وجوبه.

( )1متفق عليه ،البخاري ( ،)5006ومسلم ( ،)566وأيب داود ( ،)53والرتمذي ( ،)4858وابن ماجه ( ،)463وصحيح ابن
ماجه (.)438

( )3رشح مسلم جـ3ص 138حتت رقم (.)566

( )4رواه مسلم ( ،)683وأبوداود ( ،)54والرتمذي ( ،)4686ويف صحيح ابن ماجه (.)430

512

َشرْحُ رِسَالَةُ  :التَّحْقِيقُ واإلِضَاحُ لِكَثِريٍ مِن مَسَائِلِ الْحَجِّ وَاْلعُ ْمرِّة وَالْزِّيَارةِ

ويف صحيح مسلم عن أنس -ريض اهلل عنه -قال :وقت لنا يف قص الشارب وقلم
األظفار ونتف اإلبط وحلق العانة أن ال نرتك ذلك أكثر من أربعني ليلة.......... .
قوله « :ويف صحيح مسلم عن أنس -رضي اهلل عنه -قال :وقت لنا يف قص الشارب
وقلم األظفار ونتف اإلبط وحلق العانة أن ال نرتك ذلك أكثر من أربعني ليلة » (.)1
قال النووي  :)2( vوأما وقت حلقه فاملختار أنه يضبط باحلاجة وطوله فإذا طال حلق
وكذلك الضبط يف قص الشارب ونتف اإلبط وتقليم األظفار وحديث « وقت لنا ...أربعني
ليلة » فمعناه :ال يرتك ترك ًا يتجاوز به أربعني ال أهنم وقت هلم الرتك أربعني ،واهلل أعلم.
وأما تقليم األظفار فسنة ليس بو اجب ويستحب أن يبدأ باليدين قبل الرجلني فيبدأ بمسحة
يده اليمنى ثم الوسطى ثم النبرص ثم اخلنرص ثم اإلهبام ثم يعود إىل اليرسى فيبدأ بخنرصها ثم
بنرصها إىل آخرها ،ثم يعود إىل الرجلني اليمنى فيبدأ بخنرصها وخيتم بخنرص اليرسى واإلبط
واألفضل فيه النتف ملن قوي عليه وحيصل باحللق والنورة.
وقص الشارب فسنة أيض ًا ويستحب أن يبدأ باجلانب األيمن .وإما حد ما يقصه فاملختار
أنه يقص حتى يبدو طرفه الشفة وال نحفه من أصله ومعناه احفوا الشوارب أي احفوا ما طال
عىل الشفتني ،واهلل أعلم.
وقال النووي  :)3( vوأما الشارب فذهب كثري من السلف إىل استئصاله وحلقه بظاهر
قوله  « :واحفوا أهنكوا » وهو قول الكوفيني وذهب كثري منهم إىل منع احللق واإلستئصال
وقــاله مالك وكـان يرى حلقه مثلة ويأمر بأدب فـاعله وكـان يكره أن يؤخذ من أعاله ويذهب

( )1رواه مسلم ( ،)560صحيح ابن ماجه ( ،)468وأبوداود ( ،)6488والرتمذي ( ،)4850والنسائي (.)16
( )4رشح مسلم جـ3ص 168حتت رقم (.)568
( )3رشح مسلم جـ3ص.163
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هؤالء إىل أن اإلحفاء واجلز والقص بمعنى واحد وهو األخذ منه حتى يبدو طرف الشفة
وذهب بعض العلامء إىل التنحري بني األمرين.
ويف الفتح

()1

قال ابن العريب املالكي  :vعندي أن اخلصال اخلمس املذكورة يف هذا

احلديث كلها واجبة فإن املرء لو تركها مل تبق صورته عىل صورة اآلدميني ،فكيف من مجلة

املسلمني ،وقال األلباين v

()2

ويعجبني قول أيب بكر بن العريب وهذا منه فقه دقيق ومن

تعقبه فلم يصبه التوفيق.
وقال األلباين ( :)3( vاهنكوا الشوارب) أي واملراد املبالغة يف قص ما طال عىل الشفة ال
حلق الشارب كله فإنه خالف السنة العملية الثابتة عنه  وهلذا ملا سئل مالك عمن حيفي
شاربه ،قال أرى أن يوجع رضب ًا ،وقال ملن حيلق شاربه « هذه بدعة ظهرت يف الناس » ( )4وهلذا
كان مالك وافر الشارب ،وملا سئل عن ذلك قال عن عامر بن عبداهلل بن الزبري أن عمر « :
كان إذا غضب فتل شاربه ونفخ » ( )5وروى هو وأبو زرعة يف تأرخيه ( )66/1والبيهقي أن
مخسة من الصحابة كانوا يقمون (أي يستأصلون) شوارهبم يقمون مع طرف الشفة ،وسنده
حسن ونحوه يف ابن عساكر (.)6()4/548/0

( )1فتح الباري (.)486/18
( )4آداب الزفاف ص.118
( )3آداب الزفاف ص.148
( )6رواه البيهقي ( ،)151/1انظر الفتح (.)405/18
( )5رواه الطرباين يف الكبري ( )1/6/1بسند صحيح.
( )6قال األلباين يف حاشية صحيح اجلامع الصغري حتت حديث «من مل يأخذ من شاربه فليس منا» رقم ( )6533قال :هذا احلديث
يدل عىل أن املرشوع يف الشارب أن يؤخذ منه بعضه وهو ما طال عىل الشفة وإما أخذه كله كام يفعله بعض الصوفية وغريهم=
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وأخرجه النسائي بلفظ :و اقت لنا رسول اهلل  ،وأخرجه أمحد وأبو داود
والرتمذي بلفظ النسائي ،وأما الرأس فال يرشع أخذ يشء منه عند اإلحرام ال يف
حق الرجال وال يف حق النساء ،وأما اللحية فيحرم حلقها أو أخذ يشء منها يف
مجيع األوقات بل جيب إعفاؤها وتوفريها ملا ثبت يف الصحيحني عن ابن عمر -
ريض اهلل عنهام -قال :قال رسول اهلل « :خالفوا املرشكني؛ وفروا اللحى
وأحفوا الشوارب».
وقال ابن دقيق  vيف رشح العمدة :نعم البداءة بيمنى اليدين ويمنى الرجلني له أصل
وهو (كأنه يعجبه التيمن) وحيتاج من ادعى استحباب تقديم اليد يف القص عىل الرجل إىل
دليل فإن اإلطالق يأبى ذلك.
وقال ابن حجر  vيف الفتح :يمكن أن يأخذ بالقياس عىل الوضوء واجلامع التنظيف.
ومل يثبت حديث يف قصها يف يوم معني إال ما أخرجه البيهقي يف مرسل أيب جعفر الباقر كان
رسول اهلل  يستحب أن يؤخذ من أظفاره وشاربه يوم اجلمعة وله شاهد موصول عن أيب
هريرة ،ولكن قال ابن حجر سنده ضعيف .وقال ابن حجر :وأقر بام وقفت عليه من ذلك ما
أخرجه البيهقي من مرسل أيب جعفر الباقر.
قوله « :وأما اللحية فيحرم حلقها أو أخذ شيء منها يف مجيع األوقات بل جيب
إعفاؤها وتوفريها ملا ثبت يف الصحيحني عن ابن عمر -رضي اهلل عنهما -قال :قال رسول

اهلل  « :خالفوا املشركني؛ وفروا اللحى وأحفوا الشوارب » » رواه البخاري ومسلم (.)1

= فهو كام قال مالك مثله ،وقد وجدت له شاهداً أن حجام ًا أخذ من شارب النبي  أخرجه ابن سعد ( ،)633/1وله عنده
( )666/1شاهد آخر.
( )1رواه البخاري ( ،)5064ومسلم ( ،)456/54والنسائي ( ،)16/1والرتمذي (.)4863
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وأخرج مسلم يف صحيحه عن أيب هريرة -ريض اهلل عنه -قال :قال رسول اهلل
جزوا الشوارب وأرخوا اللحى ،خالفوا املجوس» .وقد عظمت املصيبة يف
ُّ « :
هذا العرص بمخالفة كثري من الناس هذه السنة وحماربتهم ل ِّلحى ورضاهم بمشاهبة
الكفار والنساء والسيام من ينتسب إىل العلم والتعليم فإنا هلل وإنا إليه راجعون،
ونسأل اهلل أن هيدينا وسائر املسلمني ملوافقة السنة والتمسك هبا ،والدعوة إليها،
وإن رغب عنها األكثرون ،وحسبنا اهلل ونعم الوكيل ،وال حول وال قوة إال باهلل
العيل العظيم.
قوله « :وأخرج مسلم يف صحيحه عن أبي هريرة -رضي اهلل عنه -قال :قال رسول اهلل
 « :جزُّوا الشوارب وأرخوا اللحى ،خالفوا اجملوس » » (.)1
ورواية أخرى « من مل يأخذ من شاربه فليس منا » ( )2قال النووي  :)3( vفحصل مخس
روايات اعفوا وأوفوا وأرخوا وأرجوا ووفروا ومعناها كلها تركها عىل حاهلا هذا هو الظاهر
من احلديث الذي تقتضيه الفاظه وهو الذي قاله مجاعة من أصحابنا وغريهم من العلامء.
وقال القايض عياض  :vيكره حلقها وقصها وحتريقها ،أما األخذ من طوهلا وعرضها
فحسن وتكره الشهرة يف تعظيمها كام تكره يف قصها وجزها وقد اختلف السلف هل لذلك
حد؟ فمنهم من مل حيدد شيئ ًا يف ذلك إال أنه ال يرتكها حلد شهرة ويأخذ منها وكره مالك طوهلا
جد ًا ومنهم من حدد بام زاد عىل القبضة ف يزال ،واملختار ترك اللحية عىل حاهلا وإن ال يتعرض

( )1رواه مسلم ( ،)468/55وأمحد ( ،)365/4والبيهقي يف الكربى (.)158/1
( )4صحيح اجلامع الصغري ( ،)65/33رواه أمحد والنسائي والرتمذي.
( )3رشح مسلم جـ3ص 163حتت رقم (.)688
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هلا بتقصري يشء أص ً
ال واملختار من الشارب ترك اإلستئصال واإلقتصار عىل ما يبدو به طرف
الشفة.
وقال( )1وأما إعفاء اللحية وقد ذكر العلامء يف اللحية عرش خصال مكروهة بعضها أشد
قبح ًا من بعض:
إحداها :خضاهبا بالسواد ال لغرض اجلهاد.
الثانية :خضاهبا بالصفرة تشبيه ًا بالصاحلني ال إلتباع السنة.
الثالثة :تبيضها بالكربيت أو غريه إستعجاالً للشيخوخة ألجل الرياسة والتعظيم وإهيام أنه
من املشايخ.
الرابعة :نتفها أو حلقها أول طلوعها إيثار ًا للمرودة وحسن الصورة.
اخلامسة :نتف الشيب.
السادسة :تصفيفها طاقة فوق طاقة تصنع ًا ليستحسنه النساء وغريهن.
السابعة :الزيادة فيها والنقص منها بالزيادة يف شعر العذراء من الصدغني أو أخذ بعض
العذار يف حلق الرأس ونتف جانبي العنفقة وغري ذلك.
الثامنة :ترسحيها تصنع ًا ألجل الناس التاسعة ،تركها شعثه ملبدة إظهار ًا للزهادة وقلة
املباالة بنفسه.
العارشة :النظر إىل سوادها وبياضها إعجاب ًا وخيالء وغرة الشباب وفخر ًا باملشيب وتطاوالً
عىل الشباب.
احلادية عرشة :عقدها وظفرها.
( )1رشح مسلم جـ3ص .168
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الثانية عرشة :حلقها إال إذا نبت للمرأة حلية فيستحب هلا حلقها ،واهلل أعلم.
وقال األلباين  )1( vحلق اللحى ويف ذلك عدة خمالفات:
أ .تغيري خلق اهلل وقال تعاىل يف حق الشيطان [ﮰ ﮱ ﯓ
ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ] ]النساء .[116 :فهذا نص رصيح
يف أن تغيري خلق اهلل بدون أذن منه تعاىل إطاعة ألمر الشيطان وعصيان للرمحن.
ب .خمالفة أمره  وهو قوله « اهنكوا الشوارب واعفوا عن اللحى » البخاري ومسلم.
ومن املعلوم أن األمر يفيد الوجوب إال لقرينة ،والقرينة هنا املؤكدة للوجوب وهو:
 .1التشبه بالكفار ،قال  « :جزوا الشوارب وأرخوا اللحى خالفوا املجوس » ويؤيد
اجلواب أيض ًا.
 .2التشبه بالنساء  « :لعن رسول اهلل  املتشبهني من الرجال بالنساء و املتشبهات من
النساء بالرجال » (.)2
وقال يف هامشه :ومما ال ريب فيه عند من سلمت فطرته وحسنت طويته أن كل دليل من
هذه األدلة األربعة كاف إلثبات وجوب إعفاء اللحية وحرمة حلقها ،ولذلك قال شيخ
اإلسالم ابن تيمية  :vوحيرم حلق حليته ،كذا يف الكواكب الدراري وروي ابن عساكر عن
عمر بن عبدالعزيز أن حلق اللحية مثلة ،وقال :أن رسول اهلل  هنى عن امل ُثلة(.)3

( )1آداب الزفاف ص.110
( )4رواه البخاري (.)5005
( )3الكواكب الدراري ( ،)4/181/1وروي ابن عساكر (.)4/181/13
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ثم يلبس الذكَر إزار ًا وردا ًء ويستحب أن يكونا أبيضني نظيفني ،ويستحب أن
ٍ
حيرم يف نعلني؛ لقول النبي « :وليحرم أحدكم يف ٍ
إزار ورداء ونعلني» [أخرجه
اإلمام أمحد -رمحه اهلل.]-
َر إزاراً ورداءً ويستحب أن يكونا أبيضني نظيفني ،ويستحب أن
قوله « :ثم يلبس الذك
حيرم يف نعلني؛ لقول النيب  « :وليحرم احدكم يف إزارٍ ورداءٍ ونعلني »

[أخرجه اإلمام أمحد -

رمحه اهلل.)1(» .]-
ورواية ابن عمر :cأن رج ً
ال قال يا رسول اهلل ما يل َبس املحرم من الثياب؟ قال رسول
اهلل  « :ال يلبس ال هقمص وال العامئم وال الَّساويالت وال الربانس وال ِ
اخلفاف إال أحد ال
ه َ
َ
ر
مسه زعفران
جيد نعلني فليل َبس هخ رفني وليقطعهام أسفل من الكعبني وال تلبسوا من الثياب شيئ ًا ر
أو ورس » ( ،)2ورواية أخرى « من مل جيد نعلني فليلبس ّ
اخلفني وليقطعهام أسفل من الكعبني »
( ،)3ورواية جابر « من مل جيد نعلني فليلبس خ ّفني ،ومن مل جيد إزار ًا فليلبس رساويل » (« ،)4
وال تنتقب املرأة وال تلبس القفآزين » (.)5
قال النووي  :)6( vالترصيح بام ال يلبس أوىل ألنه منحرص ،وأما امللبوس اجلائز للمحرم
فغري منحرص ،وأمجع العلامء عىل أنه ال جيوز للمحرم لبس يشء من هذه املذكورات وأنه نبه
بالقميص والرساويل عىل مجيع ما يف معنامها وهو ما كان حميط ًا أو خميطاً معموالً عىل قدر البدن

( )1أخرجه أمحد ( ،)364/4وابن خزيمة ( ،)4681ومتام الرواية «فإن مل جيد نعلني فليلبس خ افني وليقطعهام أسفل من الكعبني».
( )4رواه البخاري ( ،)1564ومسلم ( ،)4803وأبو داود ( ،)1046والنسائي ( ،)1046وابن ماجه (.)4646
( )3رواه مسلم ( ،)4805والنسائي ( ،)4665وابن ماجه (.)4634
( )6رواه البخاري ( ،)1061وعند مسلم ( ،)4806والرتمذي ( ،)036والنسائي ( ،)4688وابن ماجه (.)4631
( )5رواه البخاري ( ،)1030والرتمذي ( ،)033النسائي ( ،)133/5وأبوداود (.)1045
( )6رشح مسلم جـ8ص 316حتت رقم (.)4803
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أو قدر عضو منه كاجلوش والتبان والقفاز وغريها ونبه  بالعامئم والربانس عىل كل ساتر
للرأس خميط ًا كان أو غريه حتى العصابة فإهنا حرام ،فإن احتاج إليها لشجة أو صداع أو غريمها
شدها ولزمته الفدية ونبه  باخلف ًاف عىل كل ما ساتر للرجل من مداس ومججم وجورب
الرجال.
وغريها ،وهذا كله حكم ّ
وأما املرأة فيباح هلا سرت مجيع بدهنا بكل ساتر من خميط وغريه إال سرت وجهها فإنه حرام
بكل أساتر ويف سرت يدهيا بالقفازين خالف للعلامء ،ونبه  بالورس والزعفران عىل ما يف
معنامها وهو الطيب فيحرم عىل الرجل واملرأة مجيع ًا يف اإلحرام مجيع أنواع الطيب واملراد ما
يقصد به الطيب.
رواية عن ابن عمر cأنه سمع رسول اهلل  « هنى النساء يف إحرامهن عن ال هقفازين
والنِّقاب وما مس الورس والزعفران من ال ِّثياب ولتلب س بعد ذلك ما أحبت من ألوان الثياب
معصفر ًا أو خز ًا أو حلي ًا أو رساويل أو قميص ًا أو خف ًا » (.)1
قال ابن حزم  :)2( vفإن كانت امرأة فلتلبس ماشاءت إال أهنا ال تنتقب أصالً ،لكن أما
أن تكشف وجهها ،وأما أن تسدل عليه ثوب ًا من فوق رأسها ،وال حيل هلا أن تلبس شيئ ًا صبغ
كله أو بعضه بورس أو زعفران وال أن تلبس قفازين يف يدهيا وهلا أن تلبس اخلف ًاف واملعصفر،
فإن مل جيد الرجل إزار ًا فليلبس الرساويل كام هي ،وإن مل جيد نعلني فليقطع خفيه حتت الكعبني
والبد ويلبسهام كذلك.

( )1رواه أبو داود ( ،)1046وأمحد ( ،)164/11والبيهقي يف الكربى ( ،)68/5واحلاكم يف املستدرك (.)606/1
( )4املحىل جـ5ص.63
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قال ابن رشد  :)1( vاختلفوا فيمن مل جيد غري الرساويل هل له لباسها؟ فقال مالك وأبو
حنيفة ال جيوز له لباس الرساويل وإن لبسها افتدى ،وقال الشافعي والثوري وأمحد وأبو ثور
وداود ال يشء عليه إذا مل جيد إزار ًا .وعمدة مذهب مالك ظاهر حلديث ابن عمر cاملتقدم
قال :ولو كان يف ذلك رخصة إلستثناها رسول اهلل  كام استثنى يف لبس اخلفني.
وعمدة الطائفة الثانية :حديث ابن عباس « cالَّساويل ملن مل جيد اإلزار ،واخلف ملن مل
جيد النعلني » (.)2
ومجهور العلامء عىل إجازة لباس اخلفني مقطوعني ملن مل جيد النعلني ،قال أمحد :جائز ملن مل
جيد النعلني أن يلبس اخلفني غري مقطوعني أخذ ًا بمطلق حديث ابن عباس.c
وقال عطاء عن قطعهام فساد واهلل ال حيب الفساد.
واختلفوا فيمن لبسهام مقطوعني مع وجود النعلني فقال مالك عليه الفدية ،وبه قال أبو
ثور ،وقال أبو حنيفة ال فدية عليه والقوالن عن الشافعي.
وقال النووي  :)3( vورواية ابن عباس وجابر « :cمن مل جيد نعلني فليلبس خفني »،
ومل يذكر قطعهام واختلف العلامء يف هذين احلديثني فقال أمحد جيوز لبس اخلفني بحاهلام وال
جيب قطعهام ،وكان أصحابه يزعمون نسخ حديث ابن عمر cاملرصح بقطعهام ،وزعموا
أن قطعهام إضاعة مال ،وقال مالك وأبو حنيفة والشافعي ومجاهري العلامء :ال جيوز لبسهام إال
بعد قطعهام أسفل من الكعبني حلديث ابن عمر.c

( )1بداية املجتهد جـ1ص.506
( )4رواه البخاري ( ،)1061ومسلم.
( )3رشح مسلم جـ0ص.315
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قالوا :حديث ابن عباس وجابر مطلقان .فيجب محلهام عىل املقطوعني حلديث ابن عمر ا
فإن
املطلق حيمل عىل املقيد والزيادة من الثقة مقبولة ،وقوهلم أنه إضاعة مال ليس بصحيح
واإلضاعة إنام تكون فيام هنى عنه وإما ما ورد الرشع به فليس بإضاعة املال بل حق جيب
اإلذعان له ،واهلل أعلم( ،)1ثم اختلف العلامء يف البس اخلفني لعدم النعلني هل عليه فدية أم ال؟
فقال مالك والشافعي ومن وافقهام اليشء عليه ألنه لو وجبت فدية لبينها  ،وقال أبو
حنيفة وأصحابه عليه الفدية كام إذا احتاج إىل حلق الرأس حيلقه ويفدى ،واهلل أعلم(.)2
قال ابن القيم يف الزاد :أنه  رخص يف لبس اخلفني عند عدم النعلني ومل يذكر الفدية،
ورخص يف حلق الرأس مع الفدية ،وكالمها حمظور بدون العذر ،والفرق بينهام (أن أذى
الرأس رضورة خاصة ال تعم فهي رفاهية للحاجة وأما لبس اخلفني عند عدم النعلني فبدل
يقوم مقام املبدل ،واملبدل هو النعل ال فدية فال فدية يف بدله وحلق الرأس فليس ببدل.
وأنه أمر البس اخلفني بقطعهام أسفل من كعبيه يف حديث ابن عمر cفاختلف الفقهاء
يف هذا القطع هل هو واجب عىل قولني:
أحدمها :أنه واجب وهذا قول الشافعي وأيب حنيفة ومالك والثوري وإسحاق وابن املنذر
وإحدى الروايتني عن أمحد.
الثاين :أنه ليس بواجب وهو أصح الروايتني عن أمحد ويروى عن عيل بن أيب طالب وهو
قول أصحاب ابن عباس وعطاء وعكرمة ،وهذه الرواية أصح ملا يف الصحيحن عن ابن عباس

والرد قاله اإلمام البغوي يف رشح السنة حتت رقم ( )1688جـ6ص.385
( )1وبنفس القول ا
( )4وقال البغوي يف رشح السنة جـ6ص :385فلو لبس قبل القطع فعليه الفدية ،لبس الرساويل مع وجود اإلزار فإن فعل فعليه
الفدية ،فإن مل جيد اإلزار جيوز له اللبس عند أكثر أهل العلم وال فدية عليه.
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أنه سمع النبي  خيطب بعرفات ،ومن مل جيد نعلني فليلبس خفني ،فأطلق االذن ومل يشرتط
القطع وال فتق.
فدل هذا عىل أن هذا اجلواز مل يكن رشع باملدينة ،وإن الذي رشع باملدينة هو لبس اخلف
املقطوع ،ثم رشع بعرفات لبس اخلف من غري قطع.
وإن قيل :نحمل املطلق عىل املقيد ،وقد أمر يف حديث ابن عمرcبالقطع.
فاجلواب من وجهني :أن قوله يف حديث ابن عمر( cوليقطعهام) قد قيل أنه مدرج من
كالم نافع ،ويدل عىل هذا أن ابن عمرcكان يفتي بقطعهام للنساء ،فأخربته صفية بنت أيب
عبيد عن عائشة « :dأن رسول اهلل  رخص للمحرم أن يلبس اخلفني وال يقطعهام،
قالت صفية فلام أخربته هبذا رجع » (.)1
والثاين :وعمرو بن دينار روى احلديثني مع ًا ثم قال :انظروا ُّأهيام كان قبل ،وهذا يدل عىل
أهنم علموا نسخ األمر بحديث ابن عباس.c
فإن النبي  سوى بني الرساويل وبني اخلف يف لبس كل منهام عند عدم اإلزار والنعل
ومل يأمر بفتق الرساويل ال يف حديث ابن عمر وابن عباس وال غريمها ،وهلذا كان مذهب
األكثرين أنه يلبس الرساويل بال فتق عند عدم اإلزار ،فكذلك اخلف يلبس وال يقطع وال فرق
بينهام.
ومن اشرتاط القطع يف اخلف خالف القياس مع خمالفته النص املطلق باجلواز.
حج قال شيخنا وهو الصحيح
قال شيخنا :وأفتى به جدي أبو الربكات يف آخر عمره ملا ّ
ألن املقطوع لبسه أصل ال بدل.
( )1رواه أبو داود (( ،)1040والصفية هذه زوجة ابن عمر).
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وقال شيخنا :فأبو حنيفة فهم حديث ابن عمر أن املقطوع لبسه أصل ال بدل فجوز لبسه
مطلق ًا وهذا فهم صحيح ،وقوله يف هذا أصح من قول الثالثة ،والثالثة فهموا منه الرخصة يف
لبس الرساويل عند عدم اإلزار واخلف عند عدم النعل ،وهذا فهم صحيح وقوهلم يف هذا
أصح من قوله وأمحد فهم من النص املتأخر لبس اخلف صحيح ًا بال قطع عند عدم النعل وإن
ذلك ناسخ لألمر بالقطع وهذا فهم صحيح ،وقوله يف ذلك أصح األقوال.
وإجياب الفدية ضعيف يف النص والقياس ،فإن النبي  ذكر البدل ومل يأمر يف يشء منها
بالفدية مع احلاجة إىل بياهنا ،وتأخري البيان عن وقت احلاجة ممتنع فكسوته عن إجياهبا مع شدة
احلاجة إىل بيانه لو كان واجب ًا دليل عىل عدم الوجوب ،وأما القياس فضعيف جد ًا.
فاحلاجة إىل ذلك عامة وملا احتاج إليه العموم ومل خيطر عليهم ومل يكن عليهم فدية بخالف
ما حيتاج إليه ملرض أو برد و هلذا رخص النبي  للنساء يف اللباس مطلق ًا بال فدية وهنى عن
النقاب والقفازين فإن املرأة ملا كانت كلها عورة وهي حمتاجة إىل سرت بدهنا مل يكن عليها يف سرت
بدهنا فدية وكذلك حاجة الرجال إىل الرساويالت واخلفاف هي عامة إذا مل جيدوا اإلزار
والنعال ،وابن عمر مل يبلغه حديث الرخصة مطلق ًا أخذ بحديث القطع حتى أخربته صفية
زوجته عن عائشة.d
ومما يبني أن النبي  أرخص يف اخلفني بال قطع بعد أن منع منهام ،فمدار املسألة عىل
ثالث نكت:
أحدها :أن رخصة البدلية إنام رشعت بعرفات ومل ترشع قبل.
والثانية :أن اخلف املقطوع كالنعل أصل ال أنه بدل ،واهلل أعلم.
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قال ابن تيمية  :)1( vوجيوز أن حيرم يف مجيع أجناس الثياب املباحة ،والسنة أن حيرم يف
إزار ورداء سواء كانا خميطني أو غري خميطني بإتفاق األئمة ولو أحرم يف غريمها جاز.
واألفضل أن حيرم يف نعلني أن تيرس ،فإن مل جيد نعلني لبس خفني وليس عليه أن يقطعهام
دون الكعبني فإن النبي  أمر بالقطع أوالً ثم رخص بعد ذلك يف عرفات.
وهلذا كان الصحيح أنه جيوز أن يلبس مادون الكعبني ،سواء كان واجد ًا للنعلني أو فاقد ًا
هلام .وإذا مل جيد النعلني وال مايقوم مقامهام فله أن يلبس اخلف وال يقطعه ،وكذلك إذا مل جيد
إزار ًا فإنه يلبس الرساويل وال يفتقه هذا أصح قويل العلامء.
وكذلك جيوز أن يلبس كل ما كان من جنس اإلزار والرداء فله أن يلتحف بالقباء واجلبة
والقميص ويتغطى به بإتفاق األئمة عرض ًا ويلبسه مقلوب ًا جيعل أسفله أعاله ويتغطى باللحاف
وغريه ،ولكن ال نعطى رأسه إال حلاجة .وكذلك ال يلبس ما كان يف املعنى اخلف كاملوق
واجلورب ،وال يلبس ما كان من معنى الرساويل كالتبان ونحوه ،وله أن يعقد ما حيتاج إىل
عقده كاإلزار ومهيان النفقة والرداء ال حيتاج إىل عقده ،فال يعقده فإن احتاج إىل عقده ففيه
نزاع واألشبه جوازه حينئذ ،وليس عىل حتريم ذلك دليل إال مانقل عن ابن عمر أنه كره عقد
الرداء(.)2

( )1جمموع الفتاوى جـ46ص.61
( )4رواه الشافعي يف املسند رقم ( )568ويف رشح السنة للبغوي حتت رقم ( ،)1688ويف جـ6ص 384قال البغوي يف رشح السنة
(وال بأس باهليامن) طاف ابن عمر وقد حزم عىل بطنه بثوب ،ومسند الشافعي رقم ( )565عن طاوس قال« :رأيت ابن عمر
يسعى بالبيت وقد حزم عىل بطنه بثوب» قال نافع( :مل يكن ابن عمر عقد الثوب عليه إنام غرز طرفيه عىل إزاره) مسند الشافعي
(( ،)566واهليامن) :املنطقة ،والتكة :وهو يستعمل حلفظ دراهم املرء يف سفره.
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وأما الرأس فال يغطيه إال بمخيط وال غريه ،وله أن يستظل حتت السقف والشجر ويستظل
يف اخليمة ونحوه ذلك بآتفاقهم.
قال الصنعاين  :)1( vوالظاهر أنه (حديث ابن عباس) ناسخ حلديث ابن عمر بقطع
اخلفني ألنه قال بعرفات يف وقت احلاجة.
وقال الشنقيطي  :)2( vفأظهر األقوال دلي ً
ال أنه ال جيوز لبس اخلفني إال يف حالة عدم
وج ود النعلني وإن قطعهام حتى يكونا أسفل من الكعبني البد منه ،وإن لبس الرساويل جائز
للمحرم الذي مل جيد إزار ًا خالف ًا ملن ذهب إىل غري ذلك.
وقال( :)3وأظهر قويل أهل العلم عندي أن لبس اخلف املقطوع مع وجود النعل تلزم به
الفدية ،واهلل أعلم.
وأيد الشوكاين يف النيل وا بن دقيق العيد يف رشح العمدة هذا القول كالمها يف باب مايلبس
املحرم .ومال إليه احلافظ( )4ويف الفدية قال ( والظاهر من احلديث أنه ال فدية عىل من لبسهام
إذا مل جيد النعلني ،ولو وجبت لبسها النبي  ألنه وقت احلاجة) وأيد هذا القول الشوكاين.
واستحباب كوهنام أبيضني :حلديث ابن عباسcقال :قال رسول اهلل  « :البسوا من
ثيابكم البياض فإهنا من خري ثيابكم ،وكفنوا فيها موتاكم » ( .)5وقوله  « :وال تلبسوا من
مس هه زعفران أو ورس ».
الثياب شيئ ًا ر
( )1سبل السالم جـ4ص.666
( )4أضواء البيان جـ5ص.468
( )3أضواء البيان جـ5ص.404
( )6يف الفتح حتت رقم (.)1564
( )5رواه الرتمذي ( ،)666وأبو داود (،)3068صحيح ابن ماجه (.)3436
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قال ابن حجر  :)1( vالورس نبت أصفر طيب الريح يصبغ به ،قال ابن العريب :ليس
الورس بطيب ولكنه نبه به عىل اجتناب الطيب وما يشبه يف مالئمة الشم ،فيؤخذ منه حتريم
أنواع الطيب عىل املحرم.
وقال ابن القيم  vيف الزاد :احلكم الثاين أنه منعه من الثوب املصبوغ بالورس والزعفران
وليس هذا لكونه طيب ًا فإن الطيب يف غري الورس والزعفران أشد وألنه خصه بالثوب دون
البدن.
()2
مسه) حتريم ما يصبغ كله أو بعضه لكنه البد عند
وقال الشوكاين  : vوقوله ( ّ

اجلمهور من أن يكون للمصبوغ رائحة فإن ذهبت جاز لبسه خالف ًا للاملك.
قال الشنقيطي  :)3( vمن ذلك استعامل املحرم الطيب يف بدنه أو ثيابه ،والطيب هو ما
يتطيب به ،واألصل يف منع استعامل الطيب للمحرم يف حديث ابن عمر من هنيه  عن لبس
مامسه الزعفران والورس من الث ياب يف اإلحرام وما قدمنا من حديث الذي وقع عن راحلته
فأوقصته فامت فأمر النبي  « أن يغسل بامء وسدر ،وال يمس طيب ًا » ( ،)4ويف رواية (ال
تقربوه طيب ًا) ،وقوله (فإنه يبعث يوم القيامة ملبي ًا) دليل عىل أن علة منع ذلك الطيب كونه
حمرم ًا ملبي ًا.

( )1فتح الباري جـ3ص.515
( )4نيل األوطار جـ3ص 366حتت رقم (.)1086
( )3أضواء البيان جـ5ص.466
( )6رواه مسلم (.)66،183
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قال ابن تيمية  :)1( vومما ينهى عنه املحرم أن يتطيب بعد اإلحرام يف بدنه أو ثيابه أو
يتعمد شم الطيب ،وأما الدهن يف رأسه أو بدنه بالزيت والسمن ونحوه إذا مل يكن فيه طيب
ففيه نزاع مشهور وتركه أوىل.
وأما حديث صفوان بن يعىل بن أمية عن أبيه  قال :جاء رجل إىل النبي  وهو
باجلعرانة عليه جبة وعليها خلوق أو قال أثر صفرة فقال :كيف تأمرين أن أصنع يف عمريت قال:
وأنزل عىل النبي  الوحي فسرت بثوب ،فلام رسي عنه قال « :أين السائل عن العمرة أغسل
عنك أثر الصفرة أو قال :أثر اخللوق واخلع عنك جبتك وأصنع يف عمرتك ما أنت صانع يف
حجك » ( ،)2ويف رواية أخرى « أما الطيب الذي بك فأغسله ثالث مرات وأما اجلبة فأنزعها »
ّ
(.)3
قال النووي  :)4( vوإن ما أصابه طيب ناسي ًا أو جاه ً
ال ثم علم وجبت عليه املبادرة إىل
إزالته وإن ما أصابه يف إحرامه طيب ناسي ًا أو جاه ً
ال ال كفارة عليه وهذا مذهب الشافعي ،وبه
قال عطاء والثوري وإسحاق وداود وقال مالك وأبو حنيفة واملزين وأمحد يف أصح الروايتني
عنه عليه الفدية لكن الصحيح من مذهب مالك أنه إنام جتب الفدية عىل املتطيب ناسي ًا أو
جاه ً
ال إذا طال لبثه عليه ،واهلل أعلم.

( )1جمموع الفتاوى جـ46ص.65
( )4رواه مسلم (.)4868
( )3رواه مسلم (.)4864
( )6رشح مسلم جـ0ص.310
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وقوله ( واخلع جبتك) دليل ملالك وأيب حنيفة والشافعي واجلمهور أن املحرم إذا صار
عليه خميط ينزعه وال يلزمه مشقة ،وقال الشعبي والنخعي الجيوز نزعه لئال يصري مغطي ًا رأسه
بل يلزمه شقة وهذا مذهب ضعيف.
وقوله  « أما الطيب الذي بك فأغسله ثالث مرات » إنام أمر بالثالث مبالغة يف إزالة
لونه ورحيه والواجب اإلزالة فإن حصلت بمرة كفت ومل جتب الزيادة ولعل الطيب الذي كان
عىل هذا الرجل كثري ًا ويؤيده قوله متضمخ ،قال القايض :حيتمل أنه قال له ثالث مرات أغسله
فكرر القول ثالث ًا والصواب ما سبق.
وقال الشنقيطي  )1( vبعد ذكر أقوال العلامء يف الطيب :واعلم أن األئمة األربعة جممعون
عىل منع الطيب للمحرم يف اجلملة إال أهنم اختلفوا يف أشياء كثرية إختالف ًا من نوع اإلختالف
يف حتقيق املناط فيقول بعضهم مث ً
ال الرحيان والياسمني كالمها طيب.
فيخالفه اآلخر ويقول :ومناط التحريم ليس موجود ًا فيهام ألهنام ال يتخذ منهام الطيب
فليسا بطيب .واعلم أهنم متفقون عىل لزوم الفدية يف إستعامل الطيب .وال دليل من كتاب وال
سنة عىل أن من استعمل الطيب وهو حمرم يلزمه الفدية ولكنهم قاسوا الطيب عىل حلق الرأس
املنصوص عىل الفدية فيه إن وقع لعذر يف آية [ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ ﯰ
ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ ﯵ] ]البقرة.[166 :
وأظهر أقوال أهل العلم :الفدية الالزمة كفدية األذى وهي عىل التخيري املذكور يف اآلية
ألهنا هي حكم األصل املقيس عليه واملــقرر يف األصــول أنه البد من إتــفـاق الـــفـرع املــقيس

( )1أضواء البيان جـ5ص.388

الْفَصْلُ الْثَّالِثُ :فيمَا يَ ْفعَلُهُ الْحَاجُّ عِ ْندَ وُصٌولِهِ إِىل الْمِيقَاتِ

522

.........................................................................................
واألصل املقيس عليه يف احلكم إن كان التطيب أو اللبس لعذر ألن اآلية نزلت يف العذر ،وقد
قدمنا أنه هو الصحيح من مذهب الشافعي مطلق ًا كان لعذر أو غريه وهو أيض ًا مذهب مالك
وأمحد.
فتحصيل :أن مذاهب األئمة األربعة متفقون عىل أن فدية الطيب وتغطية الرأس واللبس
وتقليم األظافر كفدية حلق الرأس املنصوصة يف آية الفدية.
وقال( )1للبس املعصفر :وهبذا كله تعلم أن التحقيق منع لبس املعصفر وظاهر النصوص
اإلطالق سواء كان يف اإلحرام أو غريه ،ومج ع بعض العلامء بني األحاديث الدالة عىل منع لبس
املعصفر مطلق ًا عند مسلم وبني حديث أيب داود الدال عىل إباحته للنساء يف اإلحرام بأن
األحاديث املنع إنام هي بالنسبة للرجال وحديث اجلواز بالنسبة إىل النساء فيكون ممنوع ًا
للرجال جائز ًا للنساء وتتفق األحاديث.
وممن ا عتمد هذا اجلمع الرتمذي يف سننه ،وأشار النووي يف رشح مسلم ويدل هلذا اجلمع ما
رواه أبوداود « يا عبداهلل ما فعلت الربطة؟ فأخربته فقال :إال كسوُتا بعض أهلك فإنه ال بأس
به للنساء » (.)2
والظاهر أن العصفر ليس بطيب للنساء فأبح للنساء ومنع للرجال كاحلرير وخاتم الذهب،
واهلل أعلم.
فأتضح أن الظاهر بحسب الدليل أن املعصفر ال حيل لبسه للرجال وحيل للنساء ألن الظاهر
أحاديث الــنهى عنه الــعموم وكـونه من ثياب الكـفار قرينة عىل الـتعميم إال أن أحاديث النهي

( )1أضواء البيان جـ5ص.383
( )4رواه أبوداود (.)6866
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ختصص باألحاديث املتقدمة املرصحة بجواز للنساء.
قال ابن تيمية  :)1( vوليس للمحرم أن يلبس شيئاً مما هنى النبي  عنه إال حلاجة،
فليلبس قدر احلاجة فإذا استغنى عنه نزع وعليه أن يفتدى إما بصيام ثالثة أيام وإما بنسك شاة
أو بإطعام ستة مساكني ،وهذه الفدية جيوز أن خيرجها إذا احتاج إىل فعل املحظور قبله وبعده
وجيوز أن يذبح النسك قبل أن يصل إىل مكة وبصوم األيام الثالثة متتابعة إن شاء ومتفرقة إن
شاء فإن كان له عذر آخر فعلها وإال عجل فعلها.
وإذا لبس ثم لبس مرار ًا ومل يكن أدى الفدية أجزأته فدية واحدة يف أظهر قويل العلامء.
وقال بعض العلامء إذا كان املنهيات يف جملس واحد فعليه فدية مرة واحدة ،وإذا كان يف
جملسني خمتلفتني فعليه لكل واحد فدية ،ولكن رجح الشنقيطي( )3بفدية واحدة أي بمثل ما يف
آخر ما قاله فيه ابن تيمية رمحه اهلل تعاىل.

الْحِكْمَةُ يف تَحْرِيمِ الْلِّبَاس الْ َم ْذكُور على الْمُحْرِمْ
قال النووي  :)3( vواحلكمة يف حتريم اللباس املذكور عىل املحرم ولباسه اإلزار والرداء
أن يبعد عن الرتفة ويتصف بصفة اخلاشع الذليل وليتذكر أنه حمرم يف كل وقت فيكون أقرب
إىل كثرة أذكاره وأبلغ من مراقبته وصيانته لعبادته وإمتناعه من ارتكاب املحظورات وليتذكر به
املوت و لباس األكـفـان ،ويـتذكـر الــبعث يوم الـقيـامة والـناس حفاة عراة مهطعني إىل الداعي
( )1جمموع الفتاوى جـ46ص.63
( )4أضواء البيان جـ5ص.400
( )3رشح مسلم جـ0ص.316
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واحلكمة من حتريم الطيب والنساء أن يبعد عن الرتفة وزينة الدنيا ومالذها وجيتمع مهه ملقاصد
اآلخرة.
وقال الشيخ العثيمني  :)1( vواحلكمة أن الطيب يعطي اإلنسان نشوة ،وربام حيرك
شهوته ويلهب غريزته وحيصل بذلك فتنة له ،واهلل تعاىل يقول [ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ
ﭞ ﭟ ﭠ] ]البقرة .[168 :ثم أنه قد ينسيه ماهو فيه من العبادة ،فلذلك هنى عنه.
وقال( )2يف اإلحرام يف اإلزرار والرداء األبيضني :أنام كانت عىل هذا الوجه من أجل إتفاق
الناس عىل هذا اللباس حتى ال يفخر أحد عىل أحد ،ألنه لو أطلق العنان للناس لتفاخروا
وصار هذا يلبس ثوب ًا مجي ً
ال جد ًا وهذا ثوب ًا رديئ ًا واختلف الناس ومل تظهر الوحدة اإلسالمية،
وصار بع ض الناس إذا رأى الذي يفوق ثيابه إشتغل قلبه وقال كيف هذا عليه كذا وأنا عيل كذا
ثم ربام ذهب يستدين ليلبس مثل ما يلبس الغري وهلذا كان الناس يف لباس اإلحرام عىل حد
سواء وهلذا ال ينبغي لإلنسان أن يغايل يف ثياب اإلحرام بل يكون من جنس الناس.

  

( )1الرشح املمتع جـ8ص.158
( )4الرشح املمتع جـ8ص.85

632

َشرْحُ رِسَالَةُ  :التَّحْقِيقُ واإلِضَاحُ لِكَثِريٍ مِن مَسَائِلِ الْحَجِّ وَاْلعُ ْمرِّة وَالْزِّيَارةِ


ت من الْثِّيَابِ
م بِمَا شَاَء ْ
حرُ َ
ن تَ ْ
يَجُو ُز لِلْ َم ْرأَةِ أَ ْ
وأما املرأة فيجوز هلا أن حترم فيام شاءت من أسود أو أخرض أو غريمها مع احلذر
من التشبه بالرجال يف لباسهم...................................................... ،
قوله « :وأما املرأة فيجوز هلا أن حترم فيما شاءت من أسود أو أخضر أو غريهما ».
لرواية ابن عمرcأنه سمع النبي  « :هنى النساء يف إحرامهن عن القافزين والنقاب
وما مس الورس والزعفران من الثياب ولتلبس بعد ذلك ما أحبت من ألوان الثياب معصفر ًا أو
حلي ًا أو رساويل أو قميص ًا أو خف ًا»(.)1
ويف معلقات البخاري( )2قال :ولبست عائشةdالثياب املعصفرة -وهي حمرمة -وقالت:
ال تلثم وال تتربقع وال تلبس ثوب ًا بورس وال زعفران ومل تر عائشة بأسا باحليل والثوب األسود
واملورد :أي ما صبغ عىل لون
واملورد واخلف للمرأة ،وقال إبراهيم :البأس أن يبدل ثيابه.
ّ
الورد(.)3
قوله« :مع احلذر من التشبه بالرجال يف لباسهم» لقوله « :لعن رسول اهلل 
املتشبهني من الرجال بالنساء» (.)4

( )1رواه أبو داود ( ،)1281ويف صحيح أيب داود (.)1118
( )8فوق رقم (.)1111
( )3فتح الباري جـ3ص.112
( )1رواه البخاري ( ،)1221والرتمذي ( ،)8331صحيح ابن ماجه (.)1155
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لكن ليس هلا أن تلبس النقاب والقفازين حال إحرامها ،ولكن تغطي وجهها
وكفيها بغري النقاب والقفازين ،ألن النبي  هنى املرأة املحرمة عن لبس النقاب
والقفازين ،وأما ختصيص بعض العامة إحرام املرأة يف األخرض أو األسود دون
غريمها فال أصل له.
ويف رواية « لعن اهلل املتشبهات من النساء بالرجال واملتشبهني من الرجال بالنساء» (،)1
ورواية «لعن اهلل املخنثني من الرجال واملرتجالت من النساء» ( ،)2ورواية «لعن اهلل الرجل
يلبس لبسة املرأة ،واملرأة تلبس لبسة الرجل» (.)3
قوله« :لكن ليس هلا أن تلبس النقاب والقفازين حال إحرامها».
وال تنتقب املرأة املحرمة وال تلبس القفازين(.)4
قوله« :ولكن تغطي وجهها وكفيها بغري النقاب والقفازين .»...
عن فاطمة بنت املنذر أهنا قالت« :كنا نخمر وجوهنا ونحن حمرمات ونحن مع أسامء بنت
أيب بكر الصديق».
قال األلباين  )5( vصحيح وأتى بشواهد منها رواية فاطمة بنت املنذر عن أسامء بنت أيب
بكر قالت « :كنا نغطي وجوهنا من الرجال وكنا نمشط قبل ذلك يف اإلحرام».
قال احلاكم صحيح عىل رشط الشيخني ووافقه الذهبي ،وهو كام قاال وله شاهد من حديث
عائشة قالت «املحرمة تلبس من الثياب ما شاءت إال ثوب ًا مسه ورس أو زعفران وال تتربقع وال
تتلثم وتسدل الثوب عىل وجهها إن شاءت»(.)6

( )1صحيح اجلامع الصغري (.)1155

( )8صحيح اجلامع الصغري (.)1153

( )3صحيح اجلامع الصغري (.)1531

( )1صحيح اجلامع الصغري ( ،)5111خمترص مسلم (.)152

( )1إرواء الغليل برقم (.)1583

( )1أخرجه البيهقي ( )15/1بسند صحيح.
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وأما رواية عائشة« dكان الركبان يمرون بنا ونحن حمرمات مع رسول اهلل  فإذا
حازونا سدلت إحدانا جلباهبا عىل وجهها فإذا جاوزنا كشفناه» ()1ضعيف.
قال ابن تيمية  :)2( vولو غطت املرأة وجهها بيشء ال يمس الوجه جاز باإلتفاق وإن
كان يمسه فالصحيح أنه جيوز أيضاً وال تكلف املرأة أن جتايف سرتهتا عن الوجه ال بعود وال بيد
وال غري ذلك ،وأزواجه  كن يسدلن عىل وجوههن من غري مراعاة املجافاة ،ومل ينقل أحد
من أهل العلم عن النبي  أنه قال (إحرام املرأة يف وجهها) ،وإنام هذا قول السلف.
وقال الشوكاين  :)3( vفقال إمام أمحد إنام هلا أن تسدل عىل وجهها من فوق رأسها،
واستدل هبذا احلديث (حديث عائشة )dعىل أنه جيوز للمرأة إذا احتاجت إىل سرت وجهها
ملرور الرجال قريب ًا منها فإهنا تسدل الثوب من فوق رأسها عىل وجهها ،ألن املرأة حتتاج إىل
سرت وجهها فلم حيرم عليها سرته مطلق ًا كالعورة.
وقال( :)4فليس يف املنع من تغطية وجه املرأة ما يتمسك به واألصل اجلواز حتى يرد الدليل
الدال عىل املنع.
قال الصنعاين  :)5( vوالذي حيرم عليها يف األحاديث اإلنتقاب كام حيرم لبس الرجل
القميص واخلفني فيحرم عليها النقاب ومثله الربقع وهو الذي فصل عىل قدر سرت الوجه ألنه
الذي ورد به الــنص كــام ورد بـالنهي عن الـقميص للـرجل مع جواز سرت الـرجل لبدنه بـغـريه

( )1ضعيف أيب داود ( ،)333ضعيف ابن ماجه ( ،)135ويف اإلرواء ( ،)1581واملشكاة (.)8135
( )8جمموع الفتاوى جـ81ص.13
( )3نيل األوطار جـ3ص.31
( )1السيل اجلرار جـ8ص.131
( )1سبل السالم جـ8ص.311
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اتفاق ًا ،فكذلك املرأة املحرمة تسرت وجهها بغري ما ذكر كاخلامر والثوب ،ومن قال أن وجهها
كرأس الرجل املحرم ال يغطي يشء فال دليل معه.
وقال يف العدة( :)1فال تلبس ما فصل وقطع وخيط ألجل الوجه كالنقاب واليدين فإنه جيب
سرتمها لكن بغري النقاب والقفازين.
قال الشيخ العثيمني  :)2( vومل يرد عن النبي  أنه حرم عىل املحرمة تغطية وجهها
وإنام حرم عليها النقاب فقط ،ولكن األفضل أن تكشفه مامل يكن حوهلا رجال أجانب فيجب
عليها أن تسرت وجهها عنهم ،وهل حيرم عليها اجلوارب؟
اجلواب :ال ،فاجلوارب حرام عىل الرجل ،وهل حيرم عىل الرجال القفازان؟ نعم حيرم عليه
القفازان وبعضهم حكي يف ذلك اإلمجاع ،وألنه ليس من عادة الرجال أن يلبسوا القفازين وملا
كان من عادة النساء ،قال يف املرأة (وال تلبس القفازين).
وقال الشنقيطي  :)3( vأما لبس الرجل القفازين فلم خيالف يف منعه أحد.
وقال الشوكاين  :)4( vاإلنتقاب لبس غطاء الوجه فيه نقبان عىل العينني تنظر املرأة منهام،
وقال يف الفتح( :)5النقاب اخلامر الذي يشد عىل األنف أو حتت املحاجر ،القفاز :ما تلبس املرأة
يف يدهيا فيغطي أص ابعها وكفها عند معاناة اليشء كغزل ونحوه وهو لليد كاخلف للرجل.

( )1العدة جـ3ص.831
( )8الرشح املمتع جـ5ص.113
( )3أضواء البيان جـ1ص.821
( )1نيل األوطار جــ3ص.311
( )1الفتح (.)183/1

642

َشرْحُ رِسَالَةُ  :التَّحْقِيقُ واإلِضَاحُ لِكَثِريٍ مِن مَسَائِلِ الْحَجِّ وَاْلعُ ْمرِّة وَالْزِّيَارةِ

ثم بعد الفراغ من الغسل والتنظيف ولبس ثياب اإلحرام ،ينوي بقلبه الدخول
يف النسك الذي يريده من حج أو عمرة ،لقول النبي « :إنام األعامل بالنيات،
وإنام لكل أمرئ ما نوى»............................................................ .
ويف املوسوعة الفقهية حلسني العوايشة( )1يف هامشه قال :قال األلباين (النقاب :هو القناع
عىل مارن األنف وهو عىل وجوه :إذا أدنت املرأة نقاهبا إىل عينها فتلك الوصوصة أو الربقع
فإن أنزلته دون ذلك إىل املحجر فهو النقاب فإن كان عىل طرف األنف فهو اللغام وسمي
نقاب املرأة ألنه يسرت نقاهبا :أي لوهنا بلون نقاب).
قوله « :ثم بعد الفراغ من الغسل والتنظيف ولبس ثياب اإلحرام ،ينوي بقلبه».
قال الصنعاين  :vإن النية من أفعال القلوب كام رسموها العلامء بقوهلم انبعاث القلب
وأفعال القلوب كأفعال اجلوارح .وقال النووي  :vالنية القصد وهي عزيمة القلب،
واختلف العلامء هل هي ركن أو رشط ،واملرجح أن إجيادها ذكر ًا يف أول العمل ركن
واستصحاهبا حك ًام بمعنى أن ال تأيت بمناف رشع ًا رشط .وقال الغزايل  :vأن العضو ال
يتحرك إال بالقدرة ،وال قدرة تنتظر الداعية الباعثة والداعية تنتظر العلم واملعرفة ،فالقدرة
خادمة لإلرادة ،واإلرادة تابعة حلكم اإلعتقاد واملعرفة.
قوله « :الدخول يف النسك الذي يريده من حج أو عمرة ،لقول النيب  :إمنا األعمال
بالنيات ،وإمنا لكل أمرئ ما نوى» (.)2
قال الشوكاين  :)3(vواحلديث يدل عىل إشرتاط النية يف أعامل الطاعات ،وإن ما وقع من
أعامل بدوهنا غري معتد به.
( )1املوسوعة الفقهية جـ1ص.311

( )3نيل األوطار جـ1ص.815

( )8رواه البخاري ( ،)11ومسلم ( ،)1351وأبوداود ( ،)8851والرتمذي ( ،)1115والنسائي ( ،)51وابن ماجه (.)1885

ب
حرَمَ بِمَا شَاءَتْ من الْثِّيَا ِ
الْفَصْلُ الْرَّابِعُ :يَجُوزُ لِلْ َمرْأَةِ َأنْ تَ ْ

642

.........................................................................................
وقال( :)1وأما إجياب النية كل عمل حيتاج إىل النية ،والعمل يشمل الفعل والرتك والقول
والفعل ،وإن ظاهر األدلة يقتيض أن النية رشط يف مجيع العبادات لداللة أدلتها عىل أن عدهتا
يؤثر يف العدم ،وهذا هو معنى الرشط عند أهل األصول .والنية عقد القلب واللفظ ال يدخل
له يف ذلك وال إعتبار به ،فإذا وقع خمالف ًا ملا عقد عليه القلب فهو لغو.
وقال النووي  :)2( vفتقدير هذا احلديث أن األعامل حتسب بنية وال حتسب إذا كانت بال
نية ،وفيه دليل عىل أن العبادات ال تصح إال بالنية ،والرتوك ال حيتاج إىل نية.
قال احلافظ  :vالتقدير :ال عمل إال بالنية ،فليس املراد نفي ذات العمل ألنه قد يوجد
بغري نية ،بل املراد نفي أحكامها كالصحة والكامل ،لكن احلمل عىل نفي الصحة أوىل ألنه أشبه
بنفي اليشء نفسه.
والنية هلا مرتبتان:
 .1متيز العادة من العبادة.
 .2متيز العبادات بعضها عن بعض .واستدل بمفهوم هذا احلديث أن ما ليس بعمل ال
تشرتط النية ومن ذلك مجع التقديم اجلمع ليس عمل ،والعمل الصالة.
وقال احلافظ  :vاتفق عبدالرمحن بن مهدي والشافعي وأمحد وعيل ابن املديني وأبو داود
والرتمذي والدارقطني ومحزة الكناين عىل أنه ثلث اإلسالم .وقال الشافعي يدخل يف سبعني
باب ًا من الفقه .وكام ذكره النووي يف رشح املسلم.

( )1السيل اجلرار جـ8ص.181
( )8رشح مسلم جـ13ص.11
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ويرشع التلفظ بام نوى ............................................................

الْتَّلَفُّظُ بِالْنِّيَةِ
قال ابن تيمية  :)1( vحمل النية القلب دون اللسان بإتفاق األئمة يف مجيع العبادات ،ولو
تكلم بلسانه بخالف ما نوى يف قلبه كان اإلعتبار بام نوى يف قلبه ال بلفظ ولو تكلم بلسانه ومل
حتصل النية يف قلبه مل جيزئ بإتفاق األئمة ،واجلهر بالنية ال جيب وال يستحب بإتفاق املسلمني
بل اجلاهر بالنية مبتدع خمالف للرشيعة إذا فعل ذلك معتقد ًا أنه من الرشع فهو جاهل ضال
يستحق التعذير.
وأما التلفظ هبا رس ًا فال جيب عند األئمة األربعة وسائر أئمة املسلمني ،فإن النبي  مل
يكن يتلفظ بالنية ومجيع ما أحدثه الناس من التلفظ بالنية فهي من البدع ومل يرشعها رسول اهلل
 ففعلها واملداومة عليها بدعة وضاللة من وجهني:
 .1من حيث إعتقاد املعتقد أن ذلك مرشوع مستحب أي يكون فعله خري من تركه.
 .2من حيث املداومة عىل خالف ما داوم عليه النبي  يف العبادات.
بل التلفظ بالنية نقص يف العقل والدين ،أما يف الدين فإنه بدعة ،وأما يف العقل ألنه بمنزلة
من يريد األكل فيقول نويت بوضع يدي يف األناء أين أريد أخذ منه لقمة فاضعها يف فمي ،فهذا
كله محق وجهل.
قوله« :ويشرع التلفظ مبا نوى».
التلفظ بالتلبية ال بالنية هذا هو الصحيح.

( )1جمموع الفتاوى جـ12ص.115
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قال الشيخ العثيمني  :)1( vنية الدخول يف النسك رشط فالبد ينوي الدخول يف النسك
فلو لبى بدون نية الدخول فإنه ال حيرم بمجرد التلبية ولو لبس ثياب اإلحرام بدون نية
الدخول فإنه ال يكون حمرم ًا بلبس ثياب اإلحرام وال بمجرد التلبية ،فإن التلبية تكون للحاج
وغريه ،ودليل هذا «إنام األعامل بالنيات»  ،والتلبية قد تكون يف غري احلج ومل يكن الرسول 
إذا أراد أن حيرم باحلج والعمرة يقول « :اللهم أين أريد العمرة أو اللهم إين أريد احلج» فإذا كان
رسول اهلل  اعتمر أربع عمرات وحج مرة ومل يكن يقول هذا وال أرشد إليه فإنه ينبغي أن
ال يكون مستحب ًا.
فيِّس
والصحيح يف هذه املسالة أن النطق هبذا القول كالنطق بقوله :اللهم إين أريد أن أصيل ر
يل الصالة فهذا بدعة فكذلك يف النسك ال تقل هذا.
وقال ابن تيمية  :)2( vوال جيب أن يتكلم قبل التلبية بيشء ولكن تنازع العلامء هل
يستحب أن يتكلم بذلك كام تنازعوا؟ هل يستحب التلفظ بالنية يف الصالة؟ والصواب
املقطوع به أنه ال يستحب يشء من ذلك فإن النبي  مل يرشع للمسلمني شيئ ًا من ذلك ،وال
كان يتكلم قبل التكبري بيشء من الفاظ النية ال هو وال أصحابه ،بل ملا أمر ضباعة بنت الزبري
قالت كيف أقول قال :قويل ،لكن املقصود هبذا اللفظ أنه أمرها باإلشرتاط يف التلبية ومل يأمرها
وحج ًا» (،)3
أن تقول قبل التلبية شيئ ًا ال إشرتاط ًا وال غريه وكان يقول يف تلبيته «لبيك عمرة
ّ
وكـان يقول للواحد من أصحابه "بم أهللت" وقال يف املواقيت « ُّ
مهل أهل املدينة ذو احلليفة»،

( )1الرشح املمتع جـ5ص.55
( )8جمموع الفتاوى جـ81ص.13
( )3رواه مسلم (.)1852
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فإن كانت نيته العمرة قال« :لبيك عمرة» ،أو «اللهم لبيك عمرة» .وإن كانت
حج ًا» .ألن النبي  فعل ذلك،
حج ًا» ،أو «اللهم لبيك ّ
نيته احلج قال« :لبيك ّ
وحج ًا»..................... .
وإن نوامها مجيع ًا لبي بذلك فقال« :اللهم لبيك عمرة
ّ
احلج والعمرة وإن كان مرشوع ًا
فهذا هو الذي رشع النبي  للمسلمني التكلم به يف إبتداء ّ
بعد ذلك كام ترشع تكبرية اإلحرام ،ويرشع التكبري بعد ذلك عند تغيري األحوال ولو أحرم
إحرام ًا مطلقا جاز فلو أحرم بالقصد للحج من حيث اجلملة وال يعرف هذا التفصيل جاز ولو
أهل ولبى كام يفعل الناس قاصد ًا للنسك ومل يسم شيئ ًا بلفظه وال بقصد بقلبه وال متتع ًا وال
ِ
صح حجه أيض ًا.
إفراد ًا وال قران ًا ّ
قال الشوكاين  :)1( vحلديثي أيب موسى وعيل بن أيب طالب يف قوهلام «لبيك بإهالل
كإهالل النبي صىل اهلل عليه وسلم» (.)2
احلديثان :يدالن عىل جواز اإلحرام كإحرام شخص يعرفه من أراد ذلك.
وقال احلافظ  :)3( vفأقره النبي  عىل ذلك فجاز اإلحرام عىل اإلهبام ،وأما مطلق
اإلحرام عىل اإلهبام فهو جائز ثم يرصفه املحرم ملا شاء لكونه  مل ينه عن ذلك وهذا قول
اجلمهور.
قوله« :فإن كانت نيته العمرة قال :لبيك عمرة.» ...
قال الشيخ العثيمني  :)4(vاإلنسان مجع وأقل اجلمع ثالثة ،فهناك إنسان ثالثة :التمتع
واإلفـراد والـ ِقران ،وذلك أن اإلنسان إما أن حيـرم بـالـــعمرة وحدها أو بـاحلج وحده أو هبام ال

( )1نيل األوطار جـ3ص.382
( )8رواه البخاري (.)1112،1113
( )3فتح الباري جـ3ص.131

( )1الرشح املمتع جـ5ص.21
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رابع هلا .ويدل عىل ذلك حديث عائشةdقالت« :حججنا مع رسول اهلل  فمنا من أهل
بحج ومنا من أهل بعمرة ومنا من أهل بحجة وعمرة وأهل رسول اهلل  باحلج» ( ،)1ويف
رواية البخاري عن جابر بن عبداهلل «قدمنا مع رسول اهلل  ونحن نقول :لبيك اللهم لبيك
باحلج» (.)2
وعن أنس قال سمعت رسول اهلل  يقول« :لبيك عمرة وحجة»(.)3
قول الشيخ ابن باز ( vوإن ترامها مجيع ًا).
قال ابن رشد  :)4( vواملحرمون أما حمرم بعمرة مفردة أو حمرم بحج مفرد أو جامع بني
احلج والعمرة وهذان رضبان  :إما متمتع وإما قارن.
وأورد برفع الصوت بالتلبية حلديث السائب قال رسول اهلل « :أتاين جربيل فأمرين أن
آمر أصحايب أن يرفعوا أصواهتم باإلهالل أو بالتلبية» (.)5
وقال النووي  :)6( vواملرأة ليس هلا الرفع ألنه خياف الفتنة بصوهتا.
قال الشوكاين  :)7(vوخرج بقوله (أصحايب) النساء ،فإن املرأة ال جتهر هبا ،بل تقترص
عىل إسامع نفسها.
وورد بالتحميد والتسبيح والتكبري قبل اإلهالل حلديث أنس قال« :ثم ركب حتى استوت
به عىل البيداء محد اهلل وسبح وكرب ثم أهل بحج وعمرة»(.)8

( )1رواه البخاري ( ،)1118ومسلم (.)1811
( )8رواه البخاري (.)1155

( )3رواه البخاري (.)1311

( )1البداية جـ1ص.133
( )1رواه أبوداود ( ،)1135وابن ماجه ( ،)8388صحيح الرتمذي (.)113
( )1رشح مسلم جـ2ص )5( .335نيل األوطار جـ3ص.338

( )2رواه البخاري ( ،)1111صحيح أيب داود (.)1112
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وورد باإلهالل مستقبل القبلة :حلديث نافع قال كان ابن عمر «إذا صىل بالغداة بذي
احلليفة أمر براحلته فرحلت ثم ركب فإذا استوت به استقبل القبلة قائ ًام ثم يلبي ،وزعم إن
رسول اهلل  فعل ذلك» (.)1
وحج ًا وإن كان
وقال ابن تيمية  :)2( vفإذا أراد اإلحرام فإن كان قارن ًا قال لبيك عمرة
ّ
متمتع ًا قال لبيك عمرة متمتع ًا هبا إىل احلج ،وإن كان مفرد ًا قال لبيك حجة أو قال اللهم أين
حج ًا أو أريد احلج أو
أوجبت عمرة
وحج ًا أو أوجبت عمرة امتتع هبا إىل احلج أو أوجبت ّ
ّ
أريدمها أو أريد التمت ع بالعمرة إىل احلج فمهام قال من ذلك أجزأه بإتفاق األئمة ليس يف ذلك
عبارة خمصوصة وال جيب يشء من هذه العبارات بإتفاق األئمة كام ال جيب التلفظ بالنية يف
الطهارة والصالة بإتفاق األئمة بل متى لبى قاصد ًا لإلحرام انعقد إحرامه بإتفاق املسلمني.
ً
حجة ال رياء فيها وال ُسمعة» (.)3
ويف حديث «اللهم
وقال الشيخ العثيمني  :)4( vوالقرآن له ثالث صور:
وحج ًا يقدم العمرة ألهنا سابقة عىل
األوىل :أن حيرم باحلج والعمرة مع ًا فيقول :لبيك عمرة
ّ
احلج.
الثانية :أن حيرم بالعمرة وحدها ثم يدخل احلج عليها قبل الرشوع يف الطواف.
الثالثة :أن حيرم باحلج أوالً ثم يدخل العمرة عليه.

( )1رواه البخاري (.)1113
( )8جمموع الفتاوى جـ81ص.13
( )3صحيح اجلامع الصغري (.)1358
( )1الرشح املمتع جـ5ص.33

ب
حرَمَ بِمَا شَاءَتْ من الْثِّيَا ِ
الْفَصْلُ الْرَّابِعُ :يَجُوزُ لِلْ َمرْأَةِ َأنْ تَ ْ
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واألفضل أن يكون التلفظ بذلك بعد استوائه عىل مركوبه من دابة أو سيارة أو
غريمها ،ألن النبي  إنام أهل بعدما استوى عىل راحلته وانبعث به من امليقات
للسري ،هذا هو األصح من أقوال أهل العلم.
قوله« :واألفضل أن يكون التلفظ بذلك بعد استوائه على مركوبه من دابة أو سيارة أو
غريهما.» ... ،
َّبوب البخاري بإسم (باب من أهل حني استوت به راحلته قائمة) وذكر رواية ابن
عمرcقال« :أهل النبي  حني استوت به راحلته قائمة» (.)1
قال ابن عمر « cوأما األهالل فإين مل أر رسول اهلل ُُ يل حتى تنبعث به راحلته».
ولرواية جابر عند مسلم« :ثم ركب رسول اهلل  حتى إذا استوت به راحلته عىل البيداء
رجله
أهل بالتوحيد لبيك اللهم لبيك» ( )2ورواية ابن عمر يف صحيح ابن ماجه «كان إذا دخل
ُ
يف الغرز واستوت به ناقته أهل» (.)3

الْتَّلْبِيَةُ
قال النووي  :)4( vالتلبية مثناة للتكثري واملبالغة ومعناه إجابة بعد إجابة ولزوم ًا لطاعتك
فتثنى للتوكيد.

( )1رواه البخاري ( ،)1118ويف رواية مسلم (.)8215
( )8رواه مسلم (.)1812
( )3صحيح ابن ماجه (.)312
( )1رشح مسلم جـ2ص.381
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.........................................................................................
وقال الشيخ العثيمني  :)1( vقوله (إذا استوى عىل راحلته) أي عال واستقر أي ركب
ركوب ًا تام ًا قال (لبيك اللهم لبيك) مع أنه يف األول قال (إحرام عقب ركعتني) فهل يف كالمه
تناقض؟
اجلواب :ليس فيه تناقض فهو ينوي الدخول يف النسك بعد أن يصيل لكن ال يلبي إال إذا
استوى عىل راحلته.
قال ابن تيمية  :)2(vفإن أحرم لبى بتلبية رسول اهلل ( :لبيك ال لهم لبيك ،لبيك ال
رشيك لك لبيك ،إن احلمد والنعمة لك وامللك ،ال رشيك لك) ويلبى من حني حيرم سوا ًء
ركب دابة أو يركبها وإن أحرم بعد ذلك جاز ،والتلبية :هي إجابة دعوة اهلل خللقه حني دعاهم
إىل احلج بيته عىل لسان خليله ،وامللبي هو املستسلم املنقاد لغريه ،واملعنى :أنا جميبوك لدعوتك
مستسلمون حلكمتك مطيعون ألمرك مرة بعد مرة إلنزال عىل ذلك« ،فأفضل احلج العج
والثج» ،فالعج :رفع الصوت بالتلبية ،والثج :إراقة الدماء ،وإذا دعا عقب التلبية وصىل عىل
النبي وسأل اهلل رضوانه واجلنة واستعاذ برمحته من سخطه والنار فحسن.
قال النووي  :)3( vويف حديث ابن عمرcدليل ملالك والشافعي واجلمهور ،وإن
األفضل أن حيرم إذا انبعث به راحلته.
وقال( :)4وأما حكم التلبية فأمجع املسلمون عىل أهنا مرشوعة ثم اختلفوا يف إجياهبا ،فقال
الشافعي وآخرون هي سنة ليست برشط لصحة حج وال بواجبة فلو تركها صح حجه وال دم
عليه ،لكن فاتته الفضيلة وهذا صحيح من مذهبنا.
( )1الرشح املمتع جـ5ص.113

( )8جمموع الفتاوى جـ81ص.11

( )3رشح مسلم جـ2ص 338حتت رقم (.)8215

( )1رشح مسلم جـ2ص.335

ب
حرَمَ بِمَا شَاءَتْ من الْثِّيَا ِ
الْفَصْلُ الْرَّابِعُ :يَجُوزُ لِلْ َمرْأَةِ َأنْ تَ ْ
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.........................................................................................
قال صاحب عون املعبود( :)1اعلم أن حكم التلبية أربعة مذاهب:
األول :أهنا سنة من السنن ال جيب برتكها يشء ،وهو قول الشافعي وأمحد.
والثاين :واجبة وجيب برتكها دم.
والثالث :واجبة لكن يقوم مقامها فعل يتعلق باحلج.
والرابع :أهنا ركن يف اإلحرام ال ينعقد بدوهنا .الثوري وأيب حنيفة وأهل الظاهر قالوا هي
نظري تكبرية اإلحرام للصالة ،وهو قول عطاء أخرجه سعيد بن منصور بإسناد صحيح ،قال
التلبية فرض احلج ،ورفع الصوت هبا زائد عىل أصل كوهنا ركن.
وقال ابن القيم  vيف معنى التلبية :السابعة عرشة ،أن النبي  قال« :أفضل ما قلت أنا
والنبيون من قبيل الإله إال اهلل وحده ال رشيك له ،له امللك وله احلمد وهو عىل كل يشء
قدير»( ،)2وقد اشتملت بالتلبية عىل هذه الكلامت بعينها وتضمنت معانيها ،وإن كلامت التلبية
متضمنة للرد عىل كل مبطل يف صفات اهلل وتوحيده ،فإهنا مبطلة لقول املرشكني عىل اختالف
طوائفهم ومقاالهتم ولقول الفالسفة وإخواهنم من اجلهمية املعطلني لصفات الكامل التي هي
متعلق باحلمد ،ومبطلة لقول جموس األمة القدرية يف أفعال العباد ،وهل لإلحرام صالة؟ مل
يذكر هذه الصالة الشيخ ابن باز .v
قال الشيخ العثيمني  :)3( vويف حديث جابر عند مسلم «أن النبي  أهل دبر
الصالة»(( )4وأهل) بمعنى أحرم ولكن الــدليل استدل ال يتعني أن تـكون خاصة باإلحرام وال
( )1عون املعبود جـ1ص 125حتت رقم (.)1253
( )8رواه الرتمذي ( ،)3121وقال األلباين :حديث حسن.
( )3الرشح املمتع جـ5ص.51
( )1رواه مسلم (.)1812
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.........................................................................................
صالة مسنونة بل أهل دبر الصالة مفروضة .لكن إذا كان يف الضحى فيمكن أن يصيل صالة
الضحى وحيرم بعدها وإن كان يف وقت الظهر نقول األفضل أن متسك حتى تصيل الظهر ثم
حترم بعد الصالة وكذلك صالة العرص وأما صالة مستحبة بعينها لإلحرام فهذا مل يرد عن
النبي  أنت إذا اغتسلت وتوضأت فصل ركعتي سنة الوضوء.
ثم قال( :)1ولكن نحن جربنا فائدة كونه ال يلبي إال إذا ركب؛ ألنه أحيان ًا يتذكر اإلنسان
شيئ ًا كطيب أو شبهه ،فإذا قلنا :أحرم بعد الصالة مل يتمكن من استعامل الطيب بعد اإلحرام،
تلب وال حترم إال بعد الركوب حصل يف ذلك فسحة ،إال إذا صح حديث ابن
لكن إذا قلنا :ال ر
عباس«cفإنه يبدأ بالتلبية عقب الصالة»(.)2
وقال ابن تيمية  :)3( vيستحب أن حيرم عقيب صالة إما فرض وإما تطوع أن كانت
وقت تطوع يف أحد القولني ويف اآلخر أن كان يصيل فرضاً أحرم عقيبه وإال فليس لإلحرام
صالة ختصه وهذا أرجح.
ويف رواية أنس « أن النبي  صىل الظهر ثم ركب راحلته ،فلام عال عىل جبل البيداء
أهل»(.)4
ويف رواية أيب داود والرتمذي والنسائي عن ابن عباس«cأن النبي  أهل يف دبر
الصالة» .قال األلباين يف ضعيف الرتمذي ضعيف ( ،)131وضعيف أيب داود (،)318
وضعيف النسائي (.)151
وقال ابن حزم  :)5(vونستحب أن يكون ذلك أثر فرض أو نافلة.

( )1الرشح املمتع جـ5ص.111
( )3جمموع الفتاوى جـ81ص.11

( )8ضعفه األلباين عند أيب داود (.)318
( )1رواه أبو داود (.)1551

( )1املحىل جـ1ص.55

ب
حرَمَ بِمَا شَاءَتْ من الْثِّيَا ِ
الْفَصْلُ الْرَّابِعُ :يَجُوزُ لِلْ َمرْأَةِ َأنْ تَ ْ
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واليرشع له التلفظ بام نوى إال يف اإلحرام ......................................
قال الشنقيطي  :)1( vأن األفضل هو اإلقتداء بالنبي  واإلقتصار عىل لفظ تلبيته
الثابت يف الصحيحني و غريمها .وإن الزيادة املذكورة البأس هبا لزيادة رواية ابن
عمرcعند مسلم « لبيك لبيك وسعديك واخلري بيديك ،لبيك والرغباء إليك والعمل» (،)2
ويروي عن أبيه قال ذلك .لو كان فيها حمذور ملا فعلها أمري املؤمنني عمر بن اخلطاب .
وأما أول وقتها :فأظهر أقوال أهل العلم فيه أنه أول الوقت الذي يركب فيه مركوبه عند
أرادة ابتداء السفر لصحة األحاديث الواردة من امليقات.
وأما حكم التلبية فقد اختلف فيه أهل العلم ،أن النبي  لبى كام ذكرنا ،وقال «لتأخذوا
عني مناسككم» فعلينا أن نأخذ عنه من مناسكنا التلبية ،وهذا القدر هو الذي قام عليه الدليل،
أما كوهنا مسنونة ومستحبة أو واجبة يصح احلج بدوهنا وجترب بدم ،فكل ذلك مل يرد فيه دليل
خاص واخلري كله يف اتباعه ،واعلم أنه ينبغي للرجال رفع أصواهتم بالتلبية وأما النساء فال
ينبغي هلن رفع الصوت بالتلبية كام عليه مجاهري أهل العلم.
واعلم أنه يستحب اإلكثار من التلبية يف دوام اإلحرام ،ويتأكد استحباهبا يف كل صعود
وهبوط وحدوث أمر من مركوب أو نزول أو اجتامع رفاق أو فراغ من صالة وعند إقبال الليل
والنهار ووقت السحر.
قوله« :واليشرع له التلفظ مبا نوى إال يف اإلحرام».
أوضحنا بأنه ال يرشع التلفظ بالنية وليست بالتلبية ،كام قال( )3فالسنة يف حق هذا أن حيرم
بالعمرة فينوهيا بقلبه ويتلفظ بلسانه قائ ً
ال« :لبيك عمرة» أو «اللهم لبيك عمرة» ثم يلبى بتلبية
النبي  وهي «لبيك اللهم لبيك».
( )1أضواء البيان جـ1ص.831

( )8رواه مسلم ( ،)1121وأبوداود (.)1218

( )3ص.81
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.........................................................................................
قال الشيخ العثيمني  :)1( vواملراد باإلحرام النية دون اإلغتسال ولبس ثياب اإلحرام
وأكثر العامة حيملون معنى اإلحرام عىل لبس ثياب اإلحرام وليس كذلك واإلحرام أنه نية
الدخول يف النسك.
قال النووي  :)2( vقال الشافعي ومالك ينعقد احلج بالنية بالقلب من غري لفظ كام ينعقد
الصوم بالنية فقط.
وقال الشوكاين  :)3( vاإلحرام هو مصري الشخص من احلالة التي كان حيل له فيها ما
حيرم عليه بعدها إىل احلالة التي حيرم عليها فيها ماكان حيل له قبلها .وأما كون النية تقارن
التلبية فقد ثبت ذلك رسول اهلل « أنه أهل ملبي ًا» ( .)4وقد قدمنا أن اإلحرام غري النية فإذا
أطلقه ومل يعني النوع الذي أحرم له كان ذلك مفوض ًا إليه واقع ًا عىل اختياره.
قال ابن تيمية ّ :)5( vأول ما يفعله قاصد احلج والعمرة إذا أراد الدخول فيها أن حيرم
بذلك وقبل ذلك فهو قاصد احلج والعمرة ومل يدخل فيهام بمنزلة الذي خيرج إىل صالة اجلمعة
فله أجر السعي وال يدخل يف الصالة حتى حيرم هبا.
وقال األلباين  :)6( vوأعلم أنه ال يرشع التلفظ بالنية ال يف اإلحرام وال يف غريه .وإنام
النية بالقلب فقط.

( )1الرشح املمتع جـ5ص.11
( )8رشح مسلم جـ2ص 335حتت رقم (.)8255
( )3السيل اجلرار جـ8ص.181
( )1رواه البخاري (.)1311
( )1جمموع الفتاوى جـ81ص.11
( )1يف حاشية رسالته حجة النبي  ص.13
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ب
حرَمَ بِمَا شَاءَتْ من الْثِّيَا ِ
الْفَصْلُ الْرَّابِعُ :يَجُوزُ لِلْ َمرْأَةِ َأنْ تَ ْ

خاصة لوروده عن النبي .
أما الصالة والطواف وغريمها فينبغي له أال يتلفظ يف يشء منها بالنية ،فال يقول:
نويت أن أصيل كذا وكذا ،وال نويت أن أطوف كذا ،بل التلفظ بذلك من البدع
املحدثة واجلهر بذلك أقبح وأشد إث ًام ،ولو كان التلفظ بالنية مرشوع ًا لبينه الرسول
 وأوضحه لألمة بفعله أو قوله ،ولسبق إليه السلف الصالح.
والذي صح عن النبي  يف اإلحرام أنام هو قوله «لبيك اللهم عمرة وحج ًا» فيتوقف عن
هذا وال يزداد عليه كام قرره شيخ اإلسالم ابن تيمية يف رسالته( )1من جمموعة الرسائل الكربى
وله كالم يف هذه املسألة ذكره يف (منسكه) قد خيالف ظاهره ما ذكرناه فال يلتفت إليه فعليك
أن تعرف احلق بدليله ال بقائله.
وقال البخاري  :vأهل :تكلم به وهلذا اإلهالل والتلبية رفع الصوت بذكر اإلحرام(.)2
وقال الشيخ العثيمني( :)3اإلحرام مأخوذ من التحريم ومعنى أحرم :أي دخل يف احلرام،
وهلذا يقال للتكبريه األوىل من الصالة تكبريه اإلحرام واملراد به هنا :فإنه نية النسك يعني نية
الدخول فيه ال نية أن يعتمر أو أنه حيج.
نية الفعل ال تؤثر ،لكن نية الدخول فيه هي التي تؤثر وسميت نية الدخول يف النسك
إحرام ًا إلنه إذا نوى الدخول يف النسك حرم عىل نفسه ماكان مباح ًا قبل اإلحرام.
قال النووي  :)4(vقال العلامء اإلهالل رفع الصوت بالتلبية عند الدخول يف اإلحرام،
وأصل اإلهالل يف اللغة :رفع الصوت (وأما أهل به لغري اهلل) أي رفع الصوت عند ذبحة بغري
( )1النية جـ1ص.811
( )8يف صحيحه فوق رقم (.)1111
( )3الرشح املمتع جـ5ص.15

( )1رشح مسلم جـ2ص.382
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فلام مل ينقل ذلك عن النبي  وال عن أصحابه -ريض اهلل عنهم -علم أنه
بدعة .وقد قال النبي « :ورش األمور حمدثاهتا وكل بدعة ضاللة» [أخرجه مسلم يف

صحيحه].
وقال عليه الصالة والسالم «من أحدث يف أمرنا هذا ليس منه فهو رد» متفق
عىل صحته ويف لفظ ملسلم «من عمل عم ً
ال ليس عليه أمرنا فهو رد».
ذكر اهلل تعاىل وسمي اهلالل هالالً لرفعهم الصوت عند رؤيته.
قوله « :فلما مل ينقل ذلك عن النيب  وال عن أصحابه -رضي اهلل عنهم -علم أنه
بدعة .وقد قال النيب « :وشر األمور حمدثاتها وكل بدعة ضاللة» ».
احلديث رواه مسلم وأبو داود وابن ماجه(.)1
قوله « :وقال عليه الصالة والسالم «من أحدث يف أمرنا هذا ليس منه فهو رد».
احلديث متفق عىل صحته (.)2
ال ليس عليه أمرنا فهو رد» ».
قوله « :ويف لفظ ملسلم «من عمل عم ً
احلديث رواه مسلم (.)3

  

( )1رواه مسلم ( ،)115/138/8وأبو داود ( ،)1535وابن ماجه ( ،)1238وصحيح سنن ابن ماجه (.)1131
( )8رواه البخاري ( ،)8135ومسلم ( ،)1115وأبو داود ( ،)1151وابن ماجه (.)15111
( )3رواه مسلم (.)1112
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حدِيدُهَا
ت الْمَكَانِيَّ ُة وتَ ْ
يف الْ َموَاقِي ِ
املواقيت مخسة( :األول) :ميقات أهل املدينة وهو ذو احلليفة وهو املسمى عند
الناس اليوم :أبيار عيل( .الثاين) :اجلحفة وهو :ميقات أهل الشام وهي :قرية
خراب تيل رابغ ،والناس اليوم حيرمون من رابغ ،ومن أحرم من رابغ فقد أحرم من
امليقات؛ ألن رابغ قبلها بيسري( .الثالث) :قرن املنازل وهو :ميقات أهل نجد وهو
املسمى اليوم :السيل( .الرابع) :يلملم وهو :ميقات أهل اليمن( .اخلامس) :ذات
عرق وهي :ميقات أهل العراق.................................................... .
َانِيَّةُ وَتحْدِيدُهَا ،املواقيت مخسة .» ...
َصلٌ يف الْ َموَاقِيتِ الْمَك
قوله « :ف
عن ابن عباسcقال «أن النبي  و َّقت ألهل املدينة ذا احلليفة وألهل الشام اجلحفة
هلن وملن أتى عليهن من غريهن ممن أراد
هن ّ
وألهل نجد قرن املنازل وألهل اليمن يلملمّ ،
احلج والعمرة ومن كان دون ذلك فمن حيث أنشأ ،حتى أهل مكة من مكة»(.)1
عن أيب الزبري انه سمع جابر بن عبداهلل يسأل عن املهل فقال :سمعت أحسبه رفع احلديث
إىل النبي  فقال « :مهل أهل املدينة من ذي احلليفة والطريق اآلخر اجلحفة ومهل أهل
العراق من ذات عرق ومهل أهل نجد من ٍ
قرن ومهل أهل اليمن من يلملم» (.)2
( )1رواه البخاري ( ،)1251،1251ومسلم ( ،)5972وأبو داود ( ،)1971والنسائي ( ،)157/2والبيهقي (،)57/2
والبغوي يف السنة (.)55/1
( )5رواه مسلم ( ،)5185وأمحد ( ،)777/7والبيهقي ( ،)59/2والبغوي يف رشح السنة ( ،)57/1وابن خزيمة (.)127/1
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................................................................................ .........
وعن ابن عمر« cملا فتح هذان املرصان أتو عمر فقالوا :يا أمري املؤمنني إن رسول اهلل
 حدّ ألهل نجد قرن ًا وهو جوز عن طريقنا وإنا إن أردنا قرن ًا شق علينا .قال :فانظر
واحذوها من طريقكم فحد هلم ذات عرق» (.)1
وقال ابن حجر  :)2( vواملرصان واملراد هبام الكوفة والبرصة ومها رُستان العراق واملراد
ور :أي قيل و
جل ر
بفتحهام غلبة املسلمني عىل مكان أرضهام وإال فهام من متصري املسلمني ،وا َ
اجلور امليل عن القصد .وروى عن جابر وعائشة«cأن النبي  وقت ألهل العراق ذات
ر
عرق» ( )3وعند أيب داود بلفظ «أن رسول اهلل  وقت ألهل املرشق العقيق» (.)4
وقال النووي  :)5( vواجلحفة وقيل سميت بذلك ألن السيل أجحفها يف وقت ويقال هلا
(مهيعة) .ويلملم ويقال أيض ًا َأملَْ َل َم وهو جبل من جبال هتامة .وألهل نجد من قرن موضع
واسم جلبل.
قال ابن حجر  :)6( vاملهل :موضع األهالل وأصله رفع الصوت ألهنم كانوا يرفعون
أصواهتم بالتلبية عند اإلحرام ثم اطلق عىل نفس اإلحرام إتساع ًا .وقوله (وقت) حيتمل أن
يريد به التحديد أي حد هذه املواضع لإلحرام وذا احلليفة هبا مسجد يعرف بمسجد الشجرة
خراب وهبا بئر يقال هلا بئر عيل ،واملكان الذي حيرم منه املــرصيون اآلن رابغ قريب من اجلحفة

( )1رواه البخاري(.)1271
( )5فتح الباري جـ7ص.179
( )7صحيح ،يف اإلرواء ( 771و.)777
( )1ضعيف أيب داود ( ،)711وضعيف الرتمذي ( ،)118واإلرواء (.)1885
( )2رشح مسلم جـ1ص.751
( )1فتح الباري جـ7ص.171
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واختصت اجلحفة باحلمى فال ينزهلا أحد إال رح َّم كام سيأيت يف فضائل املدينة .أما نجد فهو كل
مكان مرتفع وهو اسم لعرشة مواضعَ .أملَْ َل َم باهلمزة وهو األصل والياء تسهيل.

حدِيدُ مَوَاقِيتُ الْمَكَانِيَّةُ
َت ْ

()1

بني ذا احلليفة وبني مكة ( )128كيلومرت (ميقات أهل املدينة) ويسمى اليوم بـ(أبيار عيل).
بني اجلحفة واملكة ( )117كيلومرت قريبة من رابغ بينها وبني مكة ( )581كيلومرت (ميقات
الشام واملرص واملغرب).
قرن املنازل :جبل رشقي مكة يطل عىل عرفات بينه وبني مكة ( )92كيلومرت ميقات أهل
النجد ويسمى اليوم بـ(السيل الكبري).
يلملم جبل يقع جنوب مكة بينه وبني مكة ( )75كيلومرت (ميقات أهل اليمن) وحيرم
الناس اليوم من السعدية.
ذات عرق :شامل رشقي مكة بينه وبني مكة ( )71كيلومرت (ميقات أهل العراق).
قال ابن حجر  :)2( vأبعد املواقيت من مكة ذو احلليفة ميقات أهل املدينة فقيل احلكمة
يف ذلك أن تعظم أجور أهل املدينة وقيل رفقا بأهل اآلفاق ،ألن أهل املدينة أقرب اآلفاق إىل
مكة.
قال الشيخ العثيمني  :)3(vاحلليفة تصغري احللفاء وهو شجر ّبري معروف ،وسمي هذا
املكان هبذا اإلسم لكثرته فيه .واجلحـفة :حل هبا الـوباء الذي دعا النبي  أن ينقله من املدينة
( )1أخذ ًا من رسالة دليل احلاج واملعتمر لطالل بن أمحد ص 18وفقه السنة جـ1ص.197
( )5فتح الباري جـ7ص.175

( )7الرشح املمتع جـ9ص.17
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إىل اجلحفة فقال« :اللهم انقل محاها إىل اجلحفة» ( )1ألن تلك البالد كانت بالد كفر ،وملا خربت
اجلحفة جعل الناس بدهلا رابغ ًا وهو أبعد منها قلي ً
ال عن مكة فمن أحرم من رابغ فقد أحرم من
اجلحفة وزيادة.
ذات ِع ْرق :يسمى هذا املكان بذات العرق ألن فيه ِعرق ًا وهو اجلبل الصغري .وهذه األسامء
سمى :أبيار عيل واجلحفة ،رابغ ويلملم :السعدية وقرن املنازل،
ليست باقية ،فذو احلليفة رت ّ
الّضبية .أبعد ميقات أهل املدينة من أجل أن تقرب خصائص
السيل وذات عرق :تسمى ّ
احلرمني فاملدينة حرم ومكة حرم ،لكن اإلحرام بالنسك من خصائص حرم مكة فكان من
احلكمة أن ال خيرج من حدود حرم املدينة إال قلي ً
ال حتى يدخل يف خصائص حرم مكة.
قال ابن تيمية  :)2( vفذو احلليفة هي أبعد املواقيت وتسمى (وادي العقيق) ،ومسجدها
يسمى مسجد الشجرة وفيها بئر تسميها جهال العامة (بئر عيل) لضنهم َّ
إن علي ًا قاتل اجلن هبا
وهو كذب فإن اجلن مل يقاتلهم أحد من الصحابة ،وعيل أرفع قدر ًا من أن يثبت اجلن لقتاله وال
فضيلة هلذا البئر وال مذمة وال يستحب أن يرمي هبا حجر ًا وال غريه.
ذات ِع ْرق) هل وقته الرسول  أو وقته عمر بن اخلطاب .
املقياس اخلامس ( :ر
رواية ابن عمر الذي قال أن أبيه« cفحد هلم ذات ِع ٍ
رق» (.)3
وظاهره أن عمر حدَّ هلم ذات ِعرق باجتهاد منه ،وقال الشافعي
قال ابن حجر :)4( v
ر
 vيف األم :مل يـثبت عن النبي  أنه حدَّ ذات عـرق وإنام أمجع عليه الــناس وهذا كله يدل
( )1رواه البخاري ( ،)2199ومسلم (.)1791
( )2جمموع الفتاوى جـ51ص.21
( )3رواه البخاري (.)1271
( )1فتح الباري جـ7ص.179
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................................................................................ .........
عىل أن ميقات ذات عرق ليس منصوص ًا وبه قطع الغزايل والرافعي والنووي يف رشح مسلم
وكذا وقع يف املدونة ملالك ممن قال بأنه منصوص ،وصحح احلنفية واحلنابلة مجهور الشافعية
والرافعي يف رشح الصغري والنووي يف املهذب أنه منصوص ،فلعل من قال أنه غري منصوص مل
يبلغه أو رأى ضعف احلديث بإعتبار أن كل طريق ال خيلو من مقال ،لكن احلديث بمجموع
الطرق يقوي (أي رواية توقيت ذات ِعرق للعراق).
قال البغوي  :)1( vوالصحيح أن عمر بن اخلطاب حدها هلم عىل موازة قرن ألهل نجد.
وقال الشوكاين  :)2( vوظاهره أن عمر حد هلم (ذات ِعرق) باجتهاد وهلذا قال املصنف
(املجد ابن تيمية يف املنتقى) والنص بتوقيت (ذات ِعرق) ليس يف القوة كغريه فإن ثبت فليس
ببدع وقوع اجتهاد عمر عىل وفقه فإنه كان موفق ًا للصواب.
وقال( :)3وهذه األحاديث يقوي بعضها بعض ًا فتصلح لالحتجاج هبا بأن ذات ِعرق وقتها
النبي  ألهل العراق.
وقال الصنعاين  :)4( vهذا وقد انعقد اإلمجاع عىل ذلك.
قال املباركفوري  :)5( vفحديث ابن عمر يدل عىل أن عمر  حد ألهل العراق ذات
عرق بإجتهاد منه ،وحديث جابر وغريه يدل عىل أهنا صارت ميقاهتم بتوقيت النبي  فكيف
التوفيق ،قلت :مجع بينهام بأن عمر  مل يبلغه اخلرب فاجتهد فيه فأصاب ووافق السنة.

( )1رشح السنة جـ1ص.521
( )5نيل األوطار جـ7ص.571
( )7السيل اجلرار جـ5ص.158
( )1سبل السالم جـ5ص.771
( )2حتفة األحوذي جـ7ص.111
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وقال الشنقيطي  )1( vبعد نقل اخلالف وأدلتهم أظهر القولني عندي دلي ً
ال أن ذات عرق
وقتها النبي  ألهل العراق والدليل عىل ذلك من وجهني:
أحدمها :أن ذلك ثابت عن النبي  يف أحاديث منها ما هو صحيح اإلسناد ومنها مايف
إسناده كالم وبعضها يقوي بعض ًا ،ثم ذكر رواية أيب داود والنسائي عن عائشة«dأن رسول
اهلل  وقت ألهل العراق ذات عرق» ( ، )2ورواية جابر عند مسلم ،ثم رواية جابر املجذوم
عند إمام أمحد من غري شك يف الرفع ،ورواية احلجاج بن أرطأة وابن هليعة صاحلة ألعتضاد
غريها.
والثاين :ومن رواية ابن عمر عند البخاري بإجتهاد من عمر  ال يعارض هذه األدلة
التي ذكرناها عىل أنه منصوص إلحتامل أن عمر مل يبلغه ذلك فاجتهد فوافق إجتهاده توقيت
النبي  وهو  معروف أنه وافق الوحي يف مسائل متعددة فال مانع من أن تكون هذه منها
ال رشع ًا وال عق ً
ال وال عاد ًة.
وقال األلباين  vيف رد عدم جزم الراوي( )3يف احلديث :أن الشك قد زال بجزم الراوي
برفع احلديث يف رواية ابن ماجة وإن كانت ضعيفة فقد ثبت اجلزم يف رواية أخرى أخرجها
ا إلمام أمحد وإن كان فيها ابن هليعة وهو موصوف بسوء احلفظ فإن من رواهتا عنه عبداهلل بن
وهب عند اإلمام البيهقي ( )59/2ومثل هذه الرواية صحيحة عند املحققني من األئمة ألن
رواية الـعبادلة عن ابن هليعة عندهم صحيحة وهو عبداهلل بن املـبـارك وعبداهلل بن يـزيد املـقري
( )1أضواء البيان جـ2ص.558
( )5ونقلنا يف تقوية هذه الرواية قول العلامء مثل ابن حجر والنووي وغريهم وقد صححه األلباين يف اإلرواء (،777 ،771
 ،)1888وضعف رواية (العقيق) عند أيب داود ( ،)711والرتمذي ( ،)118ويف اإلرواء (.)1885
( )7حاشية رسالته حجة النبي  ص.19
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مر عليها من غريهم ممن أراد
وهذه املواقيت قد وقتها النبي  ملن ذكرنا ومن ّ
مر عليها أن حيرم منها........................ .
احلج أو العمرة .والواجب عىل من ّ
وعبداهلل بن وهب هذا وقد بسط القول يف ذلك ابن القيم يف إعالم املوقعني (.)17/7
وهب أن الشك مل يزل بذلك فإن للحديث شواهد كثرية عن مجاعة من الصحابة يقوي
حديث جابر هبا كام جزم بذلك احلافظ وغريه كام يف التلخيص والزيلعي يف النصب وابن كثري
يف (اجلوهر النقي) .البد من ذكر شاهد واحد فإن أولئك املخرجني مجيع ًا وهو ما أخرجه
الطحاوي ( )718/1وأبو نعيم يف احللية ( )71/1بسند صحيح عن ابن عمر أنه قال عقب
حديث املشار إليه يف املواقيت ،وحدثني أصحابنا أن رسول اهلل  وقت ألهل العراق ذات
ِعرق.
قلت :ففي هذا رد عىل من ضعف احلديث مطلق ًا وعىل من قواه ملجموع طرق لذاته وال
ينايف صحة احلديث ما يف البخاري أن عمر بن اخلطاب هو الذي وقت ذات ِعرق ألهل العراق
ال مكان أن يكون من مجلة املوافقات التي وافق عمر الرشع فيها.
قوله « :وهذه املواقيت قد وقتها النيب  ملن ذكرنا ومن مرّ عليها من غريهم ممن
أراد احلج أو العمرة .والواجب على من مرّ عليها أن حيرم منها ».
قال ابن حجر  :vوقوله (وملن أتى عليهن) أي :عىل املواقيت من غري أهل البالد
املذكورة ويدخل يف ذلك من دخل بلد ًا ذات ميقات ومن مل يدخل فالذي ال يدخل ال إشكال
فيه إذا مل يكن له ميقات معني ،والذي يدخل فيه خالف كالشامي إذا أراد احلج فدخل املدينة
فميقاته ذو احلليفة إلجتيازه عليها وال يؤخر حتى يأيت اجلحفة التي هي ميقاته األصيل فإن أخر
أساء ولزمه دم عند اجلمهور ،و أطلق النووي اإلتفاق ونفي اخلالف يف رشحه ملسلم واملهذب
يف هذه املسألة ،ولعله أراد يف املذهب الشافعي وإال فاملعروف عند املالكية أن الشامي إذا جاوز
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ذا احلليفة بغري إحرام إىل اجلحفة جاز ذلك وإن كان األفضل خالفه ،وبه قال احلنفية وأبو ثور
مر من
وابن املنذر من الشافعية ،وقال ابن دقيق العيد قوله وألهل الشام اجلحفة ،يشمل من َّ
أهل الشام بذي احلليفة (ومن مل يمر .وقوله "وملن أتى عليهن من غري أهلهن" يشمل الشامي
هلن) مفرس لقوله مث ً
ال وقت
هن ّ
إذا َم َّر بذي احلليفة) فهنا عمومان قد تعارضا ،وإن قوله ( ّ
فمر عىل
ألهل املدينة ذا احلليفة ،وإن املراد بأهل املدينة ساكنوها ،ومن سلك طريق سفرهم َّ
ميقاهتم ويؤيد ه عراقي خرج من املدينة فليس له جماوزة ميقات املدينة غري حمرم ويرتجح هبذا
قول اجلمهور وينتفي التعارض(.)1
قال الصنعاين  :)2(vقلت :إن صح ما قد روي من حديث عروة أنه  وقت ألهل
تبني أن اجلحفة إنام هي ميقات للشامي إذا مل يأت املدينة ،وألن
مر هبم ذا احلليفة ّ
املدينة ومن َّ
هذه املواقيت حميطة بالبيت كأحاطة جوانب احلرم ،فكل من مر بجانب من جوانبه لزمه تعظيم
حرمته.
قال ابن حزم  :)3( vومن كان من أهل الشام او مرص فام خلفهام فأخذ عىل طريق املدينة
حجاً أو عمرة فال حيل له تأخري اإلحرام من ذي احلليفة ليحرم من اجلحفة فإن فعل
وهو يريد ّ
فال حج له وال أحرام له وال عمرة له إال أن يرجع إىل ذي احلليفة.
وقال البغوي  :)4(vولو جاء املدين من ناحية الشام فميقاته اجلحفة وكذلك اليامين إذا
عليهن من غري
فهن هلّن وملن أتى
ّ
أتى من ناحية املدينة فميقاته ميقات أهل املدينة لقوله ( ّ
أهلهن).
ّ

( )1فتح الباري جـ7ص.175
( )7املحىل جـ2ص 25حتت مسألة (.)155

( )5سبل السالم جـ5ص.772
( )1رشح السنة جـ1ص 522حتت رقم (.)1111

حدِيدُهَا
الْفَصْلُ الْخَامِسُ :يف الْمَوَاقِيتِ الْمَكَانِيَّةُ وتَ ْ
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()1
مر الشامي بميقات أهل املدينة فاجلمهور أنه ليس له أن
قال الشيخ العثيمني  : vإذا َّ

يؤخر وأنه جيب عليه أن حيرم من ذي احلليفة ،وذهب اإلمام مالك إىل أن له أن حيرم من
اجلحفة وعلل ذلك أن هذا الرجل مر بميقاتني جيب عليه اإلحرام من أحدمها ،واحدمها فرع
والثاين أصل ،فاألصل اجلحفة وميقات املدينة فرع فله أن يدع اإلحرام من الفرع إىل األصل
واختار هذا القول شيخ اإلسالم ابن تيمية  :)2( vومن ميقاته اجلحفة كأهل مرص والشام إذا
مروا عىل اجلحفة فلهم تأخري اإلحرام إىل اجلحفة وال جيب عليهم اإلحرام من ذي احلليفة وهو
ّ
مذهب أيب حنيفة ومالك.
أهلهن»
عليهن من غري
واألحوط :األخذ برأي اجلمهور لعموم قول النبي « :وملن أتى
ّ
ّ
القول هبذا ال شك بأنه أحوط وأبرأ للذمة.
وقال األلباين  :)3( vقال ابن تيمية من جمموعة رسائل الكربى ( :)721/5كأهل الشام
ومرص وسائر املغرب إذا اجتازوا باملدينة فإن هذا هو املستحب هلم باإلتفاق فإن أخروا
اإلحرام إىل اجلحفة ففيه نزاع.
قلت :واألشبه اجلواز هلذا احلديث.
وقال الشنقيطي  :)4( vأظهر قويل أهل العلم عندي أن أهل الشام ومرص مث ً
ال إذا قدموا
املدينة فميقاهتم من ذي احلليفة وليس هلم أن يؤخروا إحرامهم إىل اجلحفة لظاهر حديث ابن
عباس املتفق عليه وقس عىل ذلك.
( )1الرشح املمتع جـ9ص.27
( )5اإلختيارات ص.119
حجة النبي  ص.11
( )7حاشية رسالة ّ
( )1أضواء البيان جـ2ص.559
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وقال أعلم أن من سلك إىل احلرم طريق ًا ال ميقات فيها فميقاته املحل املحاذي ألقرب
املواقيت إليه كام يدل يف البخاري من توقيت عمر ذات ِعرق ألهل العراق ملحاذاهتا قرن املنازل
وهذا ال خالف فيه بني أهل العلم.
قال ابن حزم  :)1( vومن كان طريقه ال متر بيشء من هذه املواقيت فليحرم من حيث
شاء بر ًا وبحر ًا.
ورد عليه ابن حجر  )2( vواستدل ابن حزم بحديث ابن عباس عند البخاري ولفظه
«ومن كان دون ذلك فمن حيث أنشأ» عىل أن من ليس له ميقات فميقاته من حيث شاء ،وال
داللة فيه ألنه خيتص بمن كان دون املواقيت أي إىل جهة مكة كام تقدم.

اإلِحْرَامُ قَبْلَ الْمِيقَاتِ
ويف الروضة الندية لصديق حسن خان( :)3فائدة التأقيت :املنع عن تأخري اإلحرام فلو قدم
عليها جاز.
قال النووي  :)4( vقال شافعي :ولو أهلوا من العقيق كان أفضل والعقيق أبعد من ذات
عرق بقليل ،فاستحبه الشافعي ألثر فيه ،وإن ذات ِعرق كانت أوالً يف موضعه ثم حولت
وقربت إىل مكة.
ّ

( )1املحىل جـ2ص.27
( )5فتح الباري جـ7ص.177
( )7الروضة الندية جـ5ص.11
( )1رشح مسلم جـ1ص.751

حدِيدُهَا
الْفَصْلُ الْخَامِسُ :يف الْمَوَاقِيتِ الْمَكَانِيَّةُ وتَ ْ
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قال اإلمام الشافعي  vيف باب تفريع املواقيت( :)1قال ابن عباس( :الرجل ّ
هيل من أهله
أين شاء وال جياوز امليقات إال حمرم ًا.
ومن بعد ما جياوز َ
قلت :أنه ال يضيق عليه أن يبتديء اإلحرام قبل امليقات كام ال يضيق عليه لو أحرم من
أهله.
ثم ورد قصة معاذ بن جبل وكعب األحبار حمرمني من بني املقدس بعمرة ،وقال :أن عمر مل
ّ
ينكره.
وقال ابن تيمية  vيف رشح العمدة قال بعض أصحابنا :يكره قبل امليقات ،وقال أكثرهم:
ال يكره ،قال حرب :قلت ألمحد الرجل حيرم قبل امليقات ،قال (قد فعل ذلك قوم ،وكأنه
سهل فيه)(.)2
وقال ابن عبدالرب  vيف التمهيد :أحر م ابن عمر وابن عباس من الشام وعمران بن
حصني من البرصة وابن مسعود من القادسية وكان األسود وعلقمة وعبدالرمحن بن زيد وأبو
إسحاق حيرمون من بيوهتم.
وقال الشيخ العثيمني  :)3( vأنه يكره أن حيرم قبل امليقات لكن لو أحرم صح إحرامه
وانعقد وهذا رأي اجلمهور.
( )4
مر بامليقات غري مريد دخول احلرم بل حلاجة دونه ثم بدا له
وقال النووي  : vوأما من ّ

أن حيرم فيحرم من موضعه الذي بدأ له فيه فـ إن جاوزه بال إحرام ثم أحرم أثم ولـزمه الدم وإن
( )1كتاب األم (.)121/5
( )5رشح العمدة (.)711/1
( )7الرشح املمتع جـ9ص.11
( )1رشح مسلم جـ1ص.755
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أحرم من املوضع الذي بدأ له أجزأه وال دم عليه وال يكلف الرجوع إىل امليقات هذا مذهبنا
ومذهب اجلمهور ،وقال أمحد وإسحاق يلزمه الرجوع إىل امليقات.
قال البغوي  :)1( vهذه املواقيت حد لئال يتعداها من أتى عليها مريد ًا حلج أو عمرة إال
حمرم ًا فإن أحرم قبل أن يأيت امليقات جاز بخالف ما لو قدَّ م الصالة عىل ميقات الزمان ال
يصح.
قال ابن تيمية  :)2( vفإن النبي  اعتمر ثالث عمر قبل حجة الوداع ،عمرة احلديبية
وعمرة القضية وكالمها أحرم فيهام من ذي احلليفة واعتمر عام حنني من اجلعرانة ثم حجة
الوداع وأحرم فيها من ذي احلليفة ،ومل حيرم من املدينة قط ،ومل يكن رسول اهلل  ليداوم عىل
ترك األفضل وخلفاؤه كعمر وعثامن هنوا عن اإلحرام قبل امليقات وقد سئل مالك عن رجل
أحرم قبل امليقات ،فقال أخاف عليه من الفتنة .وكان يقول "لن يصلح آخر هذه األمة إال بام
صلح أوهلا".
قال الشنقيطي  :)3(vوأما اإلحرام من موضع فوق امليقات فأكثر أهل العلم عىل جوازه
وحكى غري واحد عليه اإلتفاق واختلفوا يف األفضل من األمرين ومها اإلحرام من امليقات أو
اإلحرام من بلدة إن كان أبعد من امليقات ،قال النووي يف رشح املهذب :أمجع من يعتد به من
السلف واخللف من الصحابة فمن بعدهم عىل أنه ال جيوز اإلحرام من امليقات ومما فوقه.
وحجة من قال أن اإلحرام من امليقات أفضل أن النبي  أحرم يف حجته وعمرته من
امليقات.

( )1رشح السنة حتت رقم (.)1111
( )5جمموع الفتاوى جـ58ص.582

( )7أضواء البيان جـ2ص.571

حدِيدُهَا
الْفَصْلُ الْخَامِسُ :يف الْمَوَاقِيتِ الْمَكَانِيَّةُ وتَ ْ
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وكذلك كان يفعل بعده خلفاؤه الراشدون وغريهم من الصحابة والتابعني ومجاهري
العلامء.
واحتح من قال اإلحرام مما فوق امليقات أفضل بام رواه أبو داود عن أم سلمة عن النبي
 « :من أهل بحجة أو عمرة من املسجد األقىص إىل املسجد احلرام غفر له ما تقدم من ذنبه
وما تأخر أو وجبت له اجلنة» ( .)1قال أبو داود :يرحم اهلل وكيعا أحرم من بيت املقدس إىل مكة.
فاحتجوا أيض ًا بتفسري عمر وعيلcلقوله( :وأمتوا احلج والعمرة) قاال :إنام مهام أن حترم
هبام يف دويرة أهلك(.)2
واحتجوا أيض ًا بام رواه مالك أن ابن عمر َّ
أهل من إيلياء وهي بيت املقدس(.)3
وقال النووي يف رشح املهذب :أما حديث أم سلمة إسناده ليس بقوي وتفسري عيل وعمر
لألية وفعل ابن عمر كالمها خمالف لفعل النبي  وأفعاله يف حجته تفسري آليات احلج وقد
قال « خذوا عني مناسككم» وإحرامه من امليقات جممع عليه.
أظهر القولني عندي دلي ً
ال :هو اإلقتداء بالنبي  واإلحرام من امليقات فلو كان اإلحرام
قبله فيه فضل لفعله  واخلري كله يف اتباعه . 

( )1حديث أم سلمة عند أيب داود برقم ( ،)1911ضعفه األلباين يف ضعيف أيب داود برقم ( ،)715وضعيف ابن ماجة (،)111
وضعيف اجلامع الصغري ( ،)2177والضعيفة (.)511
( )5وروى هذا مرفوع ًا وقال األلباين يف الضعيفة برقم ( )518منكر ،وقال لرواية عن عيل  عند البيهقي هذا أصح من املرفوع.
( )7املوطأ باب مواقيت اإلهالل ( ،)51/971والبيهقي يف الكربى ( ،)7/2وقال إسناد صحيح ،والشافعي يف املسند (،)1122
و أورد البخاري معلق ًا يف صحيحه فوق رقم ( ،)1218قال وكره عثامن  أنه حيرم من خراسان أو كرمان .وقال البغوي يف
رشح السنة جـ1ص ( :521وروي أن عمر بن اخلطاب أنكر عىل عمران بن احلصني إحرامه من البرصة).
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وقال الشيخ األلباين  :)1( vوقد روى البيهقي كراهة اإلحرام قبل امليقات عن عمر
وعثامنcوهو املوافق حلكمة ترشيع املواقيت.
وما أحسن ما ذكر الشاطبي( v )2ومن قبله اهلروي( )3عن الزبري بن بكار قال :حدثني
سفيان بن عينية قال :سمعت مالك بن أنس وأتاه رجل فقال يا أبا عبداهلل من أين أحرم؟ قال
من ذي احلليفة من حيث أحرم رسول اهلل  ، فقال إين أريد أن أحرم من املسجد من عند
القرب .قال ال تفعل فإين أخشى عليك الفتنة ،قال وأي فتنة يف هذه إنام هي أميال أزيدها ،قال
وأي فتنة أعظم من أن ترى إنك سبقت إىل فضيلة قرص عنها رسول اهلل  إين سمعت اهلل
يقول [ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ
.[17

ﮗ ﮘ ﮙ] ]النور:

()4

خريُ اإلِحْرَام عَن الْمِيقَاتِ
حُكْمُ تَأْ ِ
قال ابن رشد  :)5( vومجهور العلامء عىل أن من خيطيء هذه املواضع وقصده اإلحرام
فلم حيرم إال بعدها أن عليه دم ًا هؤالء منهم من قال إن رجع إىل امليقات فأحرم منه سقط عنه
الدم ومنهم الـشافعي ،ومنهم من قـال ال يسقط عنه الدم وإن رجع وبه قـال مالك ،وقـال قـوم

( )1السلسلة األحاديث الضعيفة حتت رقم (.)518
( )5اإلعتصام (.)119/1
( )7ذم الكالم (.)1/21/7
( )1أنظر اإلرواء (.)111/1
( )2بداية املجتهد جـ5ص.218

حدِيدُهَا
الْفَصْلُ الْخَامِسُ :يف الْمَوَاقِيتِ الْمَكَانِيَّةُ وتَ ْ
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ليس عليه دم.
وقال آخرون :إن مل يرجع إىل امليقات فسد حجه وأنه يرجع إىل امليقات فيهل منه بعمرة
دوهنن فميقات إحرامه من منزله.
ومجهور العلامء عىل أن من كان منزله
ّ
قال اإلمام النووي  :)1( vوأمجع العلامء عىل أن هذه املواقيت مرشوعة ،ثم قال مالك
وأبو حنيفة والشافعي وأمحد واجلمهور هي واجبة لو تركها وأحرم بعد جماوزهتا أثم ولزمه دم
وصح حجه ،وقال عطاء والنخعي ال يشء عليه ،قال سعيد بن جبري ال يصح حجه ،وفائدة
حج ًا أو عمرة حرم عليه جماوزهتا بغري إحرام ولزمه الدم ،قال أصحابنا
املواقيت أن من أراد َّ
فإن عاد إىل امليقات قبل التلبس بنسك سقط عنه الدم ،ومن املراد هبذا النسك خالف منترش،
مر بامليقات غري مريد دخول احلرم بل حلاجة دونه ثم بدا له أن حيرم فيحرم من
وأما من َّ
موضعه الذي بداله فيه فإن جاوزه بال إحرام ثم أحرم أثم ولزمه الدم ،وإن أحرم من املوضع
الذي بداله أجزأه وال دم عليه وال يكلف الرجوع إىل امليقات ،هذا مذهبنا ومذهب اجلمهور
وقال أمحد وإسحاق يلزمه الرجوع إىل امليقات.
قال العثيمني  :)2( vقول النبي « ومن كان دون ذلك فمن حيث أنشأ» وألن
الصحابة الذين حلوا من إحرامهم مع الرسول  أحرموا من مكة من األبطح ونأخذ من
هذا احلديث :أن من كان دون هذه املواقيت فإنه حيرم من مكانه .قال « من حيث أنشأ» ومل
يقل من بلده ،ألن بلده قد يكون دون املواقيت ولكنه يف مكان آخر غري بلده فينيشء نية العمرة
أو احلج فنقول :أحرم من حيث أنشأت.

( )1رشح مسلم جـ1ص 755حتت رقم (.)5972
( )5الرشح املمتع جـ9ص.21
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................................................................................ .........
وقال البغوي  :)1( vولو جاوز امليقات غري مريد النسك ثم بدا له أن حيرم فليحرم من
حيث بدا له وال دم عليه عند أكثر أهل العلم وهو ظاهر احلديث وذهب األوزاعي وأمحد
وإسحاق إىل أن عليه دم ًا إال أن يرجع إىل امليقات.
وقال الصنعاين بام قال النووي والبغوي( )2وقال يف العدة( :)3ما رواه مالك عن ابن عباس
أنه قال« :من نيس من نسكه شيئ ًا أو تركه فليهرق دم ًا»(.)4
واعلم أن ليس مع الفقهاء يف الدماء إال هذا األثر عن ابن عباس ،وذهب عطاء والنخعي
إىل عدم عليه ،وقال اجلمهور لو رجع إىل امليقات قبل التلبس بنسك سقط الدم ،وقال أبو
حنيفة برشط أن يعود مل ّبي ًا ،ومالك يرشط إال يبعد ،وعن أمحد ال يسقط يشء ومن قال ال
يصح حجه سعيد بن جبري وابن حزم وقاال عني ميقات كل طائفة فمن مل هيل من ميقاته مل
يتمثل األمر الرشعي فكيف يصح من مل يتمثل الشارع وحتديده.
وقال ابن حزم  :)5( vرد قول أبو حنيفة ما نعلم أحد قبله قسم هذا التقسيم ،وهذا أمر ال
يوجبه قرآن وال سنة صحيحة وال رواية سقيمة وال قول صاحب وال تابع وال قياس وال نظر
يعقل.
وقال( :)6فكل من خطر عىل حد هذه املواضيع وهو يريد احلج أو العمرة فال حيل له أن
يتجاوزه إال حمرم ًا فإن مل حيرم منه فال أحرام له وال حج له وال عمرة له إال أن يرجع إىل امليقات
فيصح حينئذ إحرامه وحجه وعمرته.
مر عليه فينوي اإلحرام منه
ُّ
الذي َّ
( )1رشح السنة جـ1ص.522

( )5يف سبل السالم جـ5ص.772

( )7العدة جـ7ص.591

( )1املوطأ ( ،)117/1البيهقي (.)125/2

( )2املحىل جـ2ص.21
( )1املحىل جـ2ص.25

حدِيدُهَا
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.........................................................................................
قال الشنقيطي  :)1( vاعلم أن مجهور العلامء عىل أن من جاوز ميقاته من املواقيت املذورة
غري حمرم وهو يريد النسك أن عليه دما ودليله ذلك أثر ابن عباس «من نيس من نسكه شيئ ًا أو
تركه فليهرق دم ًا» ( ،)2قالوا :من جاوز امليقات غري حمرم وهو يريد النسك فقد ترك من نسكه
شيئ ًا وهو اإلحرام من امليقات فيلزمه الدم.
وأظهر أقوال أهلم العلم عندي :أنه إن جاوز امليقات ثم رجع إىل امليقات وهو مل حيرم أنه ال
يشء عليه ألنه مل يبتدئ إحرامه إال من امليقات وأنه إن جاوز امليقات غري حمرم وأحرم يف حال
جماوزته امليقات ثم رجع إىل امليقات حمرم ًا أن عليه دم ًا إلحرامه بعد امليقات ولو رجع إىل
امليقات فإن ذلك ال يرفع حكم إحرامه جماوز ًا للميقات.
وقال احلافظ  :)3( vويؤخذ منه أي حديث ابن عباس «فمن حيث أنشأ» أن من سافر
غري قاصد للنسك فجاو ز امليقات ثم بدأ له بعد ذلك النسك أنه حيرم من حيث جتدد له القصد
وال جيب عليه الرجوع إىل امليقات لقوله «فمن حيث أنشأ».
()4
حج ًا أو
قال الشنقيطي  : vقد قدمنا أنه ال جيوز تأخري اإلحرام عن امليقات ،ممن يريد ّ

عمرة وهذا ال خالف فيه بني أهل العلم وقد قدمنا دليله ،وأما ما رواه مالك يف املوطأ( )5عن
أهل من ال ُف ْر ِع» ،ومعلوم أن الفرع وراء ميقات أهل املدينة الـذي هو
نـافع عن ابن عمرَّ « c
( )1أضواء البيان جـ2ص.551
( )2وقال الشنقيطي يف األضواء جـ2ص :587قال النووي يف رشح املهذب ،حديث «من ترك نسكا فعليه دم» رواه مالك والبيهقي
وغريمها بأسانيد صحيحة عن ابن عباس موقوف ًا عليه ال مرفوع ًا .فإذا علمت أن األثر املذكور ثابت بإسناد صحيح عن ابن
عباس.
( )3فتح الباري جـ7ص.177
( )4أضواء البيان جـ2ص.571
( )5رقم (.)52
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حج ًا أو عمرة سواء
وحي ررم عليه أن جتاوزها بدون إحرام؛ إذا كان قاصد ًا مكة يريد ّ
َْ
كان مروره عليها من طريق األرض أو من طريق اجلو؛ لعموم قول النبي  ملا
احلج
وقت هذه املواقيت « :ره ّن هل ّن وملن أتى عليهن من غري أهلهن ممن أراد
ّ
والعمرة»............................................................................ .
ذو احلليفة فهو حممول عند أهل العلم كام ذكره ابن عبدالرب غريه عىل أنه وصل الفرع وهو ال
يريد النسك فطرأت عليه نية النسك بالفرع فأهل منه وهذا متعني ألن ابن عمر ممن روي
املواقيت عن النبي  فمن املعلوم أنه ال خيالف ما سمعه.
قال ابن حزم  :)1( vفإن جتاوز امليقات بقليل أو بكثري ثم بدا له يف احلج أو يف العمرة
فليحرم من حيث بدأ له يف احلج أو العمرة وليس عليه أن يرجع إىل امليقات وال جيوز له
الرجوع إليه وميقاته حينئذ املوضع الذي بدأ له يف احلج أو العمرة فال حيل له أن يتجاوزه إال
حمرم ًا ،فإن فعل ذلك فال إحرام له وال حج له وال عمرة له إال أن يرجع إىل ذلك املوضع
فيجدد منه إحرام ًا.
قوله « :لعموم قول النيب  ملا وقت هذه املواقيت « :هُنّ هلنّ وملن أتى عليهن من
غري أهلهن ممن أراد احلجّ والعمرة » ».
رواه البخاري ومسلم(.)2

( )1املحىل جـ2ص.27
( )5رواه البخاري ( ،)1251،1251ومسلم ( ،)5972وأبو داود ( ،)1971والنسائي ( ،)157/2والبيهقي (،)57/2
والبغوي (.)1127
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واملرشوع ملن توجه إىل مكة من طريق اجلو بقصد احلج أو العمرة أن يتأهب لذلك
بالغسل ونحوه قبل الركوب يف الطائرة ،فإذا دنا من امليقات لبس إزاره ورداءه ثم
لبى بالعمرة إن كان الوقت متسع ًا ،وإن كان الوقت ضيق ًا لبى باحلج وإن َلبِ َس
إزاره ورداءه قبل الركوب أو قبل الدنو من امليقات ،فال بأس ،ولكن ال ينوي
الدخول يف النسك وال يلبي بذلك إال إذا حاذى امليقات أو دنا منه؛ ...............
قوله « :واملشروع ملن توجه إىل مكة من طريق اجلو بقصد احلج أو العمرة أن يتأهب
لذلك بالغسل وحنوه قبل الركوب يف الطائرة ،فإذا دنا من امليقات لبس إزاره ورداءه ثم
َِبسَ إزاره
لبى بالعمرة إن كان الوقت متسعاً ،وإن كان الوقت ضيقاً لبى باحلج وإن ل
ورداءه قبل الركوب أو قبل الدنو من امليقات ،فال بأس ،ولكن ال ينوي الدخول يف النسك
وال يليب بذلك إال إذا حاذى امليقات أو دنا منه ».
قال الشيخ العثيمني  :)1( vإحرام القادم إىل املكة جو ًا جيب عليه إذا حاذى امليقات أن
حيرم وعىل هذا فيتأهب أوالً باإلغتسال يف بيته ثم يلبس اإلحرام قبل أن يصل إىل امليقات ومن
حني أن يصل إىل امليقات ينوي الدخول يف النسك وال يتأخر ألن الطائرة مرها ُسيع ًا،
فالدقيقة يمكن أن تقطع هبا مسافات كبرية وهذا أمر يغفل عنه بعض الناس فإذا أعلن موظف
الطائرة بأهنم وصلوا امليقات ذهب خيلع ثيابه ويلبس ثياب اإلحرام وهذا تقصري جد ًا.
إن املوظفني يف الطائرة فيام يبدوا ينهبون الناس قبل أن يصلوا إىل امليقات بربع ساعة أو
نحوها وهذا عمل يشكرون عليه .فإذا أعلن بقي ربع ساعة فلينظر إىل ساعته حتى إذا مىض
هذا اجلزء الذي هو ربع الساعة أو قبله بدقيقتني أو ثالث لبى بام يريد من النسك.

( )1يف جواب سؤال ( )112يف كتاب فتاوى أركان اإلسالم ص.211
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ألن النيب  مل حُْي ِرْم إال من امليقات ،والواجب على األمة التأسي به  يف ذلك
كغريه من شئون الدين لقول اهلل سبحانه[ :ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ ﯵ

ﯶ] ]األحزاب  [21 :ولقول النبي  يف حجة الوداع« :خذوا عني مناسككم».
وقال( :)1فإن أحرم قبل حماذاة امليقات إحتياط ًا خوف ًا من الغفلة أو النسيان فال بأس.
وقال( :)2قال « من مل جيد نعلني فليلبس اخلفني ومن مل جيد إزار ًا فليلبس الرساويل» و
هبذا نسد العذر عىل من يقول إذا ركب يف الطائرة أن ثياب اإلحرام موجودة يف الشنطة يف
جوف الطائرة ،نقول هذا ليس بعذر أجعل الثوب إزار ًا والرساويل ردا ًء وإن كان ممن يلبس
الغرتة أجعل الغرتة رداء أو أجعل القميص ردا ًء وألبس الرساويل ألنك ال جتد إزار ًا.
وقال ابن تيمية  :)3( vوكذلك جيوز أن يلبس كل ما كان من جنس اإلزار والرداء فله أن
يلتحف بالقباء واجلبة والقميص ويتغطى به باتفاق األئمة عرض ًا ويلبسه مقلوب ًا وجيعل أسفله
أعاله ويتغطى باللحاف وغريه.
وقال األلباين  :)4( vنية اإلحرام فإهنا ال جتوز عىل الراجح عندنا إال عند امليقات أو قريب ًا
منه ملن كان يف الطائرة و خيش أن جتاوز به امليقات وملا حيرم.
قوله « :ألن النيب  مل يُحْرِمْ إال من امليقات ... ،ولقول النيب  يف حجة الوداع:
«خذوا عين مناسككم» ».
رواه مسلم(.)5
( )1يف جواب سؤال ( )112يف كتاب فتاوى أركان اإلسالم ص.219
( )5الرشح املمتع جـ9ص.117
( )7جمموع الفتاوى جـ51ص.11
( )1حاشية رسالته حجة النبي  ص ،17ويف مناسك احلج والعمرة ص.17
( )2رواه مسلم ( ،)5711وأبو داود ( ،)1782وابن ماجه (.)7891

حدِيدُهَا
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حج ًا و ال عمرة كالتاجر واحلطاب والربيد ونحو
وأما من توجه إىل مكة ومل يرد ّ
ذلك فليس عليه إحرام .............................................................
قوله « :وأما من توجه إىل مكة ومل يرد حجّاً و ال عمرة كالتاجر واحلطاب والربيد
وحنو ذلك فليس عليه إحرام ».
حلديث جابر  أن النبي  « دخل يوم فتح مكة وعليه عاممة سوداء بغري إحرام» (،)1
وحديث أنس  أن النبي « دخل مكة عام الفتح وعىل رأسه ِ
املغ ْفر» (.)2
قال ابن حجر  )3( vحتت حديث أنس  وبوب البخاري فوق احلديث باسم (باب
دخول احلرم ومكة بغري إحرام وإنام أمر النبي « باإلهالل ملن أراد احلج والعمرة»،
وحاصله من كالم املصنف أنه خص اإلحرام بمن أراد احلج والعمرة .وقد اختلف العلامء يف
هذا فاملشهور من مذهب الشافعي عدم الوجوب مطلق ًا ويف قول جيب مطلق ًا وفيمن تكرر
خالف مرتب وأوىل بعدم الوجوب واملشهور عن األئمة الثالثة الوجوب ويف رواية عن كل
منهم ال جي ب وهو قول ابن عمر والزهري واحلسن وأهل الظاهر وجزم احلنابلة باستثناء ذوي
املتكررة واستثنى احلنفية من كان داخل امليقات وزعم ابن عبدالرب أن أكثر الصحابة
احلاجات
ّ
والتابعني عىل القول بالوجوب.
وقال النووي  :)4( vوأما من ال يريد حج ًا وال عمرة فال يلزمه اإلحرام لدخول مكة عىل
الــصحيح من مذهبنا سوا ًء دخل حلـاجة تتكـر كحطاب وحشاش وصيـاد ونـحوهم أوالً تتكر
( )1رواه مسلم ( ،)1721/121والنسائي ( ،)5/2وأبوداود ( ،)1891والرتمذي ( ،)1197وابن ماجة ( ،)5155وأمحد
(.)717/7
( )5رواه البخاري ومسلم ،يأيت خترجيه.
( )7فتح الباري جـ1ص.97
( )1رشح مسلم جـ1ص.711
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................................................................................ .........
كتجارة وزيارة ونحومها وللشافعي قول ضعيف أنه جيب اإلحرام بحج أو عمرة إن دخل مكة
أو غريها من احلرم ملا يتكرر.
وقال الشوكاين  :)1( vوقد اختلف يف جواز املجاوزة لغري عذر فمنعه اجلمهور وقالوا ال
جيوز إال بإحرام من غري فرق بني من دخل ألحد النسكني أو لغريمها ومن فعل إثم ولزمه دم
وروي عن ابن عمر والنارص واألخري من قويل الشافعي وأحد قويل أيب العباس أنه ال جيب
اإلحرام إال عىل من دخل ألحد النسكني ال عىل من أراد جمرد الدخول.
واستدل األولون بقوله تعاىل [ﯝ ﯞ ﯟ] ]املائدة  .[5 :وأجيب بأنه قدم حتريم
الصيد عليهم وهم حمرمون [ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ] ]املائدة  [1 :وقد علم أنه
ال إحرام إال عن أحد النسكني ثم أخربهم بإباحة الصيد هلم إذا حلوا فليس يف اآلية مايدل عىل
املطلوب.
واستدلوا ثاني ًا :بحديث ابن عباس عند البيهقي «ال يدخل أحد مكة إال حمرم ًا» ( )1واعتذر
بعض املتأخرين من حديث ابن عباس عند البيهقي أنه موقوف عليه ثم عارض ما ظنه موقوف ًا
بام أخرجه مالك أن ابن عمر جاوز امليقات غري حمرم.
صح ما ادعاه من الوقف فليس يف إجياب اإلحرام عىل من أراد املجاوزة لغري النسكني
فإن َّ
دليل وقد كان املسلمون يف عرصه  خيتلفون إىل مكة حلوائجهم ومل ينقل أنه أمر أحد ًا منهم
بإحـرام كـقصة احلجـاج بن عالط «ملا رجع إىل مكة ألخذ ماله» ( )3وكـذلك قـصـة أيب قتادة «ملا

( )1نيل األوطار جـ7ص.785
( )5أخرجه البيهقي ( )199/2موقوف ًا عليه بلفظ« :ما يدخل مكة أحد من أهلها وال من غري أهلها إال بإحرام».
( )7أخرجه أمحد ( ،)171/7والنسائي يف الكربى (.)171/2
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................................................................................ .........
عقر محار الوحش»

()1

داخل امليقات وهو حالل وقد كان أرسله لغرض قبل احلج فجاوز

امليقات ال بنية احلج وال العمرة فقرره  السيام مع ما يقيض بعدم الوجوب مع استصحاب
الرباءة األصلية إىل أن يقوم دليل ينقل عنها.
وقال صديق حسن خان  :)2( vأقول وليس يف إجياب اإلحرام عىل غري من دخل ألحد
النسكني دليل .وإما قول ابن عباس فاجتهاد منه وليس ذلك من احلجة يف يشء واملقام مقام
اإلجتهاد وهلذا خالفه ابن عمر فجاوز امليقات غري حمرم كام يف املوطأ.
وأما إجياب الدم عىل من جاوز معل ً
ال ذلك بأنه ترك نسك ًا ففاسد فإن اإلحرام ليس بنسك
لغري من أراد احلج أو العمرة عىل أنه مل يثبت عنه  أنه قال «من ترك نسك ًا فعليه دم» وإنام
روي ذلك ابن عباس كام يف املوطأ.
وقال الصنعاين  :)3( vأنه ال يلزم اإلحرام إال من أراد دخول مكة ألحد النسكني فلو مل
يرد ذلك جاز له دخوهلا من غري إحرام وقد دخل ابن عمر بغري إحرام وألنه قد ثبت باإلتفاق
أن احلج والعمرة عند من أوجبها إنام جتب مرة واحدة فلو أوجبنا عىل كل من دخلها أن حيج أو
يعتمر لوجب أكثر من مرة ،ومن قال أنه ال جيوز جماوزة امليقات إال باإلحرام إال ملن استثنى من
أهل احلاجات كاحلطابني فإن له يف ذلك آثار عن السلف وال تقوم هبا حجة.
()4
مر عىل أحد هذه املواقيت وهو ال يريد حج ًا وال عمرة فليس
وقال ابن حزم  : vفمن َّ

عليه أن حيرم.
( )1رواه البخاري ( ،)1151ومسلم ( ،)1171وأبوداود ( ،)1125والرتمذي ( ،)119والنسائي ( ،)115/2وابن ماجة
(.)7877
( )5الروضة الندية جـ5ص.11
( )7سبل السالم جـ5ص.772

( )1املحىل جـ2ص.25
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................................................................................ .........
قال الشنقيطي بعد ُسد أدلة القائلني باملنع واجلواز( :)1أظهر القولني عندي دلي ً
ال أن من
أراد دخول مكة حرسها اهلل لغرض غري احلج والعمرة أنه ال جيب عليه اإلحرام ولو أحرم كان
خري ًا له ألن أدلة هذا القول أقوى وأظهر فحديث ابن عباس املتفق عليه ،خص فيه النبي 
اإلحرام بمن أراد النسك ظاهره إن من مل يرد نسك ًا ،وقد رأيت الروايات الصحيحة بدخول
النبي  مكة يوم الفتح غري حمرم ودخول ابن عمر غري حمرم والعلم عند اهلل تعاىل وأما قول
بعض أهل العلم من املالكية وغريهم أن دخول مكة بغري إحرام من خصائصه  فهو ال
تنهض به حجة ألن املقرر يف األصول وعلم احلديث إن فعله  ال خيتص حكمه به إال بدليل
جيب الرجوع إليه ألنه هو املرشوع ألمته بأقواله وأفعاله وتقريره كام هو معلوم.
وقال الشيخ العثيمني  :)2( vإذا جتاوزه وهو ال يريد احلج وال العمرة فإنه ال يشء عليه
سواء طالت مدة غيابه عن مكة أم قرصت وذلك ألننا لو ألزمناه باإلحرام من امليقات يف
مروره ه ذا لكان احلج جيب عليه أكثر من مرة أو العمرة ،وقد ثبت عن النبي  أن احلج ال
جيب يف العمر إال مرة وإن ما زاد فهو تطوع وهذا هو القول الراجح من أقوال أهل العلم يف
من جتاوز امليقات بغري إحرام.
()3
مر اإلنسان هبذه املواقيت فهل يلزمه أن حيرم؟
وقال  :إذا َّ

اجلواب :إن كان يريد احلج والعمرة أو كان احلج أو العمرة فرض ًا عليه ،أي مل يؤد الفريضة
من قبل فإنه يلزمه أن حيرم .ألن احلج والعمرة واجبان عىل الفور أما إذا كنت أديت الفريضة
فليس عليك إحرام ،وهذا هو الـقول الـصحيح الذي تدل عليه الـسنة ولو كـان املرور بامليقات

( )1أضواء البيان جـ2ص.571
( )5فتوى أركان اإلسالم سؤال ( )117ص.217

( )7الرشح املمتع جـ9ص.21

حدِيدُهَا
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إال أن يرغب يف ذلك لقول النبي  يف احلديث املتقدم ملا ذكر املواقيت« :هن
هلن وملن أتى عليهن من غري أهلهن ممن أراد احلج والعمرة» فمفهومه أن من مر
حج ًا وال عمرة فال إحرام عليه .وهذا من رمحة اهلل بعباده
عىل املواقيت ومل يرد ّ
وتسهيله عليهم فله احلمد والشكر عىل ذلك ،ويؤيد ذلك أن النبي  ملا أتى مكة
حج ًا وال عمرة
عام الفتح مل حيرم بل دخلها وعىل رأسه املغفر لكونه مل يرد حينذاك ّ
وإنام أراد افتتاحها وإزالة ما فيها من الرشك.
موجب ًا لإلحرام لبينه الرسول  لدعاء احلاجة إىل بيانه ولكن هل األفضل أن حيرم ويؤدي
العمرة واحلج إذا كان وقته؟
اجلواب :نعم هذا هو األفضل ،لكن اإلستحباب يشء والواجب يشء آخر.
قوله « :إال أن يرغب يف ذلك لقول النيب  يف احلديث املتقدم ملا ذكر املواقيت:
« هن هلن وملن أتى عليهن من غري أهلهن ممن أراد احلج والعمرة» ».
احلديث رواه البخاري ومسلم(.)1
قوله « :فمفهومه أن من مر على املواقيت ومل يرد حجّاً وال عمرة فال إحرام عليه.
وهذا من رمحة اهلل بعباده وتسهيله عليهم فله احلمد والشكر على ذلك ،ويؤيد ذلك أن
النيب  ملا أتى مكة عام الفتح مل حيرم بل دخلها وعلى رأسه املغفر لكونه مل يرد
جاً وال عمرة وإمنا أراد افتتاحها وإزالة ما فيها من الشرك ».
حينذاك ح ّ
رواه البخاري ومسلم(.)2

( )1رواه البخاري ( ،)1251ومسلم ( ،)5972وأبوداود (.)1971
( )5رواه البخاري ( ،)1111ومسلم ( ،)1729/128وأبوداود ( ،)5112والرتمذي ( ،)1177والنسائي ( ،)588/2وابن
ماجه ( ،)5182وأمحد (.)187/7
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وأما من كان مسكنه دون املواقيت كسكان جدة وأم السلم وبحرة والرشائع
وبدر ومستوردة وأشباهها فليس عليه أن يذهب إىل يشء من املواقيت اخلمسة
املتقدمة بل مسكنه هو ميقاته فيحرم منه بام أراد من حج أو عمرة ،وإذا كان له
مسكن آخر خارج امليقات فهو باخليار ..............................................
قوله « :وأما من كان مسكنه دون املواقيت كسكان جدة وأم السلم وحبرة والشرائع
وبدر ومستوردة وأشباهها.» ...
قال ابن رشد( :)1مجهور العلامء عىل أن من كان منزله دوهنن فميقات إحرامه من منزله،
واختلفوا هل األفضل إحرام احلاج منهن أو من منزله إذا كان منزله خارج ًا منهن فقال قوم:
األفضل له من منزله واإلحرام منها رخصة وبه قال
الشافعي وابو حنيفة والثوري ومجاعة.
وقال مالك وإسحاق وأمحد إحرامه من املواقيت أفضل.
قال النووي  :)2( vقوله « فمن كان دوهنن فمن أهله» هذا رصيح يف أن من كان
مسكنه بني مكة وامليقات فميقاته مسكنه وال يلزمه الذهاب إىل امليقات وال جيوز له جماوزة
مسكنه بغري إحرام وهذا مذهبنا ومذهب العلامء كافة إال جماهد ًا فقال ميقاته مكة بنفسها.
فهكذا من جاوز مسكنه امليقات حتى أهل مكة هيلون منها وأمجع العلامء عىل هذا كله فمن كان
يف مكة من أهلها أو وارد ًا إليها وأراد اإلحرام باحلج فميقاته نفس مكة وال جيوز له ترك مكة
واإلحرام باحلج من خارجها سواء احلرم واحلل هذا هو الصحيح عند أصحابنا ،وقال بعض
أصحابنا جيوز له أن حيرم به من املحرم كام جيوز من مكة ألن حكم احلرم حكم مكة والصحيح
( )1بداية املجتهد جـ1ص.218
( )5رشح مسلم جـ1ص.757

حدِيدُهَا
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................................................................................ .........
األول هلذا احلديث قال أصحابنا جيوز أن حيرم من مجيع نواحي مكة بحيث ال خيرج عن نفس
املدينة وسورها ويف األفضل قوالن :أصحهام من باب داره والثاين من املسجد احلرام حتت
امليزاب واهلل أعلم.
قال ابن حجر  :)1( vقوله « من مكة» أي ال حيتاجون إىل اخلروج إىل امليقات
لإلحرام منه بل حيرمون من مكة كاآلفاقي الذي بني امليقات ومكة فإنه حيرم من مكانه وال
حيتاج الرجوع إىل امليقات ليحرم منه وهذا باحلاج.
قال البغوي  :)2( vومن كان منزله دون امليقات ،فيحرم من منزله وإذا أراد املكي أن
حيرم باحلج فيحرم يف عمرانات مكة وكذلك إذا أراد القرآن.
قال ابن حزم  :)3( vفمن كان منزله بني امليقات ومكة فميقاته من منزله ،ومن كا من
أهل مكة فأراد احلج فميقاته منازل مكة.
قال الصنعاين  :)4( vمن كان بني امليقات ومكة فميقاته حيث أنشا اإلحرام إما من أهله
ووطنه أو من غريه وقوله « حتى أهل مكة من مكة» دل عىل أن أهل مكة حيرمون من مكة
وأهنا ميقاهتم سواء كان من أهلها أو من املجاورين أو الواردين إليها أحرم بحج أو عمرة.
وقال الشنقيطي  :)5( vاعلم أن أهل مكة هيلون من مكة ،وهذا بالنسبة إىل اإلهالل
باحلج ال خالف فيه بـيـن أهل الـعلم إال ما ذكره بـعضهم من أن املـكي جيوز له أن حيرم من أي

( )1فتح الباري جـ7ص.177
( )5رشح السنة جـ1ص.522
( )7املحىل جـ2ص.27
( )1سبل السالم جـ5ص.772
( )2أضواء البيان جـ2ص.551
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إن شاء أحرم من امليقات وإن شاء أحرم من مسكنه الذي هو أقرب من امليقات إىل
مكة لعموم قول النبي  يف حديث ابن عباس ملا ذكر املواقيت قال« :ومن كان
دون ذلك َف رم َه ُّل ره( )1من أهله حتى أهل مكة رهي ّلون من مكة» [أخرجه البخاري ومسلم].
موضع من احلرم ولو خارج ًا عن مكة وهو ظاهر السقوط ملخالفته للنص الرصيح عن النبي
.
قال الشيخ العثيمني « :)2( vومن حج من أهل مكة فمنها» أي فيحرم من مكة لقوله 
« ومن كان دون ذلك فمن حيث أنشأ حتى أهل مكة من مكة» وألن الصحابة الذين حلوا من
إحرامهم مع الرسول  أحرموا من مكة من األبطح ونأخذ من هذا احلديث ،أن من كان
دون هذه املواقيت فإنه حيرم من مكانه.
فإن من حج من مكة من أهلها وغريهم فإحرامهم من مكة ولو كانت العبارة (ومن حج
من مكة فمنها) لشملت أهل مكة وغريهم لكنه  vتبع غريه يف العبارة.
وقال ابن دقيق العيد  :)3( vيقتيض أن أهل مكة حيرمون منها وهو خمصوص باإلحرام
باحلج ...ويقتيض احلديث اإلحرام من مكة نفسها وبعض الشافعية يرى اإلحرام من احلرم كله
ّ
جائز :واحلديث عىل خالفه ظاهر ًا ويدخل يف أهل مكة َم ْن بمكة ممن ليس من أهلها.
قوله « :إن شاء أحرم من امليقات وإن شاء أحرم من مسكنه الذي هو أقرب من
امليقات إىل مكة لعموم قول النيب  يف حديث ابن عباس .» ...
احلديث رواه البخاري ومسلم(.)4

( )1فمهله :أي :إهالله بالتلبية من مكان إحرامه.
( )5الرشح املمتع جـ9ص.21
( )7أحكام األحكام حتت حديث ( )581جـ7ص )1( .511رواه البخاري ( ،)1251ومسلم ( ،)5972وأبوداود (.)1971

حدِيدُهَا
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لكن من أراد العمرة وهو يف احلرم فعليه أنه خيرج إىل ّ
احلل وحيرم بالعمرة منه؛
ألن النبي  ملا طلبت منه عائشة العمرة أمر أخاها عبدالرمحن أن خيرج هبا إىل
احلل فتحرم منه فدل ذلك عىل أن املعتمر ال حيرم بالعمرة من احلرم وإنام حيرم هبا
من احلل؛ وهذا احلديث خيصص حديث ابن عباس املتقدم ويدل عىل أن مراد
النبي  بقوله« :حتى أهل مكة هيلون من مكة» هو اإلهالل باحلج ال العمرة؛ إذ
لو كان اإلهالل بالعمرة جائز من احلرم؛ ألذن لعائشة -ريض اهلل عنها -يف ذلك
ومل يكلفها باخلروج إىل احلل وهذا أمر واضح وهو قول مجهور العلامء -رمحة اهلل
عليهم -وهو أحواط للمؤمن؛ ألن فيه العمل باحلديثني مجيع ًا واهلل املوفق.
قوله « :لكن من أراد العمرة وهو يف احلرم .» ...
للحج العمرة) فوق رقم (.)1251
بوب البخاري صحيحه بإسم (باب رم َه َل أهل مكة
ِّ
وقال احلافظ  :)1( vوأما املعتمر فيجب عليه أن خيرج إىل أدنى احلل ،قال املحب الطربي
ال أعلم أحد ًا جعل مكة ميقات ًا للعمرة.
وقال( :)2قال صاحب (اهلدي) مل ينقل أنه  اعتمر مدة إقامته بمكة قبل اهلجرة وال
اعتمر بعد اهلجرة إال داخ ً
ال إىل مكة ومل يعتمر قط خارج ًا من مكة إىل احلل ثم يدخل مكة
بعمرة كام يفعل الناس اليوم وال ثبت عن أحد من الصحابة أنه فعل ذلك يف حياته إال عائشة
وحدها .انتهى.

( )1فتح الباري جـ7ص.177
( )5فتح الباري جـ7ص.997
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................................................................................ .........
وبعد أن فعلته عائشة بأمره دل عىل مرشوعيته ،واختلفوا أيض ًا هل يتعني التنعيم ملن اعتمر
من مكة؟ عن حممد بن سريين قال (بلغنا أن رسول اهلل  وقت ألهل مكة التنعيم) ،ومن
طريق عطاء قال :من أراد العمرة ممن هو من أهل مكة أو غريها فليخرج إىل التنعيم أو إىل
اجلعرانة فليحرم منها وأفضل ذلك أن يأيت وقت ًا أي املواقيت ،قال الطحاوي  :vذهب قوم
إىل أنه ال ميقات للعمرة ملن كان بمكة إال التنعيم وال ينبغي جماوزته كام ال ينبغي جماوزة
املواقيت التي للحج ،وخالفهم آخرون قالوا :ميقات العمرة احلل وإنام أمر النبي  عائشة
باإلحرام من التنعيم ألنه كان أقرب احلل من مكة.

وقال الشوكاين v

()1

بعد قول احلافظ (دل عىل مرشوعيته) :ولكنه إنام يدل عىل

املرشوعية إذا مل يكن أمره  بذلك ألجل تطيب قلبها كام قيل(.)2
وقال النووي  :)3( vوأما ميقات املكي للعمرة فأدنى احلل حلديث عائشة .والتنعيم يف
طرف احلل.
وقال ابن حزم  :)4(vومن كان من أهل مكة ،وإن أراد العمرة فليخرج إىل احلل فيحرم
منه وأدنى ذلك التنعيم.
قال الصنعاين  :)5(vواعلم أن قوله «حتى أهل مكة من مكة» يدل عىل أن ميقات عمرة
أهل مكة كحجهم وكذلك القارن منهم ميقاته مكة .وأما ما ثبت من أمره  لعائشة باخلروج

( )1نيل األوطار جـ7ص.781
( )5وأورد األلباين الروايات يف ذلك يف الصحيحة حتت رقم ( )5151قال :كام يف حديث جابر «وقالت أيرجع الناس بأجرين
وأرجع بأجر» ،ويف أخرى «يرجع الناس» ،وعند أمحد (« )517/1صواحبي» ويف أخرى له (« )112/1نساؤك بعمرة
وحجة وارجع أنا بحجة».
( )7رشح مسلم جـ1ص.751

( )1املحىل جـ2ص.27

( )2سبل السالم جـ5ص.771
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إىل التنعيم لتحرم بعمرة فلم يرد إال تطيب قلبها .فإنه حمتمل أهنا إنام أرادت أن تشابه الداخلني
من احلل إىل مكة بالعمرة وال يدل عىل أهنا ال تصح العمرة إال من احلل ملن صار يف مكة ومع
اإلحتامل ال يقاوم حديث الكتاب.
وقد قال طاوس :ال أدري الذين يعتمرون من التنعيم يؤجرون أو يعذبون ألنه يدع البيت
والطواف وخيرج إىل أربعة أميال وجييء أربعة أميال قد طاف مائتي طواف إال أن كالمه يف
تفصيل الطواف عىل العمرة.
()1
احلج والعمرة يف هذا فقد مجعه
وقال الصنعاين  : vوالأدري مالذي فرق بني حكم ّ

 يف حكم امليقات للمكي «من أراد احلج أو العمرة» حتى قال «حتى أهل مكة من مكة»،
ومل نر هلم دلي ً
ال يف التفريق إال حديث عائشة .وهذا ال يقاوم حديث التوقيت السيام أهنا مل
تدخل مكة بعمرة كام دخل هبا نساؤه .
وأما قول الطربي :أنه ال يعلم أحد ًا جعل مكة ميقات ًا للعمرة ،فيقال له بل جعلها رسول اهلل
 يف حديث املواقيت الذي ال ريب يف صحته ووضوح داللته.
ثم قد ذهب اجلمهور إىل أن القارن من أهل مكة حكمه حكم احلاج يف اإلهالل من مكة
مه ُّل بعمرة وحج فقد جعلوا إحرام العمرة من مكة وانضامم احلج إليها ال جيعل ميقاهتا
وهذا ر
غري ميقاهتا منفردة إذ ال دليل عىل ذلك ،قال ابن املاجشون أنه جيب عىل القارن اخلروج إىل
أدنى احلل .ووجهه أن العمرة إنام تندرج يف احلج فيام حم رله واحد كالطواف والسعي عند من
يقول بذلك وأما اإلحرام فمحله فيهام خمتلف.

( )1العدة جـ7ص.512
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وأجاب عنه احلافظ يف الفتح :أن املقصود من اخلروج أىل احلل يف حق املعتمر أن ُّيرد عىل
البيت احلرام من احلل فيتضح كونه وافد ًا عليه ،وهذا حيصل للقارن بخروجه إىل عرفة وهي
من احلل ورجوعه إىل البيت لطواف اإلفاضة فحصل املقصود بذلك أيض ًا.
قلت :إشرتاطه أن يكون املعتمر املكي وافد ًا دون احلاج املكي غريب ال دليل عليه بل أهل
مكة ال يكونون وافدين يف حج وال عمرة ،ثم قوله إنه يفد القارن من عرفات لطواف اإلفاضة
مغالطه عجيبة فإنه يرد من عرفات بعد إنشاء إحرامه من مكة والنزاع يف ميقات إنشاء العمرة
ال يف الوفادة عىل البيت حمرم ًا ثم يلزم أن احلاج املكي قد وفد عىل البيت حمرما بعد عودة من
عرفات لطواف اإلفاضة فيكون كاملعتمر يف الوفادة حمرم ًا فيكون احلل ميقات ًا حلج املكي
وعمرته وإنه ورد للنص باملواقيت.
ولو عملوا بالنص فيها ملا احتيج إىل هذه التكلفات وقد قررنا يف سبل السالم أن ميقاهتا
مكة كاحلج لوضوح دليله فيها وال نبايل بقول الطربي.
وقال الشنقيطي  :)1( vوقال ابن القيم :إن أهل مكة ال خيرجون من مكة للعمرة وظاهر
صنيع البخاري أنه يرى إحرامهم من مكة بالعمرة .فقوله يف الرتمجة باب مهل أهل مكة للحج
والعمرة وإيراده لذلك يف احلديث «حتى أهل مكة هيلون من مكة» دليل واضح عىل أنه يرى أن
أهل مكة هيلون من مكة للعمرة واحلج مع ًا كام هو واضح من كالمه.
وإذا علمت ذلك فاعلم أن دليل هذا القول هو عموم حديث ابن عباس املتفق عليه الذي
فيه حتى أهل مكة هيلون من مكة واحلديث عام بلفظه يف احلج والعمرة فال يمكن ختصيص
الـعمرة منه إال بدليل جيب الرجوع إليه ،وأما الـقائلون بأنه ال بد أن خيرج إىل احلل وهم مجاهري
( )1أضواء البيان جـ2ص.551
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أهل العلم.
وأقرب األقوال عندي للصواب ،وأن املكي إذا أراد العمرة خرج إىل احلل فاحرم منه
والدليل حديث عائشةdمع أخيها من التنعيم ،وقول من قال :أن النبي  أرسلها تطيب ًا
خلاطرها ال تقوم به حجة البتة ألن النبي  ال يأمرها بعمرة وهي نسك وعبادة إال عىل الوجه
املرشوع لعامة الناس إلستواء مجيع الناس يف أحكام التكليف فعمرهتا املذكورة نسك قطع ًا ال
شك أهنا مرشوعة جلمي ع الناس إال فيام قام دليل جيب الرجوع إليه باخلصوص وقصة عمرة
عائشة املذكورة مل يثبت فيها دليل عىل التخصيص والعلم عند اهلل تعاىل.
وقال الشيخ العثيمني ( :)1( vوعمرته من ّ
احلل) هذا الذي عليه مجهور أهل العلم من
مكان يف مكة وأراد العمرة فإنه حيرم من ِ
احل ِّل ،ودليل هذا حديث عائشة «أخرج بأختك من
احلرم فلتهل بعمرة من احلل» (.)2
فدل ذلك عىل أن احلرم ليس ميقات ًا للعمرة ولو كان ميقات ًا للعمرة مل يأمر النبي  عبد
الرمحن بن أيب بكر أن خيرج بأخته ويتجشم املصاعب يف تلك الليلة لتحرم من ِّ
احلل ألنه من
املعلوم أن الرسول  يتبع ما هو أسهل ما مل يمنعه منه الرشع فلو كان من اجلائز أن حيرم
بالعمرة من احلرم لقال هلا :إحرمي من مكانك.
فإن قال قائل :قوله «حتى أهل مكة ممن أراد احلج والعمرة» ،فظاهر العموم أن العمرة
ألهل مكة تكون من مكة.
قلنا :هذا الظاهر يعارضه حديث عائشة.

( )1الرشح املمتع جـ9ص.21
( )5رواه البخاري ( ،)1218ومسلم (.)1511
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فإن قال قائل :عائشة ليست من أهل مكة فأمرت أن خترج إىل ِّ
احلل لتحرم منه.
قلنا :ليس املانع من إحرام اآلفاقي من مكة هو أنه ليس من أهل مكة بدليل أن اآلفاقي
حيرم باحلج من مكة فلو كانت مكة ميقاتاً لإلحرام بالعمرة لكانت ميقات ًا ألهل مكة ولآلفاقيني
الذين هم ليسوا من أهلها وهذا واضح.
وأيض ًا :العمرة هي الزيارة ،والزائر البد أن يفد إىل املزور ألن من كان معك يف البيت إذا
وافقك يف البيت ال يقال أنه زارك وهذا ترجيح لغوي.
ونقول أيض ًا :كل نسك فال بد وإن جيمع فيه بني احلل واحلرم بدليل أن الرسول « أمر
عائشة أن حترم من ِ
احلل» لتجمع يف نسكها بني احلل واحلرم.
فإن قال قائل :هذا ينتقض عليكم باحلج من مكة.
قلنا :ال ينتقص ألن الذي حيرم باحلج ال يمكن أن يطوف بالبيت حتى يأيت إىل البيت من
احلل أي عرفه ألنه سيقف بعرفة وال يمكن أن يطوف لإلفاضة إال بعد الوقوف بعرفة ،وهبذا
تبني أن القول بأن أهل مكة حيرمون بالعمرة من مكة قول ضعيف ال من حيث الدليل وال من
حيث اللغة وال من حيث املعنى.
وهذا ما أكَّد عليه الشيخ ابن باز vيف جواب سوائل يف فتاوى اللجنة الدائمة وفتاوى
إسالمية(.)1
وقال يف آخره بل هذا احلديث ترشيع عام لكل من أراد العمرة وهو داخل حدود احلرم
سوا ًء كان بمكة أم خارجها ألن أمر النبي  للواحد كأمره للجامعة ترشيع عام إال إذا دل
عىل ختصيص به دليل.
( )1فتاوى اللجنة الدائمة رقم ( )5191وفتاوى إسالمية جـ5ص.517
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وكام كتبنا سابقا أن ابن تيمية  vقال( :)1والقول بوجوب العمرة عىل أهل مكة قول
ضعيف جد ًا خمالف للسنة الثابتة ،وهلذا كان أصح الطريقني عند أمحد أن أهل مكة ال عمرة
عليهم رواية واحدة.
وأكَّد عىل هذا بقوله :ألن الصحابة املقيمني بمكة مل يكونوا يعتمرون بمكة ال عىل عهد
النبي  وال عىل عهد خلفائه بل مل يعتمر أحد عمرة بمكة عىل عهد النبي  إال عائشة
وحدها لسبب عارض(.)2
وقال( :)3يكره اخلروج من مكة لعمرة تطوع وذلك بدعة.
قال الشوكاين  :)4( vواحلاصل أنه  مل يقع منه تعني ميقات للعمرة ،وقد ثبت عنه
تعيني ميقات احلج ألهل كل جهة فإن كانت العمرة كاحلج يف هذه املواقيت ،فقد قال :
«حتى أهل مكة هيلون منها» بل وقع الترصيح يف حديث ابن عباس ملن كان يريد احلج
والعمرة ،فرصح يف هذا احلديث بالعمرة.

( )1اإلختيارات ص.112
( )5جمموع الفتاوى جـ51ص.9
( )7اإلختيارات ص ،117وهذا ما أكده ابن القيم يف زاد امليعاد (.)517/1
( )1سيل اجلرار جـ5ص.117
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وأ ما ما يفعله بعض الناس من اإلكثار من العمرة بعد احلج من التنعيم أو
اجلعرانة أو غريمها وقد سبق أن اعتمر قبل احلج فال دليل عىل رشعيته ،بل األدلة
تدل عىل أن األفضل تركه؛ ألن النبي  وأصحابه -ريض اهلل عنهم -مل يعتمروا
بعد فراغهم من احلج وإنام اعتمرت عائشة من التنعيم؛ لكوهنا مل يعتمر مع الناس
حني دخول مكة بسبب احليض فطلبت من النبي  أن تعتمر بدالً من عمرهتا
التي أحرمت هبا من امليقات فأجاهبا النبي  إىل ذلك ،وقد حصلت هلا
العمرتان؛ العمرة التي مع حجها ،وهذه العمرة املفردة ،فمن كان مثل عائشة؛ فال
بأس أن يعتمر بعد فراغه من احلج؛ عم ً
ال باألدلة كلها ،وتوسيع ًا عىل املسلمني ،وال
شك أن اشتغال احلجاج بعمرة أخرى بعد فراغهم من احلج سوى العمرة التي
دخلوا هبا مكة يشق عىل اجلميع ويسبب كثرة الزحام واحلوادث مع ما فيه من

املخالفة هلدي النبي  وسنته ،واهلل املوفق.
قوله « :وأما ما يفعله بعض الناس من اإلكثار من العمرة بعد احلج من التنعيم .» ...
قال ابن رشد( :)1وأما العمرة فإن العلامء اتفقوا عىل جوازها يف كل أوقات السنة ألهنا كانت
يف اجلاهلية ال تضع يف أيام احلج وهو معنى قوله « :دخلت العمرة يف احلج إىل يوم
القيامة»(.)2
وقال أبو حنيفة  vجتوز يف كل السنة إال يوم عرفة ويوم النحر وأيام الترشيق فإهنا تكره.
واختلفوا يف تكريرها يف السنة الواحدة مرار ًا :فكان مالك يستحب عمرة يف كل سنة ويكره
( )1بداية املجتهد جـ1ص.217
( )5رواه مسلم ( ،)587وأبو داود ( ،)1978والرتمذي (.)775
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وقوع عمرتني عنده وثالث ًا يف السنة الواحدة.
وقال الشافعي وأبو حنيفة ال كراهية يف ذلك.
قال شمس احلق عظيم آبادي  :)1( vومل حيفظ عن النبي  أنه اعتمر يف السنة إال مرة
واحدة ومل يعتمر يف سنة مرتني ،فإن قيل فبأي يشء يستحبون العمرة يف السنة مرار ًا خصوص ًا
يف رمضان ثم مل يثبتوا ذلك عن النبي  ...قيل :أنه كان يشتغل العبادات ،وقد كان يرتك
النبي  كثري ًا من األعامل خشية املشقة عليهم.
وقد قال رسول اهلل  « :العمرة إىل العمرة كفارة ملا بينهام واحلج املربور ليس له جزاء إال
اجلنة» وفيه دليل عىل التفريق بني احلج والعمرة يف التكرار إذ لو كانت العمرة باحلج ال تعقل يف
السنة إال مرة لسوى بينهام ومل يفرقا وقد ندب إىل ذلك النبي  بلفظه فثبت اإلستحباب من
غري تقييد.
وال شك أن احلديث فيه دليل عىل استحباب اإلستكثار من اإلعتامر خالف ًا لقول من قال
يكره أن يعتمر يف السنة أكثر من مرة كاملالكية وهذا القول ال يصح ،والصحيح جواز
اإلستكثار ،وقد اعتمرت عائشة مرتني يف شهر وال أدري أن يمنع أحد من التقرب إىل اهلل
بيشء من الطاعات وال من اإلزدياد من اخلري يف موضع ومل يأت باملنع منه نص وهذا قول
اجلمهور (. )2
وقال الصنعاين  :)3(vوقوله (العمرة إىل العمرة) دليل عىل تكرار العمرة وأنه ال كراهة
يف ذلك وال حتديد بوقت .وظاهر احلديث عموم األوقات يف رشعيتها وإليه ذهب اجلمهور.

( )1عون املعبود جـ2ص.757
( )5وانظر زاد املعاد جـ5ص 71لزيادة ما نقله صاحب عون املعبود.

( )7سبل السالم جـ5ص.717
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فحض الرسول  عىل العمرة ومل حيد هلا وقت ًا من وقت فهي
قال ابن حزم :)1( v
َّ
مستحبة يف كل وقت واحلج ال جيوز إال مرة يف السنة ،وأما العمرة فنحب اإلكثار منها .عن عيل
بن أيب طالب قال «يف كل شهر عمرة» ،وعن القاسم بن حممد «أنه كره عمرتني يف شهر واحد»،
وعن عائشة «أهنا اعتمرت ثالث مرات يف عام واحد» ،وعن سعيد بن جبري واحلسن البرصي
وابن سريين والنخعي «كراهة العمرة أكثر من مرة يف السنة» وهو قول مالك ،وعن عكرمة
«اعتمر متى أمكنك املويس» ،وعن عطاء «أجازة العمرة مرتني يف الشهر» ،وعن ابن عمر
جم (أي طال
«اعتمر عمرتني يف عام واحد» ،وعن أنس بن مالك «أنه أقام مدة بمكة فكلام َّ
شعر رأسه) رأسه خرج فاعتمر»  ،وهو قول الشافعي وأيب حنيفة وأيب سليامن وبه نأخذ ألن
رسول اهلل  قد اعمر عائشة مرتني يف الشهر الواحد ،واحتج من كره ذلك بأن رسول اهلل
 مل يعتمر يف عام إال مرة واحدة.
قلنا :ال حجة يف هذا ألنه يكره ما حض عىل تركه وهو  مل حيج منذ هاجر إال حجة
واحدة وال اعتمر منذ هاجر إال ثالث عمر فيلزمكم أن تكرهوا احلج إال مرة يف العمرة وإن
صح أنه كان يرتك العمل
تكرهوا العمرة إال ثالث مرات يف الدهر ،وهذا خالف قولكم وقد َّ
خمافة أن يشق عىل أمته أو أن يفرض عليهم.
والعجب أهنم يستحبون أن يصوم املرء أكثر من نصف الدهر وإن يقوم أكثر من ثلت الليل
صح أن رسول اهلل مل يفعل ذلك فلم يروا فعله  ههنا حجة ،وجعلوا فعله  يف
وقد َّ
أن ه مل يعتمر يف العام إال مرة مع حصنه عىل العمرة واإلكثار منها حجة يف كراهة الزيادة عىل
عمرة من العام وهذا عجب جد ًا.
( )1املحىل جـ2ص.28
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قال ابن تيمية  :)1( vاإلكثار من اإلعتامر واملواالة بينهام مثال أن يعتمر من يكون منزله
قريب ًا من احلرم كل يوم أو كل يومني أو يعتمر من يرى العمرة من مكة كل يوم عمرة أو
عمرتني فهذا مكروه باتفاق سلف األمة مل يفعله أحد من السلف بل اتفقوا عىل كراهيته وهو
وإن كان استحبه طائفة من الفقهاء وأصحاب الشافعي وأمحد فليس معهم يف ذلك حجة أص ً
ال
إال جمرد قياس العام وهو أن هذا تكثري للعبادات أو التمسك بالعموميات يف فضل العمرة
ونحو ذلك .والذين رخصوا يف أكثر من عمرة يف احلول أكثر ما قالوا يعتمر إذا أمكن املويس
من رأسه أو يف شهر مرتني ونحو ذلك.
ومل يعتمر النبي  بعد حج ته ال هو وال أحد من أصحابه الذين حجوا معه إال عائشة
فهذا متفق عليه بني مجيع الناس.
قال الشيخ العثيمني  :)2( vذكر شيخ اإلسالم يف الفتاوى إتفاق السلف عىل أنه يكره
تكرار العمرة ،وقال اإلمام أمحد ال يعتمر إال إذا محم رأسه (أي :أسود) وبناء عىل هذا يكون ما
يفعله العامة اآلن من تكرار العمرة والسيام يف رمضان كل يوم إن مل يكن بعضهم يعتمر يف
النهار عمرة ويف الليل عمرة خالف ما عليه السلف .وأما وقوله « العمرة إىل العمرة كفارة
ملا بينهام» فهو مطلق مقيد بعمل السلف رضوان اهلل عليهم .وقال الشيخ(( )3تكرار العمرة يف
شهر رمضان من البدع ألن تكرارها يف شهر واحد خالف ما كان عليه السلف .ولو كان من
األمور املحـبوبـة لكــان الـسلف أحـرص منا عىل ذلك ولـكــرروا الـ رعمر وهذا النبي  اتـقى

( )1جمموع الفتاوى جـ1ص.117
( )5الرشح املمتع جـ9ص.189
( )7يف جواب السؤال ( )171يف كتاب فتاوى أركان اإلسالم ص.271
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الناس وأشد الناس ح ّب ًا للخري( )1بقي يف مكة عام الفتح تسعة عرش يوم ًا يقرص الصالة ومل يأت
بعمرة وهذه عائشة حني احلت أن تعتمر أمر أخاها عبدالرمحن أن خيرج هبا من احلرم إىل احلل.
ومل يرشد النبي  عبدالرمحن أن يأيت بعمرة ولو كان هذا مرشوع ًا ألرشده النبي  ولو
كان هذا معلوم املرشوعية عند الصحابة لفعله عبدالرمحن بن أيب بكر ألنه خرج إىل ِّ
احلل.
قال الشيخ األلباين  )2( vحلديث عائشةdفقد تبني مما ذكرنا من هذه الروايات وكلها
صحيحة أن النبي  إنام أمرها با لعمرة عقب احلج بديل مافاهتا من عمرة التمتع بسبب
حيضها ولذلك قال العلامء يف تفسري قوله « هذه مكان عمرتك» أي العمرة املنفردة التي
حصل لغريها التحلل منها بمكة ثم أنشأوا احلج مفرد ًا ،إذا عرفت هذا ظهر لك جلي ًا أن هذه
العمرة خاصة باحلائض التي مل تتمكن من إمتام عمرة احلج فال ترشع لغريها من النساء
الطاهرات فض ً
ال عن الرجال ومن هنا يظهر الرس يف إعراض السلف عنها وترصيح بعضهم
بكراهتها بل العائشة نفسها مل يصح عنها العمل هبا فقد كانت إذا حجت متكث إىل أن رهيل
املحرم ثم خترج إىل اجلحفة فتحرم منها بعمرة كام يف الفتاوى ابن تيمية (.)75/51
وأخرج البيهقي( )3بمعناه عن سعيد بن املسيب « أن عائشة كانت تعتمر يف آخر ذي احلجة
من اجلحفة» .إسناده صحيح .وقال ابن تيمية( )4يكره اخلروج من مكة لعمرة تطوع وذلك
بدعة مل يـفعله والـنبي  وال أصحـابه عىل عهده ال يف رمـضـان وال يف غـريه ومل يـأمر عـائـشة

( )1قال الرسول  « :واهلل إين ألرجو أن أكون أخشاكم هلل وأعلمكم بام أتقي» .صحيح اجلامع الصغري ( ،)9878خمترص مسلم
(.)211
( )5سلسلة األحاديث الصحيحة حتت رقم ( )5151جـ1ص.518
( )7يف الكربى (.)711/1
( )1اإلختيارات ص.117
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هيابل أذن هلا بعد املراجعة تطيب ًا لقلبها وطوافه بالبيت أفضل من اخلروج إتفاق ًا وخيرج عند من
مل يكرهه عىل سبيل اجلواز.
ور َّد عىل هذا سعيد بن عبدالقادر باشنفر يف رسالته( :)1أما إنكار الشيخ عىل العمرة بعد
احلج ففيه نظر ،فالعمرة مرشوعة قبل احلج وبعده .فقد عقد البخاري يف صحيحه ()187/7
باب (اإلعتامر بعد احلج بغري هدي) ذكر فيه حديث إعتامر عائشة بعد احلج من التنعيم ،وعقد
ابن خزيمة يف صحيحه ( )718/1باب (الرخصة للحاج بعد الفراغ من احلج والعمرة)،
وعقد البيهقي يف الكربى ( )721/1باب (املفرد أو القارن يريد العمرة بعد الفراغ من نسكه)
ويف املسند عن أيب عمران أسلم أنه قال «حججت مع موايل فدخلت عىل أم سلمة زوج النبي
أحج) قالت( :إن شئت اعتمر قبل أن حتج وإن شئت بعد أن حتج).
 فقلت( :اعتمر قبل أن ُ
قال فقلت( :إهنم يقولون من كان رضورة (الذي مل يسبق له احلج) فال يصح أن يعتمر قبل أن
حيج) قال :فسألت أمهات املؤمنني فقلن مثل ما قلت فرجعت إليها فأجزهتا بقوهلن) ،فقالت:
(نعم واشفيك سمعت رسول اهلل  يقول :أهلوا يا آل حممد بعمرة يف حج» ( .)2وأخرج ابن
أيب شيبة بإسناد صحيح عن الوليد بن هشام املعيطي قال «سألت أم الدرداء عن العمرة بعد
احلج فأمرتني هبا» (.)3
وعن جماهد قال سئل عن العمرة بعد احلج فقال« :هي خري من ال يشء» وسئلت عائشة
ذرة» ( )4وعن ابن
فـقــالت «عىل قدر الـنفقة واملـشقة» ،وســئل عيل فـقـال «هي خــري من مثقـال َّ
( )1نظرات يف كتاب حجة النبي  لأللباين ص.77
( )5سلسلة األحاديث الصحيحة (.)5117
( )7املصنف (.)1711
( )1املصنف (.)17811
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املسيب «كانت عائشة تعتمر يف آخر ذي احلجة» ( )1أسناده صحيح ،وعن ابن اجلبري سئل عن
العمرة بعد احلج ستة أيام قال «اعتمر إن شئت» (.)2
وأخرجه احلاكم يف املستدرك عن ابن عمر قال :فكان الناس حيلقون يف احلج ثم يعتمرون
أمر ْر املويس عىل رأسك» ( )3قال احلاكم صحيح
عند النفر ويوقولون بم حلق هذا؟ فيقولون « ُ
عىل رشط الشيخني ووافقه الذهبي.
ويذكر الفقهاء يف صفة اإلفراد أن حيج ثم بعد الفراغ من حجه يعتمر بناء عىل مرشوعية
العمرة بعد احلج ملن شاء ألن أناس ًا ربام حجوا قبل أن يعتمروا وقد ال يستطيعون اإلعتامر بعد
ذلك.
وأجابت اللجنة الدائمة( )4جيوز أداء العمرة يف مجيع أيام السنة حتى يف أشهر احلج ،وإذا
أدها احلاج يف ذي احلجة بعد أيام الترشيق جاز وال هدي عليه.

  

( )1املصنف (.)17819
( )5املصنف (.)17811
( )7املستدرك (.)91/1
( )1فتاوى اللجنة الدائمة (.)711/11
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ل ِإلَى الْمِيقَاتِ يف غَ ْيرِ أَشْ ُهِر الْحَجِّ
ن وَصَ َ
م َم ْ
يف حُكْ ِ
اعلم أن الواصل إىل امليقات له حاالن:
إحدامها :أن يصل إليه يف غري أشهر احلج كرمضان وشعبان فالسنة يف حق هذا
أن حيرم بالعمرة ......................................................................
قوله « :اعلم أن الواصل إىل امليقات له حاالن :إحداهما :أن يصل إليه يف غري أشهر
احلج كرمضان وشعبان فالسنة يف حق هذا أن حيرم بالعمرة ».
قال ابن عباس « : cمن السنة أن ال حيرم باحلج إال يف أشهر احلج»(.)1
قال احلافظ  :)2( vواختلف العلامء يف إعتبار هذه األشهر هل هو عىل الرشط أو
اإلستحباب؟ فقال ابن عمر وابن عباس وجابر وغريهم من الصحابة والتابعني :هو رشط فال
يصح اإلحرام باحلج إال فيها ،وهو قول الشافعي ،واستدل بعضهم بالقياس عىل الوقوف
وبالقياس عىل إحرام الصالة وليس بواضح ألن الصحيح عند الشافعية أن من أحرم باحلج يف
غري أشهره انقلب عمرة جتزئه عن عمرة الفرض.
قال الشوكاين  :)3( vواستدل املصنف هبذه اآلثار عىل كراهة اإلحرام باحلج قبل أشهر
احلج ،وقد روي مثل ذلك عن عثمـان وابن عـمر وابن عـبـاس وجـابر وغـريهم من الــصحابة

( )1رواه البخاري معلق ًا فوق رقم (.)1651
( )2فتح الباري جـ3ص.635
( )3نيل األوطار جـ3ص.313
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والتابعني أنه ال يصح اإلحرام باحلج إال فيها ،وهو قول الشافعي وقد تقرر يف األصول أن قول
الصحايب ليس بحجة وليس يف الباب إال أقوال الصحابة إال أن يصح ما ذكرنا عن ابن عباس
من قوله «فإن من السنة احلج» فإن هذه الصيغة هلا حكم الرفع إال أنه يقوي املنع اإلحرام قبل
أشهر احلج إن اهلل سبحانه رضب ألعامل احلج أشهر ًا معلوم ًا واإلحرام عمل من أعامل احلج
فمن ادعى أنه يصح قبلها فعليه الدليل.
قال ابن حزم  :)1( vاحلج ال جيوز يشء من عمله إال يف أوقاته املنصوصة وال حيل
اإلحرام هبا إال يف أشهر احلج .قال تعاىل [ﭑ ﭒ ﭓ] ]البقرة ، [195 :وقال تعاىل
[ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ] ]الطالق ، [1 :عن جابر يسأل أيل أحد باحلج قبل أشهر
احلج؟ قال :ال ،وقال ابن عباس ال ينبغي ألحد أن يل باحلج إال يف أشهر احلج لقوله تعاىل
[ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ] ]البقرة ، [191 :ونقل مثل هذا القول عن عطاء وطاوس وجماهد .وعن
عطاء والشعبي قاال فإ ن أهل باحلج يف غري أشهر احلج فإنه حيل وعن عطاء أنه حيل وجيعلها
عمرة وأنه ليس حج ًا .وقال فإن أهل باحلج يف غري أشهر احلج فإنه حيل وعن عطاء أنه حيل
وجيعلها عمرة وأنه ليس حج ًا .وقال أبو حنيفة ومالك :يكره ذلك ويلزمه وإن أحرم به قبل
أشهر احلج وما نعلم يف هذا القول سلف ًا من الصحابة وهو خالف القرآن وخالف القياس.
وقال رسول اهلل « من عمل عمال ليس عليه أمرنا فهو رد» فصح أن عمل املحرم باحلج
يف غري أشهر احلج عمل ليس عليه أمر اهلل تعاىل وال أمر رسوله  فصح أنه رد وال يصري
عمرة وال هو حج.

( )1املحىل جـ6ص.36
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وقال ابن تيمية  :)1( vواإلحرام باحلج قبل أشهره ليس مسنون ًا بل مكروه ،وإذا فعله
فهل يصري حمرم ًا بعمرة أو بحج فيه نزاع.
قال الشيخ العثيمني  :)2( vال جيوز أن حيرم قبل امليقات الزماين وأنه لو أحرم باحلج قبل
دخول شهر شوال صار اإلحرام عمرة ال حج ًا.
أو نقول بأنه فاسد ال ينعقد ،وقال بعض العلامء ينعقد اإلحرام لكن يكره .والراجح أن
ظاهر القرآن [ﭑ ﭒ ﭓ] أن احلج ال ينعقد إال يف هذه األشهر وحينئذ يتحول
عمرة ،وقال الشنقيطي  :)3( vوالتحقيق الذي يدل عليه القرآن هو قول من قال أن احلج ال
ينعقد يف غري زمنه كام أن الصالة املكتوبة ال ينعقد إحرامها قبل وقتها وإنقالب إحرامه عمرة له
وجه من النظر ويستأنس له بأن النبي  أمر الصحابة املحرمني باحلج الذين مل يسوقوا هدي ًا
أن يقبلوا حجهم الذي أحرموا به عمرة وبأن من فاته احلج حتلل من إحرامه للحج بعمرة
والعلم عند اهلل تعاىل.
قال اإلمام البغوي  :)4( vفمن أحرم باحلج قبل دخول أشهر احلج ال ينعقد حج ًا عند
أكثر أهل العلم .وقال أصحاب الرأي :ينعقد إحرامه باحلج .وقال الشيخ العثيمني :)5( v
أما العمرة فليس هلا ميقات زمني تفعل يف أي يوم من أيام السنة لكنها يف رمضان تعدل حجة
ويف أشهر احلج اعتمر النبي  كل عمره ،فعمرة احلديبية كانت يف ذي القعدة وعمرة القضاء
كانت يف ذي القعدة وعمرة اجلعرانة كانت يف ذي القعدة وعمرة احلج كانت أيض ًا مع احلج يف
ذي الــقعدة ،وهذا يدل عىل أن الـعمرة يف أشهر احلج هلا مزية وفـضل اإلختيـار النبي  هذه

( )1جمموع الفتاوى جـ25ص )2( .61الرشح املمتع جـ1ص.53
( )3رشح السنة جـ3ص.261

( )3أضواء البيان جـ6ص.233

( )6فتاوى أركان اإلسالم ،سؤال  351ص.611
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فينويا بقلبه ويتلفظ بلسانه قائ ً
ال« :لبيك عمرة» ،أو«اللهم لبيك عمرة» ،ثم يلبي
بتلبية النبي  وهي« :لبيك اللهم لبيك ،لبيك ال رشيك لك لبيك ،إن احلمد
والنعمة لك وامللك ال رشيك لك» .................................................
األشهر هلا.
وقال رسول اهلل « وما من مؤمن يظل يومه حمرم ًا إال غابت الشمس بذنوبه»(.)1
قوله « :فينويها بقلبه ويتلفظ بلسانه قائالً «لبيك عمرة».» ... ،
إن هذا القول األخري للشيخ رمحه اهلل تعاىل هو الصحيح كام أوضحنا يف السابق ولكن
استدرك سعيد بن عبدالقادر باشنفر يف رسالته( )2عىل قول الشيخ األلباين رمحه اهلل تعاىل أنه ال
يرشع التلفظ بالنية ال يف اإلحرام وال يف غريه ،وأما التلفظ هبا فبدعة.
فيقول باشنفر األحاديث الواردة عن النبي  تدل عىل أن للملبي يذكر يف إبتداء إحرامه
فيقول «لبيك اللهم حج ًا أو لبيك اللهم عمرة» أو جيمعهام فيقول «لبيك اللهم عمرة وحج ًا»
هذا يكفيه ،لكن إن قال امللبي بعد ذلك «نويت احلج وأحرمت به» أو قال «اللهم إين أريد
العمرة أو احلج فيرسها يل» ونحو ذلك فأجازه أكثر أهل العلم والدليل عىل جوازه التايل:
 .1حديث جابر أن النبي  قال « :لعيل ماذا قلت حني فرضت احلج ،قال قلت اللهم إين
أهل بام أهل به رسول اهلل .)3(»
 .2حديث ابن عمر أنه قال « :أشهدكم إين قد أوجبت عمرة ،ثم قال أشهدكم إين قد
أوجبت حج ًا مع عمريت»(.)4
( )1صحيح الرتغيب (.)1133
( )2نظرات يف كتاب حجة النبي  لأللباين ص.66
( )3رواه مسلم (.)111/8
( )3رواه البخاري ( ،)1539ومسلم (.)213/8
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 .3حديث عمر لنبي « :أتاين آت من ريب وقال :قل عمرة يف حجة»(.)1
 .4قياس ًا عىل قوله لضياعة بنت الزبري حجي واشرتطي وقويل «اللهم حميل حيث
حبستني»(.)2
 .5حديث عائشة  dقالت« :قل :اللهم احلج أردت وله عمدت فأن يرست فهو احلج
وإن حبستني بحابس فهي العمرة»(.)3
قال ابن تيمية  :)4( vوقد استحب أصحابنا أن ينطق بام أحرم به يف رواية املرزوي فيقول
« اللهم أين أريد العمرة فيرسها يل وتقبلها مني» كام يف حديث عيل ،وحديث عمر ،وحديث ابن
عمر ريض اهلل عنهام.
وقال ابن املنذر  :)5( vوينوي ما يريد أن حيرم به بقلبه ويلبي وأحب أن يقول اللهم إين
أريد احلج فيرسه يل وتقبله مني.
وقال ابن قدامة  :)6( vفمن أراد اإلحرام بعمرة فاملستحب أن يقول «اللهم أين أريد
العمرة فيرسها يل وتقبلها مني فيستحب لإلنسان النطق بام أحرم به ليزول اإللتباس» ،قال
النووي  :vقال أ صحابنا ينبغي ملريد اإلحرام أن ينوي بقلبه ويتلفظ بذلك بلسانه ويلبي
فيقول بقلبه ولسانه« :نويت احلج وأحرمت به هلل تعاىل لبيك اللهم لبيك» فهذا أكمل ما ينبغي
له فاإلحرام هو النية بالقلب وهي قصد الدخول يف احلج أو العمرة أو كليهام وأما اللفظ بذلك

( )1رواه البخاري (.)392/3
( )2رواه مسلم (.)1211
( )3مسند الشافعي (.)986
( )3رشح العمدة (.)335/1
( )6اإلقناع (.)211/1

( )5املغني (.)281/3

037

َشرْحُ رِسَالَةُ  :التَّحْقِيقُ واإلِضَاحُ لِكَثِريٍ مِن مَسَائِلِ الْحَجِّ وَاْلعُ ْمرِّة وَالْزِّيَارةِ

........................................................................................ .
فمستحب لتوكيد ما يف القلب .واستحب األحناف كذلك ما استحبه الشافعية واحلنابلة.
وأما اإلمام الشافعي( )1وهو أن مل يستحبه ذلك وال يراه سنة إال أنه مل يكرهه ومل يقل عنه
بدعة كام يف قوله فيام حكينا من األحاديث عن النبي  دليل عىل أن نية امللبي كافية له من أن
يظهر ما حيرم به .ثم قال أن جابر بن عبداهلل قال «ما سمى رسول اهلل  يف تلبي ُة حج ًا قط وال
عمرة» ،ثم قال :ولو سمى املحرم ذلك مل أكرهه إال أنه لو كان سنة سامه رسول اهلل  أو من
بعده ،وروى نحو ذلك عن اإلمام مالك قال ابن القاسم «كان مالك يقول جتزئه التلبية وينوي
هبا اإلحرام ا لذي يريد وال يقول اللهم أين حمرم بحجة وكان ذلك أحب إليه من أن يتكلم بحج
أو عمرة»( .)2فينبغي ألهل العلم أن يقتدوا هبؤالء األئمة األعالم ،فاألوىل أن يقال يف مثل هذا
«األفضل كذا» و«ال أحب كذا» ونحو ذلك ،وهذا بخالف اجلهر بنية الطهارة والصالة
وغريمها فهو بدعةكام قرره أهل العلم واهلل تعاىل أعلم.
وقال ابن العريب املالكي  )3( vقوله (فمن فرض فيهن احلج) املعنى إلتزمه بالرشوع فيه
ألنه فرض عليه بالنية قصد ًا باطن ًا وباإلحرام فع ً
ال ظاهر ًا وبالتلبية نطق ًا مسموع ًا قد بينا أن النية
تكفي باطن ًا يف إلتزامه عن فعل أو نطق.

( )1يف األم (.)159/2
( )2املدونة الكربى (.)296/1
( )3أحكام القرآن جـ1ص.181
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ويكثر من هذه التلبية ومن ذكر اهلل -سبحانه -حتى يصل إىل البيت فإذا وصل إىل
البيت قطع التلبية ....................................................................
قوله « :ويكثر من هذه التلبية ومن ذكر اهلل -سبحانه -حتى يصل إىل البيت فإذا
وصل إىل البيت قطع التلبية ».
لقول رسول اهلل « :أفضل احلج العج والثج»(.)1
عن ابن عمر ريض اهلل عنهام «أن التلبية النبي  لبيك اللهم لبيك ،لبيك ال رشيك لك
لبيك ،إن احلمد والنعمة لك وامللك ،ال رشيك لك» ،وكان عبداهلل بن عمر يزيد فيها «لبيك
لبيك وسعديك واخلري بيديك لبيك والرغباء إليك والعمل»(.)2
ويف رواية مسلم «كان ابن عمر يقول :كان عمر بن اخلطاب هيل بإهالل الرسول  من
هؤالء الكلامت ويقول :لبيك اللهم لبيك لبيك وسعديك»( ،)3ويف رواية مسلم عن ابن عباس
ريض اهلل عنهام قال« :كان املرشكون يقولون لبيك ال رشيك لك ،قال :فيقول رسول اهلل :
(ويلكم َق ٍد َق ٍد) فيقولون :إال رشيك ًا هو لك متلكه وما ملك يقولون هذا وهم يطوفون
بالبيت»( ،)4ويف رواية عن أيب هريرة « أن رسول اهلل  قال يف تلبيته :لبيك إله احلق
لبيك»(.)5
وعن ابن عباس ريض اهلل عنهام قال رسول اهلل « :كأين أنظر إىل موسى عليه السالم
"إذا انحدر يف الــوادي يلبي" واضعـ ًا إصبعيه يف أذنـيه له ُجـوار إىل اهلل بـالتلبية.كـأين أنـظـر إىل

( )1سلسلة األحاديث الصحيحة ( ،)1611صحيح الرتمذي ( ،)551صحيح سنن ابن ماجه (.)2355
( )2رواه البخاري ( ،)1639ومسلم ( ،)2813وأبوداود ( ،)1812والنسائي ( ،)2138وصحيح ابن ماجه (.)2351
( )3رواه مسلم (.)2815
( )3رواه مسلم (.)2811
( )6صحيح ابن ماجه ( ،)2352وأمحد ( ،)315/1والنسائي (.)151/6
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يونس عليه السالم عىل ناقة محراء مار ًا هبذا الوادي ملبي ًا»(.)1
ويف رواية «والذي نفيس بيده ل ُي ِهلن ابن مريم الروحاء»(.)2
ويف رواية «جاءين جربيل فقال يا حممد مر أصحابك فلريفعوا أصواهتم بالتلبية فإهنا من
شعار احلج»(.)3
ويف رواية عن جابر «والناس يزيدون ذا املعارج ،والنبي  يسمع فال يقول هلم شيئ ًا»(.)4
وعن ابن عباس قال «أن رسول اهلل  خطب بعرفات فلام قال :لبيك اللهم لبيك قال إنام
اخلري خري اآلخرة»(.)5
وعن جابر ونحن نقول «لبيك اللهم ...نرصخ رصاخ ًا»(.)6
ويف رواية «وما من مؤمن ُيلبي هلل باحلج إال شهد له ما عىل يمينه وشامله إىل منقطع
ٍ
حجر
األرض»( ،)7ويف رواية سهل بن سعد «ما من ملب يلبي إال لبى ما عن يمينه وشامله من
شجر أو ٍ
ٍ
مدر حتى تنقطع األرض من ههنا وههنا عن يمينه وشامله»(.)8
أو

( )1رواه البخاري ( ،)1666،3366،6913ومسلم ( ،)319،321صحيح ابن ماجه ( ،)2338الصحيحة ( ،)2123صحيح
اجلامع الصغري ( ،)3359،3311صحيح الرتغيب (.)1125
( )2رواه مسلم (.)3121
( )3صحيح ابن ماجه ( ،)2356وصحيح الرتغيب ( ،)1136صحيح الرتمذي ( ،)553صحيح أيب داود ( ،)1699صحيح
النسائي ( ،)2681املشكاة (.)2639
( )3صحيح سنن أيب داود ( ،)1698ويف رواية «لبيك ذا املعارج لبيك ذا الفواضل» حجة النبي  األلباين ص.66
( )6سلسلة األحاديث الصحيحة (.)2135
( )5حجة النبي  األلباين ص.65
( )1صحيح الرتغيب (.)1133
( )8صحيح ابن ماجه ( ،)2353صحيح الرتغيب (.)1133
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وعن أيب هريرة عن النبي « :ما أهل مهل قط إال ُبرش ،وال كرب مكرب قط إال برش ،قيل يا
رسول اهلل  باجلنة؟ قال :نعم»(.)1

حُكْمُ الْتَّلْبِيَةُ
قال النووي  :)2( vوأما حكم التلبية فأمجع املسلمون عىل أهنا مرشوعة ثم أختلفوا يف
إجياهبا ،فقال الشافعي وآخرون هي سنة ليست برشط لصحة احلج وال بواجبة فلو ت ركها صح
حجه وال دم عليه لكن فاتته الفضيلة ،وقال مالك  vليست بواجبة ولكن لو تركها لزمه دم
وصح حجه.
قال احلافظ  )3( vحكم التلبية وفيها مذاهب أربعة يمكن توصيلها إىل عرشة:
األول :أهنا سنة من السنن ال جيب برتكها يشء وهو قول الشافعي وأمحد.
ثانيها :واجبة وجيب برتكها دم.
ثالثها :واجبة لكن يقوم مقامها فعل يتعلق باحلج كالتوجه عىل الطريق.
رابعها :أهنا ركن من اإلحرام ال يعقد بدوهنا حكاه ابن عبدالرب عن الثوري وأيب حنيفة
وأهل الظاهر.
وقال ابن دقيق العيد  vيف األحكام( )4بعد نقل املذاهب األربعة يف حكم التلبية كام نقلنا
يف الـفتح :وما أجود ما قول داود مع صحة رفعه قــوله« :احلج العج والثج» وقوله «خذوا عني
( )1صحيح الرتغيب ( ،)1131وسئل أي األعامل أفضل؟ قال «العج والثج» صحيح الرتغيب (.)1138
( )2رشح مسلم جـ8ص.331
( )3فتح الباري جـ3ص.623

( )3جـ3ص.312
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مناسككم» وجعل املناسك بعض أفعال احلج دون بعض بغري دليل حتكم.
وقال الشنقيطي  )1( vبعد نقل اآلراء األربعة عىل الفتح الباري :إذا عرفت مذاهب أهل
العلم يف حكم التلبية فاعلم أن النبي  لبى كام ذكرنا وقال« :لتأخذوا عني مناسككم».
فعلينا أن نأخذ عنه من مناسكنا التلبية وهذا القدر هو الذي قام عليه الدليل ،أما كوهنا
مسنونة أو مستحبة أو واجبة يصح احلج بدوهنا وجترب بدم ،فكل ذلك مل يرد فيه دليل خاص
واخلري كله يف اتباعه ،والعلم عند اهلل تعاىل.

وقال األلباين v

()2

لقوله « :أتاين جربيل فأمرين» قال :هو أمر إجياب إذ تبليغ

الرشائع واجب ،وكذا قوله «أن آمر أصحايب» أمر وجوب عند الظاهرية خالف ًا للجمهور،
وقوله «أن يرفعوا أصواهتم» إظهار لشعائر اإلحرام وتعلي ًام للجاهل ما يرشع له يف ذلك املقام.

اْلزِيَا َدةُ على الْتَّلْبِيَّةِ
قال احلافظ  :)3( vأمجع املسلمون مجيع ًا عىل هذه التلبية غري أن قوم ًا قالوا :ال بأس أن
يزيد فيها من الذكر هلل ما أحب وهو قول حممد والثوري واألوزاعي .ويف حديث جابر
الطويل« :فلم يرد عليهم شيئ ًا منه ولزم تلبيته» ،وهذا يدل عىل أن اإلقتصار عىل التلبية املرفوعة
أفضل ملداومته هو  عليها وأنه البأس بالزيادة لكونه مل يردها عليهم وأقرهم عليها وهو
قـول اجلمهور .وحكى ابن عبدالرب عن مالك كالراهة .وحكى الرتمذي عن الشافعي قال :فإن
( )1أضواء البيان جـ6ص.231
( )2حاشية صحيح الرتغيب حتت رقم (.)1136
( )3فتح الباري جـ3ص.623
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زاد يف التلبية شيئ ًا من تعظيم اهلل فال بأس وأحب إيل أن يقترص عىل تلبية رسول اهلل .
وقال الشنقيطي  :)1( vالذي يظهر يل يف هذه املسألة أن األفضل هو اإلقتداء بالنبي 
واإلقتصار عىل لفظ التلبية الثابت يف الصحيحن .ألن اهلل يقول [ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ
ﯵ ﯶ] ]األحزاب .[21 :وهو  يقول« :لتأخذوا عني مناسككم» وأن الزيادة املذكورة
البأس هبا .ومعلوم أن الزيادة عىل التلبية النبي  لو كان فيها حمذور ملا فعلها أمري املؤمنني
عمر بن اخلطاب وابنه عبداهلل ريض اهلل عنهام.
ويف رواية جابر وهو واضح يف أهنم يزيدون عىل تلبيته  ويقرهم عىل ذلك ومل ينكره
عليهم كام ترى.
وقوله « حتى يصل إىل البيت فإذا وصل إىل البيت قطع التلبية» هذه تلبية العمرة.
قال ابن رشد  :)2( vاختلفوا يف وقت قطع التلبية بالعمرة ،فقال مالك :يقطع التلبية إذا
انتهى إىل احلرم وبه قال أبو حنيفة وقال الشافعي :إذا افتتح الطواف وسلف مالك يف ذلك ابن
عمر وعروة وعمدة الشافعي أن التلبية معناها إجابة إىل الطواف بالبيت فال تنقطع حتى يرشع
يف العمل.
قال الشيخ العثيمني  :)3( vوالتلبية إنام تكون قبل الوصول إىل املقصود فإذا وصل إىل
املقصود فال حاجة إىل التلبية فإذا رشع يف الطواف فإنه يقطع التلبية.
وقال( :)4وتقطع التلبية يف العمرة إذا رشع يف الطواف.

( )1أضواء البيان جـ6ص.236
( )2بداية املجتهد جـ1ص.516

( )3الرشح املمتع جـ1ص.313

( )3فتاوى أركان اإلسالم سؤال ( )313ص.613
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وعن ابن حزم  :)1( vيقطع التلبية إذا تم مجيع عمل العمرة.
وعن ابن عباس قال « :يرفع احلديث أنه كان يمسك عن التلبية يف العمرة إذا استلم احلجر»
ضعفه األلباين

()2

وقال (والصحيح موقوف عىل ابن عباس) ويؤيده ما رواه البيهقي« :أن

عطاء سئل متى يقطع املعتمر التلبية؟ فقال :قال ابن عمر إذا دخل احلرم ،وقال إبن عباس:
حتى يمسح احلجر قلت :يا أبا حممد أهيام أحب إليك؟ قال :قول ابن عباس»(.)3
وقال األلباين  vيف اإلرواء( )4إسناده صحيح.
ثم روى عن جماهد قال« :كان ابن عباس ريض اهلل عنهام يلبي يف العمرة حتى يستلم احلجر
ثم يقطع ،قال :وكان ابن عمر ريض اهلل عنهام يلبي يف العمرة حتى إذا رأى بيوت مكة ترك
التلبية وأقبل عىل التكبري والذكر حتى يستلم احلجر» وقال األلباين حتت رواية السابقة يف
اإلرواء وسنده صحيح أيض ًا.
و قال الرتمذي يف صحيحه وقال بعضهم إذا انتهى إىل بيوت مكة قطع التلبية.
وقال املباركفوري  :)5( vومل يقم عىل هذا القول دليل وهو خمالف حلديث الباب (أي
رواية ابن عباس املوقوفة).

( )1املحىل (.)182/1
( )2ضعفه األلباين مرفوع ًا يف اإلرواء ( ،)1199ويف ضعيف الرتمذي (،)168وضعيف أيب داود(.)15 3
( )3رواه البيهقي (.)113/6
( )3حتت رقم (.)1199
( )6التحفة جـ 3ص.196

الْفَصْلُ الْسَّادِسُ :يف حُكْمِ مَنْ وَصَلَ إِلَى الْمِيقَاتِ يف غَ ْيِر َأشْ ُهرِ الْحَجِّ

039

........................................................................................ .

َج
أمَّا تَلْبِيَّةُ الْح ِّ
عن ابن عباس ريض اهلل عنهام« :أن أسامة كان ردف النبي  من عرفة إىل املزدلفة ثم
أردف الفضل من املزدلفة إىل منى قال :فكالمها قال :مل يزل النبي  يلبي حتى رمى مجرة
العقبة»(.)1
قال ابن حجر  )2( vنفس رواية ابن عباس :ويف هذا احلديث أن التلبية تستمر إىل رمي
اجلمرة يوم النحر وروى ابن املنذر بإسناد صحيح عن ابن عباس أنه كان يقول «التلبية شعار
احلج فإن كنت حاج ًا فـلب حتى بدء حلك أن ترمي مجرة العقبة» ،ويف رواية سعيد بن املنصور
من طريق ابن عباس قال « :حججت مع عمر إحدى عرشة حجة وكان يلبي حتى يرمي مجرة
العقبة» ،وباستمرارها قال الشافعي وأبو حنيفة والثوري وأمحد وإسحاق وأتباعهم وقال
طائفة :يقطع املحرم التلبية إذا دخل احلرم وهو مذهب ا بن عمر ولكن كان يعاود التلبية إذا
خرج من مكة إىل العرفة ،وقالت طائفة :يقطعها إذا راح إىل املوقف ،رواه ابن املنذر وسعيد بن
املنصور بأسانيد صحيحة عن عائشة وسعد بن أيب وقاص وعيل وبه قال مالك وهو قول
األوزاعي والليث واحلسن البرصي مثله ...واختلفوا هل يقطع التلبية مع رمي أول حصاة أو
عند متام الرمي فذهب إىل األول اجلمهور وإىل الثاين أمحد وبعض أصحاب الشافعي.
وقال النووي  )3( vوحديث ابن عباس دليل عىل أ نه يستديم التلبية حتى يرشع يف رمي
اجلمرة العـقبة غداة يوم الـنحر ،وهذا مذهب الـشافعي والـثوري وأيب حنيفة وأيب ثور ومجاهري
( )1رواه البخاري ( ،)1633ومسلم (.)3115
( )2فتح الباري جـ 3ص 581حتت رقم (.)1581
( )3رشح مسلم جـ 9ص 29حتت رقم (.)3115
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العلامء من الصحابة والتابعني وفقهاء األمصار ومن بعدهم ،وقال احلسن البرصي :يلبي حتى
يصيل الصبح يوم عرفة ثم يقطع ،وحكي عن عيل وأبن عمر وعائشة ومالك ومجهور فقهاء
املدينة ،أنه يلبي حتى تزول الشمس يوم عرفة ،وال يلبي بعد الرشوع يف الوقوف ،وقال أمحد
وإسحاق وبعض السلف :يلبي حتى يفرغ من رمي مجرة العقبة ودليل الشافعي واجلمهور هذا
احلديث الصحيح مع األحاديث بعده وال حجة لآلخرين يف خمالفتها فيتعني إتباع السنة وقوله
«مل يزل يلبي حتى رمى مجرة العقبة» ،فقد حيتج به أمحد وإسحاق ملذهبهام وجييب اجلمهور عنه
بأن املراد حتى رشع يف الرمي ليجمع بني الروايتني.
وقـال ابن رشد  :)1( vوقـال مجهور فـقهاء األمصار وأهل احلديـث :إن املحـرم ال يقطع
التلبية حتى يرمي مجرة العقبة.
وقال ابن تيمية  :)2( vوالعلامء يف التلبية عىل ثالثة أقوال :منهم من يقول :يقطعها إذا
وصل إىل عرفة ،ومنهم :بل يلبي بعرفة وغريها إىل أن يرمي اجلمرة ،والقول الثالث :أنه إذا
أفاض من عرفة إىل مزدلفة لبى وإذا أفاض من مزدلفة إىل منى لبى حتى يرمي مجرة العقبة
وهكذا صح عن النبي  ، وأما التلبية يف وقوفه بعرفة ومزدلفة فلم ينقل عن النبي  وقد
نقل عن اخللفاء الراشدين وغريهم أهنم كانوا يلبون بعرفة.
وقال الشنقيطي  :)3( vوإذا عرفت مما ذكرنا أول وقت التلبية وإنه وقت إنعقاد اإلحرام
فـاعلم أن الـصحيح الذي قـام عليه الـدليل أن احلاج اليـقطع الـتلبية حتى يـرشع يف رمي مجرة

( )1البداية جـ 1ص.513
( )2جمموع الفتاوى جـ 25ص.16
( )3أضواء البيان جـ 6ص.238
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العقبة لرواية ابن عباس ورواية ابن مسعود يقول بجمع «"هي املزدلفة" سمعت الذي أنزلت
عليه سورة البقرة ههنا قال :لبيك اللهم لبيك ثم لبى ولبينا معه»(.)1
فهذه النصوص الصحيحة تدل عىل عدم قطع التلبية بعرفة ،واألظهر أنه يقطعها عند
الرشوع يف رمي العقبة ،ورواية مسلم «حتى رمي مجرة العقبة» يراد به الرشوع يف رميها ال
اإلنتهاء منه ،وما القرآن الدالة عىل ذلك ماثبت يف الروايات الصحيحة من التكبري مع كل
حصاة فظرف الرمي اليستغرق غري التكبري مع احلصاة لتتابع رمي احلصيات ،والتحقيق أنه
اليـقطعها إال إذا رمى مجرة العقبة لداللة حديث الـفضل وإبن مسعـود ،ومل يثبت يف كتـاب اهلل
وال سنة نبيه  يشء خيالف ذلك ،والعلم عند اهلل تعاىل.
وقال اإلمام البغوي  :)2( vرفع الصوت باإلهالل مرشوع يف املساجد وغريها ،وقال
مالك :اليرفع صوته باإلهالل يف مساجد اجلامعات ليسمع نفسه ومن يليه إال يف املسجد
احلرام ومسجد منى فإنه يرفع الصوت فيهام ،قال الشافعي  :vكان السلف يستحبون التلبية
عند ا صطدام الرفاق وعند اإلرشاف واهلبوط وخلف الصلوات ويف إستقبال الليل والنهار
وباألسحار ونحبه عىل كل حال.
قال الشيخ العثيمني  :)3( vيقطع التلبية عند رمي مجرة العقبة يوم العيد ألنه صح عن
النبي  وألنه برميه مجرة العقبة رشع فيام حيصل به التحلل وهو الرمي.
وقال( :)4وهل هلم أن يكربوا بدل التلبية إذا كان يف وقت التلبية كعرش ذي احلجة؟
( )1رواه مسلم (.)3182
( )2رشح السنة جـ 3ص 253حتت رقم (.)1851
( )3الرشح املمتع جـ 1ص.316
( )3الرشح املمتع جـ 1ص.125
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اجلواب :نعم ،لقول أنس « حججنا مع النبي صىل اهلل عليه وسلم منا املكرب ومنا
املهل»( ،)1وهذا يدل عىل أهنم ليسوا يلبون التلبية اجلامعية ولو كانوا يلبون التنلبية اجلامعية
لكانوا كلهم مهللني لكن بعضهم يكرب وبعضهم يل وكل يذكر ربه عىل حسب حاله.
ورواية مسلم «كنا يف غداة عرفة فمنا املكرب ومنا املهلل فأما نحن فنكرب ،لعجب ًا منكم كيف
مل تقولوا له :ماذا رأيت رسول اهلل ُيصنع»(.)2
وقال احلافظ  :)3( vوأراد عبداهلل بن أيب سلمة راوي احلديث بذلك الوقوف عىل
األفضل ألن احلديث يدل عىل التخيري بني التكبري والتلبية من تقريره هلم  عىل ذلك فأراد
أن يعرف ماكان يصنع هو ليعرف األفضل من األمرين.
ويف رواية أنس «وال يعيب أحدنا عىل صاحبه»(.)4
وقال النووي  :)5( vفيه دليل عىل استحباهبا يف الذهاب من منى إىل عرفات يوم عرفة
والتلبية أفضل وفيه رد عىل من يقول :يقطع التلبية بعد صبح يوم عرفة ،واهلل أعلم.
وقال األلباين  :)6( vالتلبية مجاعة يف صوت واحد ،من البدع.
وقال سعيد بن عبدالقادر باشنفر( :)7واحلق أن التكبري اجلامعي والتلبية اجلامعية زعم غري
واحد من العلامء األفاضل الغيورين عىل السنة أهنا بدعة .لذلك رأينا بعض الشباب املتحمسني
( )1رواه البخاري ( ،)1569ومسلم (.)1286
( )2رواه مسلم (.)3183
( )3فتح الباري جـ 3ص.561
( )3رواه مسلم (.)3185
( )6رشح مسلم جـ 9ص.33
( )5حجة النبي  ص.112
( )1رسالة نظرات يف كتاب حجة النبي  ص.51
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ليس هلم شغل إال خمالفة الركب الذين معهم يف التلبية والتكبري ليس ذلك فحسب بل اإلنكار
والتخويف بالنار عىل من لبوا وكربوا مجاعة ألن ذلك بدعة وليس هلم ذلك ألن األمر واسع
يف هذا وال ينبغي اإلنكار عىل أي الفريقني لألدلة التالية:
 .1أخرج البخاري حديث أم عطية «حتى نخرج احليض فيكن خلف الناس فيكربن
بتكبريهم ويدعون بدعائهم»( ،)1ويف مسلم «فيكن خلف الناس يكربن مع الناس»( ،)2وهذا
نص رصيح يف التكبري اجلامعي.
 .2أخرج مالك يف املوطأ ص « :251أن عمر بن اخلطاب خرج الغد من يوم النحر فكرب
فكرب الناس بتكبريه ثم خرج حني زاغت الشمس فكرب فكرب الناس بتكبريه حتى يصل التكبري
ويبلغ البيت فيعلم أن عمر خرج يرمي»(.)3
 .3أخرجه البخاري معلق ًا « وكان عمر يكرب يف قبته بمنى فيسمعه أهل املسجد فيكربون
ويكرب أهل األسواق حتى ترتج منى تكبري ًا»(.)4
 .4أخرج البيهقي يف الكربى «خرج ابن الزبري يوم النحر فلم يرهم يكربون فقال :ماهلم ال
يكربون أما واهلل فقد رأ يتنا يف العسكر مايرى طرفاه فيكرب الرجل فيكرب الذي يليه حتى يرتج
العسكر تكبري ًا».
 .6املصنف ألبن أيب شيبة« :كرب رجل أيام العرش فقال جماهد :أفال رفع صوته فلقد أدركتم
وإن الرجل ليكرب يف املسجد فريتج هبا أهل املسجد ثم خيرج الصوت إىل أهل الوادي حتى يبلغ
( )1صحيح البخاري (.)351/2
( )2صحيح مسلم (.)891
( )3فتح الباري إلبن رجب (.)131/5
( )3صحيح البخاري (.)352/2
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وطاف بالبيت سبعة أشواط ........................................................
األبطح فريتج هبا أهل األبطح وإنام أصلها من رجل واحد وجماهد من التابعني يرفع هذا الفعل
إىل من أدركهم وفيهم الصحابة»(.)1
 .6قال الشافعي  vيف األم :فإذا رأو هالل شوال أحببت أن يكرب الناس مجاعة وفرادى
يف املسجد واألسواق والـطرق واملنازل وكذلك أحب يف ليلة األضحى( ،)2وقـال :يكرب الناس
يف الفطر حني تغيب الشمس ليلة الفطر فرادى ومجاعة يف كل حال حتى خيرج اإلمام لصالة
العيد ،وقال :يكرب احلاج خلف صالة الظهر يوم النحر ويكرب أمامهم خلف الصلوات
فيكربون مع ًا ومتفرقني لي ً
ال وهنار ًا (.)3
 .7عدم وجود هني أو دليل يف املنع واألصل يف مثل ذلك اجلواز عىل أقل األحوال لوجود
أدلة تشري إىل ذلك ،واألمر يف ذلك واسع.
قوله « :وطاف بالبيت سبعة أشواط ».
قال تعاىل [ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ
ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ] ]احلج.[25 :
قال ابن كثري  :)4( vأي اجعله خالص ًا هلؤالء الذين يعبدون اهلل وحده الرشيك له
أخص العبادات عند البيت فإنه اليفعل ببقعة من األرض سواها،
فالطائف به معروف وهو
ّ
فقرن الطواف بالصالة إلهنام اليرشعان إال خمتصني بالبيت فالطواف عنده والصالة إليه.
ّ

( )1املصنف ألبن أيب شيبة (.)231/3
( )2األم (.)253/1
( )3األم (.)216/1
( )3تفسري ابن كثري جـ 3ص.291
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عن ابن عمر ريض اهلل عنهام قال« :قدم النبي صىل اهلل عليه وسلم مكة فطاف بالبيت ثم
ى
صىل ركعتني ثم سعى بني الصفا واملروة ثم تال[ :ﯯ ﯰﯱ ﯲ ﯳ ﯴ ﯵ ﯶ]
]األحزاب.)1(»[21 :
خب ثالث ًا ومشى
وعن ابن عمر ريض اهلل عنهام« :كان رسول اهلل إذا طاف طواف األول ى
أربع ًا»( ،)2وعند مسلم بلفظ «أن رسول اهلل  كان إذا طاف يف احلج والعمرة أول ما يقدم فإنه
يسعى ثالثة أطواف بالبيت ثم يميش أربعة ثم يصيل سجدتني ثم يطوف بني الصفا واملروة»(.)3
وعن جابر بن عبداهلل ريض اهلل عنهام « أن رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم رمل الثالثة
أطواف من احلجر إىل احلجر»(.)4

دُخُولُ الْمَكَّةَ
من الثنية العليا :حلديث ابن عمر ريض اهلل عنهام «كان رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم
يدخل من الثنية العليا وخيرج من الثنية السفىل»(.)5
قال النووي  vيف رشح احلديث( :)6مذهبنا أنه يستحب دخول مكة من الثنية العليا
واخلـروج منها من الـسفىل وال فـرق بـني أن تـكون هذه الـثنية عىل طـريـقه أوال ،وقــال بـعـض
( )1رواه البخاري (.)1531
( )2رواه البخاري ( )1533و عنده ( .)515
( )3رواه مسلم ( ،)3138وأبوداود (.)1893
( )3رواه مسلم ( ،)3133والرتمذي ( ،)861وابن ماجه (.)2961
( )6رواه البخاري ( ،)1616ومسلم ( ،)3131وأبو داود ( ،)1855والنسائي (. )2856
( )5رشح مسلم جـ9ص.1
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أصحابنا :إنام فعلها النبي  ألهنا كانت عىل طريقه وال يستحب ملن ليست عىل طريقه وهذا
ضعيف والصواب األول.
وقال الشوكاين  :)1( vواختلف يف املعنى الذي ألجله خالف  بني طريقيه فقيل
ليتربك به وذكروا شيئ ًا مما تقدم يف الـعيد وبعضه اليتـأتى اعتباره هنا ،وقيل احلكمة يف ذلك
املناسبة بجهة العلو عند دخول ملا فيه من تعظيم املكان وعكسه إلشارة إىل فراقه وقيل :ألن
إبراهيم ملا دخل مكة دخل منها وقيل ألنه  خرج منها خمتفي ًا يف اهلجرة فأراد أن يدخلها
ظافر ًا غالباً وقيل ألن من جاء من تلك اجلهة كان مستقب ً
ال للبيت ،وحيتمل أن يكون ذلك
لكونه دخل منها يوم الفتح فاستمر عىل ذلك ،والثنية العليا كانت صعبة املرتقى فسهلها
معاوية ثم عبد امللك ثم املهدي ثم سهلها كلها سلطان مرص امللك املؤيد ،ويقال هلا كداء يف
حدود(821هـ).
وقال الصنعاين  :)2( vوالثنية السفىل يقال هلا ُكدا ،ووجه دخوله  من الثنية العليا ما
روى أنه قال أبو سفيان :ال أسلم حتى أرى اخليل تطلع من كداء ،فقال له العباس ماهذا؟
قال :يشء طلع بقلبي وإن اهلل اليطلع اخليل من هنالك أبد ًا ،قال العباس :فذكرت أبا سفيان
بذلك ملا دخل رسول اهلل  منها .وعند البيهقي من حديث ابن عمر قال :قال رسول اهلل
« كيف» قال حسان فأنشده شعر ًا:
عدمت بنيتي إن مل تـروهـ ا

نثـري النقـع مطلعهـا كــداء

فتبسم  وقال« :أدخلوها من حيث قال حسان».

( )1نيل األوطار جـ3ص.383
( )2سبل السالم جـ 2ص.99
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وقال النووي  )1( vيف حكمة دخوهلا من هنا :إنام فعل النبي  هذه املخالفة يف طريقه
داخ ً
ال وخارج ًا تفاؤالً بتغري احلال إىل أكمل منه.
وقــال ابن تيمية  :)2( vإذا أتى مكة جــاز له أن يـدخل مكـة واملسـجد من مجيـع
اجلـوانب لكن األفضل أن يأيت من وجه الكعبة إقتداء بالنبي  فإنه دخ لها من وجهها من
الناحية العليا ومل يكن عىل عهد النبي  ملكة وال ملدينة سور وال أبواب مبنية ولكن دخلها
من باب الثنية العليا املرشفة عىل املقربة ودخل املسجد من باب األعظم الذي يقال له باب بني
الشيبة ثم ذهب إىل احلجر األسود فإن هذا أقرب الطرق إىل احلجر األسود ومل يكن قدي ًام بمكة
بناء يعلو عىل البيت ،فكان البيت يرى قبل دخول املسجد ،وقد ذكر ابن جرير أن النبي 
كان إذا رأى البيت رفع يديه وقال«اللهم زد هذا البيت ترشيفاً وتعظي ًام وتكري ًام ومهابة وبراً وزد
من رشفه وكرمه ممن حجه أو اعتمر ترشيف ًا وتعظي ًام»( )3فمن رأى البيت قبل دخول املسجد
فـعل ذلك وقد استـحب ذلك من استحبه عند رؤية الـبيت ولو كان بعد دخول املسجد ولكن
( )1رشح مسلم جـ 9ص.1
( )2جمموع الفتاوى جـ 25ص.55
( )3أخرجه الشافعي ( )339/1ومن طريقه البيهقي ( )13/6ضعفه الشيخني عبدالقادر وشعيب األرنؤوط يف حتقيقهام عىل زاد
املعاد إلبن القيم اجلوزية وقال أخرجه البيهقي( )13/6بلفظ قال سعيد بن املسيب :سمعت عمر يقول إذا رأى البيت« :اللهم
أنت السالم ومنك السالم وحينا ربنا بالسالم» وسنده حسن ،وقال الشيخ العثيمني يف رشح املمتع جـ 1ص :256واألحاديث
الواردة يف رفع اليدين ويف الدعاء أحاديث فيها نظر وأكثرها ضعيف .وقال األلباين يف مناسك احلج والعمرة ص :21فإذا رأى
الكعبة رفع يديه إن شاء لثبوته عن ابن عباس رواه ابن أيب شيبة بسند صحيح عنه وغريه مرفوع ًا إسناده ضعيف:
الضعيفة(.)1163
وقال األلباين يف مناسك احلج والعمرة ص 21لرواية عمر بن اخلطاب رواه البيهقي بسند حسن عن سعيد بن املسيب
( )12/6ورواه بإسناد آخر حسن أيض ًا عن سعيد بن املسيب أنه كان يقول ذلك ورواه ابن أيب شيبة ( )91/3عنهام ،وقال ومل
يثبت عن النبي  دعاء خاص فيدعوا بام تيرس له وإن دعا بدعاء عمر «اللهم أنت السالم…» لثبوته عنه .
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وصىل خلف املقام ركعتني ..........................................................
النبي  بعد أن دخل املسجد ابتدأ بالطواف ومل يصل قبل ذلك حتية املسجد والغري ذلك بل
حتية املسجد احلرام هو الطواف بالبيت ،وقال ابن القيم  :)1( vوكان يف العمرة يدخل من
أسفلها ويف احلج دخل من أعالها.
قال الشيخ العثيمني  :)2( vاألفضل أن يدخلها أول النهار ألن النبي  دخلها ضحى،
طوى حتى أصبح ثم دخل مكة»( ،)3و ُيسن
عن ابن عمر «أن رسول اهلل  بات بذي
ً
(الدخول من ثنية العليا) إذا كان ذلك أرفق لدخوله ،ودليل هذا أن النبي  مل يأمر أن يدخل
الناس من أعالها ،وباب بني شيبة اآلن عفا عليه الدهر وال يوجد له أثر اآلن ،وكان الذي
يدخل من باب يقال له :باب السالم ويتجه إىل الكعبة يدخل من هذا الباب.
وقال ابن تيمية  :)4( vوليس يف الدنيا حرم البيت املقدس وال غريه إال هذان احلرمان
وال يسمى غريمها حرم ًا كام يسمى اجلهال فيقولون :حرم املقدس وحرم اخلليل فإن هذين
وغريمها ليسا بحرم بإتفاق املسلمني واحلرم املجمع عليه حرم مكة وأما املدينة فلها حرم أيضاً
عند اجلمهور كام استفاضت بذلك األحاديث عن النبي .
قوله « :وصلى خلف املقام ركعتني ».
قال تعاىل [ﯣﯤﯥ ﯦ ﯧ] [البقرة .]126 :
ويف رواية جـابر « :ثم نـفذ إىل مقـام إبراهيم عليه السالم فقرأ[ :ﯣﯤﯥ ﯦ

( )1زاد امليعاد جـ 2ص.211
( )2الرشح املمتع جـ 1ص.253
( )3رواه مسلم (.)3133
( )3جمموع الفتاوى جـ 25ص.55
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ﯧ] فجعل املقام بينه وبني البيت كان يقرأ يف الركعتني (قل هو اهلل أحد) و (قل يا أهيا
الكافرون) ثم رجع إىل الركن فأستلمه»(.)1
فقال عمر بن اخلطاب  « وافقت ريب ثالث قلت يا رسول اهلل لو اختذت من مقام إبراهيم
مصىل ،فنزلت[ :ﯣﯤﯥ ﯦ ﯧ] »( ،)2ويف احلديث «إن اهلل جعل احلق عىل
لسان عمر وقلبه»(.)3

جَوَازُ الْصَّ َالةِ يف َأوْقَاتِ الْنَّهْي يف الْحَرَمِ
لرواية جبري بن مطعم أن النبي  قال «يابني عبد مناف المتنعوا أحد ًا طاف هبذا البيت
وصىل أية ساعة شاء من ليل أو هنار»(.)4
وعن عبدالعزيز بن رفيع قال «رأيت عبداهلل بن الزبري ريض اهلل عنهام يطوف بعد الفجر
ويصيل ركعتني»(.)5
وقال الشيخ العثيمني  :)6(vمقام إبراهيم وسمي مقام ًا ألنه قام عليه السالم حني ارتفع
بناء الكعبة فبنى عليه ،وقد قيل :أن موضع قدمه كان بين ًا يف هذا احلجر لكن لطول السنني
وكثرة مايتمسح به الناس زال موضع القدمني.

( )1رواه البخاري ( ،)1611ومسلم ( )2931و( ،)1521ويف رواية «قل يا أهيا الكافرون وقل هو اهلل أحد».
( )2رواه البخاري ( ،)312،3383ومسلم (.)2399
( )3رواه الرتمذي ( ،)2969وابن ماجه ( ،)1119صحيح اجلامع ( ،)1135ويف رواية «يقول به» صحيح اجلامع (.)1833
( )3صحيح الرتمذي ( ،)588صحيح ابن ماجه ( ،)1135اإلرواء (.)381
( )6رواه البخاري (.)1531

( )5الرشح املمتع جـ 1ص.311

073

َشرْحُ رِسَالَةُ  :التَّحْقِيقُ واإلِضَاحُ لِكَثِريٍ مِن مَسَائِلِ الْحَجِّ وَاْلعُ ْمرِّة وَالْزِّيَارةِ

........................................................................................ .
واختلف املؤرخون أين مكان هذا املقام يف عهد النبي  :فمنهم من قال أنه الصق
بالكعبة وأن الذي قدمه إىل هذا املكان عمر بن اخلطاب  من أجل التوسعة عىل الطائفني.
أنه اليشرتط فيهام الدنو من املقام وأن السنة حتصل هبام وإن كان مكاهنام بعيد ًا عن املقام
وهو كذلك ،ولكن كلام قرب من املقام كان أفضل إال أنه إذا دار األمر بني أن يصيل قريباً من
املقام مع كثرة حركته لرد املارين بني يديه أو مع التشويش فيمن يأيت ويذهب وبني أن يصيل
بعيد ًا عن املقام ولكن بطمئنينة فأيام أفضل اجلواب؟ الثاين أفضل( :ألن مايتعلق بذات العبادة
أوىل باملراعات مما يتعلق بمكاهنا).
وعىل هذا فلو تأخر اإلنسان إىل ماحول املسعى وصالمها فقد أتى بالسنة.
وقال اإلمام البغوي  :)1( vجيوز أن يصيل ركعتي الطواف خارج املسجد وخارج احلرم
صىل عمر خارجاً من احلرم وروي أنه طاف بعد الصبح فركب حتى صىل الركعتني بذي
طوى.
وعند البخاري معلق ًا فوق رقم( )1528قال « :وكان ابن عمر ريض اهلل عنهام يصيل ركعتي
طوى»،
الطواف مامل تطلع الشمس وطاف عمر بعد الصبح فركب حتى صىل الركعتني بذي
ً
وعن عروة عن عائشة « :dأن نـاس ًا طـافوا بالبيت بعد صالة الصبح ثم قعدوا إىل املذكِّر
حتى إذا طلعت الشمس قاموا يصلون فقالت عائشة ريض اهلل عنهام :قعدوا حتى إذا كانت
الساعة التي تكره فيها الصالة قاموا يصلون»(.)2

( )1رشح السنة حتت رقم ( )1911جـ 3ص.319
( )2رواه البخاري (.)1528
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ثم خرج إىل الصفا وسعى بني الصفا واملروة سبعة أشواط .........................
قوله « :ثم خرج إىل الصفا وسعى بني الصفا واملروة سبعة أشواط ».
قال تعاىل [ :ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ] [البقرة .]168 :
عن جيبة بنت أيب جترأة قالت « :دخلت عىل دار أيب حسني يف نسوة من قريش ورسول اهلل
 يطوف بني الصفا واملروة وهو يسعى يدور به إزاره من شدة السعي وهو يقول ألصحابه
(إسعوا فإن اهلل كتب عليكم السعي) »(.)1
وعن عروة بن الزبري قال« :سألت عائشة ريض اهلل عنها فقالت هلا :أرأيت قول اهلل تعاىل
[ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ]
فواهلل ماعىل أحد جناح أن اليطوف بالصفا واملروة ،قالت :بئس ماقلت يا ابن أختي إن هذه
لوكانت كام أولتها عليه كانت الجناح عليه أن اليتطوف هبام».
ولكنها أنزلت يف األنصار كانوا قبل أن يسلموا ُيل ون ملناة الطاعنة التي كانوا يعبدوهنا عند
املش َّلل ،فكان من أهل يتحرج أن يطوف بالصفا واملروة ،فلام أسلموا سألوا رسول اهلل  عن
ذلك قالوا « :يا رسول اهلل إنا كنا نتحرج أن نطوف بني الصفا واملروة فأنزل اهلل تعاىل [ﮅ ﮆ
سن رسول اهلل  الطواف بينهام
ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ] ،قالت عائشة ريض اهلل عنها :وقد َّ
فليس ألحد أن يرتك الطواف بينهام»(.)2
قال ابن العريب املالكي  :)3( vاعلموا وفقكم اهلل تعاىل أن قول القائل :الجناح عليك أن
تـفعل إباحة للـفعل ،وقـوله [ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ] إباحة لـرتك الـفعل فـلام سمع عروة
( )1صحيح يف اإلرواء (.)1112
( )2رواه البخاري ( ،)1533ومسلم ( ،)1211واإلرواء (.)1111
( )3أحكام القرآن جـ 1ص.15
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قوله سبحانه وتعاىل ،وقوله سبحانه [ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ] قال هذا دليل عىل أن
ترك الطواف جائز ثم رأى الرشيعة مطبقة عىل أن الطواف ال رخصة يف تركه فطلب اجلمع بني
هذين املتعارضني ،فقالت له عائشة  :dليس قوله تعاىل [ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ]
دلي ً
ال عىل ترك الطواف إنام كان يكون الدليل عىل تركه لوكان [ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ]
فلم يأت هذا اللفظ إلباحة الرتك والفيه دليل عليه وإنام جاء إلفادة إباحة الطواف ملن كان
يتخرج منه يف اجلاهلية أو ملن كان يطوف به يف اجلاهلية قصد ًا لألصنام التي كانت فيه فاعلمهم
اهلل تعاىل أن الطواف ليس بمحظور إذا مل يقصد الطائف قصد ًا باط ً
ال فأدت اآلية إباحة الطواف
بينهام َّ
وسل سخيمة احلرج التي كانت يف صدور املسلمني منها قبل اإلسالم وبعده ،وقوله
تعاىل[ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ] أي :معامل احلج ومناسكه ومرشوعاته ،ال من مواضع
الكفر وموضوعاته فمن جاء البيت حاج ًا أو معتمر ًا فال جيد يف نفسه شيئ ًا من الطواف هبام.
أتم اهلل حج إمري وال عمرته مل يطوف بني الصفا
وقالت عائشة  :dيف رواية «فقالت :ما َّ
واملروة»(.)1
ويف رواية فلو كانت كام تقول لكانت« :فال جناح عليه أن الي َّطوف هبام» ،قال الزهري
 :vفذكرت ذلك أليب بكر بن عبدالرمحن بن هشام فأعجبه ذلك وقال :إن هذا العلم ولقد
سمعت رجاالً من أهل العلم يقولون إنام كان من اليطوف بني الصفا واملروة من العرب
يقولون إن طوافنا بني هذين احلج رين من أمر اجلاهلية ،وقال آخرون من األنصار :إنام أمرنا
بالـطواف بالـ بيت ومل نؤمر به بني الصفا واملروة فأنزل اهلل عزوجل [ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ

( )1رواه مسلم (.)3158
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........................................................................................ .
ﮊ] قال أبو بكر بن عبدالرمحن« :فأراها قد نزلت يف هؤالء وهؤالء»(.)1
ويف رواية « إنام كان ذلك أن األنصار كانوا هيلون يف اجلاهلية لصنمني عىل رشط البحر يقال
هلام إساف ونائلة ثم جييئون فيطوفون بني الصفا واملروة ثم حيلقون فلام جاء اإلسالم كرهوا أن
يطوفوا بينهام للذي كانوا يصنعون يف اجلاهلية ،قالت :فأنزل اهلل عز وجل [ﮅ ﮆ.)2(»] ...
ويف رواية « وكان ذلك سنة يف آبائهم من أحرم ملناة مل يطف بني الصفا واملروة»(.)3
ويف رواية يف أصل مرشوعيته قال ابن عباس« :جاء هبا – أم إسامعيل – إبراهيم وبإبنها
إسامعيل – وهي ترضعه – حتى وضعها عند البيت عند دوحة – الشجرة الكبرية – فوق زمزم
ٍ
يومئذ أحد وليس هبا ماء ،وضع عندها جواب ًا فيه متر وسقاء فيه
يف أعىل املسجد وليس بمكة
ماء ثم قفى إبراهيم منطلق ًا حتى إذا كان عند الثنية ،استقبل بوجهه البيت ثم دعا (ربنا إين
أسـكنت من ذريتي بـوادٍ غري ذي زرع) وجعلت أم إسامعيل ترضع إسامعيل وتـرشب من ذلك
املاء حتى إذا نفد ما يف السقاء عطشت وعطش إبنها وجعلت تنظر إليه يتلوى فانطلقت
فوجدت الصفا أقرب جبل ،فقامت عليه ثم استقبلت الوادي تنظر هل ترى أحد ًا فلم تر أحد ًا
فهبطت من الصفا حتى إذا بلغت الوادي رفعت طرف درعها ثم سعت سعي اإلنسان املجهود
حتى جاوزت الوادي الوادي ثم أتت املروة فقامت عليها فنظرت هل ترى أحدا فلم تر أحد ًا
ففعلت ذلك سبع مرات ،قال ابن عباس :قال النبي  :فذلك سعي الناس بينهام»(.)4

( )1رواه مسلم (.)3111
( )2رواه مسلم (.)3158
( )3رواه مسلم (.)3112
( )3رواه البخاري (.)3353
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ثم حلق شعر رأسه أو قرصه ........................................................
وعن ابن عباس ريض اهلل عنهام قال« :إنام سعى رسول اهلل  بالبيت وبني الصفا واملروة
ُلريي املرشكني قوته»(.)1
ويف رواية جابر الطويل« :ثم خرج من الباب إىل الصفا فلام دنا من الصفا قرأ(:إن الصفا
واملروة من شعائر اهلل) أبدأ (ويف رواية نبدأ) بام بدأ اهلل به فبدأ بالصفا فرقى عليه حتى رأى
وكربه ثالث ًا ومحده وقال :ال إله إال اهلل وحده الرشيك له ،له
البيت فاستقبل القبلة فوحد اهلل ّ
امللك وله احلمد (حيي ويميت) وهو عىل كل يشء قدير ،ال إله إال اهلل وحده الرشيك له أنجز
وعده ونرص عبده ،وهزم األحزاب وحده ،ثم دعا بني ذلك وقال مثل هذا ثالث مرات ثم نزل
ماشي ًا إىل املروة حتى إذا انصبت قدماه يف بطن الوادي سعى حتى إذا صعدتا (يعني قدماه)
الشق اآلخر مشى حتى أتى املروة (فرقى عليها حتى نظر إىل البيت) ففعل عىل املروة كام فعل
عىل الصفا حتى إذا كان آخر طوافه (يف رواية كان السابع) عىل املروة»(.)2
وقال األلباين  )3( vوذكر اللفظ « أبدأ ،نبدأ وبصيغة اخلرب وأبدؤوا بصيغة األمر» وهو
رواية إلبن خزيمة يف صحيحه ( )1/213/1وهو شاذ اليثبت لتفرد الثوري وسليامن به
خمالفني سائر الثقات وهم سبعة وقد قالوا :نبدأ فهو الصواب.
قوله « :ثم حلق شعر رأسه أو قصره ».
قال اهلل تعاىل[ :ﮰ ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ ﯖﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ
ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ] [الفتح .]21 :

( )1رواه البخاري ( ،)1539والرتمذي (.)853
( )2اإلرواء رقم ( )1111وحتته ،وحجة النبي  ص ،51وأخرجه مسلم (.)1218
( )3اإلرواء حتت رقم (.)1121
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عن أيب هريرة قال« :قال رسول اهلل  :اللهم أغفر للمحلقني ،قالوا وللمقرصين؟ قال:
اللهم أغفر للمحلقني ،قالوا :وللمقرصين؟ قاهلا ثالثا قال :وللمقرصين»( ،)1ويف رواية ابن
عمر «اللهم ارحم املح ِّلقني»(.)2
وقرص بعضهم»( ،)3وعن معاوية
وعن ابن عمر قال« :حلق النبي  وطائفة من أصحابه ى
بن أيب سفيان ريض اهلل عنهام قال« :قرصت عن رسول اهلل  بمشقص»( ،)4ورواية مسلم
«وهو عىل املروة»( ،)5قال النووي  vيف رشحه :هذا احلديث حممول عىل أنه قرص عن النبي
 يف عمرة اجلعرانة .
وقال احلافظ  :)6( vوهو يشعر بأن ذلك كان يف نسك إما يف حج أو عمرة وقد ثبت أنه
حلق يف حجته فتعني أن يكون يف عمرة وال سيام وقد روى مسلم يف هذا احلديث إن ذلك كان
باملروة ،وهذا حيتمل أن يكون يف عمرة القضية أو اجلعرانة( ،)7عن ابن عمر أن النبي  قال:
« من مل يكن معه هدي فليطف بالبيت وبني الصفا واملروة وليقرص وليحلل».
عن ابن عمر ريض اهلل عنهام أن رسول اهلل « حلق رأسه يف حجة الوداع»(.)8
عن أنس بن مالك « ثم قال للحالق ( ُخذ) وأشار إىل جانبه األيمن ثم األيرس ثم جعل
يعطيه الناس»( ،)9ويف رواية «فحلق ُ
شقة األيمن فقسمه فيمن يليه ثم قال :إحلق الشق اآلخر
فقال :أين أبو طلحة فأعطاه إياه»(.)11

( )1رواه البخاري (.)1128

( )2رواه البخاري (.)1121

( )3رواه البخاري (.)1129

( )3رواه البخاري ( ،)1131ومسلم ( )3111باب التقصري يف العمرة )6( .رواه مسلم (.)3112
( )5فتح الباري جـ 3ص.121

( )1رواه البخاري ( ،)1591ومسلم (.)1221

( )8رواه البخاري ( ،)3311ومسلم ( ،)3138وأبو داود (.)1981
( )9رواه مسلم (.)3139

( )11رواه مسلم (.)3131
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وبذلك متت عمرته وحل له كل يشء حرم عليه باإلحرام .........................
عن ابن عباس قال النبي « :ليس عىل النساء حلق إنام عىل النساء التقصري»(.)1
قوله « :وبذلك متت عمرته وحل له كل شيء حرم عليه باإلحرام ».
حمظورات اإلحرام:
 -1لبس املخيط« :اليلبس القمص وال العامئم وال الرساويالت وال الربانس وال
اخلف ًاف»(.)2
 -2تغطية وجه املرأة ويديا« :التنتقب املرأة املحرمة وال تلبس القفازين»(.)3
 -3تغطية رأس الرجل« :اليلبس القمص وال العامئم»(.)4
 -4الطيب« :وال تلبسوا من الثياب شيئ ًا مسه زعفران أو ورس»(.)5
 –6 ،5تقليم األظفار وإزالة الشعر[ :ﯞ ﯟ ﯠ] [البقرة  ،]195 :وحديث البخاري
( ،)1813مسلم ( ،)1211أبوداود (.)1139
 -7اجلامع ودواعيه.
 -8إقرتاف املعايص [ :ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ]
[البقرة .]191 :
 -9اخلاصمة واجلدال.
والخيطب»(.)6
 -11،10اخلطبة وعقد النكاح« :الينكح املحرم والينُكح َ
( )1سلسلة األحاديث الصحيحة ( ،)516صحيح سنن أيب داود (.)1131
( )2رواه البخاري ( ،)1632ومسلم (.)1111

( )3البخاري( )1838أبو داود(.)1818

( )3رواه البخاري ( ،)1632اإلرواء (.)1112
( )6رواه البخاري (« ،)1632الحتنطوه »...البخاري (.)1256
( )5رواه مسلم ( ،)1319وأبو داود ( ،)1826والرتمذي (.)832
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احلال الثانية :أن يصل إىل امليقات يف أشهر احلج وهي شوال وذو القعدة والعرش
األول من ذي احلجة............................................................... ،
 -12التعرض لصيد الرب بقتل أو ذبح أو داللة أو إشارة[ :ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ
ﭠ] [املائدة .]95 :
 -13األكل مما صيد من أجله أو بإشارته أو بإعانته « :أمنكم أحد أمره أن حيمل عليها أو
أشار إليها قالوا:ال ،قالوا :فكلوا»(.)1
قوله « :احلال الثانية :أن يصل إىل امليقات يف أشهر احلج وهي شوال وذو القعدة
والعشر األول من ذي احلجة ».
قال تعاىل[ :ﮮ ﮯ ﮰﮱ ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ] ]البقرة ،[189 :وقال تعاىل:
[ ﭑ ﭒ ﭓ] ]البقرة.[191 :
وروى البخاري معلق ًا فوق رقم ( )1651باب قول اهلل تعاىل( :احلج أشهر معلومات)
و(يسألونك عن األهلة).
وقال ابن عمر ريض اهلل عنهام( :أشهر احلج شوال وذو القعدة وعرش من ذي احلجة)،
وقال ابن عباس ريض اهلل عنهام( :من السنة أن الحيرم باحلج إال يف أشهر احلج) ،وعن عائشة
 dقالت « :خرجنا مع رسول اهلل  يف أشهر احلج وليايل احلج»(.)2
قال ابن رشد  :)3(vأما ميقات الزمان فهو حمدود يف أنواع احلج الثالثة :وهو شوال وذو
القعدة وتسع من ذي احلجة بإتفاق ،وقال مالك  :vالثالثة األشهر كلها حمل احلج ،وقال
الشافعي  :vالشهران وتسع من ذي احلجة ،وقال أبو حنيفة  :vعرش فقط.

( )1رواه البخاري ( ،)1823ومسلم ( )2( .)1195رواه البخاري (.)1651

( )3بداية املجتهد جـ 1ص.682
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........................................................................................ .
دليل قول مالك :عموم قوله(احلج أشهر معلومات) فوجب أن يطلق عىل مجيع أيام ذي
احلجة أصله انطالق عىل مجيع أيام شوال وذي القعدة.
ودليل الفريق الثاين :انقضاء اإلحرام قبل متام الشهر الثالث بانقضاء أفعاله الواجبة.
وفائدة اخلالف :تأخر طواف اإلفاضة إىل آخر الشهر وأن أحرم باحلج قبل أشهر احلج
وكرهه مالك ولكن صح إحرامه عنده.
وقال غريه :اليصح إحرامه ،وقال الشافعي  :vينعقد إحرامه إحرام عمدة.
قال ابن العريب  :)1( vيف تعديد أشهر احلج ويف ذلك أربعة أقوال:
أحدها :شوال وذو القعدة وذو احلجة كله قاله ابن عمر وقتادة وطاوس ومالك.
الثاين :وعرشة أيام من ذي احلجة قاله مالك أيضا وأبو حنيفة.
الثالث :وعرش ليال من ذي احلجة قاله ابن عباس والشافعي.
الرابع :إىل آخر أيام الترشيق قاله مالك أيض ًا.
فمن قال :أنه ذو احلجة كله آخذ بظاهر اآلية والتعديد للثالثة ومن قال :أنه عرشة أيام،
قال :الطواف والرمي يف العقبة ركنان يفعالن يف اليوم العارش ومن قال عرش ليال ،قال إن
احلج يكمل بطلوع الفجر يوم النحر لصحة الوقوف بعرفة وهو احلج كله ،ومن قال :آخر أيام
الترشيق رأى أن الرمي من أفعال احلج وشعائره وبعض الشهر يسمى شهر ًا ً
لغة ،الخالف يف
أن أشهر احلج شوال وذو القعدة وذو احلجة.
والفائدة يف ذكر اهلل تعاىل هلا وتنصيحه عليها أمران:
أحدمها :أن اهلل تعـاىل وضعهـا كذلك يف ملة إبراهيم عليـه السالم واستمرت عليه احلال إىل
( )1أحكام القرآن جـ 1ص119
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أيام اجلاهلية فبقيت كذلك حتى كانت العرب ترى أن العمرة فيها من أفجرالفجور ولكنها
كانت تغريها فتنسئها وتقدمها حتى عادت يوم حجة الوداع إىل حدها ،وقال رسول اهلل :
«إن الـزمان قد إستدار كهيئة يـوم خلق اهلل السموات واألرض السنة اثـنا عرش شهراً منها أربعة
حرم ثالث متواليات ذو القعدة وذو احلجة واملحرم ورجب»(.)1
الثاين :أن اهلل سبحانه ملا ذكر التمتع وهو ضم العمرة إىل احلج يف أشهر احلج بني أن أشهر
احلج ليست مجيع الشهور يف العام وإنام هي املعلومات من لدن إبراهيم عليه السالم وبني قوله
تعاىل [ ﮮ ﮯ ﮰﮱ ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ] أن مجيعها ليس احلج تفصي ً
ال هلذه
اجلملة وختصيص ًا لبعضها بذلك وهي شوال وذو القعدة ومجيع ذي احلجة وهو إختيار عمر
 وصحيح قول علامئنا فاليكون متمتع ًا من أحرم بالعمرة يف أشهر العام وإنام يكون متمتعاً
من أتى بالعمرة يف هذه األشهر املخصوصة.
قال احلافظ  :)2(vوأمجع العلامء عىل ان املراد بأشهر احلج ثالثة أوهلا شوال لكن اختلفوا
هل هي ثالثة بكاملها وهو قول مالك ونقل عن (اإلمالء) للشافعي أو شهران وبعض الثالث
وهو قول الباقني ثم اختلفوا فقال ابن عمر وابن عباس وابن الزبري وآخرون :عرش ليال من
ذي احلجة وهل يدخل يوم النحر أو ال؟ قال أبو حنيفة وأمحد :نعم ،وقال الشافعي يف املشهور
املُصحح عنه :ال.
واختلف العلامء أيض ًا يف اعتبار هذه األشهر هل هو عىل رشط أو اإلستحباب فقال :ابن
عمـ ر وابن عباس وجابر وغريهم من الصحابة والتابعني هو رشط فال يصح اإلحرام باحلج إال

( )1رواه البخاري ( ،)3191ومسلم ( ،)1519وأبوداود ( ،)1938وابن ماجه ( ،)233وابن خزيمة ( ،)2962والبغوي
(.)1956

( )2فتح الباري جـ 3ص.636
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........................................................................................ .
فيها وهو قول الشافعي.
وقال ابن تيمية  :)1( vويقدم مكة يف أشهر احلج وهن شوال وذو القعدة وعرش من ذي
احلجة).
وقال البغوي  :)2( vأشهر احلج :شوال وذو القعدة وتسع من ذي احلجة إىل طلوع
الفجر من اليوم النحر.
وقال ابن حزم  :)3(vأشهر احلج شوال وذو القعدة وذو احلجة ،وقال قوم وعرش من ذي
احلجة ،قال تعاىل[ :ﭑ ﭒ ﭓ] واليطلق عىل شهرين وبعض آخر :أشهر وأيض ًا
فإن رمي اجلامر وطواف األفاضة يعمل يف ذي احلجة كله بال خوف منهم فصح أهنا ثالثة أشهر
وباهلل تعاىل التوفيق.
قال العثيمني  :)4(vيقال ذو الق ِعدة وذو الق ِعدة يقال ذو احلجة وذو ِ
احلجة واألفصح
الفتح يف األول(ذو الق ِعدة).
والكرس يف الثاين (ذو ِ
احلجة)  ،وعرش من ذي احلجة هذا املشهور عند اإلمام أمحد وبه أخذ
أصحابه ،ولكن يرد عىل هذا القول [ﭑ ﭒ ﭓ] ومل يقل يف أشهر معلومات ولو
قال يف أشهر صارت األشهر الثالثة ظرف ًا واملظروف اليلزم أن يمأل الظرف ،وقلنا نعم جيوز
أن يكون املراد شهرين وبعض الثالث لكن قال(أشهر معلومات) وأشهر مجع واملشهور يف
اللغة :أن أقل اجلمع ثالثة وعىل هذا فتكون أشهر احلج ثال ثة وهذا مذهب اإلمام مالك وهو
أقـرب إىل الـصحة ملوافـقته لظـاهر اآلية(أشهر معلومات) وال نجيز أن يقف الناس يف اخلامس
( )1جمموع الفتاوى جـ 25ص.65

( )3املحىل جـ  6ص.61

( )2رشح السنة جـ 3ص.261

( )3الرشح املمتع جـ 1ص.51
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فمثل هذا خيري بني ثالثة أشياء ،وهي :احلج وحده ،والعمرة وحدها............. ،
عرش من ذي احلجة فهذه األشهر اليلزم أن يكون احلج جيوز يف كل يوم من أيامها ،وبعض
العلامء قال :تسع من ذي احلجة ،هذا القول ضعيف(.يوم احلج األكرب) وعىل هذا خيرج هذا
اليوم الذي سامه اهلل يوم احلج األكرب .والصواب ما ذهب إليه مالك .وال جيوز أن يؤخر يشء
من أعامل احلج عن األشهر الثالثة إال لرضورة وإال فالواجب أن الخيرج ذو احلجة وعليه يشء
من أعامل احلج إال طواف الوداع ألنه منفصل عن احلج ملن أراد اخلروج وعىل هذا فال جيوز
لإلنسان أن يؤخر حلق رأسه إىل أن يدخل املحرم وال جيوز أن يؤخر طواف اإلفاضة إىل أن
يدخل املحرم إذا كان لعذر فال بأس أن يكون يف رأسه جروح معها من احللق أو التقصري فله
أن يؤخر حتى يربأ ،أما عذر الطواف فإن تصاب املرأة بنفاس كان يأتيها وهي واقفة يف عرفة،
والنفاس عادة يبقى أربعني يوم ًا فهذه سوف خيرج ذي احلجة ومل تطوف طواف اإلفاضة ،فال
بأس ألن التأخري لعذر وهذا القول هو الذي تطمئن إليه النفس ويرتاح إليه القلب ملوافقته
لظاهر اآلية واألصل يف الدالالت أن تأخذ بالظاهر إال بدليل الرشعي خيرج الكالم عن
ظاهره.
قوله « :فمثل هذا خيري بني ثالثة أشياء وهي :احلج وحده ،والعمرة وحدها ».
عن عائشة  dقالت« :خرجنا مع رسول اهلل  عام حجة الوداع فمنا من أهل ب ُعمرة،
ومنا من أهل بحج وعمرة ،ومنا من أهل بحج وأهل رسول اهلل  باحلج ،فإما من أهل
دمه وأما من أهل بحج أو مجع بني احلج والعمرة فلم حيلوا حتى كان يوم
بعمرة َفحل عند ُق ُ
النحر»(.)1

( )1رواه البخاري ( ،)1652ومسلم (.)2919
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واجلمع بينهام؛ ........................................................................
ويف رواية مسلم( )1بلفظ «فأهللنا بعمرة ثم قال رسول اهلل  :من كان معه هدي فليهل
باحلج مع العمرة ثم الحيل حتى حيل منها مجيع ًا».
ويف رواية فقال رسول اهلل « :من أحرم بعمرة ومل ُهيد فليحلل ومن أحرم بعمرة وأهدى
فال حيل حتى ينحر هديه ومن أهل بحجٍ فليتم حجه»(.)2
ويف رواية« :خرجنا مع رسول اهلل  فقال :من أراد منكم أن هيل بحج وعمرة فليفعل
ومن أراد أن هيل بحج فليهل ومن أراد أن هيل بعمرة فيهل»(.)3
ويف رواية :قال رسول اهلل « : من أراد منكم أن هيل بعمرة فليهل فلوال أين أهديت
ألهللت بعمرة»( ،)4وقالت عائشة « :dفكنت فيمن أهل بعمرة»(.)5
ويف رواية« :فدخل عيل وهو غضبان فقلت من أغضبك؟ قال :أو ما شعرت أين أمرت
قت اهلدي معي حتى
الناس بأمر فإذا هم يرتددون ولو أين استقبلت من أمري ما استدبرت ما ُس ُ
أشرتيه ثم احل كام حلوا»( )6ويف رواية جابر «فقال :قد علمتم أين أتقاكم هلل وأصدقكم وأبركم
ولوال هدي حلللت كام حتلون ولو استقبلت من أمري»(.)7
قوله « :واجلمع بينهما ».
قال ابن رشد( :)8املحرمون إما حمرم بعمرة مفردة أو حمرم بحج مفرد أو جامع بني احلج
والعمرة وهذان رضبان :إما متمتع وإما قارن.

( )1برقم (.)2912
( )2رواه مسلم (.)2913

( )3رواه مسلم (.)2916

( )3رواه مسلم (.)2915

( )6رواه مسلم (.)2918

( )5رواه مسلم (.)2923

( )1رواه مسلم (.)2936

( )8بداية املجتهد جـ 1ص.693
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وقال سيد سابق  )1( vاإلحرام أنواع ثالثة:
 .1قران.

 .2متتع.

 .3إفراد .

وقد أمجع العلامء عىل جواز كل واحد من هذه األنواع الثالثة:
 .1قِ َران :أن حيرم من عند امليقات باحلج والعمرة مع ًا ويقول عند التلبية (لبيك بحج
وعمرة) وهذا يقتيض بقاء املحرم عىل صفة اإلحرام إىل أن يفرغ من أعامل العمرة واحلج مجيعاً
أو حيرم بالعمرة و ُيدخل عليها احلج قبل الطواف.
وقال احلافظ  :)2( vفوقع يف رواية أيب ذر(اإلقران) باأللف وهو خطأ من حيث اللغة كام
قاله عياض وغريه.
وقال حسني العوايشة( :)3وقد ذهب اجلمهور من العلامء إىل أنه يكفيه عمل احلج فيطوف
طواف ًا واحد ًا وهو طواف اإلفاضة بعد الوقوف بعرفة ويسعة سعي ًا واحد ًا للحج والعمرة (أي
القارن)(.)4
وقال ابن رشد  :vواختلف أصحاب مالك يف الوقت الذي يكون ذلك فيه فقيل ذلك
له مامل يرشع يف الطواف ولو شوط ًا واحد ًا وقيل ما مل يطف وتركع ويكره بعد الطواف وقبل
الركوع فإن فعل لزمه وقيل له ذلك ما بقي عليه يشء من عمل العمرة من طواف أو سعي ما
خال أهنم اتـفقوا عىل أنـه إذا أهـل بـاحلج ومل يـبـق علـيه من أفـعـاله الـعمرة إال احللـق فـإنه ليس
( )1فقه السنة جـ 1ص.381

( )2فتح الباري جـ 3ص.639

( )3املوسوعة الفقهية جـ 3ص.218

( )3وقال يف نفس املصدر ص :291القارن يطوف طواف ًا واحد ًا ويسعى سعي ًا واحداً حلديث عائشة «جيزيء عنك طوافك بالصفا
ِ
حجك وعمرتِك» مسلم ( ،)1211ورواية جابر «أن رسول اهلل  قرن احلج والعمرة فطاف هلام طوافاً واحداً»
واملروة عن
صحيح الرتمذي( ،)166صحيح ابن ماجه ( ،)2311ورواية ابن عمر قال :قال رسول اهلل « :من أحرم باحلج والعمرة
أجزأه طواف واحد وسعي واحد منهام حتى حييل منهام مجيعاً» صحيح الرتمذي ( ،)165صحيح ابن ماجه (.)2319
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بقارن ،والقارن الذي يلزمه هدي املتمتع هو عند اجلمهور من غري حارضي املسجد احلرام(.)1
قال الشيخ العثيمني  )2( vوالقرآن له ثالث صور:
األوىل :أن حيرم باحلج والعمرة مع ًا فيقول( :لبيك عمرة وحج ًا) أو (لبيك حج ًا وعمرة)
وقالوا :األفضل أن يقدم العمرة يف التلبية (لبيك عمرة وحج ًا) ألهنا سابقة عىل احلج(.)3
والثانية :أن حيرم بالعمرة وحدها ثم يدخل احلج عليها قبل الرشوع يف الطواف.
الثالثة :أن حيرم باحلج أوال ثم يدخل العمرة عليه وهذه الصورة فيها خالف بني العلامء،
ودليل الصورة األوىل أن النبي  جاءه جربيل عليه السالم وقال« :صل يف هذا الوادي
املبارك وقل عمرة يف حجة أو قال عمرة وحجة»(.)4
ودليل الصورة الثانية :ماحدث لعائشة  dحني أحرمت بالعمرة وحاضت برسف
«فأمرها النبي  أن هتل باحلج»( ،)5وأمره بأهالهلا باحلج ليس إبطاالً للعمرة بدليل قوله
« طوافك بالبيت وبالصفا واملروة يسعك لعمرتك وحجك» وهذا دليل عىل أهنا مل تبطل العمرة
ألهنا لو أبطلت العمرة لقال « :طوافك بالبيت وسعيك بالصفا واملروة يسعك حلجك فقط»(.)6
وقـال( )7هلذا احلديث «فبني النبي  أن طواف القارن وسعي القارن يكفي للحج والعمرة
( )1البداية جـ 1ص.691

( )2الرشح املمتع جـ 1ص.93

( )3قال ابن حزم يف املحىل جـ 6ص :111أما جواز تقديم لفظ العمرة عىل احلج أو لفظه احلج عىل العمرة فألنه قال تعاىل [ﮱ
ﯓ ﯔ ﯕ]وصح عن رسول اهلل  أنه قال« :لبيك عمرة وحجة» وصح عليه السالم «دخلت العمرة يف احلج ...فال
نبايل أي ذلك قدم يف اللفظ».
( )3رواه البخاري (.)1633
( )6رواه البخاري ( ،)293ومسلم (.)1211
( )5رواه مسلم (.)1211
( )1فتاوى أركان اإلسالم ص(.)653
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مجيع ًا» ،ثم قال يف رشح املمتع :وإذا تأملت الدليل فقد تعارض وتقول الدليل أخص من
املدلول واليصح اإلستدالل باألخص عىل األعم والعكس صحيح ،ألن الدليل اآلن إنام وقع
يف حال تشبه الرضورة ألن عائشة ملا حاضت اليمكن أن تكمل العمرة وهي حائض ،إذ ًا
احلديث يف حال الرضورة فهل نستدل به عىل حال السعة ونقول لإلنسان إذا أحرم بالعمرة أن
يدخل احلج عليها ليكون قارن ًا؟ اجلواب :الفقهاء يقولون جيوز لكن يف النفس من هذا يشء
ألننا نقول إذا كان الرسول  أمر من أحرم باحلج ومل يسق اهلدي أن جيعله عمرة كام يف
حديث جابر الطويل مسلم (.)1218
فكيف نجعل العمرة حج ًا وهل هذا إال خالف ما أمر به الرسول  ،ألنك إذا جعلت
العمرة حج ًا فامذا ستصنع؟
اجلواب :ستبقى يف إحرامك إىل يوم العيد ،فالدليل هنا أخص من املدلول ألن املدلول
الذي حكمنا به عام يف حال العذر ويف حال عدم العذر والدليل خاص بحال الرضورة
والعذر.
وأما الصورة الثالثة :أن حيرم باحلج أوالً ثم يدخل العمرة عليه فاملشهور عند احلنابلة أن
هذا الجيوز ألنه اليصح إدخال األصغر عىل األكرب وهذا فيمن أراد أن يكون قارن ًا فيبقى عىل
إحرامه إىل يوم العيد ،وهذا القول األول ،وأما من حول احلج إىل عمرة ليصري متمتع ًا فهذا سنة
عندهم.
والقول الثاين :اجلواز حلديث عائشة « dأهل رسول اهلل  باحلج ،ثم جاءه جربيل...
وقل :عمرة يف حجة» فأمره أن يدخل العمرة عىل احلج وهذا يدل عىل جواز إدخال العمرة عىل
احلج ،والـقول بأن اليـ صح إدخال األصغر عىل األكرب جمرد قـياس فيه نـظر فإن النبي  قال:
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«دخلت العمرة يف احلج إىل يوم القيامة وقال (إن العمرة حج أصغر) فال مانع وال تناقض وهذا
القول دليله قوي ويستفيد ألنه بدل من أن يأيت بنسك واحد أتى بنسكني».
وقال اإلمام البغوي  :)1( vوالجيوز إدخال العمرة عىل احلج عىل أصح القولني وهو
قول مالك وقال أصحاب الرأي جيوز ويصري قارن ًا.
 .2ال َّت َمتع :وقال سيد سابق( :)2التمتع :هو اإلعتامر يف أشهر احلج ثم حيج من عامة الذي
إعتمر فيه وسمي متتع ًا لإلنتفاع بأداء النسكني يف أشهر احلج يف عام واحد من غري أن يرجع إىل
بلده وألن املتمتع يتمتع بعد التحلل من إحرامه بام يتمتع به غري املحرم من لبس الثياب
والطيب وغري ذلك.
وصفة الـتمتع :أن حيرم من امليقـات بـالعمرة وحدهـا ويقـول (لبيك بعمرة) ،وهذا يـقتيض
البقاء عىل صفة اإلحرام حتى يصل احلاج إىل مكة فيطوف بالبيت ،ويسعى بني الصفاء واملروة
وحيلق شعره أو يقرصه ويتحلل فيخلع ثياب اإلحرام ويلبس ثيابه املعتادة ويأيت كل ماكان قد
حرم عليه باإلحرام إىل أن جيئ يوم الرتوية فيحرم من مكة باحلج.
وقال احلافظ  :)3( vأما التمتع فاملعروف أنه اإلعتامر يف أشهر احلج ثم التحلل من تلك
العمرة واإلهالل باحلج يف تلك السنة ،قال اهلل تعاىل [ﯹ ﯺ ﯻ ﯼ ﯽ ﯾ ﯿ ﰀ
ﰁ] ويطلق التمتع يف عرف السلف عىل ِ
القرآن أيض ًا ،قال ابن عبدالرب :ال خالف بني
الـعلامء أن الـتمتع املـراد بـقـوله تعـاىل [ﯹ ﯺ ﯻ ﯼ ﯽ] أنه اإلعتامر يف أشهر احلج قـبل
( )1رشح السنة جـ 3ص.216
( )2فقه السنة جـ 1ص.382
( )3فتح الباري جـ 3ص.639
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احلج قال من التمتع أيض ًا القرآن ألنه متتع بسقوط سفر النسك اآلخر من بلده ،ومن التمتع
فسخ احلج أيض ًا إىل العمرة.
وقال ابن رشد  :)1( vإال ما روي عن احلسن أنه كان يقول :هو متمتع وإن عاد إىل بلده
ومل حيج أي عليه هدي املتمتع املنصوص عليه يف قوله تعاىل [ﯹ ﯺ ﯻ ﯼ ﯽ ﯾ ﯿ
ﰀ ﰁ] ألنه كان يقول :عمرة يف أشهر احلج متعة ،وقال طاوس :من اعتمر يف غري أشهر
احلج ثم أقام حتى احلج وحج من عامه أنه متمتع واتفق العلامء عىل أن من مل يكن من حارضي
املسجد احلرام فهو متمتع ،وهنا نوعان من التمتع اختلف العلامء فيهام:
أحدمها :فسخ احلج يف عمرة وهو حتويل النية من اإلحرام باحلج إىل العمرة فجمهور
العلامء يكرهون ذلك من الصدر األول وفقهاء األمصار ،وذهب ابن عباس إىل جواز ذلك وبه
قال أمحد وداود ،وكلهم متفقون عىل أن رسول اهلل  أمر أصحابه عام حج بفسخ احلج يف
العمرة وهو قوله «س ...جلعلها عمرة»( ،)2وأمره ملن مل يسق اهلدي من أصحابه أن ينسخ
إهالله يف العمرة ،وهبذا متسك أهل الظاهر ،واجلمهور رأوا ذلك من باب اخلصوص
ألصحاب رسول اهلل  واحتجوا حلديث احلارث بن بالل «قلت يا رسول اهلل  أفسخ
لنا خاصة أم ملن بعدنا! قال :لنا خاصة»( ،)3وروي عن عمر أنه قال( :متعتان كانتا عىل عهد
رسول اهلل  أنا أهنى عنهام وأعاقب عليهام :متعة النساء ومتعة احلج) .وروي عن عثامن
قال(متعة احلج كانت لنا وليست لكم).

( )1البداية جـ  1ص.693
( )2رواه أمحد ( ،)12612وأبوداود ( ،)1916والنسائي ( ،)3518صحبح أيب داود -األم (.)1553
( )3ضعفه األلباين يف ضعيف أيب داود برقم (.)395
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وقال أبو ذر  :ما كان ألحد من بعدنا أن حيرم باحلج ثم يفسخه يف عمرة هذا كله مع
ظاهر قوله تعاىل [ﮱ] والظاهرية عىل أن األصل إتباع فعل الصحابة حتى يدل الدليل من
كتاب اهلل أو سنة ثابتة عىل أنه خاص ،فسبب اإلختالف هل فعل الصحابة حممول عىل العموم
أو عىل اخلصوص؟.
وإما النوع الثاين من التمتع :فهو ما كان يذهب إليه ابن الزبري من أن التمتع الذي ذكره اهلل
تعاىل هو متتع املحرص بمرض أو عدو حتى تذهب أيام احلج فيأيت البيت فيطوف ويسعى بني
الصفا واملروة وحيل ثم يتمتع بحلة إىل العام املقبل ثم حيج ويدي وعىل هذا القول ليس يكون
التمتع املشهور إمجاع ًا.
وشذ طاوس فقال :أن املكي إذا متتع من بلد غري مكة كان عليه اهلدي.
واختلف الع لامء فيمن أنشأ عمرة يف غري أشهر احلج ثم عملها يف أشهر احلج ثم حج من
عامة ذلك فقال مالك عمرته يف الشهر الذي حل فيه فإن كان حل يف أشهر احلج فهو متمتع،
وإن كان يف غري أشهر احلج فليس بتمتع ،وبقريب منه قال أبو حنيفة والشافعي والثوري إال أن
الثوري اشرتط أن يوقع طوافه كله يف الشوال وبه قال الشافعي وقال أبو حنيفة إن طاف ثالثة
أشواط يف رمضان و أربعة يف شوال كان متمتع ًا.
وسبب اإلختالف :هل يكون متمتع ًا بإيقاع إحرام العمرة يف أشهر احلج فقط أم بإيقاع
الطواف معه؟ ثم إن كان بإيقاع الطواف معه فهل إيقاعه كله أم أكثره؟ والشافعي يقول
الطواف أعظم أركاهنا فوجب أن يكون به متمتع ًا فاجلمهور عىل أن من أوقع بعضها يف أشهر
احلج كمن أوقعها كلها.
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ورشوط التمتع عند مالك ستة:
األول :جيمع بني احلج والعمرة يف شهر واحد.
الثاين :أن يكون ذلك يف عام واحد.
الثالث :أن يفعل شيئ ًا من العمرة يف أشهر احلج.
الرابع :أن يقدم العمرة عىل احلج.
اخلامس :أن ينيشء احلج بعد الفراغ من العمرة وإحالهلا منها.
السادس :أن يكون وطنه غري مكة.
وقال احلافظ  :vوالذي ذهب إليه اجلمهور أن التمتع أن جيمع الشخص الواحد بني
احلج والعمرة يف سفر واحد يف أشهر احلج يف عام واحد وأن يقدم العمرة وأن يكون مكي ًا
فمتى أختل رشط مل يكن متمتع ًا(.)1
ورواية سامل بن عبداهلل «أن سمع رج ً
ال من أهل الشام وهو يسأل ابن عمر عن التمتع
بالعمرة إىل احلج ،فقال ابن عمر :هي حالل .فقال الشامي :إن أباك قد هنى عنها .فقال ابن
عمر :أرأيت إن كان أيب هنى عنها وصنعها رسول اهلل  أمر أيب ُيتبع أم أمر رسول اهلل ؟
فقال الرجل :بل أمر رسول اهلل  .فقال :لقد صنعها رسول اهلل .)2(»
وقال صاحب املوسوعة ابن العوايشة( :)3والتمتع أن يدخل الرجل بعمرة يف أشهر احلج ثم
يقيم حتى حيج فهو متمتع وعليه دم ما استيرس من اهلدي.

( )1فتح الباري جـ 3ص.666
( )2صحيح سنن الرتمذي( )568وأخرجه أمحد وأنظر ايضا صفة الصالة األلباين ص.63
( )3جـ  3ص.283
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وقال( :)1وإن مل يسق اهلدي وهو األفضل لبى بالعمرة وحدها والبد فقال( :لبيك اللهم
بعمرة) فإن كان لبى باحلج وحده فسخه وجعله عمرة ألمر النبي  بذلك وقوله« :دخلت
العمرة يف احلج إىل يوم القيامة وشبك بني أصابعه»(.)2
وقوله « يا آل حممد من حج منكم فليهل بعمرة يف حجه»(.)3
وقال الشيخ العثيمني  :)4( vفال يكون احلج متتع ًا إال إذا مجع هذه األوصاف:
الوصف األول :أن حيرم بالعمرة يف أشهر احلج.
الوصف الثاين :أن يفرغ من العمرة يف الطواف والسعي والتقصري ،وهنا التقصري أفضل من
احللق لسببني:
األول :أن النبي  أمر به يف قوله« :من مل يسق اهلدى فليقرص».
الثاين :من أجل أنه يبقى للحج ما حيلق أو يقرص ولو أنه حلق واملدة قصرية مل يتوفر الشعر
للحج.
الوصف الثالث :أن حيرم باحلج يف عامه.
وقال( :)5إذا أحرم اإلنسان باحلج ووصل إىل مكة فإنه يسن له أن جيعل احلج عمرة ليصري
متمتع ًا فلو جعل احلج عمرة ليتخلص بالعمرة منه فإن ذلك اليصح فإن ذلك احتيال عىل
إسقاط وجوب احلج عليه .من فسخ احلج إىل عمرة ليتخلص هبا منه فهو متحيل عىل سقوط
وجوب امليض يف احلج ومن فسخ احلج إىل عمرة ليصري متمتع ًا فإنه متنقل من األدنى إىل األعىل
( )1جـ  3ص.339
( )2رواه مسلم ( ،)1218اإلرواء (.)982
( )3الرشح املمتع جـ 1ص.92
( )6جـ  3ص.118

( )3سلسلة األحاديث الصحيحة (.)2359
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ألن املتمتع أفضل من القارن واملفرد وهذا هو الذي أمر به النبي  أصحابه أن يفسخوا احلج
وجيعلوه عمرة ليصريوا متمتعني ال ليتحللوا بالعمرة من احلج ،مثاله :رجل سافر إىل مكة يف
أشهر احلج وأحرم به وكأنه تطاول املدة الباقية عىل احلج ففسخ احلج إىل عمرة من أجل أن
يطوف ويسعى ويقرص ويرجع إىل بلده فهذا الجيوز ألنه ملا رشع يف احلج وجب عليه إمتامه فإذا
حوله إىل عمرة ليتخلص من صار متحي ً
ال عىل إسقاط واجب عليه وهذا الجيوز.
مثـال آخر :رجل ذهب ليحج وأحرم بـاحلج يف أشهره ثم قيل له :أن الـتمتـع أفـضل فحول
احلج ليصري متمتع ًا فهذا جائز بل سنة ،ونظري هذا أن رج ً
ال قال :يا رسول اهلل  إين نذرت
أن فتح اهلل عليك مكة أن أصيل يف بيت املقدس ،قال «صل هاهنا»يعني يف مكة إلن مكة أفضل
من بيت املقدس فأعاد عليه مرتني ،قال «فشأنك إذن»( .)1ونظري هذا رجل رشع يف صالة
الظهر منفرد ًا فحرضت مجاعة فحوهلا إىل نفل ليدخل اجلامعة فهذا جائز ،أما إذا تذكر شيئ ًا
اليفوت فقال أقبلها إىل نفل من أجل أن أختلص به منها فهذا الجيوز من انتقل من واجب
لتكميل هذا الواجب جائز البأس به.
إذا حاضت املرأة (املتمتعة) فتطهر بعد فوات الوقوف (بعرفة) إذ ًا اليمكنها أن تنهي

عمرهتا فنقول :جيب أن حترم باحلج لتكون قارنة ألن النبي  أمر بذلك عائشة d
واألصل يف األمر الوجوب .وألهنا رشعت يف العمرة من أجل احلج يف املواقع فهي مل تقدم إال
للحج ألن العمرة تصلح يف كل وقت واليمكن أداء احلج إال بالتحلل من العمرة والتحلل
مستحيل يف هذا احلال ألهنا حائض ،واحلائض التطوف فلم يبق عليها إال أن حترم باحلج
فتكون قارنة ،ومثال ذلك :من حصل له عارض كان تعطلت السيارة بعد أن أحرم بالعمرة فال
( )1رواه أبو داود ( ،)3316وأمحد (. )353/3
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يمكنه معه أن يصل إىل مكة إال بعد فوات الوقوف فنقول هلذا أحرم باحلج ،ومعنى قولنا:
أحرم باحلج أي يدخل احلج عىل العمرة وليس فسخ ًا للعمرة.
مثال :إمرأة أحرمت بالعمرة متمتعة إىل احلج ثم طافت وبعد الطواف حاضت فهذه
اليمكن أن حترم باحلج اآلن ،لكن تسعى وهي حائض ألن السعي اليشرتط له الطهارة ،لو
حـاضت أثنـاء الـطواف فال يتم الـطواف بل خترج من الـطواف وحترم باحلج ،لو أحدثت حدث ًا
أصغر يف أثناء الطواف فيها قوالن:
األول :أن طوافها يبطل وجيب أن تتوضأ وتستأنف الطواف ألن الطهارة رشط للطواف.
الثاين :تكمل الطواف وليس عليها يشء ،وهذا القول هو الصحيح أنه اليشرتط للطواف
الطهارة من احلدث األصغر لعدم وجود نص صحيح رصيح.

 .3ا ِ
فراد :قال سيد سابق  :)1( vواإلفراد أن حيرم من يريد احلج من امليقات باحلج
إل َ
وحده ،ويقول يف التلبية (لبيك بحج) ويبقى حمرم ًا حتى تنتهي أعامل احلج ثم يعتمر بعد أن
شاء.
وقال الشيخ العثيمني  :)2( vواإلفراد له صورة واحدة فقط كالتمتع ليس له إال صورة
واحدة .أيام أفضل اإلفراد أو ِ
القرآن؟ .اجلواب :من ساق اهلدي القرآن أفضل بال شك وكذا
إن مل يسبق اهلدي ِ
القرآن أفضل ألنه يأيت بنسكني بخالف اإلفراد ،وهل يشرتط يف األمر أو أن
حيرم بالعمرة بعده؟.
اجلـواب :ليس بـرشط فـإذا أتى بـاحلج وحده أفـرد سـواء إعتمر بـعد ذلك أم مل يـعتمر ،وما

( )1فقه السنة جـ 1ص.382
( )2الرشح املمتع جـ 1ص.91
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يوجد يف بعض كتب املناسك أن حيرم باحلج مفرد ًا ثم يأيت بعمرة بعده فهو بناء عىل مرشوعية
العمرة بعد احلج وألناس اليستطيعون أن يصلوا إىل البيت فيأتوا بالعمرة بعد احلج ألداء
الفريضة والعمرة بعد احلج غري مرشوعة.
قال ابن تيمية  :)1( vمل يكن عىل عهد النبي  وخلفائه أحد خيرج من مكة ليعتمر إال
لعذر ،والذين حجوا مع النبي  ليس فيهم من اعتمر بعد احلج إال عائشة  .dوال كان
هذا من فعل اخللفاء الراشدين والذين استحبوا اإلفراد من الصحابة ،إنام استحبوا أن حيج يف
سفره ويعتمر يف أخرى ومل يستحبوا أن حيج ويعتمر عقب ذلك عمرة مكية بل هذا مل يكونوا
يفعلونه قط اللهم إال أن يكون شيئ ًا نادر ًا.
قال األلباين  :)2( vوقد ا تصلنا بكثري من احلجاج فعرفنا منهم إهنم مع كوهنم يعلمون أن
التمتع أفضل من اإلفراد فكانوا يفردون ثم يأتون بالعمرة بعد احلج من التنعيم وذلك لئال
يلزم هم اهلدي ،ويف هذا من املخالفة للشارع احلكيم واإلحتيال عىل رشعه ما الخيفى فساده،
فإن اهلل بحكمته رشع العمرة قبل احلج وهم يعكسون ذلك وأوجب عىل املتمتع هدي ًا وهم
يفرون منه وليس ذلك من عمل املتقني ثم هم يطمعون أن يتقبل اهلل حجهم وأن يغفر ذنبهم
هيهات هيهات فـ (إنام يتقبل اهلل من املتقني) وليس من البخالء املحتالني فكن أيا احلاج متقياً
لربك متبع ًا لسنة نبيك يف مناسكك عسى أن ترجع من ذنوبك كيوم ولدتك أمك.
قال سعيد بن عبدالقادر( )3عىل هذا القول للشيخ رمحه اهلل تعاىل :يف كالم شيخنا األلباين
عفا اهلل عنا وعنه من األوهام ما الخيفى فاألول منها:

( )1جمموع الفتاوى جـ 25ص.68
( )2حجة النبي  ص.21

( )3نظرات يف كتاب حجة النبي  لأللباين ص.35
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إن من أفرد احلج ثم اعتمر من التنعيم خمالفة للشارع احلكيم وإحتياالً عىل الرشع بام الخيفى
فساده ،وقوله :هذا غري صحيح فقد سبق وذكرنا إمجاع أهل العلم عىل جواز إفراد احلج
مستدلني عىل ذلك بالكتاب والسنة.
فأما الكتاب [ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ] وأنا السنة :رواية عائشة
 « dومنا من أهل باحلج وأهل رسول اهلل  باحلج» ،ورواية جابر «قدمنا مع رسول اهلل

 ونحن نقول لبيك اللهم لبيك باحلج»(.)1
الثاين :أما إنكار الشيخ عىل العمرة بعد احلج ففيه نظر ،فالعمرة مرشوعة قبل احلج وبعده
ومل ينه الشارع احلكيم عنها ،بل أقرها النبي  ،فقد عقد البخاري يف صحيحه (باب اإلعتامر
بعد احلج بغري هدي) ذكر فيه إعتامر عائشة بعد احلج وعقد إبن خزيمة يف صحيحه ()351/3
( باب الرخصة للحاج بعد الفراغ من احلج والعمرة واإلحرام هبا من أي احلل شاء).
وعقد البيهقي يف الكربى(( )365/3باب املفرد أو القارن يريد العمرة بعد الفراغ من
نسكه) ويف املسند عن أيب عمر أن أسلم أنه قال :حججت مع موايل فدخلت عىل أم سلمة
زوجة النبي  فقلت :اعتمر قبل أن أحج ،قالت :إن شئت اعتمر قبل أن حتج وإن شئت
بعد أن حتج ،قال :فسألت أمهات املؤمنني فقلن مثل ما قالت فرجعت إليها فأخربهتا بقوهلن،

فقالت :نعم واشفيك سمعت رسول اهلل  يقول« :أهلوا يا آل حممد بعمرة يف حج»(.)2
وأخرج ا بن أيب شيبة بإسناد صحيح عن الوليد بن هشام املعيطي قال« :سألت أم درداء من
العمرة بعد احلج فامرتني هبا»(.)3
( )1رواه البخاري (.)1611
( )2رواه أمحد ( ،)311/5وابن حبان ( ،)981وأبو يعيل ( ،)5916والصحيحة (.)2359

( )3املصنف (.)1313
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وقال أيض ًا عن جابر أنه سئل عن العمرة بعد احلج أيام الترشيق فلم ير هبا بأسا وقال «ليس
فيها هدي»(.)1
وعن جماهد قال «سئل عن العمرة بعد احلج فقال هي خري من اليشء» وسألت عائشة
 dفقالت «عىل قدر النفقة واملشقة» وسئل عيل فقال« :هي خري من مثقال ذرة» كله من
املصنف ( ،)13115وعن ابن املسيب قال «كانت عائشة تعتمر يف آخر ذي احلجة»( ،)2وقال
حدثنا عن حصني قال :سألت سعيد بن جبري عن العمرة بعد احلج ستة أيام فقال «اعتمر إن
شئت»( ،)3وأخرج احلاكم عن ابن عمر «فكان الناس حيلقون يف احلج ثم يعتمرون عند النفر
ويقولون بم حيلق هذا؟ فيقولون :أمرر املوسى عىل رأسك»

()4

وقال احلاكم (هذا حديث

صحيح عىل رشط الشيخني) ووافقه الذهبي.
ثم نقل قوالً لإلمام الشافعي يف ذلك يف األم( )131/2وعن ابن تيمية يف رشح العمدة
( )399/1واللجنة الدائمة لإلفتاء (( :)315/11جيوز أداء العمرة وإذا أدها احلاج يف ذي
احلجة بعد أيام الترشيق جاز وال هدي عليه).
وقول الشيخ(أنه بخيل حمتال) فهو قول ليس يف حمله نسأل اهلل أن يغفر لنا وله.

( )1املصنف ( )131/6إسناده صحيح.

( )2املصنف ( )13111إسناده صحيح.

( )3املصنف( ،)13118وعن طاوس مثل ذلك ( )3( .)13119املستدرك ()18/1
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أَيُّ أَنْوَاعِ الْنُّسُكِ أَفْضّلْ ؟
قال ابن رشد  :vوالسبب يف إختالفهم :إختالفهم فيام فعل رسول اهلل  من ذلك
وذلك أنه روي عنه عليه الصالة والسالم أنه كان مفردا وروي «أنه متتع» وروي عنه «أنه كان
قارن ًا» (.)1
فاختار مالك اإلفراد لرواية عائشة  dيف حجة الوداع «وأهل رسول اهلل  باحلج»(،)2
وعن ابن عبد الرب :وروي اإلفراد عن النبي  عن جابر من طرق شتى متواترة صحاح وهو
قول أيب بكر وعمر وعثامن وعائشة وجابر.
والذين رأو أن النبي  كان متمتع ًا احتجوا عن ابن عمر قال«متتع رسول اهلل  يف عام
حجة الوداع بالعمرة إىل احلج وأهدى وساق اهلدي»( ،)3وهو مذهب ابن عمر وابن عباس
وابن الزبري.
واعتمد من رأى أنه عليه الصالة والسالم كان قارن ًا أحاديث كثرية منها حديث ابن عباس
عن عمر بن اخلطاب قال «سمعت رسول اهلل  يقول وهو بوادي العقيق ،أتاين الليلة آت من
ريب فقال :أهل يف هذا الوادي املبارك وقل عمرة يف حجة»( ،)4وحديث مروان بن احلكم قال:
«شهدت عثامن وعلي ًا وعثامن ينهى عن املتعة وأن جيمع بينهام فلام رأى ذلك عيل أهل هبام وقال
ماكنت ألدع سنة رسول اهلل  لقول أحد»( ،)5وحديث أنس قال «سمعت رسول اهلل 
يـقول( :لـبيك عمرة وحجـة) »( ،)6وحديـث «من كـان معه هدي فـليهل بـاحلج مع الـعـمرة ثـم
( )1بداية املجتهد جـ 1ص.698

( )2رواه البخاري (.)1652

( )3رواه البخاري (.)1591

( )3رواه البخاري (.)1633

( )5رواه البخاري (.)3363

( )6رواه البخاري (.)1653

الْفَصْلُ الْسَّادِسُ :يف حُكْمِ مَنْ وَصَلَ إِلَى الْمِيقَاتِ يف غَ ْيِر َأشْ ُهرِ الْحَجِّ

032

........................................................................................ .
الحيل حتى حيل منهام مجيع ًا»( )1واحتجوا فقالوا :ومعلوم أنه كان معه  هدي ويبعد أن يـأمر
بالقران من معه هدي ويكون معه اهلدي واليكون قارن ًا ،وحديث «إن قلدت هدي ولبدت
رأيس فال أحل حتى أنحر هدي»(.)2
وقال أمحد :الأشك أن رسول اهلل  كان قارن ًا والتمتع أحب إيل.
واحتج يف إختياره التمتع بقوله عليه السالم « ولو استقبلت من أمري ما استدبرت ماسقت
اهلدي وجلعلتها عمرة»( ،)3واحتج من طريق املعنى من رأى أن اإلفراد األفضل أن التمتع و
القرآن رخصة ولذلك وجب فيها الدم.
قال سيد سابق  :)4( vاختلف الفقهاء يف األفضل من هذه األنواع فذهب الشافعية إىل أن
األفراد والتمتع أفضل من القرآن إذ أن املفرد أو املتمتع يأيت بكل واحد من النسكني بكامل
أفعاله والقارن يقترص عىل عمل احلج وحده.
وقالت احلنفية  :القرآن أفضل من التمتع وذهبت املاكية إىل أن األفراد أفضل من التمتع
والقرآن وذهبت احلنابلة إىل أن التمتع أفضل من القرآن ومن اإلفراد وهذا هو األقرب إىل
اليرس واألسهل عىل الناس ،وهو الذي متناه رسول اهلل  لنفسه وأمر به أصحابه.
وقال البغوي  :)5( vواختلف أهل العلم يف األفضل من هذه الوجوه فذهب مجاعة إىل
أن اإلفراد أفضل ثم الـتمتع ثم الـقرآن وهو قول مالك والشافعي تقدي ًام لرواية جابر وعائشة

( )1رواه أمحد (.)111/5
( )2رواه البخاري (.)1126
( )3رواه مسلم (.)1211
( )3فقه السنة جـ 1ص.382
( )6رشح السنة جـ 3ص.216
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وابن عمر لتقدم صحبة جابر النبي  وحسن سياقه إلبتداء احلديث وآخره وفضل حفظ
عائشة وقرب ابن عمر من رسول اهلل  ألنه روي عن جابر «أن النبي  أحرم من ذي
احلليفة إحرام ًا موقوف ًا وخرج ينتظر القضاء فنزل عليه الوحي وهو عىل الصفا فأمر رسول اهلل
 من مل يكن معه هدي أن جيعلها عمرة ومن كان معه هدي أن حيج».
وذهب قوم إىل أن القرآن أفضل وهو قول الثوري وأصحاب الرأي كام رواه أنس ،وذهب
قوم إىل أن التمتع أفضل ،وهو قول أمحد وإسحاق ،قال سعد بن أيب وقاص :صنعها رسول
اهلل  وصنعناها معه وبحديث جابر « احلوا من إحرامكم واجعلوا الذي قدمتم هبا متعة
فلوال أين سقت اهلدي لفعلت الذي أمرتكم».
إنام أراد النبي  هبذا القول واهلل أعلم إستطابة نفوس أصحابه وذلك أنه كان يشق عليهم
أن حيلوا وهو حمرم ومل يعجبهم ترك اإلئتساء به والكون معه يف عموم أحواله فقال هذا القول
لئال جيدوا يف أنفسهم أنه يأمرهم بخالف مايفعل وليعلموا أن الفضل هلم فيام دعاهم إليه
وأمرهم به ،واختلفوا يف أمره هلم باإلحالل منهم من قال :كان إحرامهم مبه ًام موقوف ًا عىل
إنتظار القضاء فأمرهم أن جيعلوه عمرة وحيرموا باحلج بعد التحلل ،ومنهم من قال :كان
إحرامهم باحلج فأمرهم بفسخه إىل العمرة وكان ذلك خاص ًا هلم حلديث احلارث بن بالل
(ضعفه األلباين يف أيب داود برقم (.) )395
وحكي عن أمحد أنه كان جيوز فسخ احلج لغريهم من الناس وضعف حديث احلارث بن
بالل ،وقد روي فسخ احلج مجاعة منهم ابن عباس وجابر وعائشة وغريهم.
وقد قيل :أن الفسخ إنام وقع إىل العمرة ألهنم كانوا حيرمون العمرة يف أشهر احلج فأمرهم
النبي  بالعمرة وفسخ احلج رصف ًا هلم عن سنة اجلاهلية.
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وقال الشوكاين  :)1( vبعد هذا القول (وأما ماقيل إنام قال تطيب ًا لقلوب أصحابه ففاسد
ألن املقام مقام الترشيع للعباد).
وقال صديق حسن خان  )2( vبعد هذا القول( وال إعتبار بقول من قال  ...ألن املقام
مقام الترشيع المقام جرب خواطر وتطيب قلوب).
وقال الشوكاين  :)3(vوأعام أنه قد اختلف يف حجه  هل كان قارن ًا أو متتع ًا أو إفراد ًا
فروي أنه حج قارنا من جهة مجاعة من الصحابة منهم ابن عمر وعائشة وجابر وابن عباس
وعمر بن اخلطاب والرباء بن عازب و عيل وعمران بن حصني وأبو قتادة ورساقة بن مالك
وأبو طلحة األنصاري واهلرماس بن زياد الباهيل وابن أيب أوىف وأبو سعيد وجابر بن عبداهلل أم
سلمة وحفصة وسعد بن أيب وقاص وأنس .وأما حجه متتع ًا :فروى عن عائشة وابن عمر وعيل
وعثامن وابن عباس وسعد بن أيب وقاص.
وأما حجه إفراد ًا :فروى عن عائشة وابن عمر وابن عباس وجابر (وذكر الشوكاين كل
منهم مصادره يف الصحاح والسنن).
وقد اختلفت األنظار واضطربت األقوال إلختالف هذه األحاديث فمن أهل العلم من
مجع بني الـروايات كاخلطـايب فقال :كال أضاف إىل النبي  ما أمر به اتساع ًا ثم رجح أنه 
إفرد احلج وكذا قال عياض وزاد وقال :وأما إحرامه فقد تضافرت الروايات الصحيحة بأنه
كان مفرد ًا ،وأما روايات من روى التمتع فمعناه :إنه أمر به فصح عنه أنه مل يتحلل وأما رواية
من روي القرآن فهو إخبار عن آخر أحواله ،قال احلافظ :وهذا اجلمع هو املعتمد وقد سبق إليه

( )1نيل األوطار جـ 3ص.318
( )2روضة الندية جـ 2ص.53

( )3نيل األوطار جـ 3ص.315
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ابن املنذر وبينه ابن حزم يف حجة الوداع بيان ًا شافي ًا ومهده املحب اطربي متهيد ًا بالغ ًا يطول
ذكره وحمصله إن كل من روي عنه اإلفراد محل عىل ما أهل به يف أول احلال وكل من روي
التمتع عنه أراد ما أمر به أصحابه وكل من روي عنه القرآن أراد به ما استقر عليه األمر.
ومجع شيخ اإلسالم ابن تيمية مجع ًا حسن ًا فقال ما حاصله :إن التمتع عند الصحابة يتناول
القرآن فتحمل عليه رواية من روي أنه حج متتعاً وكل من روي اإلفراد قد روي أنه حج 
متتع ًا وقرآن ًا فيتعني احلمل عىل القرآن وأنه أفرد أعامل احلج ثم فرغ منها وأتى بالعمرة.
ومن أهل العلم من صار إىل التعارض فرجح نوع ًا ،وأجاب عن األحاديث القاضية بام
خيالفه وهي جوابات طويلة أكثرها متعسفة ،وأورد كل منهم ملا أختاره مرجحات أقواها
وأوالها مرجحات القرآن فإنه اليقاومها يشء من مرجحات غريه ،وقد ذكر صاحب اهلدي
مرجحات غري هذه ولكنها مرجحات بإعتبار أفضلية القرآن عىل التمتع واإلفراد ال بإعتبار أنه
 حج قارن ًا وهو بحث آخر قد اختلفت فيه املذاهب إختالف ًا كثري ًا فذهب مجع من الصحابة
والتابعني وأبو حنيفة وإسحاق ورجحه مجاعة من الشافعية منهم النووي واملزين وابن املنذر
واملروزي والسبكي إىل أن القرآن أفضل.
وذهب مجع من الصحابة والتابعني ومن بعدهم كاملك وأمحد والباقر والصادق والنارص
وأمحد بن عيسى وإسامعيل بن جعفر الصادق وأخيه موسى واإلمامية إىل أن التمتع أفضل.
وذهب مجاعة من الصحابة ومجاعة من بعدهم ومجاعة من الشافعية وغريهم ومن أهل
البيت إىل أن اإلفراد أفضل ،وحكى القايض عياض عن بعض العلامء أن األنواع الثالثة يف
الفضل سواء ،وعن أمحد :من ساق اهلدي فالقرآن أفضل له ليوافق فعل النبي  ومن مل يسق
اهلدي فـ التمتع أفضل له ليوافق مامتناه وأمر به أصحـابه ،وزاد بـعض أتباعه :من أراد أن ينيشء
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لعمرته من بلد سفره ،فاإلفراد أفضل له قال ابن قدامة  vيف املغني :وهذا أعدل املذاهب
وأشبهها بموافقة األحاديث الصحيحة( )1ولكن املشهور عن أمحد :أن التمتع أفضل مطلق ًا.
وهذان البحثان :أعني تعيني ما حجه  من األنواع وبيان ما هو األفضل منها من
املضايق واملواطن البسط وفيام حررناه مع كونه يف غاية اإلجياز ما يغني اللبيب.
قال النووي  :)2( vواختلف العلامء يف هذه األنواع الثالثة أيا أفضل ،فقال الشافعي
ومالك وكثريون :أفضلها اإلفراد ثم التمتع ثم ا ِلقران ،وقال أمحد وآخرون :أفضلها التمتع،
القران .والصحيح تفضيل اإلفراد ثم التمتع ثم ِ
وقال أبو حنيفة وآخرون :أفضلها ِ
القران ،أما
حجة النبي  فاختلفوا فيها ،والصحيح أنه  كان أوالً مفرد ًا ثم أحرم بالعمرة بعد ذلك
وأدخلها عىل احلج فصار قارن ًا وقد اختلفت الروايات عن أصحابه يف صفة حجة النبي 
حجة الوداع ،وطريق اجلمع بينها ما ذكرت أنه  كان أوالً مفرد ًا ثم صار قارن ًا ،فمن روى
اإلفراد هو األصل ومن روى ِ
القران ا عتمد آخر األمر ومن روى التمتع أراد التمتع اللغوي
وهو اإلنتفاع.
وهبذا اجلمع تنتظم األحاديث كلها وقد مجع ابن حزم يف كتاب (صفة حجة الوداع) خاصة
وأدعى أنه  كان قارن ًا وتأول باقي األحاديث والصحيح ما سبق.
وقال الصنعاين  :)3( vواختلفوا أيض ًا يف األفضل من أنواع احلج واألدلة تدل عىل أن
أفضلها ِ
القران وقد استوىف أدلة ذلك ابن القيم.

( )1لرياجع ما نقله الشوكاين يف الفتح جـ 3ص.638 – 631
( )2رشح مسلم جـ 8ص.313
( )3سبل السالم جـ 2ص.931
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قال ابن الدقيق  )1( vيف رشح حديث جابر  : واستدل به عىل أن التمتع أفضل ووجه
الدليل أن النبي  متنى ما يكون به متمتع ًا لو وقع وإنام يتمنى األفضل مما حصل وجياب عنه
بأن اليشء قد يكون أفضل بالنظر إىل ذاته وبالنسبة إىل يشء آخر بالنظر إىل ذات ذلك اليشء
اآلخر ثم يقرتن باملفضول يف صورة خاصة ما يقتيض ترجيحه واليدل ذلك عىل أفضلية من
حيث هو هو وههنا كذلك فإن هذا التلهف إقرتن به قرص موافقة الصحابة يف فسخ احلج إىل
العمرة ملا شق عليهم ذلك وهذا أمر زائد عىل جمرد التمتع وقد يكون التمتع مع هذه الزيادة
أفضل وال يلزم من ذلك أن يكون التمتع بمجرده أفضل.
وقال الصنعاين  )2( vتعليق ًا عىل هذا القول إلبن الدقيق :أقول :ويصري عىل هذا ِ
القران
مفضوال وهو الذي فعله  ويبعد أن يفعل املفضول فاألظهر أنه قال ذلك تطيب ًا لقلوهبم
وإخبار ًا هلم بأنه لو علم أن يشق عليهم خمالفة نسكهم ملا ساق اهلدي ولوافقهم عىل نسكهم
وربام كان يف أجر املوافقة وتطيب قلوهبم وإحتاد نسكه ونسكهم ،ونسكهم ما يقاوم زيادة أجر
القران عىل أجر التمتع وإن كان ِ
ِ
القران أفضل.
وقال ابن القيم  :vومن تأمل األحاديث الواردة يف هذا الباب حق التأمل جزم جزماً
الريب فيه أن النبي  أحرم يف حجته قارن ًا وال حتتمل األحاديث غري ذلك بوجه من الوجوه
أصالً ،قال اإلمام أمحد :ال أشك أن رسول اهلل كان قارن ًا وقد روى ذلك مخسة عرش من
أصحابه.

( )1رشح العمدة جـ 3ص.391
( )2رشح العمدة جـ 3ص.291
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وقال :إنام قلنا إنه أحرم قارن ًا لبضعة وعرشين حديث ًا صحيحة رصحية يف ذلك( ثم ساق
األحاديث كله) ومراده بالتمتع هنا بالعمرة إىل احلج ،أحد نوعيه وهو متتع ِ
القران فإن لغة
القرآن والصحابة الذين شهدوا بذلك ،وهلذا قال ابن عمر :متتع رسول اهلل  بالعمرة إىل
احلج فبدأ فأهل بالعمرة ثم أهل باحلج ،وكذا قالت عائشة  ، dورواية خالف عيل وعثامن
يف ذلك ،فلام رأى عيل ذلك أهل هبام لبيك بعمرة وحجة ،فهذا بني أن من مجع بينهام كان متمتع ًا
عندهم ،وقد ذهب مجاعة من السلف واخللف إىل إجياب ِ
القران عىل من ساق اهلدي والتمتع
بالعمرة املفردة عىل من مل يسق اهلدي فعندهم الجيوز العدول عام فعله رسول اهلل  وأمر به
أصحابه ،وهذا القول أصح من قول من حرم فسخ احلج إىل العمرة من وجوه كثرية.
ورأيت لشيخ اإلسالم فص ً
ال حسن ًا يف ا تفاق أحاديثهم نسوقه بلفظه قال :والصواب أن
األحاديث يف هذا الباب متفقة ليست بمختلفة إال إختالف ًا يسري ًا يقع مثله يف غري ذلك فإن
الصحابة ثبت عنهم أنه متتع والتمتع عندهم يتناول ِ
القران والذين روي عنهم أنه أفرد روي
عنهم أنه متتع .فهم ثالثة عائشة وابن عمر وجابر ،وحديث عائشة وابن عمر :أنه متتع بالعمرة
إىل احلج أ صح من حديثهام وما صح يف ذلك عنهام فمعناه أفراد أعامل احلج ،أو أن يكون وقع
منه غلط كنظائره فإ ن أحاديث التمتع متواترة رواها أكابر الصحابة كعمر وعثامن وعيل
وعمران وأيضاً عائشة و ابن عمر وجابر.
قلت :أنه متتع متتع ِقران وإفراد أعامل احلج قرن بني النسكني وكان قارناً باعتبار مجعه بني
النسكني ومفرد ًا باعتبار إقتصاره عىل أحد الطوافني والسعيني ومتمتع ًا ترفهه برتك أحد
السفرين ،ومن تأمل أ لفاظه الصحابة ومجع األحاديث بعضها إىل بعض اعترب بعضها ببعض
وفهم لغة الصحابة ،أسفر له صبح الصواب وانتشعت عنه ظلمة اإلختالف واإلضطراب واهلل
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اهلادي إىل سبيل الرشاد واملوفق لطريق السداد.
فمن قال :أنه أفرد احلج وأراد به أنه أتى باحلج مفرد ًا ثم فرغ منه وأتى بالعمرة بعده من
التنعيم أو غريه كام يظن كثري من الن اس فهذا غلط مل يقله أحد من الصحابة وال التابعني وال
األئمة األربعة وال أحد من أئمة احلديث.
وإن أراد به أنه حج حج ًا مفرد ًا مل يعتمر معه كام قاله طائفة من السلف واخللف فوهم أيض ًا
واألحاديث الصحيحة الرصحية ترده كام تبني ،وإن أراد به أنه اقترص عىل أعامل احلج وحده ومل
يفرد للعمرة أعامالً فقد أصاب وعىل قوله تدل مجيع األحاديث.
ومن قال :أنه قرن فإن أراد به أنه طاف للحج طواف ًا عىل حدة وللعمرة طواف ًا عىل حدة
وسعى للحج سعي ًا وللعمرة سعي ًا فاألحاديث الثابتة ترد قوله.
وإن أراد أنه قرن بني النسكني وطاف هلام طواف ًا واحد ًا وسعى هلام سعي ًا واحد ًا فاألحاديث
الصحيحة تشهد لقوله وقوله هو الصواب.
ومن قال أنه متتع :فإن أراد أنه متتع متتع ًا حل منه ثم أحرم باحلج إحرام ًا مستأنفا
فاألحاديث ترد قوله وهو غلط ،وإن أراد أنه متتع متتع ًا مل حيل منه بل بقي عىل إحرامه ألجل
سوق اهلدي فاألحاديث الكثرية ترد قوله أيض ًا وهو أقل غلط ًا وإن أراد متتع ِ
القران فهو
الصواب الذي تدل عليه مجيع األحاديث الثابتة ويأتلف به شملها ويزول عنها اإلشكال
واإلختالف وهبذا استفصل القول فيه يف الزاد املعاد جـ 2ص 111إىل ص.115
وقال صديق حسن خان  :)1( vواعلم أن هذه املسألة قد طال فيها النزاع واضطربت
فيها األقوال فمنهم من قال بأن أفضل األنواع القران لكونه  حج قران ًا عىل ما هو الصحيح
( )1روضة جـ 2ص.51
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وإن كان قد ورد مايدل عىل أنه حج إفراد ًا ،لكن األحاديث الصحيحة الثابتة مرصحة بأنه أهل
بحج وعمرة فلو مل يرد عنه  ما يدل عىل أن غري ما فعله أفضل مما فعله لكان ِ
القران أفضل
األنواع ،لكنه ورد ما يدل عىل ذلك .وقد ذهب إىل هذا مجع من الصحابة والتابعني ومن
بعدهم كاملك وأمحد وهو احلق ألنه مل يعارض هذه األدلة معارض وقد أوضح فيها  أن
نوع التمتع أفضل من النوع الذي فعله وهو ِ
القران .وأما ما فعله هو :فإنه صح عنه أنه قرن بني
احلج والعمرة من بضع وعرشين رواية عن ستة وعرشين نفس ًا من أصحابه ففعل ِ
القران وأمر
بفعله من ساق اهلدي وأمر بفسخه إىل التمتع من مل يسق اهلدي وهذا من فعله وقوله كأنه رأي
عني .فاحلق أن التمتع أفضل.
قال ابن تيمية  :)1( vأما حج النبي  فالصحيح أنه كان قارن ًا قرن بني احلج والعمرة
وساق اهلدي ومل يطف بالبيت وبني الصفا واملروة إال طواف ًا واحد ًا حني قدم ،لكنه طاف
طواف اإلفاضة مع هذين الطوافني ،وهذا الذي ذكرناه هو الصواب املحقق عند أهل املعرفة
باألحاديث الذي مجعوا طرقها وعرفوا مقصدها.
وقد مجع ابن حزم يف حجة الوداع كتاب ًا جيد ًا يف هذا الباب.
وأما قول القائل :أيام أفضل؟ فالتحقيق يف هذه املسألة أنه إذا أفرد احلج بسفرة والعمرة
بسفرة فهو أفضل من ِ
القران والتمتع اخل اص بسفرة واحدة ،وقد نص عىل ذلك أمحد و أبو
حنيفة مع مالك والشافعي وغريهم ،وهذا هو اإلفراد الذي فعله أبو بكر وعمر وكان عمر
خيتاره للناس وكذلك عيل ،وأما إذا أفرد احلج واعتمر عقب ذلك من أدنى احلل فهذا اإلفراد مل
يـفعله رسول اهلل  وال أحد من الـصحابة ،وأما إذا أفـرد احلج واعـتمر عـقب ذلك من أدنى
( )1جمموع الفتاوى جـ 25ص.35
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احلل فهذا اإلفراد مل يفعله رسول اهلل  وال أحد من الصحابة  ،وأما إذا أراد أن جيمع بني
النسكني بسفرة واحدة وقدم مكة يف أشهر احلج ومل يسق اهلدي فالتمتع أفضل له من أن حيج
ويعتمر بعد ذلك من احلل ،فإن من حيرم بالعمرة قد نوى احلج فإنه ينوي التمتع بالعمرة إىل
احلج ،وإذا أحرم بالعمرة ثم أ دخل عليها باحلج جاز ذلك باإلتفاق ألنه التزم أكثر مما كان
عليه ،وأما إذا أحرم باحلج ثم أدخل عل يه العمرة مل جيز عىل الصحيح ألنه اليلتزم زيادة يشء،
ومن سافر سفرة واحدة واعتمر فيها ثم أراد أن يسافر أخرى للحج فتمتعه أيض ًا أفضل له من
احلج ،وألن هذا جيمع بني عمرتني وحجة وهدي وهذا أفضل من عمرة وحجة.
وكذلك لو متتع ثم سافر من دويرة أهله للمتعة فهذا أفضل من سفرة بعمرة وسفرة بحجة
مفردة ،وهذا املفرد أفضل من سفرة واحدة يتمتع فيها ،وأما إذا أراد أن جيمع بني النسكني
بسفرة واحدة ويسوق اهلدي ِ
فالقران أفضل إقتداء برسول اهلل  حيث قرن وساق اهلدي أن
املتمتع إذا ساق اهلدي أفضل منهام ،ومعلوم أن اهلدي الذي يسوقه من احلل أفضل بإتفاق
املسلمني مما يشرتيه من احلرم وحينئذ فسوقه من امليقات أفضل من سوقه من أدنى احلل فكيف
جيعل اهلدي الذي مل يسق أفضل مما سيق فهذا وغريه يبني أن سوق اهلدي من املتمتع ِ
والقران
أفضل مع متتع ال سوق فيه.
قال الشنقيطي  )1( vتنبيهات:
األول :اعلم أن دعوى من أدعى أن النبي  كان متمتع ًا التمتع املعروف وأنه حل من
عمرته ثم أحرم للحج باطلة الشك فيه.
الثاين :اعلم أن دعوى من أدعى لكنه مل حيل بعمرة من أصحـاب النبي  يف حجة الـوداع
( )1أضواء البيان جـ 6ص.111
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إال من أحرم بالعمرة وحدها وأن من أهل بحج أو مجع مل حيل أحد منهم حتى كان يوم النحر
دعوى باطلة.
الثالث :اعلم أن دعوى من قال أن النبي  يف حجة الوداع أحرم إحرام ًا مطلق ًا ومل يعني
نسك ًا وأنه مل يزل ينتظر القضاء حتى جاءه القضاء بني الصفا واملروة إهنا دعوى غري صحيحة
وإن قال اإلمام الشافعي.
الرابع :اعلم أن األحاديث الواردة بأنه كان مفرد ًا والواردة بأنه كان قارن ًا والواردة بأنه كان
متمتع ًا اليمكن اجلمع البتة بينها إال الواردة منها بالتمتع والواردة ِ
بالقران فاجلمع بينهام واضح
ألن الصحابة يطلقون اسم التمتع عىل ِ
الق ران كام هو معروف عنهم واليمكن النزاع فيه مع أن
أمره  أصحابه بالتمتع قد يطلق عليه أنه متتع ألن أمره باليشء كفعله إياه أما الواردة
باإلفراد فال يمكن اجلمع بينها بحال مع األحاديث الواردة بالتمتع ِ
والقران فإدعاء إمكان
اجلمع بينها غلط وإن قال به خلق الحيىص من إجالء العلامء.
واختلفو يف وجه اجلمع عىل قولني:
فمنهم من مجع بأن أحاديث اإلفراد يراد هبا أنه أحرم أوالً مفرد ًا وأحاديث ِ
القران يراد هبا
أنه بعد إحرامه مفرد ًا أدخل العمرة عىل احلج فصار قارن ًا فصدق هؤالء بإعتبار أول األمر
وصدق هؤالء بإعتبار آخره ،ومنهم من مجع بأن أحاديث اإلفراد يراد هبا إفراد أعامل احلج
والقارن يعمل يف سعيه وطوافه كعمل املفرد عىل أصح األقوال وأقواها دلي ً
ال.
وكال اجلمعني غلط مع كثرة وجاللة من قال به من العلامء ،ألن املعروف يف أصول الفقه
وعلم احلديث أن اجلمع اليمكن بني نصني متناقضني تناقض ًا رصحي ًا ،بل الواجب بينهام
الـرتجيح ،وإنام يـكون اجلمع بني الـنصني مل يـتناقضا تناقض ًا رصحي ًا فيحمل كل منهام عىل حممل
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ليس يف اآلخر الترصيح بتقيضه فيكونان صادقني وألجل هذا فجميع العلامء يقولون جيب
اجلمع بينهام بل جيب املصري إىل الرتجيح.
فإذا علمت هذا فاعلم أن أحاديث اإلفراد رصحية يف نفي ِ
القران والتمتع اليمكن اجلمع
بينهام أبد ًا وبني أحاديثهام ،فإبن عمر ريض اهلل عنهام يف حديثه الصحيح يكذب أنس ًا يف دعواه
ِ
القران تكذيب ًا رصحي ًا املرة بعد مرة فكيف يمكن اجلمع بني خربين واملخربان هبام كل منهام
يكذب اآلخر تكذيب ًا رصحي ًا فاجلمع يف مثل هذا حمال ومن ادعى إمكانه فقط غلط كائن ًا من
كان بالغ ًا ما بلغ من العلم واجلاللة.
وال شك عند من مجع بني العلم واإلنصاف أن أحاديث ِ
القران أرجح من جهات متعددة،
وأحاديث اإلفراد مل يروها إال عدد قليل.
األظهر عندي يف هذه املسألة هو ما اختاره العالمة أبو العباس ابن تيمية رمحه اهلل تعاىل يف
منسكه وهو إفراد احلج بسفر ينشأ له مستق ً
ال وإنشاء سفر آخر مستقل للعمرة .فرتى هذه
العالمة املحقق رصح بأن إفراد كل منهام بسفر أفضل من التمتع ِ
والقران وأن األئمة األربعة
متفقون عىل ذلك وأن عمر وعلي ًا يريان ذلك عم ً
ال بنص القرآن العظيم وبذلك تعلم أن بعض
قول املتأخرين بمنع اإلفراد مطلق ًا خمالف للصواب كام ترى ،والعلم عند اهلل تعاىل.
قال ابن دقيق  vيف العمدة (باب فسخ احلج إىل العمرة) وقال :وقوله يف حديث جابر
«فأمر النبي  أصحابه أن جيعلوها عمرة» فيه عموم وهو خمصوص بأصحابه الذين مل يكن
معهم اهلدي ،وقد بني ذلك يف حديث آخر (وفسخ احلج إىل العمرة كان جائز ًا هبذا احلديث
وقيل :إن علته حسم عادة اجلاهلية.
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وقال الشيخ األلباين  :)1( vالشك أن احلج كان يف استئنافه  إياه جائز ًا بأنواعه
الثالثة وكذلك كان أصحابه  منهم املتمتع ومنهم القارن ومنهم املفرد ألنه  خريهم يف
ذلك ،وكان هذا التخيري يف أول إحرامهم عند الشجرة كام يف رواية أمحد ( ،)236/5ولكن
النبي  مل يستمر عىل هذا التخيري بل نقلهم إىل ماهو أفضل وهو التمتع دون أن يعزم بذلك
عليهم أو يأمرهم به وذلك يف مناسبات شتى يف طريقهم إىل مكة.
فمن ذلك :حينام وصولوا إىل ( ِ
رسف) قريب من التنعيم يف قول عائشة « dفنزلنا رسف
قالت فخرج إىل أصحابه فقال :من مل يكن منكم أهدى فأحب أن جيعلها عمرة فليفعل ومن
كان معه هدي فال» البخاري ومسلم.
ومن ذلك ملا وصل  إىل (ذي ُطوى) قريب من مكة وبات هبا فلام صىل الصبح قال هلم
« من شاء أن جيعلها عمرة فليجعلها عمرة» الشيخان.
ولكنا رأينا  ملا دخل مكة وطاف هو أصحابه طواف القدوم مل يدعهم عىل احلكم
السابق وهو األفضلية ،بل نقلهم إىل حكم جديد وهو الوجوب فإنه أمر من كان مل ُيسق اهلدي
منهم أن يفسخ احلج إىل عمرة ويتحلل فقالت عائشة « dفلام قدمنا مكة تطوفنا بالبيت فأمر
رسول اهلل  من مل يكن ساق اهلدي أن حيل» متفق عليه.
قلت :فمن تأمل يف هذه األحاديث الصحيحة تبني له بيان ًا اليشوبه ريب أن التخيري الوارد
فيها إنام كـان منه  ألعداد الـنفوس وهتيئتها لـتقبل حكم جديد ،قد يصعب ولو عىل البعض

( )1حجة النبي  ص.11
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تقبله بسهولة ألول وهلة أال وهو األمر بفسخ احلج إىل العمرة()1السيام وقد كانوا يف اجلاهلية
يرون أن العمرة الجتوز يف أشهر احلج وهذا الرأي وأن كان رسول اهلل  قد أبطله باعتامره
 ثالث مرات يف ثالث سنوات كلها يف شهر ذي القعدة وهذا وحده وإن كان كافي ًا يف
إبطال تلك البدعة اجلاهلية ،فإنه اليكفي واهلل أعلم إلعداد النفوس لتقبل احلكم اجلديد
فلذلك مهد له  بتخيريهم بني احلج والعمرة مع بيان ماهو األفضل هلم ثم أتبع ذلك باألمر
احلازم بفسخ احلج والعمرة.
فإذا عرفنا ذلك فهذا األمر للوجوب قطعا ويدل عىل ذلك األمور اآلتية:
األول :أن األصل فيه الوجوب إال لقرينة وال قرينة هنا بل والقرينة هنا تؤكده وهي األمر
التايل وهو:
الثاين :أنه  ملا أمرهم تعاظم ذلك عندهم ولو مل يكن للوجوب مل يتعاظموه أمل تر أنه
 قد أمرهم من قبل ثالث مرات أمر ختيري ومع ذلك مل يتعاظموه فدل عىل إهنم فهموا من
األمر الوجوب وهو املقصود.
الثالث :إن يف رواية عائشة « dفدخل عيل وهو غضبان ...قال أو ماشعرت أين أمرت
الناس بأمر فإذا هم يرتددون»( )2ففي غضبه  دليل واضح عىل أن أمره كان للوجوب السيام
وإن غضبه  إنام كان لرتددهم ال من أجل إمتناعهم من تنفيذ األمر وحاشاهم من ذلك،
ولذلك حلوا مجيع ًا إال من كان معه اهلدي.
( )1قال ابن القيم يف إعالم املوقعني نقله عن صديق حسن خان يف الروضة(أفتى  بجواز فسخهم احلج إىل العمرة ثم أفتاهم
باستحبابه ثم أفتاهم بفعله حت ًام ومل ينسخه يشء بعده وهو الذي ندين اهلل به أن القول بوجوبه أقوى وأصح من القول باملنع
منه) .وإبن القيم يف زاد املعاد جـ 2ص (113ذكر أعذار الثالثة للذين قالوا بعدم الفسخ احلج إىل العمرة والرد املفصل عليها.
( )2رواه مسلم ،والبيهقي ،وأمحد (.)116/5
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الرابع :قوله  ملا سألوه عن الفسخ الذي أمرهم به ألعامنا هذا أم ألبد األبد فشبك 
أصابعه واحدة يف أخرى وقال «دخلت العمرة يف احلج إىل يوم القيامة ال بل ألبد أبد ال بل البد
أبد ثالث مرات»(.)1
اخلامس :إن األمر لو مل يكن للوجوب لكفى أن ينفذه بعض الصحابة وقد رأينا رسول اهلل
 اليكتفي بأمر الناس بالفسخ أمر ًا عام ًا فهو تارة يأمر بذلك ابنته فاطمة ريض اهلل عنها
وتارة يأمر به أزواجه ،فهل هذا احلرص الشديد من النبي  عىل تبليغ أمره بالفسخ إىل كل
مكلف اليدل عىل الوجوب ،اللهم إن الوجوب ليثبت بأدنى من هذا.
وقال( )2وخالصة القول :إن عىل كل من أ راد احلج أن يلبي عند إحرامه بالعمرة ثم يتحلل
منها بعد فراغه من السعي بني الصفا واملروة بقص شعره ويف اليوم الثامن من ذي احلجة حيرم
باحلج فمن كان لبى ِ
بالق ران أو احلج املفرد فعليه أن يفسخ ذلك بالعمرة اطاعة لنبيه  واهلل
عزوجل يقول [ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ] وعىل املتمتع بعد ذلك أن يقدم هدي ًا يوم
النحر أو يف أيام الترشيق وهو من متام النسك املشتمل عىل الدم بمنزلة العيد املشتمل عىل
األضحية وهو من أفضل األعامل فقد جاء من طرق أن النبي  سئل :أي األعامل أفضل؟
فقال« :العج والثج».
وقال سعيد بن عبدالقادر( :)3زعمه (أي األلباين) أن اإلمام أمحد اليرى إال التمتع فقط،
فـقـال الـشيخ األلباين ص 11يف حجة النبي  :والذي نراه التمتع فقط كام هو مذهب اإلمام

( )1إرواء الغليل حتت حديث رقم ( ،)1111حجة النبي .13/1 
( )2ص.19
( )3كتاب نظرات يف كتاب حجة النبي  لأللباين يف ص.22
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أمحد وغريه بل ذهب بعض العلامء املحققني إىل وجوبه إذا مل يسق اهلدي منهم ابن حزم وابن
القيم تبع ًا إلبن عباس وغريه من السلف.
قال لعل الشيخ رمحه اهلل يقصد مذهب اإلمام أمحد يف ترجيحه ألفضلية التمتع وأما كونه
أنه اليصح إال التمتع كام هو منطوق ومفهوم العبارة فوهم منه فليس هذا بقول لإلمام أمحد
وال مذهبه وال مذهب أصحابه بل ثبت عنه القول بالتخيري بني األنساك الثالثة وأفضلهن
التمتع كام يف مسائل اإلمام أمحد إلبنه صالح( )1331/2ويف مسائل ابنه عبداهلل()586/2
قال سمعت أيب يقول (إن شئت لبيت باحلج والعمرة وإن شئت بالعمرة فإن لبيت باحلج
والعمرة بدأت بالعمرة).
وقال ابن تيمية  :)1( vوإجياب املتعة هو قول طائفة من أهل احلديث والظاهرية كإبن
حزم وغريهم وهو مذهب الشيعة أيض ًا لكن اجلامهريية من الصحابة واألئمة األربعة وغريهم
عىل أنه جيوز التمتع واإلفراد ِ
والقران.
كام أوضح يف الفتاوى جـ 25ص 36و ص 86وسؤال موجه إىل الشيخ ابن باز رمحه اهلل:
السؤال :يدعي بعض الناس إن ِ
القران واإلفراد قد نسخا بأمر النبي  للصحابة بأن
يتمتعوا .
فأجاب :هذا قول باطل ال أساس له من الصحة ،وقد أمجع العلامء عىل أن اإلنساك ثالثة:
اإلفراد ِ
والقران والتمتع ،فمن أفرد احلج فإحرامه صحيح وحجه صحيح والفدية عليه(.)2

( )1جمموع الفتاوى (.)61/25
( )2جمموعة فتاوى ابن باز (.)81/5
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وقال الشنقيطي  :)1( vوبه تعلم أن إدعاء بعض املعارصين أن إفراد احلج ممنوع خمالف
ملا صح باتفاق مسلم والبخاري وأطبق عليه مجاهري أهل العلم وحكى غري واحد عليه
اإلمجاع ،وقال :وباجلملة فإنه يبعد كل البعد إن أبا بكر وعمر وعثامن  يتواطئون واحد ًا بعد
واحد يف نحو أربع وعرشين سنة عىل إفراد احلج متعمدين ملخالفة هدي النبي  ومجيع
الصحابة حارضون ومل ينكر منهم أحد فهذه دعوى باطلة.
قلت :ومن كان يظن أن ا بن عباس اليرى إال التمتع فهو واهم فإنه يرى جواز اإلفراد لكنه
يرى إن من طاف بالبيت وسعى فقد حل شاء أم أبى وإن من يريد اإلفراد فعليه أن يطوف
ويسعى بعد الوقوف بعرفة أما إن طاف وسعى قبل الوقوف فقد حل بعمرة فهو متمتع كام يف
رواية مسلم (.)1233
وقال األلباين  vيف تعليقه يف التعليقات الرضية عىل الروضة الندية( )2عىل قول صديق
حسن خان الذي قال :فاحلق أن التمتع أفضل وأما أنه متعني الجيوز غريه كام رجحه ابن القيم
وأطال الكالم يف تقريره :فال ،قال األلباين( :التمتع أفضل فقط وال يتعني) ،قال عيل احلسن
حتت هذا القول قلت :ينظر كتاب حجة النبي  ص 21-11لشيخنا لتحرير املسألة.
وقال سعيد بن عبدالقادر باشنفر يف كتابه( :)3قوله عفا اهلل عنا وعنه بوجوب فسخ احلج هذا
القول غري صحيح وهو قول شاذ ومجهور أهل العلم من الصحابة والتابعني ومن بعدهم من
األئمة األربعة وغريهم عىل خالفه ،وإنام كان عن وجوب هذا الفسخ خاص ًا بذلك الركب
الذي كان مع النبي  يف عامة ذلك يدل عىل ذلك ماييل:

( )1أضواء البيان (.)111 ، 121/6
( )2جـ 2ص.53

( )3نظرات ص.31
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 -1حديث احلارث بن بالل بن احلارث املزين عن أبيه قال :قلت يارسول اهلل فسخ احلج
لنا خاصة أو ملن بعدنا؟ قال «بل لكم خاصة»(.)1
هذا احلديث وإن ضعفه البعض بأن احلارث بن بالل جمهول لكن احلق أنه البأس به ،قال
عنه احلافظ يف التقريب (مقبول) ،وذكر الشوكاين( )2عن احلافظ قوله عنه (من ثقات التابعني)
وسكت عنه أيب داود وما سكت عنه أنه صالح لإلحتجاج عنده ويتعضد بحديث مسلم.
 -2عن أيب ذر  قال «كانت املتعة يف احلج ألصحاب حممد .)3(»
قال البيهقي وغريه :أراد باملتعة فسخ احلج إىل عمرة والدليل مارواه أبو داود ( )1811أن
أبا ذر كان يقول فيمن حج ثم فسخها بعمرة مل يكن ذلك إال للركب الذين كانوا مع رسول اهلل
.)4( 
فإن قيل أن هذا احلديث موقوف ،فاجلواب له حكم الرفع ألنه مما الجمال للرأي فيه وقد
روى عثامن مايؤيد ذلك ويعتضد بفعل اخللفاء الراشدين والصحابة ،ولو مل يعلموا أن وجوب
فسخ احلج إىل العمرة كان خاص ًا بذلك الركب ملا عدلوا عنه إىل غريه وهم أعلم الناس بالنبي
 بسنته ومراده ملا علم من ورعهم وتقواهم.

( )1رواه أمحد ( ،)359/3وأبو داود ( ،)1818وابن ماجه ( ،)2983والنسائي ( ،)119/6وضعفه األلباين يف ضعيف أيب داود
برقم ( ،)395وضعيف ابن ماجه ( ،)533وضعيف النسائي (.)111
( )2نيل األوطار (.)53/6

( )3رواه مسلم (.)1223

( )3قال األلباين يف ضعيف أيب داود برقم( )396صحيح موقوف شاذ ،وقال زهري الشاويس يف هامشه(كذا كتب الشيخ نارص ومل
يبني شذوذه مع صحته وقد سئل فضيلته عن هذا احلكم اجلديد ،ولكن مل جيب).
وقال يف حجة النبي  ص :53معارض للحديث املرفوع فإن ظاهره مما اليقول به أحد إلتفاق العلامء مجيعاً عىل جواز
التمتع يف احلج كيف ال وهي يف كتاب اهلل (فمن متتع بالعمرة إىل احلج).
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فإن قيل :أن حديث احلارث بن بالل وأيب ذر خمالفان لألحاديث الكثرية الصحيحة يف
الفسخ وقوله (بل ألبد).
فاجلواب :إنه المعارضة بني احلديثني واملقرر يف علوم األصول وعلم احلديث أنه إذا أمكن
اجلمع بني احلديثني وجب اجلمع بينهام إمجاع ًا وال يرد غري األقوى بينهام باألقوى بينهام
باألقوى وأعامل الدليلني مع ًا أوىل من الغاء أحدمها واجلمع بني احلديثني هو ما اختاره شيخ
اإلسالم ابن تيمية أن وجوب ذلك الفسخ كان خاص ًا بالصحابة وعىل ذلك حيمل حديث
احلارث بن عوف وأيب ذر ،وأما من بعدهم فهو عىل سبيل اإلباحة واجلواز(.)1
يقول الشيخ العثيمني(( )2وساق كالمه كام سننقله بعد هذا القول).
وقال ابن عبدالرب  :)3( vكان سفيان بن عينية يقول معنى قول رسول اهلل « دخلت
العمرة يف احلج إىل يوم القيامة» مل يرد به فسخ احلج وإنام أراد جواز العمرة يف أشهر احلج إىل
اليوم القيامة مفردة ويستمتع هبا إىل احلج وأن يقرن مع احلج كل ذلك جائز إىل يوم القيامة.
قال الشيخ العثيمني ( :)4( vأفضل األنساك التمتع) ،أفادنا رمحه اهلل أنه جيوز ما سوى
التمتع وليس التمتع بواجب وهذا رأي مجهور ،أهل العلم وذهب بعض العلامء إىل أن التمتع
واجب وأن اإلنسـان إذا طـاف وسعى للـحج يف أشهره إذا مل يـسق اهلدي فـإنه حيل شـاء أم أبى
( )1قال الشنقيطي يف األضواء جـ 6ص( :111الذي يظهر لنا صوابه يف حديث (بل لألبد) وحديث اخلصوصية بذلك الركب
املذكورين هو ما اختاره العالمة الشيخ ابن تيمية رمحه اهلل وهو اجلمع املذكور بني األحاديث بحمل اخلصوصية املذكورة عىل
الوجوب والتحتم ومحل التأييد املذكور عىل املرشوعية واجلواز أو السنة وال شك أن هذا هو مقتىض الصناعة األصولية
واملصطلحية كام الخيفى).
( )2الرشح املمتع جـ 1ص.89 – 81
( )3اإلستذكار(.)212/11
( )3الرشح املمتع جـ 1ص.81
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وهذا رأي ابن عباس ريض اهلل عنهام.
واختار شيخ اإلسالم يف قصة أمر الرسول  الصحابة أن جيعلوها عمرة وغضبه وحتتمية
أ ن هذا الوجوب خاص بالصحابة وأما من بعدهم فتختلف احلال بحسب حال اإلنسان فال
نقول التمتع أفضل مطلق ًا وال اإلفراد وال ِ
القران واستدل بدليل سمعي ونظري:
أما السمعي :فهو أن أبا ذر  سئل عن املتعة هل هي عامة أو للصحابة خاصة؟ قال بل
لنا خاصة كام يف مسلم( .)1223وحيمل كالمة عىل أن الوجوب هلم خاصة وإال اليمكن أن
يقول أبو ذر لنا خاصة ،والرسول سأله رساقة بن مالك قال له« :بل ألبد األبد» فخصوصية
احلكم للصحابة إذا كان مقصده الوجوب فله وجه أما إذا كان املراد فسخ احلج مطلق ًا فليس
بصحيح.
أما الدليل النظري :فيقول أن الصحابة خوطبوا من الرسول  مبارشة ولو مل ينفذه
الصحابة كان هذا وصمة عار لألئمة فيقال( :إذا كان الصحابة رفضوا أمر الرسول 
مبارشة فنحن من باب أوىل ،ثم أن الرسول  يريد أن يقرر هذا احلكم والتقرير بالفعل أقوى
من التقرير بالقول فإذا تقرر بالفعل بقي األمر عىل ما بقي عليه أوالً وهو أنه هو األفضل أو
خيتلف كام قال شيخ اإلسالم باختالف حال اإلنسان وما قاله رمحه اهلل وجيه جد ًا وهو أن
وجوب الفسخ يف ذلك العام الذي واجههم به الرسول  حق ،وأما بعد ذلك فليس بحق
وأظنه اليقبل لوكان األمر واجب ًا عىل أيب بكر وعمر ومها من مها بالنسبة لقرهبام من الرسول
 ولفهمهام قوله ومعلوم أن من كان أقرب إىل اإلنسان كان أعرف الناس بقوله ومراده.
فالصحيح ماذهب اليه شيخ اإلسالم من حيث وجوب التمتع وعدمه وأنه واجب عىل
الصحابة كام علمتم.
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أما غريهم فاملذهب أن التمتع هو األفضل مطلق ًا حتى من ساق اهلدي فالتمتع يف حقه
األوىل ولكن كيف يعمل وهو الحيل له أن حيلق إال يف يوم العيد [ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ
ﯣ ﯤ]قالوا إذا طاف وسعى وال حيلق بل ينوي أن العمرة انتهت لكن الحيل احللق ،وهذا
الشك أنه قول ضعيف جد ًا ومل أر السنة أتت بمثله.
فالصواب :أن من ساق اهلدي اليمكنه أن يتمتع ألنه اليمكنه أن حيل والتمتع البد فيه من
احلل.
وقال شيخ اإلسالم :النقول إن التمتع أفضل مطلق ًا وال ِ
القران أفضل مطلق ًا وال اإلفراد
أفضل مطلق ًا فيقول من ساق اهلدي فاألفضل له ِ
القران ،وذلك لثالثة أوجه:
 -1ألن التمتع يف متعذر فكيف يتمتع وهو مل حيل والذي ساق اهلدي الحيل إال يف يوم عيد
فمتى يتمتع.
القران مع سوق اهلدي فعل النبي ِ 
 -2وألن ِ
فالقران إذ ًا أفضل.
 -3أنه جيمع بني احلج والعمرة مع أنه لو أفرد وقد ساق اهلدي صح.
ويقول :فإذا كان قد اعتمر قبل أشهر احلج (ومل يسق اهلدي فاألفضل له اإلفراد سوا ًء
اعتمر قبل أشهر احلج وبقي يف مكة حتى حج أو اعتمر قبل أشهر احلج) ثم رجع إىل بلده ثم
عاد إىل مكة حتى أنه قال إن هذا بإتفاق األئمة .أي أن األفضل اإلفراد ألن كالمها يف سفرة
مستقلة وهذه املسألة له صورتان:
 -1أتى بالعمرة قبل أشهر احلج وبقي يف مكة حتى حج فهذا الشك أن أفراده أفضل له.
 -2أن يعتمر قبل أشهر احلج ثم يرجع إىل بلده ثم يعود إىل مكة فيقول :األفضل أن الحيرم
بعمرة فيحرم مفرد ًا ،ويقول إن هذا بإتفاق األئمة.
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فإن صح اإلمجاع فليس لنا أن نخالفه وإن مل يصح اإلمجاع فإنه يقال :أن الرسول  أمر
أصحابه يف حجة الوداع أن جيعلوها عمرة إال من ساق اهلدي ومل يقل من اعتمر منكم قبل
أشهر احلج فليبق عىل إحرامه مع أنه فيام يظهر أنه يوجد من الصحابة من اعتمر قبل أشهر
احلج فلذلك هذه املسألة مشكلة عيل من كالم شيخ اإلسالم.
وقال ابن تيمية  :)1( vفالتحقيق يف ذلك أنه يتنوع باختالف حال احلاج فإن كان يسافر
سفرة للعمرة وللحج سفرة أخرى أو يسافر إىل مكة قبل أشهر احلج ويعتمر ويقيم هبا حتى
حيج فهذا اإلفراد له أفضل باتفاق األئمة األربعة.
وأما إذا فعل مافعله غالب الناس وهو أن جيمع بني العمرة واحلج يف سفرة واحدة ويقدم
مكة يف أشهر احلج ،فهذا إن ساق اهلدي ِ
فالقران أفضل له وإن مل يسق اهلدي فالتحلل من
إحرامه بعمرة أفضل.
قال األلباين  :)2( vعىل كل من أراد احلج ممن مل يسق اهلدي أن ينوي حج التمتع ألمر
النبي  أصحابه به آخر األمر ولغضبه عىل أصحابه الذين مل يبادروا إىل امتثال أمره بفسخ
احلج إىل العمرة ولقوله «دخلت العمرة يف احلج إىل يوم القيامة» ومن أجل ذلك أمر 
السيدة فاطمة وأزواجه عنهن مجيع ًا بالتحلل بعد عمرة احلج ولذلك كان ابن عباس يقول:
(من طاف بالبيت فقد حل سنة نبيكم وإن رغمتم) ،فعىل كل من مل يسق اهلدي أن يلبي
بالعمرة يف أشهر احلج الثالثة فمن لبى باحلج مفرد ًا أو قارن ًا ثم بلغه أمر الرسول  بالفسخ
فـينبغي أن يـبادر إليه ولو بعد قدوم مكة وطـوافه بني الـصفا واملروة فيتحلل ثم يلبي باحلج يوم

( )1جمموع الفتاوى جـ 25ص.61
( )2رسالته مناسك احلج والعمرة ص.1
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ألن النبي  ملا وصل إىل امليقات يف ذي القعدة يف حجة الوداع خري أصحابه بني
هذه األنساك الثالثة ،لكن السنة يف حق هذا أيض ًا إذا مل يكن معه هدي أن حيرم
بالعمرة ويفعل ماذكرنا يف حق من وصل إىل امليقات يف غري أشهر احلج؛ ألن النبي
 أمر أصحابه ملا قربوا من مكة أن جيعلوا إحرامهم عمرة...................... ،
الرتوية يوم الثامن.
قوله « :ألن النيب  ملا وصل إ ىل امليقات يف ذي القعدة يف حجة الوداع خري
أصحابه بني هذه األنساك الثالثة ».
حلديث عائشة « dخرجنا مع رسول اهلل  فقال :من أراد منكم أن هيل بحج وعمرة
فليفعل ومن أراد أن هيل بحج فليهل ومن أراد أن هيل بعمرة فليهل»(.)1
قال األلباين  :)2( vوكان هذا التخييز يف أول إحرامهم عند الشجرة (أي ذي احلليفة) كام
يف رواية ألمحد (.)236/5
قوله « :لكن السنة يف حق هذا أيضاً إذا مل يكن معه هدي أن حيرم بالعمرة .» ...
وعنها «فنزلنا َ ِ
رسف قالت :فخرج إىل أصحابه فقال :من مل يكن منكم أهدى فأحب أن
جيعلها عمرة فليفعل ومن كان معه هدي فال» متفق عليه .ويف رواية أسامء بنت أيب بكر ريض
اهلل عنهام قالت خرجنا مع رسول اهلل  حمرمني فقال النبي « من كان معه هدي فليقم
عىل إحرامه ومن مل يكن معه هدي فليحلل»(.)3

( )1رواه مسلم (.)2916
( )2حجة النبي  ص.11
( )3صحيح سنن ابن ماجه (.)2315
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وأكد عليهم يف ذلك بمكة فطافوا وسعوا وقرصوا وحلوا امتثاالً ألمره  إال من
كان معه اهلدي ،فإن النبي  أمره أن يبقى عىل إحرامه حتى حيل يوم النحر .....
قوله « :وأكد عليهم يف ذلك مبكة ».
وعنها «خرجنا مع رسول اهلل  وال نرى إال أنه احلج فلام قدمنا مكة تطوفنا بالبيت فأمر
رسول اهلل  من مل يكن ساق اهلدي أن حيل فحل من مل يكن ساق اهلدي»(.)1
قوله « :فطافوا وسعوا وقصروا وحلوا امتثاالً ألمره .» 
عن عروة أن عائشة ريض اهلل عنها أخربته عن النبي  يف متتعه بالعمرة إىل احلج فتمتع
الناس بمثل الذي أخربين سامل عن ابن عمر ريض اهلل عنهام عن رسول اهلل .)2(
قوله « :إال من كان معه اهلدي فإن النيب  أمره أن يبقى على إحرامه حتى حيل
يوم النحر ».
حلديث جابر « أحلوا من إحرامهم بطواف البيت وبني الصفا واملروة وقرصوا ثم أقيموا
حالالً حتى إذا كان يوم الرتوية ِ
فأهلوا باحلج واجعلوا الذي قدمتم هبا متعة ،فقال افعلوا ما
أمرتكم فلوال أين سقت اهلدي لفعلت مثل الذي أمرتكم ولكن الحيل مني حرام حتى يبلغ
اهلدي حمله ،ففعلوا»(.)3
قال تعاىل [ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ] ]البقرة.[195 :

( )1متفق عليه.
( )2رواه البخاري (.)1592
( )3رواه البخاري ( ،)1658ومسلم (.)2936
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والسنة يف حق من ساق اهلدي أن حيرم باحلج والعمرة مجيع ًا؛ ألن النبي  قد
فعل ذلك ،وكان قد ساق اهلدي وأمر من ساق اهلدي من أصحابه وقد أهل بعمرة
أن يلبي بحج مع عمرته وأال حيل حتى حيل منهام مجيع ًا يوم النحر ،وإن كان الذي
ساق اهلدي قد أحرم باحلج وحده بقي عىل إحرامه أيض ًا حتى حيل يوم النحر
كالقارن بينهام.
قوله « :والسنة يف حق من ساق اهلدي أن حيرم باحلج والعمرة مجيعاً؛ .» ...
حلديث ابن عمر ريض اهلل عنهام « متتع رسول اهلل يف حجة الوداع بالعمرة إىل احلج وأهدى
فساق معه اهلدي»(.)1
ورواية عائشة  « dولو أين استقبلت من أمري ما استدبرت ماسقت اهلدي»(.)2
وعنها «من كان معه هدي فليهل باحلج مع العمرة ثم الحيل حتى حيل منهام مجيع ًا»(.)3
قوله « :و إن كان الذي ساق اهلدي قد أحرم باحلج وحده بقي على إحرامه أيضاً حتى
حيل يوم النحر كالقارن بينهما ».
لرواية عائشة  « dوأما من أهل باحلج أو مجع بني احلج والعمرة فلم حيلوا حتى كان يوم
النحر»(.)4
وعنها «فمن كان أهل بحج وعمرة معاً ،مل حيلل من يشء مما حرم منه حتى يقيض مناسك
احلج ومن أهل باحلج مفرد ًا مل حيلل من يشء مما حرم منه حتى يقيض مناسك احلج »(.)5

( )1رواه البخاري ( ،)1591ومسلم ( ،)1221وأبو داود (.)1816
( )2رواه مسلم (.)2923
( )3رواه البخاري ( ،)1652ومسلم (.)2919
( )6صحيح سنن ابن ماجه (.)2396

( )3رواه البخاري ( ،)1665ومسلم (.)111
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وعلم هبذا أن من أحرم باحلج وحده أو باحلج والعمرة وليس معه هدي ال
ينبغي له أن يبقى عىل إحرامه بل السنة يف حقه أن جيعل إحرامه عمرة فيطوف
ويسعى ويقرص وحيل كام أمر النبي  من مل يسق اهلدي من أصحابه بذلك  ،إال
أن خيشى هذا فوات احلج لكونه ق ِدم متأخر ًا فال بأس أن يبقى عىل إحرامه واهلل
أعلم.
قوله « :وعلم بهذا أن من أحرم باحلج وحده أو باحلج والعمرة .» ...
رواية جابر « إفعلوا ما أمرتكم فلوال أين سقت اهلدي لفعلت مثل الذي أمرتكم»(.)1
وعنه « أهيا الناس من مل يكن معه هدي فليحلل وليجعلها ُعمر ًة ولو استقبلت من أمري ما
استدبرت ما أهديت»(.)2
ورواية عائشة « dفلام دنونا من مكة أمر رسول اهلل  من مل يكن معه هدي إذا طاف
بالبيت وسعى بني الصفا واملروة أن حيل ،قالت عائشة َفدُ ِخل علينا يوم النحر بلحم ٍ
بقر فقلت
ما هذا؟ فقالوا :نحر رسول اهلل  عن أزواجه»(.)3
حلللت ولو
ورواية جابر «قد علمتم أين أتقاكم هلل وأصدقكم وأبركم ولو ال هديي
ُ
أستقبلت»(.)4
وعن ابن عباس « كانوا يرون أن العمرة يف أشهر احلج من أفجر الفجور يف األرض ،قدم
ٍ
رابعة ُمهلني باحلج فأمرهم أن جيعلوها عمر ًة فتعاظم ذلك عندهم فقالوا :يا
النبي  صبيحة
رسول اهلل أي احلل؟ قالِ :حل مكة»(.)5
عن أيب موسى  قال «قدمت عىل النبي  فأمره باحلل»(.)6
( )1رواه البخاري (.)1658

( )2رواه مسلم (.)2931

( )3رواه البخاري (.)1119

( )3رواه مسلم (.)2936

( )6رواه البخاري (.)1653

( )5رواه البخاري (.)1656
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وعن حفصة قالت « يارسول اهلل ما شأن الناس حلوا بعمرة ومل حتلل أنت من عمرتك؟
قال :أين لبدت رأيس وقلدت هديي فال أحل حتى أنحر»(.)1
وعن سعيد بن املسيب قال « :اختلف عيل وعثامن ريض اهلل عنهام ومها بعسفان يف املتعة فقال
عيل ماتريد إال أن تنهى عن أم ٍر فعله النبي  فلام رأى ذلك عيل أهل هبام مجيع ًا»(.)2
عن عمران بن حصني قال« :نزلت آية املتعة يف كتاب اهلل تعاىل ففعلناها مع رسول اهلل 
ومل ينزل قرآن حيرمه ومل ينه عنها حتى مات»( ،)3ويف لفظ مسلم «نزلت آية املتعة يف كتاب اهلل
تعاىل – يعني متعة احلج – وأمرنا هبا رسول اهلل  ثم مل تنزل آية تنسخ آية متعة احلج ومل ينه
عنها حتى مات».
آية التمتع[ :ﯹ ﯺ ﯻ ﯼ ﯽ ﯾ ﯿ ﰀ ﰁ] [البقرة .]195 :
وعن ابن عباس ريض اهلل عنهام قال« :أهل النبي  بعمرة وأهل أصحابه باحلج فلم حيل
النبي  وال من ساق اهلدي من أصحابه وحل بقيتهم» ،ويف رواية «متتع رسول اهلل 
وأبوبكر وعمر وعثامن كذلك وأول من هنى عنها معاوية»(.)4
وعن عائشة « dأن النبي  أفرد باحلج»(.)5

( )1رواه البخاري (.)1655
( )2رواه البخاري ( ،)1659ومسلم()1223و( ،)168ويف رواية أمحد ( ،)51،91/1والبيهقي (( ،)22/6فقال عيل لقد
علمت أنا متتعنا مع رسول اهلل  ،فقال عثامن أجل ولكنا كنا خائفني).
( )3رواه البخاري ( ،)3618ومسلم (.)1225
( )3رواه مسلم( ،)195،1239وأمحد( ،)231/1والنسائي( ،)181/6وأبو داود ( ،)1813ورواية الثانية أمحد(،292/1
 )313والرتمذي( )822وضعفه الرواية الثانية «متتع رسول اهلل وأبوبكر وعمر» األلباين يف ضعيف الرتمذي (.)139
( )6رواه مسلم ( ،)1211وأبو داود ( ،)1111والرتمذي ( ،)821وابن ماجه (.)2953
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وعن ابن عمر «أهللنا مع رسول اهلل  باحلج مفرد ًا»(.)1
وعن عمر بن اخلطاب  سمعت رسول اهلل  وهو بوادي العقيق يقول« :أتاين الليلة
ٍ
حجة» ،ورواية البخاري «عمرة
من ريب فقال :صل يف هذا الوادي املبارك وقل عمرة يف
وحجة»(.)2

جدَ الْحَرَامِ إِالَّ اإلِفْرَاد
لَيْسَ لِحَاضِري الْمَسْ ِ
بوب البخاري  vصحيحه بقوله تعاىل [ :ﰓ ﰔ ﰕ ﰖ ﰗ ﰘ ﰙ ﰚ]
[البقرة .]195 :
وذكر رواية ابن عباس ريض اهلل عنهام أنه سئل عن متعة احلج فقال« :أهل املهاجرون
واألنصار وأزواج النبي  يف حجة الوداع وأهللنا فلام قدمنا مكة قال رسول اهلل  اجعلوا
إهاللكم باحلج عمر ًة إال من قلد اهلدي ،فجمعوا نسكني يف عام بني احلج والعمرة فإن اهلل تعاىل
أنزله يف كتابه وسنة نبيه  وأباحه للناس غري أهل مكة قال اهلل تعاىل[ :ﰓ ﰔ ﰕ ﰖ ﰗ
ﰘ ﰙ ﰚ] »(.)3
قال احلافظ  vيف رشحه( :)4قوله (غري أهل مكة) وذلك إشارة إىل التمتع وهذا مبني عىل
مذهبه بأن أهل مكة المتعة هلم وهو قول احلنفية وعند غريهم أن اإلشارة إىل حكم التمتع وهو
( )1رواه مسلم ( ،)1231وأمحد ( ،)91/2والبيهقي (.)3/6
( )2رواه البخاري ( ،)1633وأبو داود ( )1811و( ،)2915وأمحد ( ،)23/1وابن خزيمة (.)2511
( )3رواه البخاري (.)1612
( )3فتح الباري جـ  3ص.666
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الفدية فال جيب عىل أهل مكة بالتمتع دم إذا أحرموا من احلل بالعمرة.
قال سيد سابق  :)1( vويف هذا احلديث (ابن عباس) دليل عىل أن أهل احلرم المتعة هلم
ِ
والقران وأهنم حيجون حج ًا مفرد ًا ويعتمرون عمرة مفردة وهذا مذهب ابن عباس وأيب حنيفة
لقوله تعاىل[ :ﰔ ﰕ ﰖ ﰗ ﰘ ﰙ ﰚ].
قال ابن رشد  :)2( vواختلفوا يف املكي هل يقع منه التمتع أم اليقع ،والذين قالوا :أنه
يقع منه اتفقوا عىل أنه ليس عليه دم لقوله تعاىل [ﰓ ﰔ ﰕ ﰖ ﰗ ﰘ ﰙ ﰚ]
واختلفوا فيمن هو حارضي املسجد احلرام ممن ليس هو ،فقال مالك :حارضوا املسجد احلرام
هم أهل مكة وذي طوى وما كان مثل ذلك من مكة ،وقال أبو حنيفة  vهم أهل املواقيت
فمن دوهنم إىل مكة ،وقال الشافعي  :vمن كان بينه وبني مكة ليلتان وهو أكمل املواقيت،
وقال أهل الظاهر :من كان ساكن احلرم ،وقال الثوري :هم أهل مكة فقط ،وأبو حنيفة يقول:
إن حارضي املسجد احلرام اليقع منهم التمتع وكره ذلك مالك ،وسبب اخلالف :اختالف
مايدل عليه اسم حارضي املسجد احلرام باألقل واألكثر ولذلك اليشك أن أهل مكة هم من
حارضي املسجد احلرام ،كام اليشك أن خارج املواقيت ليس منهم فهذا هو نوع التمتع
املشهور ،ومعنى التمتع أنه متتع بتحلله بني النسكني وسقوط السفر عنه مرة ثانية إىل النسك
الثاين الذي هو احلج.
وقـال احلافظ  :)3( vواختلف السلف يف املراد بحارضي املسجد ،فقال النافع واألعرج:

( )1فقه السنة جـ 1ص.383
( )2البداية جـ 1ص.693
( )3فتح الباري جـ 3ص.663
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هم أهل مكة بعينها وهو قول مالك واختاره الطحاوي ورجحه وقال طاوس وطائفة :هم أهل
احلرم وهو الظاهر ،وقال مكحول :من كان منزله دون املواقيت وهو قول الشافعي يف القديم،
ويف اجلديد :من كان من مكة عىل دون مسافة القرص ووافقه أمحد ،وقال مالك :أهل مكة ومن
حوهلا.
قال ابن العريب املالكي  :)1( vقال علامؤنا اليلزم املكي دم متعة ألنه مل يرتفه بإسقاط أحد
السفرين فإن ذلك بلده ،وقال أبو حنيفة :اليتمتع وال يقرن من كان من حارضي املسجد
احلرام فإن متتع أو قرن فهو خمطيء وعليه دم اليأكل منه واحتج أصحابه بقوله (ذلك ملن مل
يكن  )...املعنى :أن مجع احلج والعمرة ليس ألهل املسجد احلرام ولو كان املراد به الدم لقال
تعاىل [ ﰓ ﰔ ﰕ ﰖ ﰗ ﰘ ﰙ ﰚ] وهذا ليس بصحيح ملا قدمنا ومعنى اآلية
أن ذلك احلكم مرشوع ملن مل يكن أهله حارضي املسجد احلرام.
قال الشنقيطي  :)2( vاعلم أن مجاعة من أهل العلم يقولون :أن أهل مكة ليس هلم
التمتع ِ
والقران وإنام هلم أن حيجوا بال خالف والعمرة منهم يف غري متتع وال ِقران جائزة ومن
قال :ال متتع وال ِ
القران ألهل مكة :أبو حنيفة وأصحابه ونقله بعض احلنفية عن ابن عمر وابن
عباس وابن الزبري وهو رأي البخاري يف صحيحه.
ومنشأ اخلالف :هو إختالف العلامء يف مرجع اإلشارة يف قوله تعاىل [ ﰓ ﰔ ﰕ ﰖ ﰗ
ﰘ ﰙ ﰚ] فالذين قالوا األهل مكة التمتع ِ
والقران كغريهم قالوا اإلشارة راجعة
إىل اهلـدي والـصوم ومـفهومه أن من كـان أهله حـ ارضي املسجد احلرام إذا متتع فال هدي عليه
( )1أحكام القرآن جـ 1ص.115
( )2أضواء البيان جـ 6ص.225
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وال صوم.
والذين قالوا :ليس ألهل مكة متتع وال ِقران قالوا :اإلشارة راجعة إىل قوله (فمن متتع) أي
ذلك التمتع (ملن مل يكن أهله )...أما من كان أهله حارضي املسجد احلرام فال متتع له ِ
والقران
داخل اسم التمتع يف عرف الصحابة والذين قالوا هذا القول :زعموا أن يف اآلية بعض القرائن
الدالة عليه منها التعبري بالالم يف قوله (ملن مل يكن أهله) ألن الالم تستعمل فيام لنا الفيام علينا
والتمتع لنا أن نفعله وأن النفعله بخالف اهلدي فهو علينا.
ومنها :أنه مجع يف اإلشارة بني الالم والكاف وذلك يدل عىل شدة البعد والتمتع أبعد يف
الذكر من اهلدي والصوم ،وأجاب املخالفون بأن اإلشارة ترجع إىل أقرب مذكور وهو اهلدي
والصوم وأن اإلشارة إىل القريب إشارة البعيد أسلوب عريب معروف ومنه قوله تعاىل(ذلك
الكتاب) أي هذا القرآن ألن الكتاب قريب ولذا تكثر اإلشارة إليه بإشارة القريب (إن هذا
القرآن)( ،وهذا كتاب أنزلناه) فقد أشار إىل نفسه إشارة البعيد.
وأقرب أقوال أهل العلم عندي للصواب يف هذه املسألة :أن أهل مكة هلم أن يتمتعوا
ويـقرنوا وليس عليهم هدي ألن قـوله تعـاىل [ﯹ ﯺ ﯻ ﯼ ﯽ] اآلية عام بلفظه يف مجيع
الناس من أهل مكة وغريهم وال جيوز ختصيص هذا العموم إال بمخصص جيب الرجوع إليه
وختصصه بقوله تعاىل[ :ﰔ ﰕ ﰖ ﰗ ﰘ ﰙ ﰚ] الجيب الرجوع إليه إلحتامل
رجوع اإلشارة إىل اهلدي والصوم ال إىل التمتع.
قال الشيخ العثيمني  :)1( vوأحسن ما يقال أن حارضي املسجد احلرام هم أهل مكة أو
أهل احلرم أي من كـ ان من أهل مكة ولو كـان يف احلل أو من كان يف احلرم ولو كان خارج مكة
( )1الرشح املمتع جـ 1ص.98
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وهذا أقرب األقوال.
إذ ًا اآلفاقي :هو من كان خارج مكة وخارج احلرم عىل القول الصحيح.
قال ابن كثري  vيف تفسري آية ( )195البقرة( :)1وقوله [ ﰓ ﰔ ﰕ ﰖ ﰗ ﰘ
ﰙ ﰚ] ،قال ابن جرير :واختلف أهل التأويل فيمن عني بقوله (ملن مل يكن أهله).
بعد إمجاع مجيعهم عىل أن أهل احلرم معنيون به وأنه المتعة هلم ،فقال بعضهم :عني بذلك
أهل احلرم خاصة دون غريهم ،عن سفيان الثوري قال ابن عباس :هم أهل احلرم ،كذا روي
عن ابن املبارك عن الثوري وزاد اجلامعة عليه وقال قتادة :ذكر لنا أن ابن عباس كان يقول( :يا
أهل مكة المتعة لكم أحلت ألهل اآلفاق وحرمت عليكم إنام يقطع أحدكم وادي ًا أو قال:
جيعل بينه وبني احلرم وادي ًا ثم يل بالعمرة) ،وعن طاوس :املتعة للناس ال ألهل مكة من مل
يكن أهله من احلرم ،وعن عطاء :من كان أهله دون املواقيت فهو كأهل مكة اليتمتع.
قال ابن حزم  :)2( vقال مالك :مل أسمع قط أن مكي ًا قرن ،وقال أبو حنيفة :إن متتع املكي
فال يشء عليه وإن قرن فعليه هدي والبد.
قال أبو حممد :وأما نحن فليس املكي والغريه مسيئ ًا يف ِقرانه وال يف متتعه بل مها حمسن ًان يف
كل ذلك كسائر الناس ،وال فرق فسقط قول أيب حنيفة.

( )1تفسري ابن كثري جـ 1ص.318
( )2املحىل جـ 6ص.113-113
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عدوه
إن خاف املحرم أال يتمكن من أداء نسكه لكونه مريض ًا أو خائف ًا من ِّ
ونحوه استحب له أن يقول عند إحرامه« :فإن حبسني حابس فمحيل حيث
حبستني» حلديث ضباعة بنت الزبري أهنا قالت :يا رسول اهلل إين ُأريد احلج وأنا
شاكية ،فقال هلا النبي « :حجي واشرتطي أن حميل حيث حبستني» [متفق عليه].
وفائدة هذا الرشط أن املحرم إذا عرض له ما يمنعه من متام نسكه؛ من مرض أو
صد عدو جاز له التحلل وال يشء عليه.
قوله « :إن خاف احملرم أال يتمكن من أداء نسكه .» ...
احلديث رواه البخاري ومسلم( ،)1ولفظ ملسلم برقم (« :)2891أن ضباعة بنت الزبري بن
عبد املطلب ريض اهلل عنها أتت رسول اهلل  فقالت :إين إمرأة ثقيلة وإين أريد احلج».
والضباعة بنت عم الرسول  قاله النووي يف رشح مسلم.
ويف النسائي «فإن لك عىل ربك ما استثنيت» يف اإلرواء ( ،)1111ولفظ أمحد « ...فإن
ُحبست أو مرضت فقد حللت من ذلك برشطك عىل ربك عزوجل» كام يف اإلرواء(.)1111
قال النووي  :)2( vففيه داللة ملن قال جيوز أن يشرتط احلاج واملعتمر يف إحرامه أنه إن
مرض حتلل وهو قول عمر وعيل وابن مسعود وآخرين من الصحابة  ومجاعة من التابعني
وأمحد وإسحاق وأيب ثور وهو الصحيح من مذهب الشافعي وحجتهم هذا احلديث الصحيح
الرصيح وقال أبو حنيفة ومالك و بعض التابعني :اليصح اإلشرتاط ومحلوا احلديث عىل أهنا
قضية عني وأنه خمصوص بضباعة ،ويف هذا احلديث دليل عىل أن املرض اليبيح التحلل إذا مل
( )1رواه البخاري( ،)6189ومسلم ( ،)2896وأبو داود ( ،)1115والرتمذي ( ،)931وابن ماجه ( ،)2938والنسائي
( ،)151/6وأمحد (.)331/1
( )2رشح مسلم جـ 8ص.311
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يكن اشرتاط يف حال اإلحرام واهلل أعلم.
ونقل األلباين  )1( vقول البيهقي :قال الشافعي يف كتاب املناسك لو ثبت حديث عروة
عن النبي  يف اإلستثناء مل أعده إىل غريه ألنه الحيل عندي خالف ما ثبت عن رسول اهلل
 ،قال البيهقي :قد ثبت هذا احلديث من أوجه عن رسول اهلل  ،وقال أبو داود(:)2
سمعت أمحد سئل عمن اشرتط ثم أحرص قال :ليس عليه يشء ،ثم ذكر أمحد قول الذي قال:
كانوا يشرتطون وال يرونه شيئ ًا ،قال :كالم منكوس أراد أن حيسن رد حديث النبي  يقول
الضباعة قويل ،حميل حيث حبستني .ورد احلافظ يف التخليص ( )231عن األصييل يف هذا.
قال ابن حزم  :)3( vبعد ذكر رواية الضباعة وبعض الطرق يف احلديث.
فهذه آثار متظاهرة متواترة اليسع أحد ًا اخلروج عنها وروينا من طريق سويد بن غفلة قال
يل عمر بن اخلطاب :إن حججت ولست رصورة فأشرتط إن أصابني مرض أو كرس أو حبس
فأنا ِحل .وأيض ًا رواية أخرى عن سفيان الثوري عن سويد عن عمر قال :أفرد احلج واشرتط
فإن لك ما اشرتط وهلل عليك ما رشطت.
ورواية ابن أيب شيبة عن ابن سريين :أن عثامن رأى رج ً
ال واقف ًا بعرفة فقال له :أشارطت؟
قال :نعم.
ورواية عن عيل بن أيب طالب كان إذا أراد احلج قال :اللهم حجة إن تيرست أو عمرة إن
أراد العمرة وإال فال حرج.

( )1يف اإلرواء حتت رقم (.)1111
( )2املسائل ص.123
( )3املحىل جـ 6ص.116
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ورواية عن عمرية بن زياد قال ،قال يل ابن مسعود :حج واشرتط وقل :اللهم احلج أردت
وله عمدت فإن تيرس وإال فعمرة.
وعن عائشة  dقالت :اللهم للحج خرجت وله عمدت فإن قضيت فهو احلج وإن حال
دونه يشء فهي عمرة ،وإهنا كانت تأمر عروة بأن يشرتط كذلك .وعن املنهال عن عامر أنه قال:
إذا أردت احلج فاشرتط ،وعن ابن عباس أنه كان يأمر باإلشرتاط يف احلج فهؤالء عمر وعثامن
وعيل وعائشة أم املؤمنني وعامر وابن مسعود وابن عباس ومن التابعني عمرية بن زياد.
وذكر رواية عن إبراهيم النخعي واحلسن البرصي وعطاء بن أيب رباح وعلقمة واألسود
ورشيح القايض وعن سعيد بن املسيب وعطاء بن يسار وعكرمة وقال الشافعي إن صح اخلرب
قلت به.
(كلهم قالوا باإلشرتاط يف احلج).
( وذكر بعض الرواية عن النخعي وطاوس وعن احلكم بن عتيبة ومحاد ومالك واحلنفيني
خالف ما قلنا).
وقال ابن حزم  :vوشغبوا يف خمالفة السنن الواردة يف هذا الباب بأن قالوا هذا اخلرب
خالف للقرآن ألن اهلل تعاىل يقول[ :ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ] قال هذه اآلية حجة عليهم ال علينا
ألهنم يفتون من عرض له عارض أو مرض أو نحوه أن حيل بعمرة إن فاته احلج فقد خالفوا
اآلية وأما نحن فأنا نقول :إن الذي أنزلت عليه هذه اآلية وأمر ببيان ما أنزل عليه لنا قد أمر
باإلشرتاط يف احلج ،وإن حمله حيث حبسه ربه تعاىل بالقدر النافذ فنحن مل نخالف اآلية.
وقالوا :هذا اخلرب خالف لقول اهلل تعاىل [ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ].
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قلنا :كذب من ادعى ،بل أنتم خالفتموها إذا قلتم من أحرص بمرض مل حيل إال بعمرة برأي
ال نص فيه ونحن فقلنا هبذه اآلية إن مل يشرتط كام أمر الذي أنزلت عليه هذه اآلية وأمر ببياهنا
لنا وقال تعاىل [ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ] وقال تعاىل [ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ
ﯜ] وقال تعاىل[ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ] والحرج وال عرس وال
تكليف ما ليس يف الوسع أكثر من إجياب البقاء عىل حال اإلحرام ،فلو مل يكن إال هذه اآليات
لكفت يف وجوب إحالل من عاقه عائق عن إمتام احلج والعمرة فكيف والسنة جاءت بذلك
نص ًا.
وقالوا :مل يعرفه ابن عمر فقلنا فقد عرفه عمر وعثامن وعيل وعائشة وابن مسعود ،وهذا مما
خالفوا فيه مجهور الصحابة بل ليس إلبن عمر ههنا خالف ًا ،ألنه مل يقل بإبطاله وإنام قال :ال
أعرفه ،فيكفي من هذا كله إن السنة إذا صحت مل حيل ألحد خالفها ومل يكن قول أحد حجة يف
معارضتها وباهلل تعاىل التوفيق.
قال الصنعاين  :)1( vحديث ضباعة فيه دليل عىل أن املحرم إذا اشرتط يف إحرامه ثم
عرض له املرض فإن له أن يتحلل ،وإليه ذهب طائفة من الصحابة والتابعني ومن أئمة
املذاهب أمحد وإسحاق وهو الصحيح من مذهب الشافعي ومن قال :إن عذر األحصار يدخل
فيه املرض قال يصري املريض حمرص ًا له حكمه ،وظاهر احلديث أنه اليصري حمرص ًا بل حيل
حيث حرصه املرض وال يلزمه مايلزم املحرص من هدي وال غريه ،وقال طائفة من الفقهاء إنه
اليصح اإلشرتاط وال حكم له ،قالوا :وحديث ضباعة قصة عني موقوفة مرجوحة أو
منسوخة أو أن احلديث ضعيف ،وكل ذلك مردود.
( )1سبل السالم جـ 2ص.1111
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إذ األصل عدم اخلصوصية وعدم النسخ ،واحلديث ثابت يف الصحيح وسنن ،ودل مفهوم
احلديث أن من مل يشرتط يف إحرامه فليس له التحلل ويصري حمرص ًا له حكم املحرص عىل ماهو
الصواب عىل أن األحصار يكون بغري عدو.
قال املباركفوري ( :)1( vحميل) أي حمل خروجي من احلج وموضع حاليل من اإلحرام
أي زمانه ومكانه(حيث حتبسني) ،أي :متنعني يا اهلل.
وقال احلافظ  :)2( vوصح القول باإلشرتاط عن عمر وعثامن وعيل وعامر وابن مسعود
وعائشة أو أم سلمة وغريهم من الصحابة ومل يصح إنكاره عن أحد من الصحابة إال عن ابن
عمر ووافقه مجاعة من التابعني ومن بعدهم من احلنفية واملالكية.
وأجابوا من حديث ضباعة بأجوبة عنها :إنه خاص بضباعة ،قال النووي وهو تأويل
باطل ،وقيل :معناه حيث حبسني املوت حكاه اإلمام احلرمني ،وأنكره النووي وقال :إنه ظاهر
الفساد ،وقيل :إن الرشط خاص بالتحلل من العمرة المن احلج حكاه املحب الطربي وقصة
ضباعة ترده وقد أطنب ابن حزم يف التعقب عىل من أنكر اإلشرتاط بام المزيد عليه قاله
احلافظ.
وقال الشوكاين  :)3(vوأحاديث الباب تدل عىل أن من اشرتط هذا اإلشرتاط وثم عرض
له ماحيبسه عن احلج جاز له التحلل وإنه الجيوز التحلل مع عدم اإلشرتاط ،وبه قال مجاعة من
الصحابة منهم عىل وابن مسعود وعمر ومجاعة من التابعني وإليه ذهب أمحد وإسحاق وأبو ثور
وهو املصحح للشـافعي كام قـاله الـنووي وقـال مالك وأبو حنيفة وبـعض الـتابعني إنه اليـصح

( )1حتفة األحوذي جـ 3ص 821حتت رقم .931
( )2فتح الباري جـ 3ص.313

( )3نيل األوطار جـ 3ص.313
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اإلشرتاط وهو مروي عن ابن جعفر.
قال احلافظ  :)1( vبعد أقوال التي نقل عنه املباركفوري يقول ابن عمر ريض اهلل عنهام
الذي نقله البخاري برقم ( )1811ولفظه :كان ابن عمر يقول« :أليس حسبكم سنة رسول اهلل
 إن حبس أحدكم عن احلج طاف بالبيت وبالصفا واملروة ثم حل من كل يشء حتى حيج
عام ًا قاب ً
ال فيهدي أو يصوم إن مل جيد هدي ًا».
قال احلافظ  :vقال ابن املنري :أشار البخاري إىل أن األحصار يف عهد النبي  إنام وقع
يف العمرة فقاس العلامء احلج عىل ذلك وهو من اإلحلاق بنفي الفارق وهو من أقوى األقيسة،
قلت :وهذا ينبني عىل أن مراد ابن عمر بقوله (سنة نبيكم) قياس من حيصل له األحصار وهو
حاج عىل من حيصل له يف اإلعتامر ألن الذي وقع للنبي  وهو اإلحصار عن العمرة وحيتمل
أن يكون ابن عمر أراد بقوله سنة نبيكم وبام بينه بعد ذلك شيئ ًا سمعه من النبي  يف حق من
مل حيصل له ذلك وهو حاج واهلل أعلم ،والذي حتصل من اإلشرتاط يف احلج والعمرة أقوال:
أحدها مرشوعية ثم اختلف من قال به فقيل :واجب لظاهر األمر وهو قول الظاهرية ،وقيل:
مستحب وهو قول أمحد وغلط من حكى عنه إنكاره ،وقيل :جائز وهو املشهور عند الشافعية.
وقال الشنقيطي  )2( vيف تفسري آية ( )195البقرة :والتحقيق جواز اإلشرتاط يف احلج
بأن حيرم ويشرتط أن حمله حيث حبسه اهلل وال عربة بقول من منع اإلشرتاط(يف احلج بأن
حيرم) لثبوته عن النبي  ملا رواه الشيخان.

( )1فتح الباري جـ 3ص.11
( )2أضواء البيان جـ 1ص.113
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قال األلباين  :)1( vاإلشرتاط :وإن أحب قرن مع تلبيته اإلشرتاط عىل ربه تعاىل خوف ًا من
العارض من مرض أو خوف فيقول كام جاء يف تعليم الرسول « :اللهم حميل حيث
حسبتني»( )2فإنه إن فعل ذلك فحبس أو مرض جاء له التحلل من حجه أو عمرته وليس عليه
دم وحج من مقابل إال إذا كانت حجة اإلسالم فالبد من قضائها.
قال ابن تيمية  :)3( vحديث اإلشرتاط يف الصحيحني املقصود هبذا اللفظ أنه أمرها
باإلشرتاط يف التلبية ،وإن إشرتاط عىل ربه خوف ًا من العارض فقال :وإن حبسني حابس
فمحيل حيث حبستني كان حسن ًا فإن النبي  أمر إبنة عمه ضياعة بنت الزبري أن تشرتط عىل
رهبا ملا كانت شاكية فخاف أن يصدها املرض عن البيت ومل يكن يأمر بذلك كل من حج.
قال الشيخ العثيمني  :)4( vقوله (وإن حبسني حابس فمحيل حيث حبستني) هذا مطلق
يشمل من كان خائف ًا ومن مل يكن خائف ًا ،وهذا كالم املؤلف ألنه مل يفصل فلم يقل :إن حبسني
حابس إن خاف أن حيبسه حابس وهذه مسألة فيها خالف بني العلامء:
القول األول :إنه سنة مطلق ًا أي أن يقول :إن حبسني حابس فمحيل حيث حبستني.
القول الثاين :ليست بسنة مطلق ًا.
القول الثالث :أنه سنة ملن كان خياف املانع من إمتام النسك وتركها سنة ملن مل خيف وهذا
القول هو الصحيح ،والذي جتتمع به األدلة فإن الرسول  أحرم بعمرة كلها حتى يف
احلديبية أحرم ومل يـقل :إن حـبسني حـابس وحبس ،وكذلك يف عمرة الـقضاء وعمرة اجلعرانة
( )1رسالة مناسك احلج والعمرة ص.16
( )2صحيح أيب داود(.)1661
( )3جمموع الفتاوى جـ 25ص.69
( )3الرشح املمتع جـ 1ص.19
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وحجة الوداع ومل ينقل عنه أنه قال :وإن حبسني حابس وال أمر به أصحابه أمر ًا مطلق ًا بل أمر
به من جاءت تستغني ألهنا مريضة ختشى أن يشد هبا املرض فال تكمل النسك ،فمن خاف من
مانع يمنعه من إمتام النسك قلنا له إشرتط ومن مل خيف قلنا له السنة أن التشرتط وهذا القول
إختيار شيخ اإلسالم إبن تيمية رمحه اهلل تعاىل .مافــائدة هذا اإلشرتاط؟ قلنا :قال بعض الـعلامء
أنه الفائدة منه وإنام هو لفظ يتعبد فقط وهذا القول الشك أنه ضعيف جد ًا.
والصواب :أن له فائدة فائدته إنه إذا وجد املانع حل من إحرامه جمان ًا ،أي بال هدي ألن من
أحرص عن إمتام النسك فإنه يلزمه هدي [ ﮱ ﯓ ﯔ ﯕﯖ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ]
ولو مل يشرتط مل حيل إال إذا أحرص بعد وعىل رأي كثري من العلامء ،فإن أحرص بمرض أو
حادث أو ذهاب نفقة فإنه يبقى حمرم ًا وال حيل لكن إن فاته الوقوف فله أن يتحلل بعمرة ثم
حيج من العام القادم.
هنا عبارتان:
 -1أن يقول :إن حبسني حابس فمحيل حيث حبستني (حمىل) أي حمل إحاليل من النسك
أو وقت إحالىل منه.
 -2أن يقول :إن حبسني حابس فيل أن أحل.
والفرق بينهام :إذا قال :فمحيل حيث حبستني حل بمجرد وجود املانع ألنه علق احلل عىل
رشط فوجد الرشط ،فإذا وجد الرشط وجد املرشوط ،وإما إذا قال :إن حبسني حابس فيل أن
أحل فإنه إذا وجد املانع فهو باخليار إن شاء أحل وإن شاء أستمر.
وهل اخلوف أن ختاف احلامل من النفاس أو الطاهر من احليض؟
اجلواب :نعم ،والشك تريد املرض ،لكن املرض خف عنها أو زال وحدث احلـيض حيتمل
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أمرين فقد يكون يف قلبها يف تلك الساعة املرض وحيصل حابس آخر.
واألخذ بالعموم أرجو أن اليكون به بأس وإال فإن احلال قد ختصص العموم.
إذا إشرتط شخص بدون إحتامل املانع عىل القول بأنه اليسن اإلشرتاط إال إذا كان خيشى
املانع فهل ينفعه هذا اإلشرتاط عىل القولني:
 -1ينفعه ألن هذا وإن ورد عىل سبب فالعربة بعمومه.
 -2الينفعه ألنه إشرتاط غري مرشوع (وغري املرشوع غري متبوع فال ينفع) وهذا عندي
أقرب ألننا إذا قلنا بأنه اليستحب اإلشرتاط فإنه اليكون مرشوع ًا وغري املرشوع غري متبوع
وال يرتتب عليه يشء ،وإذا قلنا إنه يرتتب عليه حكم وهو غري مرشوع صار يف هذا النوع من
املضادة لألحكام الرشعية.
أن رج ً
ال قال :لبيك اللهم عمر ًة ويل أن أحل متى شئت فهل يصح هذا الرشط؟
اجلواب :اليصح ألنه ينايف مقتىض اإلحرام ومقتىض اإلحرام وجوب امليض وإنك غري خمري
فلست أنت الذي ترتب أحكام الرشع املرتب ألحكام املرشع هو اهلل عزوجل ورسوله .
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م؟
ل يَجْزِئهُ عَن حِجَّ ِة اإلِسْالَ ِ
م الْصَّبِ ِي الْصَّ ِغ ِري هَ ْ
يف حُكْ ِ
يصح حج الصبي الصغري واجلارية الصغرية ملا يف صحيح مسلم عن ابن عباس
ريض اهلل عنهام -أن امرأة رفعت إىل النبي  صب ّي ًا فقالت :يا رسول اهلل أهلذاحج؟ فقال« :نعم ولك األجر» ويف صحيح البخاري عن السائب بن يزيد قال:
حج يب مع رسول اهلل وأنا ابن سبع سنني.
َمِ ؟ يصح حج الصيب
ِجةِ ا ِإلسْال
ْصبِيِ الْصَّغِريِ هَلْ يَجْزِئهُ عَن ح َّ
قوله « :يف حُكْمِ ال َّ
الصغري واجلارية الصغرية .» ...
حديث« :نعم ولك األجر» رواه مسلم ( ،)6331وأبو داود ( ،)6331والنسائي
( ،)621/5ومالك ( ،)222والشافعي ( ،)326والبيهقي ( ،)655/5والبغوي (،)6421
الطرباين يف " الكبري "(.)62631
قوله « :ويف صحيح البخاري عن السائب بن يزيد قال :حج بي مع رسول اهلل وأنا ابن
سبع سنني ».
احلديث رواه البخاري ( ،)6454والرتمذي ( ،)525وأمحد ( ،)225/3والبيهقي
(.)655/5

م؟
ْصغِريِ هَلْ يَجْزِئهُ عَن حِجَّةِ اإلِسْالَ ِ
الْفَصْلُ الْسَّابِعُ :يف حُكْمِ الْصَِّبيِ ال َّ
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لكن ال جيزئهم هذا احلج عن حجة اإلسالم وهكذا العبد اململوك واجلارية
اململوكة يصح منهام احلج وال جيزئهام عن حجة اإلسالم ملا ثبت من حديث ابن
عباس ‐ريض اهلل عنهام‐ أن النبي  قال« :أ ُّيام صبي حج ثم بلغ احلنث( )1فعليه
أن حيج حجة أخرى ،وأيام عبد حج ثم أعتق فعليه حجة أخرى» [أخرجه أبن أيب شيبة

والبيهقي بإسناد حسن].
قوله « :لكن ال جيزئهم هذا احلج عن حجة اإلسالم .» ...
احلديث رواه الشافعي ( ،)251/6والطحاوي ( ،)235/6والبيهقي (،)651/5
اإلرواء ( )541صحيح.
قال اإلمام الشوكاين  :)2( vاستدل بأحاديث الباب من قال :أنه يصح حج الصبي قال
ابن بطال :أمجع أئمة الفتوى عىل سقوط الفرض عن الصبي حتى يبلغ إال أنه إذا حج كان له
تطوع ًا عند اجلمهور ،وقال أبو حنيفة اليصح إحرامه وال يلزمه يشء من حمظورات اإلحرام
وإنام حيج به عىل جهة التدريب ،وشذ بعضهم فقال :إذا حج الصبي أجزأه ذلك عن حجة
اإلسالم لظاهر قوله « نعم» وإىل مثل ماذهب إليه أبو حنيفة.
فيؤخذ من جمموع هذه األحاديث أنه يصح حج الصبي وال جيزئه عن حجه اإلسالم إذا بلغ
وهذا هو احلق فيتعني املصري إليه مجع ًا بني األدلة.
قال اإلمام البغوي  :)3( vفيه دليل عىل أن الصبي له حج من ناحية الفضيلة وإن م
حيسب عن الـفرض ،وذهب بعض أهل الـعراق إال أنه ال حج للـصبي والسنة أوىل ما أتبع .ثم
( )6بلغ احلنث :أي أدرك البلوغ.
( )2نيل األوطار جـ 3ص.253
( )3رشح السنة جـ 2ص.221
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ثم إن كان الصبي دون التمييز نوى عنه اإلحرام وليه؛ فيجرده من املخيط ويلبي
عنه ،ويصري الصبي حمرم ًا بذلك فيمنع مما يمنع عنه املحرم الكبري ،وهكذا اجلارية
التي دون التمييز ينوي عنها اإلحرام وليها ،ويلبي عنها وتصري حمرمة بذلك ،ومتنع
مما متنع منه املحرمة الكبرية ،وينبغي أن يكونا طاهري الثياب واألبدان حال
الطواف؛ ألن الطواف يشبه الصالة ،والطهارة رشط لصحتها ،وإن كان الصبي
واجلارية مميزين أح راما بإذن وليهام وفعال عند اإلحرام ما يفعله الكبري من الغسل
والطيب ونحومها ووليهام هو املتويل لشؤوهنام القائم بمصاحلهام ،سواء كان أبامها
أو أمهام أو غريمها ،ويفعل الويل عنهام ما عجزا عنه كالرمي ونحوه ،ويلزمهام فعل
ما سوى ذلك من املناسك؛ كالوقوف بعرفة واملبيت بمنى ومزدلفة والطواف
والسعي ،فإن عجزا عن الطواف والسعي طيف هبام وسعي هبام حممولني،
واألفضل حلاملهام أال جيعل الطواف والسعي مشرتكني بينه وبينهام ،بل ينوي
ّ
ّ
مستقال ً
مستقال ًويسعى لنفسه سعي ًا
الطواف والسعي هلام ،ويطوف لنفسه طواف ًا
احتياط ًا للعبادة وعم ً
ال باحلديث الرشيفَ « :د ْع ما يريبك إىل ما ال يريبك» ........
وجيرد
إن كان الصبي يعقل عقل مثله حيرم بنفسه وإن كان اليعقل عقل مثله حيرم عنه وليه ج
ويمنع الطيب ،وما يمنع منه الكبري ،ثم إن م يطق امليش يطاف به حمموالً وكذلك السعي بني
الصفا واملروة ويرمي عنه ولي ه إن م يمكنه بنفسه ،وحكم املجنون حكم الصبي وإذا ارتكب
الصبي املحرم شيئ ًا من حمظورات اإلحرام جتب الفدية يف ماله إن كان أحرم بنفسه وإن أحرم به
وليه فـاخـتلـف الــفقهـاء يف أهنا جتب يف مــال الـويل أو يف مال الـصبي ولو حج الـصبي ثم بـلغ

م؟
ْصغِريِ هَلْ يَجْزِئهُ عَن حِجَّةِ اإلِسْالَ ِ
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فإن نوى احلامل الطواف عنه وعن املحمول أجزأه ذلك يف أصح القولني؛ ألن
النبي  م يأمر التي سألته عن حج الصبي أن تطوف له وحده ،ولو كان ذلك
واجب ًا لبينه  واهلل املوفق.
ويؤمر الصبي املميز واجلارية املميزة بالطهارة من احلدث والنجس قبل الرشوع
يف الطواف كاملحرم الكبري ،وليس اإلحرام عن الصبي الصغري واجلارية الصغرية
بواجب عىل وليهام بل هو نفل ،فإن فعل ذلك فله أجر وإن ترك ذلك فال حرج
عليه واهلل أعلم.
اليكون حجه حمسوب ًا عن فرض اإلسالم وكذلك العبد إذا حج.
قوله « :ثم إن كان الصيب دون التمييز نوى عنه اإلحرام وليه.» ... ،
احلديث يف صحيح اجلامع الصغري برقم ( ،)3334ولفظه «دع مـا يريبك إىل ما ال يريبك
فإن الصدق طمأنينة والكذب ريبة» يف اإلرواء برقم (.)2132
قوله « :فإن نوى احلامل الطواف عنه وعن احملمول أجزأه ذلك .» ...
قال الشيخ العثيمني  :)1( vإن الصبي إن كان مميز ًا فإن وليه يأمره بنية اإلحرام ،وإن كان
غري مميز فإنه ينعقد إحرامه بأن ينوي عنه وليه (والطواف كذلك) ثم إن كان قادر ًا عىل امليش
مشى وإن م يكن قادر ًا محله وليه أو غريه بإذن وليه وهكذا يف السعي ،واحللق أو التقصري.
هل األوىل أن حيرم الصغار باحلج والعمرة؟ إن كان يف وقت ال يشق ،فإن اإلحرام هبم
خري ،إن كان يف ذلك مشقة فاألوىل عدم اإلحرام ربام يشغله عن أداء نسكه .إذا أحرم الصبي
فهل يلزمه اإلمتام؟ ومذهب أيب حنيفة أنه ال يلزمه اإلمتام ألنه غري مكلف وال ملزم بالواجبات
( )6الرشح املمتع جـ 3ص.22
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........................................................................................ .
وهذا القول هو األقرب للصواب ،والذي نرى يف املسألة أن إذا كان الصبي يعقل النية فنوى
ومحله وليه فإن الطواف يقع عنه وعن الصبي ألنه ملا نوى الصبي صار كأنه طاف بنفسه أما إذا
كان اليعقل النية فإنه اليصح أن يقع طواف بنيتني فيقال لوليه :أما أن تطوف أوال ثم تطوف
عن الصبي وأما أن تكل أمره إىل شخص حيمله بدالً عنك.
والعبد إذا حج بإذن سيده ونواه عن الفريضة فإنه جيزئه ألننا نقول ال جيب عليه احلج ألنه
كالفقري ،إذا حج بإذن سيده فإنه يسقط عنه الفرض.
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حرَمِ
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ن مَحْظُورَات اإل ْ
يف بَيَا ِ
وال جيوز للمحرم بعد نية اإلحرام سواء كان ذكر ًا أو أنثى أن يأخذ شيئ ًا من
شعره .................................................................................
قوله « :وال جيوز للمحرم بعد نية اإلحرام سواء كان ذكراً أو أنثى أن يأخذ شيئ ًا من
شعره ».
قال اهلل تعاىل [ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤﯥ ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ
ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ ﯵ] [البقرة .]691 :
عن عبداهلل بن معقل قال :قعدت إىل كعب بن عجرة  وهو يف املسجد فسألته عن هذه
اآلية [ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ ﯵ] فقال كعب :نزلت يف كان يب أذى من رأيس فحملت
إىل رسول اهلل  والقمل يتناثر عىل وجهي فقال« :ما كنت ُأرى أن اجلهد بلغ منك ما أرى
أجتد شاةً ،فقلت ال ،فنزلت هذه اآلية [ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ ﯵ] ،قال :صوم ثالثة أيام
أو اطعام ستة مساكني نصف صاع طعام ًا لكل مسكني فنزلت يف خاصة وهي لكم عامة»(.)1
قال النووي  :)2(vأن من احتاج إىل حلق الرأس لرضر من قمل أو مرض أو نحومها فله
حلقه يف اإلحرام وعليه الفدية ،قال اهلل تعاىل [ :ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ]...وبني

( )6رواه البخاري ( ،)6161ومسلم ( ،)5182والرتمذي ( ،)5982وابن ماجه ( ،)2789وأبو داود ( ،)6121والنسائي
(.)692/2

( )5رشح مسلم جـ 1ص .228
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........................................................................................ .
النبي  أن الصيام ثالثة أيام أن اآلية الكريمة واألحاديث متفقة عىل أنه خمري بني هذه األنواع
الثالثة وهكذا احلكم عند العلامء إنه خمري بني الثالثة.
واتفق العلامء عىل القول بظاهر هذا احلديث إال ماحكى عن أيب حنيفة والثوري أن نصف
الصاع لكل مسكني إنام هو يف احلنطة فأما التمر والشعري وغريمها فيجب صاع لكل مسكني
وهذا خالف نصه  وعن أمحد بن حنبل رواية أن لكل مسكني مد من حنطة أو نصف صاع
من غريه وعن احلسن البرصي وبعض السلف أنه جيب إطعام عرشة مساكني أو صوم عرشة
أيام وهذا ضعيف منابذ للسنة مردود.
قال البغوي  :)1( vإذا ا ختار الطعام يطعم كل مسكني نصف صاع سواء أطعم حنطة أو
شعري ًا أو متر ًا أو زبيب ًا ،وذهب سفيان الثوري وأصحاب الرأي إىل أنه إن تصدق بالرب أطعم كل
ٍ
واحد صاع ًا ،واألول أصح ألن
مسكني نصف صاع وأن تصدق بتمر أو زبيب أطعم كل
احلديث «أو أطعم ثالثة آصع من مت ٍر عىل ستة مساكني»( ،)2واحلديث «أو أطعم ستة مساكني
فرق ًا من زبيب»( )3ف ثبت بإختالف الروايات أن الفرق بني أنواع الطعام يف القدر ،ويف احلديث
دليل عىل أن فدية األذى خمرية ،وال فرق يف التخيري بني أن حيلق رأسه بعذر أو بغري عذر عند
أكثر أهل العلم.
قال ابن دقيق  :)4( vلفظ اآلية واحلديث مع ًا يقتيض التخيري بني هذه اخلصال الثالث،
ألن كلمة (أو) تقتيض التخيري.
( )6رشح السنة جـ 4ص.477

( )5رواه مسلم (.)5184

( )2رواه أبو داود ( ،)6117قال األلباين يف ضعيف أيب داود برقم ( )471لرواية «أو أطعم »...حسن ،لكن ذكر الزبيب منكر
واملحفوظ التمر كام يف أحاديث الباب .وكذا قال الصنعاين يف رشح العمدة جـ 2ص.264
( )4رشح العمدة جـ 2ص.262
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وقال الصنعاين  vيف تعليقه عىل هذا القول( :)1وقد مجع بني رواية التخيري ولتعني ابن
عبدالرب أن فيه اإلشارة إىل ترجيح الرتتيب ال إجيابه ،وقال النووي  :vبل املراد أنه استخربه
هل معه هدي أوالً فإن كان واحده ،وإن مل جيده أخربه أنه خمري.
وأقرب األقوال فيه القول بأن  أفتاه أوالً إجتهاد ًا منه فعني النسك ثم أتى التخيري من
عند اهلل تعاىل يف اآلية.
قال ابن حزم  :)2( vومن احتاج إىل حلق الرأس وهو حمرم ملرض أو صداع أو لقمل أو
جلرح به أو نحو ذلك مما يؤذيه فليحلقه وعليه أحد ثالثة أشياء ،وهو خمري يف هأُّيا شاء البد له
من أحدها ،فإن حلق رأسه لغري رضورة أو حلق بعض رأسه دون بعض عامد ًا عامل ًا أن ذلك ال
جيوز بطل حجه .وال يشء يف ذلك ألن اهلل تعاىل مل يوجب الكفارة إال عىل من حلق رأسه
ملرض أو أذى به فقط ،وال جيوز أن يوجب فيه فدية أو غرامة أو صيام ،فهو رشع يف الدين مامل
يأذن به اهلل تعاىل .وأما من قطع من شعر رأسه ما ال يسمى بذلك حالق ًا بعض رأسه فإنه مل
يعيص وال أتى منكر ًا ألن اهلل مل ينه املحرم إال عن حلق رأسه ،قال أبو حنيفة  :vإن حلق
رأسه أقل من الربع لرضورة فعليه صدقة ماتيرس فان حلق ربع رأسه فهو خمري بني نسك ما
شاء ،وقال أبو يوسف بنصف الرأس ،وعن حممد بن احلسن بحلق عرش رأسه ،قالوا كلهم:
فإن حلق رأسه لغري رضورة فعليه دم الجيزئه بدله صيام وال إطعام ،وقال الطحاوي :ليس يف
حلق بعض الرأس يشء.
قال أبو حممد :وهذه وساوس واستهزاء وشبيه باهلزل ،ونعوذ باهلل من البالء.

( )6العدة جـ 2ص.261
( )5املحىل جـ  2ص.558
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.........................................................................................
وقال مالك  :vأن حلق أو نتف شعرات ناسي ًا أو جاه ً
ال أو عامد ًا فيطعم شيئ ًا من طعام
فإن حلق أو نتف مايكون فيه إماطة األذى فعليه الفدية املذكورة يف حديث كعب .وهذا قول
ال دليل عىل صحته.
وقال الشافعي  :vإن يف نتف شعرة أو حلقها عامد ًا أو ناسي ًا ُمد ويف الشعرتني كذلك
مد ان يف الثالث فصاعدا كذلك دم فإن حلق رأسه بنورة فهو حالق يف اللغة ففيه ما فيه يف
احلالق من كل ماذكرنا بأي يشء حلقه .فإن نتفه فال يشء يف ذلك ألنه مل حيلقه النتف غري احللق
[ﰖ ﰗ ﰘ ﰙ].
وقال ابن رشد  :)1( vواختلفوا فيمن أماطه بغري رضورة فقال مالك عليه فدية
املنصوص عليها.
وقال الشافعي وأبو حنيفة :أن حلق دون رضورة فإنام عليه دم فقط ،فقال مالك :العامد يف
ذلك والنايس واحد وهو قول أبو حنيفة والثوري والليث وقال الشافعي يف أحد قوليه وأهل
الظاهر ال فدية عىل النايس ،واختلفوا فيمن نتف من رأسه الشعرة والشعرتني أو من حليته،
فقال مالك :ليس عليه يشء إال أن يكون أماط به أذى فعليه الفدية ،وقال احلسن :يف الشعرة
مد والشعرتني مد ان والثالث دم وبه قال الشافعي وأبو ثور ،واختلفوا يف حلق الشعر من سائر
اجلسد فاجلمهور عىل أن فيه فدية وقال داود ال فدية فيه.
وقال الشيخ العثيمني  :)2( vفإذا استدللنا باآلية فهو استدالل عىل حلق الشعر الرأس
باللـفـظ وعىل بـقـية الشعر بالـقيـاس فالـعـلة الـرتفة هي إسقاط شعرية من شعائر الـنسك وهذا

( )6بداية املجتهد جـ  6ص.144
( )5الرشح املمتع جـ 8ص.627
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التعليل عند التأمل أقرب من التعليل بأنه ألجل الرتفة وعىل هذا الرأي ال حيرم إال حلق الرأس
فقط وقالوا أيض ًا :األصل احلل فيام يأخذه اإلنسان من الشعور فال نمنع إنساناً يأخذ شيئ ًا من
شعوره إال بدليل وهذا هو األقرب ،ولكن البحث النظري له حال والتطبيق العميل له حال
أخرى ،ولو أن اإلنسان جتنب األخذ من شعوره كشاربه وأبطه وعانته إحتياط ًا لكان هذا جيد ًا
لكن أن نلزمه ونأثمه إذا أخذ مع عدم وجود الدليل الرافع لإلباحة فهذا فيه نظر ،والقول إذا
حلق مابه إماطة األذى فعليه دم -وأقرب األقوال إىل ظاهر القرآن إذا حلق ما به إماطة
األذى -أي يكون ظاهر ًا عىل كل الرأس وهو مذهب مالك أي :إذا حلق حلق ًا يكاد يكون
كام ً
ال يسلم به الرأس من األذى والدليل:
 [ -1ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ] فهو الحيلق إذا كان به أذى من رأسه إال ما
يامط به األذى فعليه دم.
 -2أن النبي « :احتجم وهو حمرم يف رأسه»(.)1
واحلج امة يف الرأس من رضورهتا أن حيلق الشعر من مكان املحاجم وال يمكن سوى ذلك
ومل ينقل عن النبي  أنه افتدى ،وعىل هذا فنقول من حلق ثالث شعرات أو أربع ًا أو مخساً
أو عرشين فليس عليه دم وال يسمى حلق ًا ،وهل حيل له ذلك؟ ال حيل ألن لدينا قاعدة (إمتثال
األمر اليتم إال بفعل مجيعه ،وامتثال النهي اليتم إال برتك مجيعه).
قال ابن تيمية  :)2( vوله أن حيك بدنه إذا حكه وحيتجم يف رأسه وغري رأسه وإن احتاج
أن حيلق شعر ًا لذلك جاز وثبت أن النبي  احتجم يف وسط رأسه وهو حمرم وال يمكن ذلك

( )6رواه البخاري ( ،)6122ومسلم (.)6575
( )5جمموع الفتاوى جـ 51ص.12
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إال مع حلق بعض الشعر ،وكذلك إذا اغتسل وسقط يشء من شعره بذلك مل يرضه وإن تيقن
أنه انقطع بالغسل.
وهذا ما أكد عليه األلباين يف حجة النبي(  )1ونقل قول ابن تيمية وابن حزم عليه.
قال الشنقيطي  :)2( vإن مجيع الروايات املرصحة (بأن النبي  احتجم يف رأسه) ومل
يرد يف يشء منها أنه افتدي إلزالة ذلك الشعر من أجل احلجامة ،ولو وجبت عليه يف ذلك
فدية لبينها للناس ألن تأخري البيان عن وقت احلاجة الجيوز .واآلية الينهض كل النهوض ألن
اآلية واردة يف حلق مجيع الرأس ال يف حلق بعضه وقد قدمنا أن حلق بعضه ليس فيه نص
رصيح ،ولذلك اختلف العلامء فيه وهذا اإلختالف يدل عىل عدم النص الرصيح يف حلق
بعض الرأس فال تتعني داللة اآلية عىل لزوم الفدية يف من أزال شعر ًا قلي ً
ال ألجل متكن آلة
احلجامة من موضع الوجع واهلل أعلم.
واحلاصل :إن أكثر أهل العلم منهم األئمة األربعة عىل أنه إن حلق الشعر ألجل متكن آلة
احلجامة لزمته الفدية ،وإن عدم لز ومها عندنا له وجه من النظر قوي .وأما احلك فإن كان يف
موضع الشعر فيه الينبغي أن خيتلف يف جوازه ،وإن كان يف موضع فيه شعر كالرأس ،وكان
برفق بحيث الحيصل به نتف بعض الشعر فكذلك وإن كان بقوة بحيث حيصل به نتف بعض
الشعر فالظاهر أنه الجيوز وهذا هو الصواب إن شاء اهلل يف مسألة احلك ومل أعلم يف ذلك بيشء
مرفوع إىل النبي  وإنام يف بعض اآلثار عن الصحابة ومل ير ابن عمر وعائشة باحلك بأس ًا.

( )6حجة النبي  ص.58
( )5أضواء البيان جـ 2ص.252
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وقال الشنقيطي  :)1( vواعلم أن ما جاء يف بعض الروايات أن النسك املذكور يف اآلية
البقرة()2معارضتها بام هو صحيح ثابت من أن النسك املذكور يف اآلية شاة كام عند سعيد بن
منصور عن أيب هريرة« :أن كعب بن عجرة ذبح شاة ألذى كان أصابه وهذا أصوب» .فهي ال
تعارض الروايات الصحيحة الدالة عىل (شاة) والتطوع بالبقرة تطوع بأكثر من الالزم وال
مانع والعلم عند اهلل تعاىل .وال خالف بني أهل العم أن صيام الفدية له أن يصومه حيث شاء.
واألظهر عندي يف النسك والصدقة أيض ًا أن له أن يفعلها حيث شاء ألن فدية األذى أشبه
بالكفارة منها باهلدي وألن اهلل مل يذكر للفدية حم ً
ال معين ًا ،ومل يذكره النبي  وسامها نسك ًا ومل
يسمها هدي ًا ،والظاهر أنه المانع من أن ينوي بالنسك املذكور اهلدي فيجري عليه حكم اهلدي
فال يصح يف غري احلرم إال أنه الجيوز له األكل منه ألنه يف حكم الكفارة كام قال ُه علامء املالكية
وعند احلنفية ومن وافقهم خيتص النسك املذكور باحلرم والعلم عند اهلل تعاىل.
وأما كان الذي حلقه بعض شعر رأسه أو شعر جسده أو بعضه فليس يف ذلك نص رصيح
من كتاب وال سنة وإمجاع وألن اهلل تعاىل إنام ذكر يف أية الفدية حلق الرأس وظاهرها حلق
مجيعه البعضه والعلامء خمتلفون يف ذلك ومل يظهر لنا يف مستندات أقواهلم ما فيه مقنع جيب
الرجوع إليه والعلم عند اهلل تعاىل.
فذهب مالك وأصحابه ما تلزم به فدية أن حيصل له بذلك ترفه وأن يزل عنه به أذى وأما
حلق الـقليل الحيصل به ترفة وال إماطة أذى فـيلزم فيه الـتصدق بحـفنة وكذلك عندهم الـظفر

( )6أضواء البيان جـ 2ص.586
( )5يف رواية أيب داود برقم ( )6129لفظه «فأمره النبي  أن ُّيدي هدي ًا بقرة» ضعفه األلباين يف ضعيف أيب داود برقم ()472
وقال( :ضعيف وقوله – بقرة – منكر).
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أو أظفاره ............................................................................
الواحد ال إلماطة أذى.
وإذا علمت أقوال األئمة رمحهم اهلل يف شعر اجلسد فاعلم أين ال أعلم ليشء منها مستند ًا من
نص كتاب أو سنة ،واألظهر أهنم قاسوا شعر اجل سد عىل شعر الرأس بجامع أن الكل قد
حيصل بحلقة الرتفة والتنظيف ،والظاهر أن اجتهادهم يف حلق بعض شعر الرأس يشبه بعض
أنواع حتقيق املناط والعلم عند اهلل تعاىل.
قوله « :أو أظفاره ».
قال ابن رشد  )1( vواجلمهور عىل أن كل ما منعه املحرم من لباس الثياب املخيطة وحلق
الرأس وقص األظفار أنه إذا ا ستباحه فعليه الفدية ومل يفرقوا بني الرضر وغريه يف هذه األشياء
وكذلك إستعامل الطيب ،وقال قوم :ليس يف قص اإلظفار يشء ،وقال قوم :فيه دم ،وحكى
ابن املنذر أن منع املحرم من قص األظفار إمجاع.
واختلفوا فيمن أخذ بعض أظفاره ،فقال الشافعي وأبو ثور :إن أخذ ظفر ًا واحد ًا أطعم
مسكين ًا واحد ًا ،وإن أخذ ظفرين أطعم مسكينني وإن أخذ ثالث ًا فعليه دم مقام واحد ،وقال أبو
حنيفة يف أحد أقواله :اليشء عليه حتى يقصها كلها.
وقال ابن تيمية  :)2( vومما ينهى عنه املحرم أن يتطيب بعد اإلحرام يف بدنه أو ثيابه أو
يتعمد لشم الطيب وأما الدهن يف رأسه أو بدنه بالزيت والسمن ونحوه إذا مل يكن فيه طيب
ففيه نزاع مشهور وتركه أوىل ،وال يقلم أظفاره وال يقطع شعره.

( )6البداية جـ 6ص .142
( )5جمموع الفتاوى جـ 51ص.12
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قال ابن حزم  :)1( vوقال أبو حنيفة :إن قلم املحرم أظفار أربع أصابع من كل يد من
يديه ومن كل رجل من رجليه فعليه إطعام ما شاء ،فإن قلم أظفار كف واحدة فقط أو رجل
واحدة فقط فعليه دم.
وقال حممد ابن احلسن :إن قلم مخسة أظفار من يد واحدة أو من رجل واحدة أو من يدين
أو من يديه فعليه دم .وقال أبو يوسف كقول أيب حنيفة ،وقال الطحاوي ال يشء عليه حتى
يقلم مجيع أظفار يديه ورجليه فتجب عليه الفدية ،وقال مالك :من قلم من أظفار ما يميط به
عن نفسه أذى فالغدية ،وقال الشافعي :من قلم ظفر ًا واحد ًا فليطعم مد ًا.
فأ عجبوا هلذه األقوال الشنيعة التي الحظ هلا يف يشء من وجوه الصواب وال نعلم أحد ًا
قاهلا قبلهم ،وقد ذكرنا عن ابن عباس ال بأس عىل املحرم إذا انكرس ظفره أن يطرحه عنه وأن
يميط عن نفسه األذى.
وهو قول عكرمة والنخعي وجماهد وابن جبري وابن املسيب ومحاد ليس منهم أحد جعل يف
ذلك شيئ ًا.
وعن عطاء :إن قص أظفاره ألذى به فال يشء عليه فإن قصها لغري أذى فعليه دم وعن
احلسن مثل ذلك وال خمالف إلبن عباس يف هذا يعرف من الصحابة ويلزم من رأى يف إماطة
األذى الدم أن يقول بقول الشعبي يف إجياب إماطة األذى بقلع الرضس ونعم ويف البول ويف
الغائط ألن كل ذلك إماطة األذى.
وقال ابن املنذر  :)2( vوأمجعوا عىل أن املحرم ممنوع من أخذ الشعر وتقليم األظفار.

( )6املحىل يف جـ  2ص.517
( )5اإلمجاع ص.49
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قال الشيخ العثيمني  :)1( vتقليم األظفار مل يرد فيه نص ال قرآين وال نبوي لكنهم قاسوه
عىل حلق الشعر بجامع الرتفه ،لكن نقل بعض العلامء اإلمجاع عىل أنه من املحظورات فإن
صح هذا اإلمجاع فال عذر يف خمالفته بل ليتبع ،وتقليم األظفار يشمل بأي يشء كان بالتقليم أو
بالقص أو بغري ذلك أو باخللع ويشمل أظفار اليد والرجل.
وقال الشنقيطي  :)2( vوقد اختلف أهل العلم يف ذلك فالصحيح من مذهب مالك :أنه
إن قلم ظفرين فصاعدا لزمته فدية مطلق ًا ،وإن قلم ظفر ًا واحد ًا إلماطة أذى عنه لزمته الفدية،
وإن قلمه إلماطة أذى لزمه إطعام حفنة بيد واحدة ،وال ينبغي أن خيتلف يف أن الظفر إذا انكرس
جاز أخذه وال يشء فيه ألنه بعد الكرس ال ينمو كحطب شجر احلرم واهلل أعلم.
ومذهب الشافعية :أن حكم األظفار كحكم شعر ،وقال ابن قدامة يف املغني:قال ابن املنذر:
أمجع أهل العلم عىل أن املحرم ممنوع من أخذ أظفاره وعليه الفدية بأخذها يف قول أكثرهم.
وإذا عرفت مذاهب األئمة يف حكم قص املحرم أظفاره وما يلزمه فاعلم أين ال أعلم
ألقواهلم مستند ًا من النصوص إال ما ذكرنا عن ابن املنذر ،إما لزوم الفدية فلم يدع فيه إمجاع ًا
وإال ما جاء عن جاء عن بعض السلف من الصحابة والتابعني من تفسري آية احلج فإنه يدل عىل
منع املحرم من أخذ أظفاره كمنعه من حلق شعره حتى يبلع اهلدي حمله ،واآلية املذكور هي
قوله تعاىل [ﮬ ﮭ ﮮ] [احلج .]59 :
وقال السيوطي يف " الدر املنثور " :أخرج ابن جرير وابن أيب حاتم عن ابن عباس يف قوله
[ﮬ ﮭ ﮮ] قــال :يعني (بالــتـفث وضع إحـرامهم من حـلـق الـرأس ولبس ثـيبا
( )6الرشح املمتع جـ 8ص.622
( )5أضواء البيان جـ 2ص.582
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وقص األظفار).
وعن ابن أيب شيبة عن حممد بن كعب قال :التفث حلق العانة ونتف اإلبط واألخذ من
الشارب وتقليم األظفار ،ونحو هذا كثري يف كالم املفرسين وإن فرس بعضهم بغريه.
وعىل التفسري املذكور فاآلية تدل عىل أن األظفار كالشعر بالنسبة إىل املحرم وال سي ًام أهنا
معطوفة بثم عىل نحر اهلدايا [ﮢ ﮣ ﮤ  ...ﮬ ﮭ ﮮ] فدل عىل أن
احللق وقص األظفار ونحو ذلك ينبغي أن يكون بعد النحر مكا ،قال تعاىل [ﯞ ﯟ ﯠ
ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ] وقد بني النبي  أن من حلق قبل أن ينحر ال يشء عليه.
ويؤيد التفسري كالم أهل اللغة :قال اجلوهري يف صحاحه التفث :يف املناسك ما كان من
نحو قص األظفار والشارب وحلق الرأس والعانة.
وقال صاحب القاموس :التفث :حمركة يف املناسك الشعث وما كان من نحو قص األظفار
والشارب وحلق العانة وغري ذلك.
وقال صاحب اللسان :التفث :الشعر وقص الظفار.
وقال صاحب العني :التفث :هو الرمي واحللق والتقصري والذبح وقص األظفار و
الشارب واألبط ،وذكر الزجاج والفراء نحوه ،وهذه صورة إلقاء التفث لغة.
قال الشيخ ابن باز  :)1( vمن أخذ من شعره أو ظفره ناسي ًا فال إثم عليه وال فدية وهكذا
تطيب أو غطى رأسه أو لبس خميط ًا ناسي ًا فإن اهلل رفع املؤاخذة عىل ذلك.

( )6فتاوى إسالمية جـ 5ص.681
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أو تطيب............................................................................. ،
قوله « :أو تطيب ».
عن عائشة  dقالت« :كنت أطيب رسول اهلل  إلحرامه قبل أن حيرم وحلله قبل أن
يطوف بالبيت»(.)1
ورواية ابن عمر ريض اهلل عنهام قال رسول اهلل « :ال يلبس املحرم ...وال ثوب ًا مسه

ورس وال زعفران»(.)2
وعن ابن عباس  أن رج ً
ال وقصه بعريه ونحن مع رسول اهلل  وهو حمرم فقال النبي
« :اغسلوه بامء وسدر وكفنوه يف ثوبني وال متسوه طيب ًا وال ختمروا رأسه فإن اهلل يبعثه يوم
القيامة ملبي ًا»( ،)3ويف رواية النسائي( « :)4اغسلوا املحرم يف ثوبيه للذين أحرم فيهام وأغسلوه بامء
وسدر».

قال النووي v

()5

حلديث عائشة  :dفيه داللة عىل استحباب الطيب عند إرادة

اإلحرام وأنه ال بأس بإستدامته بعد اإلحرام وإنام حيرم ابتداؤه يف اإلحرام وهذا مذهبنا وبه
خالئق من الصحابة والتابعني ومجاهري املحدثني والفقهاء .ففيه داللة إلستباحة الطيب بعد
رمي مجرة العقبة واحللق وقبل الطواف وهذا مذهب الشافعي والعلامء كافة.
وقال الشوكاين  :)6( vقال ابن املنذر :وأمجعوا عىل أن الطيب ال جيوب إستعامله يف بدنه.
وقــال( :)7إن حتريم الـطيب عىل من قد صار حمرم ًا جممع عليه واألحاديث القاضية بتحريمه
( )6رواه البخاري ( ،)6229ومسلم ( ،)5161وأبو داود ( ،)6842وابن ماجه ( ،)2745والنسائي (.)5114
( )5رواه البخاري ( ،)6245ومسلم ( ،)6688/6وأبو داود ( ،)6154والرتمذي ( ،)122وابن ماجه (.)5959
( )2رواه البخاري ( ،)6518ومسلم (. )5112
( )4يف اإلرواء جـ 4ص.698

( )2رشح مسلم جـ  1ص .221

( )1نيل األوطار جـ 2ص.222

( )8سيل اجلرار جـ 5ص.622
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عليه كثرية ثابتة يف الصحيحني وليس اخلالف إال من استمرار املحرم عىل طيب كان قد تطيب
به قبل أن حيرم ثم مل يغسله عنه عند اإلحرام.
وقال ابن رشد  :)1( vأن العلامء أمجعوا عىل أن الطيب كله حيرم عىل املحرم باحلج
والعمرة يف حال إحرامه وا ختلفوا ملا يبقى من أثره عليه بعد اإلحرام فكرهه قوم وأجازه
آخرون وممن كرهه مالك ،واحلجة ملالك من جهة األثر حديث صفوان« :أن رج ً
ال جاء إىل
بج َّبة مضمخة بطيب ...إما الطيب الذي بك فاغسله عنك ثالث مرات وأما اجلبة
النبي ُ 
فأنزعها»(.)2
وقال البغوي  :)3( vوإن استدامته بعد اإلحرام اليوجب الفدية وهو مذهب أكثر
الصحابة ،وقال أبو حنيفة :إن تطيب بام يبقى أثره بعد اإلحرام عليه الفدية كام لو استدام ولبس
املحيط واحلديث حجة عىل من كره ذلك وليس كاللبس.
قال الشنقيطي  :)4( vإن األئمة الثالثة مالك ًا والشافعي وأمحد الفرق عندهم بني أن
يطيب جسده كله أو عضو ًا منه أو أقل من عضو فكل ذلك عندهم إن فعله قصد ًا يأثم به
وتلزمه ،وقال أبو حنيفة  :vالجتب عليه الفدية إال إذا طيب عضوا كام ً
ال ،وإن كان يف
جملسني خمتلفني فعليه دم لكل واحد.
وأما مذهب مالك يف الطيب للمحرم فحاصله :إن الطيب عندهم نوعان :مذكر ومؤنث،
أما املذكـر فهو ما يـظهر رحيه وخيفى أثره ،كالـرحيان الـياسمني والـورد والـبنفسج ،وإما املـؤنث
( )6بداية املجتهد جـ 6ص.218
( )5رواه البخاري ( ،)4912ومسلم ( ،)6617/1وأبو داود (.)6169
( )2رشح السنة جـ 4ص.529
( )4أضواء البيان جـ 2ص.511
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فهو ما يظهر رحيه ويبقى أثره ،كاملسك والورس والزعفران والكافور العنرب والعود ،فإما
املذكر فيكره شمه والتطيب به وال فدية يف مسه والتطيب به ولو غسل يديه بامء الورد فال فدية
عليه عندهم يف ذلك ألنه من الطيب املذكر ،وأما املؤنث الطيب فإن التطيب به عندهم حرام
وفيه الفدية ،ومعنى التطيب بالطيب عندهم إلصاقه بالثوب أو باليد.
فإن علق به ريح الطيب دون عينه بجلوسه يف حانوت عطار فال فدية عليه مع كراهة متاديه
يف حانوت العطار.
وحاصل مذهب اإلمام أمحد يف هذه املسألة:
 -1ما ال ينبت للطيب وال يتخذ منه كنبات الصحراء من كالشيح والقيصوم والفواكه كلها
من األترج وما ينبته اآلدميون لغري قصد الطيب كاحلناء والعصفور وهذا النوع مباح شمه وال
فدية منه.
 -2ما ينبته اآلدميون للطيب وال يتخذ منه طيب كالرحيان والنرجس منها وجهان.
 -3وهو ما ينبت للطيب ويتخذ منه طيب كالورد والبنفسج والياسمني ،وهذا النوع إذا
استعمله وشمه ففيه الفدية ،ومذهب الشايف أن حيرم عىل الرجل واملرأة استعامل الطيب وال
فرق عنده بني القليل والكثري واستعامل الطيب عنده هو أن يلصق الطيب ببدنه أو ملبوسة عىل
الوجه املعتاد يف ذلك الطيب ،وحمل وجوب الفدية استعامله عامد ًا.
قلت :لزوم الفدية لألخشم الذي الجيد ريح الطيب إذا استعمل الطيب مبني عىل قاعدة
هي :أن املعلل باملظان اليتخلف حكمته ألن مناط احلكم مظنة وجود حكمة العلة فلو ختلفت
يف صورة مل يمنع ذلك من لزوم احلكم.
واعلم :أهنم جممعـون عىل منع الـطـيب للمحرم يف اجلملة إال أهنم اخـتلفوا يف أشيـاء كـثرية
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اختالف ًا من نوع اإلختالف يف حتقيق املناط كالرحيان والياسمني فمناط حتريمها كوهنام طيباً
فيخالفه اآلخر ،مناط التحريم ليس موجود ًا ألهنا اليتخذ منهام الطيب فليسا بطيب.
واعلم :أهنم متفقون عىل لزوم الفدية يف استعامل الطيب وال دليل من كتاب وال سنة عىل
أن من ا ستعمل الطيب وهو حمرم يلزمه الفدية ولكنهم قاسوا الطيب عىل حلق الرأس
املنصوص عىل الفدية فيه إن وقع لعذر يف آية ،وأظهر أقوال أهل العلم أن الفدية الالزمة كفدية
األذى وهي عىل التخيري ،فتحصيل أن مذاهب األئمة األربعة متفقون عىل أن فدية الطيب
وتغطية الرأس واللبس وتقليم األظفار كفدية حلق الرأس املنصوص عليه ،وقد بينا أنه مقتىض
األصول لوجوب اتفاق األصل والفرع يف احلكم والعلم عند اهلل تعاىل.
وقال :العصفر كثرة من قال من أهل العلم بأنه ليس بطيب وأنه ال بأس بلبس املحرم له
وقد قدمنا حديث أيب داود املرصح بأنه ال بأس بلبس النساء له وهن حمرمات ،والظاهر
بحسب الدليل أن املعصفر الجيوز لبسه وإن جوزه كثري من أجالء العلامء من الصحابة ومن
بعدهم ألن السنة الثابتة عن النبي  أحق باإلتباع.
وهبذا كله تعلم أن ال تحقيق منع لبس املعصفر وظاهر النصوص اإلطالق أي سواء كان يف
اإلحرام أو غريه كام رأيت ،ومجع بعض العلامء بني األحاديث التي ذكرناها يف صحيح مسلم
الدالة عىل منع لبس املعصفر مطلق ًا وبني حديث أيب داود الدال عىل إباحته للنساء يف اإلحرام
بأن األحاديث املنع أنام هي بالنسبة للرجال وحديث اجلواز بالنسبة إىل النساء فيكون ممنوع ًا
للرجال ،جائز ًا للنساء وتتفق األحاديث وممن اعتمد هذا اجلمع الرتمذي.
فأتضح أن الظاهر بحسب الدليل أن املعصفر الحيل لبسه للرجال وحيل للنساء ألن ظاهر
أحـاديث النهي عنه الـعموم وكونه من ثياب الـكـفار قرينة عىل الـتعميم إال أن أحـاديث الـنهي
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ختصص باألحاديث املتقدمة املرصحة بجوازه للنساء وكونه من ثياب الكفار ،الينايف أن ذلك
بالنسبة للرجال دون النساء كام يف الذهب والفضة والديباج واحلرير.
وال خيفى أن احلناء مل يثبت فيه يشء مرفوع و أكثر أنواع الطيب مل تثبت يف خصوصها
نصوص منها :الزعفران والورس واملسك وقدمنا أن الذي اختلف فيه أهل العلم من األنواع
هل هو طيب أو ليس بطيب إن ذلك من نوع اإلختالف يف حتقيق املناط والعلم عند اهلل تعاىل.
وقال الشيخ العثيمني  :)1( vمن املحظورات الطيب واحلكمة :أن الطيب يعطي اإلنسان
نشوة وربام حيرك شهوته ويلهب غريزته وحيصل بذلك فتنة له واهلل تعاىل يقول[ :ﭙ ﭚ ﭛ
ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ] ثم أنه قد ينسبه ما هو فيه من العبادة فلذلك هنى عنه .والطيب
هنا يشمل الطيب يف رأسه ويف حليته وصدره وظهره ويف أي مكان من بدنه ويف ثوبه أيض ًا.
أنه الحيرم شم الطيب لكن إن تلذذ به فحرام وهذا أقرب للصواب وأما شمه ليختربه هذا
البأس به ،ونحن نرى أن الذين يضعون الطيب يف احلجر السود قد أساؤوا إساءة بالغة ألهنم
سوف حيرمون الناس من اس تالم احلجر إذا أبيتم اجعلوه يف جوانب الكعبة اليمسح ،ألن من
قبل احلجر أو مسحه وأصابه طيب وقيل له :اغسله يكون فيه أذى شديد ًا عليه خصوص ًا مع
الزحام.
وقال الشيخ( :)2والقاعدة العامة يف هذا أن مجيع حمظورات اإلحرام إذا فعلها اإلنسان ناسي ًا
أو جاه ً
ال أو مكره ًا فال يشء عليه لقوله تعاىل [ﯥ ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ] فقال
اهلل تـعـاىل :قد فـعلت ،ولقوله تعاىل [ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ
( )6الرشح املمتع جـ 8ص.628
( )5فتاوى أركان اإلسالم ص  221سؤال رقم(.)496
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وال جيوز للذكر خاصة أن يلبس خميط ًا عىل مجلته ...................................
ﮰﮱ ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ] ولقوله تعاىل يف خصوص الصيد وهو من حمظورات
اإلحرام [ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ] وال فرق يف ذلك بني أن يكون حمطور اإلحرام من اللباس
والطيب ونحومها أو من قتل الصيد وحلق شعر الرأس ونحومها وإن كان بعض العلامء فرق
بني هذا وهذا ولكن الصحيح عدم التفريق ألن هذا من املحظور الذي يعذر فيه اإلنسان
باجلهل والنسيان واإلكراه.
ونقل البخاري معلق ًا فوق رقم ( )6148قول عطاء أنه يقول« :إذا تطيب أو لبس جاه ً
ال
أو ناسي ًا فال كفارة عليه».
مالحظة:
قال الشيخ ابن باز  :)1( vالجيوز له وهو حمرم أن يغسل يديه أو غريمها من جسمه
بصابون مصنوع بمسك أو نحوه من أنواع الطيب.
ولكن نقل سيد سابق( :)2عند الشافعية واحلنابلة جيوز أن يغتسل بصابون له رائحة ،وقال:
وجيوز استعامل الصابون وغريه من كل مايزيل األوساخ كاألشنان والسدر (ورق النبق)
واخلطيمي.
قوله « :وال جيوز للذكر خاصة أن يلبس خميطاً على مجلته ».
عن ابن عمر ريض اهلل عنهام قال :سئل رسول اهلل  ما يلبس املحرم؟ قال« :ال يلبس
املحرم القميص وال العاممة وال الربنس وال الرساويل وال ثوب ًا مسه ورس وال زعفران وال
اخلفني إال أال جيد نعلني فليقطعهام حتى يكونا أسفل من الكعبني»(.)3
( )6فتاوى اللجنة الدائمة رقم (.)2295

( )5فقه السنة جـ 6ص.411

( )2رواه البخاري ( ،)6245ومسلم ( ،)6688/6وأبو داود ( ،)6154والرتمذي (.)122
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يعني :عىل هيئته التي فصل وخيط عليها كالفانلة والرساويل واخلفني واجلوربني
إال أن ال جيد إزار ًا جاز له لبس الرساويل ،وكذا من مل جيد نعلني جاز له لبس
اخلفني من غري قطع؛ حلديث ابن عباس الثابت يف الصحيحني أن النبي  قال:
«من مل جيد نعلني؛ فليلبس اخلفني ومن مل جيد إزار ًا فليلبس الرساويل».
قوله « :يعين :على هيئته اليت فصل وخيط عليها كالفانلة والسراويل .» ...
عن ابن عباس قال :سمعت النبي  خيطب بعرفات «من مل جيد إزاراً فليلبس رساويل
ومن مل جيد نعلني فليلبس خفني»(.)1
حديث ابن عباس يف اإلرواء قال األلباين  vيف هامشه()2تنبيه :زاد النسائي يف آخر
احلديث «وليقطعهام أسفل من الكعبني» وقال ابن الرتكامين :وهذا إسناد جيد فيه أن اشرتاط
القطع مذكور يف حديث ابن عباس .قلت :لكن هذه الزيادة يف حديث ابن عباس شاذة بال
ريب «وليقطعهام» دليل قاطع عىل وهم من زادها يف حديثه وللحديث شاهد من حديث جابر
مرفوع ًا بلفظ «من مل جيد نعلني فليلبس خفني ومن مل جيد إزار ًا فليلبس رساويل»(.)3
قال الشوكاين  :)4( vواشرتط اجلمهور قطع اخلف وفتق الرساويل ويلزمه الفدية عندهم
إذا لبس شيئ ًا منهام عىل حاله فيحمل املطلق عىل املقيد ،واحلق أنه التعارض إلمكان اجلمع
بينهام بحمل املطلق عىل املقيد.
وقــال الـنووي  :)5( vفـقال أمحد جيوز لبس اخلفني بحاهلام وال جيب قطعهام ،وقال مالك
( )6رواه البخاري ( ،)6146ومسلم ( ،)6681/4وأبو داود ( ،)6159والرتمذي ( ،)124وابن ماجه (.)5926
( )5اإلرواء ( )6762جـ 4ص.694
( )2أخرجه مسلم وأبو نعيم والطحاوي والبيهقي وأمحد (.)252/2
( )4نيل األوطار جـ 2ص.241
( )2رشح مسلم جـ 1ص .262
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وأبو حنيفة والشافعي ومجاهري العلامء :الجيوز لبسهام إال بعد قطعهام أسفل من الكعبني ،ثم
اختلف العلامء يف البس اخلفني لعدم النعلني هل عليه فدية أم ال؟ فقال مالك والشافعي ومن
وافقهام :ال يشء عليه ألنه لو وجبت فدية لبينها  ،وقال أبو حنيفة وأصحابه :عليه الفدية
كام إذا احتاج إىل ح لق الرأس حيلقه ويفدي واهلل أعلم.
قال ابن القيم  vيف الزاد :أنه  رخص يف لبس اخلفني عند عدم النعلني ومل يذكر
الفدية ورخص يف حلق الرأس مع فدية وكالمها حمظور بدون العذر والفرق بينهام أن أذى
الرأس رضورة خاصة التعم فهي رفاهية للحاجة و أما لبس اخلفني عند عدم النعلني فبدل
يقوم مقام املبدل واملبدل هو النعل الفدية فال فدية يف بدله وحلق الرأس فليس ببدل ،ومن
اشرتط القطع يف اخلف خالف القياس مع خمالفته النص املطلق باجلواز.
وأيد هذا القول الصنعاين يف سبل السالم( )1وشيخ اإلسالم ابن تيمية(.)2
وقال األلباين  :)3( vفليلبس اإلزار والرداء ونحومها والنعلني ومها كل مايلبس عىل
الرجلني لوقايتهام مما اليسرت الكعبني.

ونقل الصنعاين v

()4

أقواالً عن ابن تيمية رمحه اهلل :قال ابن تيمية إذا كان كذلك

فحديث ابن عباس املتأخر فإما أن يبنى عىل حديث ابن عمر ويقيد به أو يكون ناسخ ًا له أو
يكون النبي  أوالً أمرهم بقطعها ثم رخص هلم من لبسهام مطلق ًا من غري قطع وهذا هو
الذي جيب محل احلديث عليه.
( )6جـ 5ص .944
( )5جمموع الفتاوى جـ 51ص .16
( )2رسالة مناسك احلج والعمرة ص.56
( )4العدة يف رشح العمدة جـ 2ص.595
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.........................................................................................
ورواية عن نافع قال وجد ابن عمر القر وهو حمرم فقال« :ألق عيل ثوب ًا فألقيت عليه برنس ًا
فأخره وقال :تلقي عيل ثوب ًا قد هنى رسول اهلل  أن يلبسه املحرم» قلت :أي األلباين :إسناده
صحيح(.)1
قال ابن تيمية  :)2( vجيوز أن يلبس كل ما كان من جنس اإلزار والرداء فله أن يلتحف
بالقباء واجلبة والقميص ويتغطى به باتفاق األئمة عرض ًا ويلبسه مقلوب ًا وجيعل أسفله أعاله
ويتغطى باللحاف وغريه ولكن ال يغطى رأسه إال حلاجة ،فله أن يلبس اخلف وال يقطعه
وكذلك إذا مل جيد إزار ًا فإنه يلبس الرساويل وال يفتقه ،هذا أصح قويل العلامء ألن النبي 
رخص يف البدل يف عرفات كام رواه ابن عمر.
وأورد البخاري يف صحيحه معلق ًا فوق رقم( )6228قول عائشة ريض اهلل عنهام قال...« :
ومل تر عائشة بالتهبان( )3بأس ًا للذين يرحلون َه ْو َد َجها .
وقال احلافظ  vيف رشحه( :)4وقد وصل أثر عائشة سعيد بن منصور أهنا حجت ومعها
غلامن هلا وكانوا إذا شدوا رحلها يبدو منهم اليشء فأمرهتم أن يـتخذوا التبابني فيلبسوهنا وهم
حمرمون وأخرجه من وجه آخر خمترص ًا بلفظ « يشدون هودجها» ويف هذا ر َّد عىل ابن التني يف
قوله ( أرادت النساء ألهنن يلبسن املخيط بخالف الرجال وكأن هذا رأي رأته عائشة وإال
فاألكثر عىل أنه ال فرق بني التبان والرساويل يف منعه للمحرم).

( )6اإلرواء جـ 4ص.695
( )5جمموع الفتاوى جـ 51ص.15
( )2التٌّبان :شبه الرساويل يلبسه املالحون قصري يسرت العورة املغلظة فقط.
( )4فتح الباري جـ 2ص.278
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وقال البغوي  :)1( vقال نافع :مل يكن ابن عمر عقد الثوب عليه إنام غرز طرفيه عىل
إزاره(.)2
وسئل رجل ابن عمر :أخالف بني طريف ثويب من ورائي ثم أعقده وأنا حمرم ،فقال :التعقد
شيئ ًا( )3ومل تر عائشة بالتبان بأس ًا.
وقال ابن تيمية  :)4( vوال يلبس ما كان يف معنى الرساويل كالتبان ونحوه وله أن يعقد
ما حيتاج إىل عقده كاإلزار ومهيان النفقة والرداء ال حيتاج إىل عقده فال يعقده فإن احتاج إىل
عقده ففيه نزاع واألشبه جوازه حينئذ وهل املنع من عقد منع كراهة أو حتريم فيه نزاع وليس
عىل حتريم ذلك دليل إال ما نقل عن ابن عمر أنه كره عقد الرداء.
وقال( :)5وكذلك التبان أبلغ من الرساويل.
وقال الشيخ العثيمني  :)6( vوالرساويل :يلحق به التبان ،والتبان عبارة عن رساويل
قصرية األكامم ،أي :ال تصل إال إىل نصف الفخذ ألن يف الواقع رساويل لكن كمه قصري وألهنا
تلبس عادة كام يلبس الرساويل.

( )6رشح السنة جـ  4ص 285حتت رقم (.)6981
( )5مسند الشافعي (.)241
( )2مسند الشافعي (.)248
( )4جمموع الفتاوى جـ 51ص.15
( )2جمموع الفتاوى جـ 56ص.661
( )1الرشح املمتع جـ 8ص.627
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وأما ما ورد يف حديث ابن عمر من األمر بقطع اخلفني إذا احتاج إىل لبسهام لفقد
النعلني فهو منسوخ؛ ألن النبي  أمر بذلك يف املدينة ملا سئل عام يلبس املحرم
من الثياب ثم ملا خطب الناس بعرفات َأذ َن يف لبس اخلفني عند فقد النعلني ومل
يأمر بقطعهام ،وقد حرض هذه اخلطبة من مل يسمع جوابه يف املدينة ،وتأخري البيان
عن وقت احلاجة غري جائز كام قد علم يف علمي أصول احلديث والفقه فثبت بذلك
نسخ األمر بالقطع ولو كان ذلك واجب ًا لبينه  واهلل أعلم.
وجيوز للمحرم لبس اخلفاف التي ساقها دون الكعبني؛ لكوهنا من جنس
النعلني....................................................................... ،
قوله « :وأما ما ورد يف حديث ابن عمر من األمر بقطع اخلفني إذا احتاج إىل لبسهما
لفقد النعلني فهو منسوخ .»...
قال الشيخ العثيمني  :)1( vهل حيرم عليها اجلوارب؟ اجلواب :ال ،فاجلوارب حرام عىل
الرجال ،وهل حيرم عىل الرجل القفازان؟ نعم حيرم عليه القفازان وبعضهم حكى يف ذلك
اإلمجاع

()2

ألنه ليس من عادة الرجال أن يلبسوا القفازين ،وهلذا قال يف املرأة «وال تلبس

القفازين» .وإذا أراد خلع القميص أن خيلعه من أسفل أن أتسع اجليب وإال شقه وال يمكن أن
خيلعه من فوق ولكن هذا القول ضعيف ،فالصواب :أنه خيلعه خلع ًا عادي ًا وال حيتاج إىل أن
يشقه وال أن ينزله من أسفل .ونقل البخاري قول عائشة أهنا مل تر بأس ًا ،واخلف للمرأة فوق
رقم (.)6242

( )6الرشح املمتع جـ 8ص.624
( )5قال الشنقيطي يف األضواء جـ 2ص :516أما لبس الرجل القفازين فلم خيالف يف منعه أحد.
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وقال الشوكاين  :)1( vوقد استدل هبذا احلديث عىل أن املحرم ينزع ما عليه من املخيط
من قميص أو غريه وال يلزمه عند اجلمهور متزيقه وال شقه ،وقال النخعي والشعبي :ال ينزعه
من قبل رأسه لئال يصري مغطي ًا لرأسه ،أخرجه ابن أيب شيبة عنها وعن عيل واحلسن وأيب قالبة
متضمح بطيب ..وأما اجلبة فأنزعها»(.)2
ورواية أيب داود املذكورة «رجل
ّ
قال الشيخ العثيمني  :)3( vالذي يظهر يل أنه اليلبس اخلفني إال عند احلاجة إما إذا مل
حيتاج فال حاجة كام يف وقتنا احلارض فال يلبس.
وقال ابن تيمية  :)4( vواألفضل أن حيرم يف نعلني أن تيرس له ،وهلذا كان الصحيح أنه
جيوز أن يلبس ما دون الكعبني مثل اخلف املكعب واجلمجم واملداس ونحو ذلك سواء كان
واجد ًا للنعلني أو فاقد ًا هلام.
وقال ابن رشد  :)5( vومجهور العلامء عىل إجازه لباس اخلفني ومقطوعني ملن مل جيد
النعلني ،واختلفوا فيمن لبسهام مقطوعني مع وجود النعلني ،فقال مالك :عليه الفدية ،وبه قال
أبو ثور وقال أبو حنيفة :ال فدية عليه ،والقوالن عن الشافعي.
وقال البغوي  :)6( vذهب قوم إىل وجوب الفدية ألنه مل يؤذن فيه إال عند عدم النعل،
وقال بعضهم ال يشء عليه ألنه يف معنى النعل.

( )6نيل األوطار جـ 2ص.249
( )5رواه البخاري ( ،)4912وأبو داود (.)6169
( )2الرشح املمتع جـ 8ص.649
( )4جمموع الفتاوى جـ 51ص.29
( )2البداية جـ 6ص.212

( )1رشح السنة جـ 4ص.282
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وجيوز له عقد اإلزار وربطه بخيط ونحوه لعدم الدليل املقتيض للمنع............. ،
وقال الشنقيطي  :)1( vوأظهر قويل أهل العلم عندي أن لبس اخلف املقطوع مع وجود
النعل تلزم به الفدية واهلل أعلم.
قوله « :وجيوز له عقد اإلزار وربطه خبيط وحنوه لعدم الدليل املقتضي للمنع ».
قال ابن حزم  :)2( vوللمحرم يعقد إزاره عليه ورداءه إن شاء ،عن عمرو بن دينار قلت
جلابر بن زيد أيب الشعثاء :ينحل إزاري يوم عرفة؟ قال :أعقده ،عن احلكم ابن عتيبة :إنه كان
ال يرى بأس ًا أن يتوشح املحرم بثوبه ويعقده عىل قفاه ،وعن احلسن البرصي :أنه مل ير بأس ًا أن
يعقد املحرم ثوبه عىل نفسه ،وعن ابن جبري :أنه أباح للمحرم ينكرس ظفره أن جيعل عليه مرارة
ومل يأمر يف ذلك بيشء ،عن إبراهيم وجماهد قاال :جيرب املحرم عظمه إذا انكرس وليس عليه يف
ذلك كفارة.
عن جماهد :إذا ا نكرست يد املحرم أو شج عصب عىل الشج والكرس وعقد عليه ومل جيعل
يف ذلك شيئ ًا ،وعن حممد بن عيل وسعيد بن املسيب :البأس أن يعقد املحرم عىل اجلرح
والقرحة.
قال الشنقيطي  :)3( vوجيوز عند الشافعية أن يعقد اإلزار ويشد عليه اخليطان وأن جيعل
له مثل احلج زة ويدخل فيها التكة ألن ذ لك من مصلحة اإلزار اليستمسك إال بنحو ذلك ،إما
عقد الرداء فهو حرام عندهم ،ووجه تفريقهم بني اإلزار والرداء إن اإلزار حيتاج إىل العقد
بخالف الرداء.

( )6أضواء البيان جـ 2ص.515
( )5املحىل جـ 8ص.592
( )2أضواء البيان جـ 2ص.516
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ومذهب اإلمام أمحد يف جواز عقد اإلزار ومنع عقد الرداء كمذهب الشافعي وجيوز عند
ال أو عاممة أو حب ً
اإلمام أمحد أن يشد يف وسطه مندي ً
ال ونحو ذلك إذا مل يعقده فإن عقده منع
ذلك عنده وإنام جيوز إذا أدخل بعض ذلك الذي شد عىل وسطه يف بعضه.
وقال يف املغني :قال أمحد يف حمرم :حزم عاممة عىل وسطه ال تعقدها ويدخل بعضها يف
بعض ثم قال :قال طاوس :رأيت ابن عمر يطوف بالبيت وعليه عاممة قد شدها عىل وسطه
فأدخلها هكذا أن مثل هذا جيوز عند املالكية لرضورة العمل خاصة.
وقال الشيخ العثيميني  :)1( vلو أن رج ً
ال عقد الرداء عىل صدره فليس حرام ًا ألن الرداء
وإن عقد ال خيرج عن كونه رداء ولو شبكه بمشبك ليس كلبس القميص بل هو رداء مشبك،
لكن بعض الناس توسعوا يف هذه املسألة وصار الرجل يشبك رداءه من رقبته إىل عانته فيبقى
كأنه قميص ليس له إكامم وهذا الينبغي.
وأما إذا زره بزر واحد من أجل أال يسقط والسيام عند احلاجة كام لو كان هو الذي يبارش
العمل ألصحابه فهذا البأس به.
فبعض الناس يلبس إزار ًا خميطاً أي الينفتح ثم يلفه عىل بدنه ويشده بحبل فهل نقول هذا
جائز؟
نقول :أنه جائز ألنه ال يشبه القميص وال الرساويل ،فالرساويل لكل قدم كم والقميص يف
أعىل البدن ،ولكل يدكم أيض ًا ،فهذا ال بأس به ويستعمله بعض الناس اآلن ألنه أبعد عن
إنكشاف العورة مادام يطلق عليه إسم اإلزار فهو إزار ويكون حالالً.

( )6الرشح املمتع جـ 8ص.626
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وجيوز للمحرم أن يغتسل ويغسل رأسه وحيكه إذا احتاج إىل ذلك برفق
وسهولة فإن سقط من رأسه يشء بسبب ذلك فال حرج عليه...................... ،
األنثى فلها أن تلبس ما شاءت فليس هلا ثياب معينة لإلحرام إال أنه الجيوز أن تلبس ما
يكون تربج ًا وزينة ،وحيرم عليها القفازان والنقاب.
قال الشيخ األلباين  :)1( vشد املنطقة واحلزام عىل اإلزار وعقده عند احلاجة «الحرج».
وقال ابن تيمية  :)2( vوله أن يعقد ما حيتاج إىل عقده كإزار والرداء ال حيتاج إىل عقده فال
ٍ
حينئذ.
يعقده فإن احتاج إىل عقده ففيه نزاع واألشبه جوازه
قوله « :وجيوز للمحرم أن يغتسل ويغسل رأسه وحيكه إذا احتاج إىل ذلك برفق
وسهولة فإن سقط من رأسه شيء بسبب ذلك فال حرج عليه ».
قال ابن حزم  :)3( vوجاز للمحرم دخول احلامم والتدلك وغسل رأسه ،عن عكرمة عن
ابن عباس دخل محام اجلحفة وهو حمرم وقال :إن اهلل تعاىل ال يصنع بوسخ املحرم شيئ ًا.
وعن عكرمة أن ابن عباس قال :لقد رأيتني أما قل عمر بن اخلطاب باجلحفة ونحن حمرمان
املامقلة التغطيس يف املاء ،ورأي مالك عىل من غيب رأسه يف املاء الفدية وخالف كل من ذكرنا
واختلف ابن عباس واملسور بن خمرمة يف غسل املحرم رأسه فأحتكام إىل أيب أيوب األنصاري
ووجها إليه عبداهلل بن حنني فوجده يغسل رأسه وهو حمرم ،وأخربه أنه رأى رسول اهلل 
يغسل رأسه وهو حمرم وقد ذكرنا أمر رسول اهلل  عائشة أم املؤمنني بأن تنقض رأسها
ومتشط وهي حمرمة.

( )6رسالة مناسك احلج و العمرة ص.66
( )5جمموع الفتاوى جـ 51ص.15
( )2املحىل جـ 2ص .581
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وعن عطاء وإبراهيم النخعي قاال :البأس بدخول املحرم احلامم وهو قول أيب حنيفة
والثوري والشافعي وأيب سليامن.
وحديث املسور مع ابن عباس فأحتكام إىل أيب أيوب األنصاري فصب عىل رأسه ثم حرك
رأسه بيديه فاقبل هبام وأدبر وقال« :هكذا رأيته  يفعل»( ،)1ورواية مالك ()2/252/6
والشافعي ( )6779عن يعىل بن أمية أنه قال :بينام عمر بن اخلطاب  يغتسل إىل بعري وأنا
أسرت عليه بثوب إذ قال عمر بن اخلطاب« :يا يعىل أصبب عىل رأيس؟ فقلت :أمري املؤمنني
أعلم ،فقال عمر  :ما يزيد املاء الشعر إال شعث ًا فسمى اهلل تعاىل ثم أفاض عىل رأسه»(.)2
ورواية ابن عباس« :قال يل عمر ونحن حمرمون باجلحفة :تعال أباقيك أينا أطول نفس ًا يف
املاء»(.)3
وقال احلافظ  :)4( vباب اإلغتسال للمحرم أي ترفه ًا وتنظف ًا وتطهر ًا من اجلنابة ،قال ابن
املنذر :أمجعوا عىل أن للمحرم أن يغتسل من اجلنابة واختلفوا يف ما عدا ذلك وكأن املصنف
أشار إىل ما روي عن مالك أنه كره للمحرم أن يغطي رأسه يف املاء ،وروي يف املوطأ عن نافع
عن ابن عمر «كان ال يغسل رأسه وهو حمرم إال من إحتالم»(.)5
ورواه الـبخــاري قول ابن عبـاس معلقـ ًا( :)6وقـال ابن عباس« :يدخل املـحرم احلامم» ،قـال
( )6رواه البخاري ( ،)6147ومسلم ( ،)5116وأبو داود ( ،)6147والنسائي ( ،)1/5وابن ماجه ( ،)5924واإلرواء
(.)6769
( )5صحيح ،اإلرواء (.)6757
( )2صحيح ،اإلرواء (.)6756
( )4فتح الباري جـ 4ص.19
( )2املوطأ ( )254/6رقم (.)8
( )1فوق رقم (.)6147
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.........................................................................................
احلافظ :وصله الدارقطني والبيهقي من طريق أيوب عن عكرمة ،وروى ابن أيب شيبة كراهة
ذلك عن احلسن وعطاء.

وقال النووي v

()1

حلديث أيب أيوب األنصاري  :ويف هذا احلديث فوائد منها:

جواز اغتسال املحرم وغسله رأسه ،وإمرار اليد عىل شعره بحيث ال ينتف شعر ًا ،ومنها قبول
خرب الواحد وإن قبوله كان مشهور ًا عند الصحابة ،ومنها الرجوع إىل النص وترك اإلجتهاد
والقياس.
واتفق العلامء عىل جواز غسل املحرم رأسه وجسده من اجلنابة بل هو واجب عليه وإما
غسله تربد ًا.
فمذهبنا ومذهب اجلمهور جوازه بال كراهة وجيوز عندنا غسل رأسه بالسدر واخلطمي
بحيث ال ينتف شعر ًا فال فدية عليه مامل ينتف شعر ًا ،وقال أبو حنيفة ومالك هو حرام موجب
للفدية.
وقال ابن دقيق العيد  :)2( vفيه دليل عىل جواز اإلغتسال الواجبة وأما إذا كان تربد ًا من
غري وجوب فقد اختلفوا فيه ،الشافعي جييزه وزاد أصحابه فقالوا :له أن يغسل رأسه بالسدر
واخلطمي وال فدية عليه ،وقال مالك وأبو حنيفة :عليه الفدية فإن استدل باحلديث عىل هذا
املختلف فيه ،أعني :غسل رأسه باخلطمي وما يف معناه فال يقوي ألن املذكور حكاية حال ال
عموم لفظ وحكاية احلال حتتمل أن تكون هي املختلف فيها وحتتمل أال ،ومع اإلحتامل ال
تقوم حجة.

( )6رشح مسلم جـ 1ص.212
( )5العدة رشح العمدة جـ 2ص.212
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.........................................................................................
قال اإلمام البغوي  :)1( vجيوز للمحرم اإلغتسال ودخول احلامم ودخول املاء وتغيب
رأسه فيه عند عامة العلامء ،ودخل ابن عباس محام ًا باجلحفة وهو حمرم وقال« :ما يعبأ اهلل
بأوساخنا شيئ ًا»(.)2
وقال ابن رشد  :)3( vاتفقوا له غسل رأسه يف اجلنابة واختلفوا يف كراهية غسله من غري
اجلنابة ،فقال اجلمهور :ال بأس بغسله رأسه ،وقال مالك بكراهية ذلك ،ومحل مالك حديث
أيب أيوب عىل غسل اجلنابة واحلجة إمجاعهم عىل أن املحرم ممنوع من قتل القمل ونتف الشعر
وإلقاء التفث وهو الوسخ والغاسل رأسه هو إما أن يفعل هذه كلها أو بعضها واتفقوا عىل منع
غسله رأسه باخلطمي(.)4
وقال مالك وأبو حنيفة :إن فعل ذلك افتدى ،وقال أبو ثور وغريه :ال يشء عليه ،واختلفوا
يف احلامم ،فكان مالك يكره ذلك وقال أبو حنيفة والشافعي والثوري وداود البأس بذلك
والفدية عند مالك ،وروي ابن عباس :دخول احلامم وهو حمرم واألحسن أن تكره دخوله ألن
املحرم منهى عن إلقاء التفث.
وقال ابن تيمية  :)5( vكذلك إذا اغتسل وسقط يشء من شعره بذلك مل يرضه وإن تيقن
أنه انقطع بالغسل ويفتصد إذا احتاج إىل ذلك وله أن يغتسل من اجلنابة باإلتفاق وكذلك لغري
اجلنابة.

( )6رشح السنة جـ 4ص.212
( )5مسند الشافعي رقم (.)6117
( )2بداية املجتهد جـ 6ص.211
( )4اخلطمي :نبات من فصيلة اخلبازيات معمر كثري النفع يدق ورقة يابس ًا وجيعل غسالً للرأس فينقيه.
( )2جمموع الفتاوى جـ 51ص.12

344

َشرْحُ رِسَالَةُ  :التَّحْقِيقُ واإلِضَاحُ لِكَثِريٍ مِن مَسَائِلِ الْحَجِّ وَاْلعُ ْمرِّة وَالْزِّيَارةِ

.........................................................................................
قال األلباين  :)1( vال حرج اإلغتسال لغري إحتالم ولو بدلك الرأس حلديث أيب أيوب،
وحك الرأس ولو سقط منه بعض الشعر حلديث أيب أيوب وبه قال شيخ اإلسالم ابن تيمية.
قال الشنقيطي  :)2( vوأما غسل الرأس والبدن باملاء فإن كان جلنابة كإحتالم فال خالف
يف وجوبه ،وإن كان لغري ذلك فهو جائز عىل التحقيق ولكن ينبغي أن يكون برفق لئال يقتل
بعض الدواب يف رأسه واغتسال املحرم وغسله رأسه ال ينب غي أن خيتلف فيه لثبوته عن بالنبي
 وكلام خالف السنة الثابتة عنه  فهو مردود عىل قائله.
فتحصل أن مطلق الغسل الذي ال تنظيف فيه ال خالف فيه ،وإن إزالة الوسخ بالتدلك يف
احلامم وغسل الرأس باخلطمي ونحو ذلك فيه خالف كام رأيت أقوال أهل العلم فيه وحجه
خر عن بعريه
من قال من التدلك وإزالة الوسخ ال يشء فيه ،حديث ابن عباس يف املحرم الذي َّ
ومات ،فقد أمرهم أن يغسلوه بامء وسدر وإن األصل عدم الوجوب واحتج من منع إزالة
الوسخ :بأن الوسخ من التفث وقد دلت آية [ﮬ ﮭ ﮮ] عىل إزالة التفث الجتوز
قبل وقت التحلل األول ،واحتجوا أيض ًا بحديث «إن اهلل تعاىل يباهي بأهل عرفات أهل السامء
فيقول هلم :أنظروا إىل عبادي جاؤوين شعث ًا غرب ًا»(.)3
وأخرج الرتمذي وابن ماجة عن ابن عمر قال بالنبي « :احلاج الشعث التفل»(.)4
قال مقيده :إما جمرد الغسل الذي اليزيده إال شعث ًا كام قال عمر  فال ينبغي أن خيتلف
فيه حلديـث أيب أيوب املتفق عليه ،وأما الـتدلك يف احلامم وغسل الـرأس باخلطمي فال نـص فيه
( )6مناسك احلج والعمرة ص.66
( )5أضواء البيان جـ 2ص.257
( )2رواه البيهقي بإسناد صحيح.
( )4أخرجه الرتمذي ( ،)5991وابن ماجه (.)5191
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.........................................................................................
واألحسن تركه إحتياط ًا ،وأما لزوم الفدية فيه فال أعلم له دليال جيب الرجوع إليه والعلم عند
اهلل تعاىل.
وقوله « :وحيكه إذا احتاج إىل ذلك » لرواية أم علقمة بن أيب علقمة أهنا قالت :سمعت
عائشة زوج بالنبي  تسأل عن املحرم« :أحيك جسده؟ فقالت :نعم فليحكه وليشدد ولو
ربطت يداي ومل أجد إال رجيل حلككت»(.)1
وقال البخاري  vمعلق ًا يف صحيحه( :)2ومل ير ابن عمر وعائشة  باحلك بأس ًا.
وقال ابن تيمية  :)3( vوله أن حيك بدنه إذا حكه ،وكذلك إذا اغتسل وسقط يشء من
شعره بذلك مل يرضه وإن تيقن أنه انقطع بالغسل.
قال الشنقيطي  :)4( vوأما احلك فإن كان يف موضع ال شعر فيه ال ينبغي أن خيتلف يف
جوازه ،وإن كان يف موضع فيه شعر كالرأس وكان برفق بحيث ال حيصل به نتف بعض الشعر
فكذلك وإن كان بقوة بحيث حيصل به نتف بعض الشعر فالظاهر أنه الجيوز وهذا هو
الصواب إن شاء اهلل يف مسألة احلك ومل أعلم يف ذلك بيشء مرفوع إيل بالنبي  وإنام فيه
بعض اآلثار عن الصحابة .
وقال الشيخ العثيمني  :)5( vال حيرم عىل املحرم أن حيك رأسه إال أن حكه ليتساقط
الــشعر فـهو حرام ،ولكن من حكه بدافـع احلكة ثم سقط يشء بغري قـصد فإنه اليـرضه ،وقـيل

( )6أخرجه مالك رقم ( ،)92وقال حسني العوايشة يف املوسوعة الفقهية جـ  4ص ( :269سنده حسن يف الشواهد).
( )5فوق رقم (.)6147
( )2جمموع الفتاوى جـ 51ص.12
( )4أضواء البيان جـ 2ص.251
( )2الرشح املمتع جـ 8ص .629
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وحيرم عىل املرأة املحرمة أن تلبس خميط ًا لوجهها كالربق والنقاب أو ليدُّيا
كالقفازين؛ لقول النبي « :ال تنتقب املرأة وال تلبس القفازين» [رواه البخاري].
و«القفازان» :ما خياط أو ينسج من الصوف أو القطن أو غريمها عىل قدر اليدين،
ويباح هلا من املخيط ما سوى ذلك كالقميص والرساويل واخلفني واجلوارب
ونحو ذلك......................................................................... ،
لعائشة« :إن قوم ًا يقولون بعدم حك الرأس ،قالت :لو مل أستطع أن أحكه بيد حلككته برجيل»
وهذا منها  dمن املبالغة يف احلل ورأيت كثري ًا من احلجاج إذا أراد أن حيك نقر بأصبعه عىل
رأسه خوف ًا من أن يتساقط شعره كل هذا من التنطع.
وروى ابن أيب شيبة كام يف امللحق ص( )462جواز ذلك عن ابن عباس وابن عمر وجابر
.
وقال األلباين  :)1( vحك الرأس ولو سقط منه بعض الشعر حلديث أيب أيوب.
قوله « :وحيرم على املرأة احملرمة أن تلبس خميطاً لوجهها كالربق والنقاب أو
ليديها كالقفازين » احلديث رواه البخاري وأبوداود(.)2
قال ابن حزم  :)3( vالبأس أن يغطي الرجل وجهه بام هو ملتحف به أو بغري ذلك وال
كراهة يف ذلك وال بأس أن تسدل املرأة الثوب من عىل رأسها عىل وجهها ،وال يسمى السدل
نقاب ًا ،والسنة قد فرقت بني الرجل واملرأة يف اإلحرام فوجب عىل الرجل يف اإلحرام كشف
رأسه ومل جيب عىل املرأة واتفقا يف أن ال يلبسا قفازين واختلفا يف الثياب.
( )6مناسك احلج والعمرة ص 66باب( :الحرج الحرج).
( )5رواه البخاري ( ،)6121وأبو داود ( ،)6171والرتمذي ( ،)124األرواء (.)6755
( )2املحىل جـ  2ص.81
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قوله « :و يباح هلا من املخيط ما سوى ذلك كالقميص والسراويل واخلفني واجلوارب
وحنو ذلك ».
عن ابن عمر ريض اهلل عنهام« :أنه سمع رسول اهلل  هنى النساء يف إحرامهن عن
مس الورس والزعفران من الثياب ولتلبس بعد ذلك ما أحبت من ألوان
القفازين والنقاب وما َّ
الثياب معصفراً أو خز ًا أو حلي ًا أو رساويل أو قميص ًا أو خف ًا»(.)1
قال ابن تيمية  :)2( vأما املرأة فـإهنا عورة فلذلك جاز هلا أن تلبس الثياب التي تسترت هبا
وتستظل باملحمل لكن هنانا النبي  أن تنتقب أو تلبس القفازين ،ولو غطت املرأة وجهها
بيشء اليمس الوجه جاز باإلتفاق وإن كان يمسه فالصحيح أنه جيوز أيض ًا ،ومل ينقل أحد من
أهل العلم عن النبي  أنه قال «إحرام املرأة يف وجهها» وإنام هذا قول بعض السلف كام هنى
املحرم أن يلبس القميص واخلف مع أنه جيوز له أن يسرت يديه ورجليه باتفاق األئمة.
وقال( :)3وأما املرأة فإهنا مل تنه عن يشء من اللباس ألهنا مأمورة باإلستتار واإلحتجاب فال
يرشع هلا ضد ذلك لكن منعت أن تنتقب وأن تلبس القفازين ألن ذلك لباس مصنوع عىل قدر
العضو وال حاجة هبا إليه.
وقد تنازع الفقهاء هل وجهها كرأس الرجل أو كيديه عىل قولني يف مذهب أمحد وغريه
فمن جعل وجهها كراسه أمرها إذا اسدلت أن جتافيه عن الوجه كام جيايف عن الرأس ما يظلل
به ،ومن جعله كاليدين وهو الصحيح قال :هي مل تنه عن سرت الوجه.

( )6رواه أبو داود (.)6154
( )5جمموع الفتاوى جـ  51ص .12
( )2جمموع الفتاوى جـ  55ص.92
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وكذلك يباح هلا سدل مخارها عىل وجهها إذا احتاجت إىل ذلك بال عصابة ،وإن
مس اخلامر وجهها فال يشء عليها حلديث عائشة – ريض اهلل عنها – قالت« :كان
الركبان يمرون بنا ونحن مع رسول اهلل  ،فإذا حاذونا سدلت إحدانا جلباهبا
من رأسها عىل وجهها ،فإذا جاوزنا كشفناه» [أخرجه أبو داود وابن ماجه] .وأخرج
الدارقطني من حديث أم سلمة مثله .................................................
قال األلباين  :)1( vوأما املرأة فال تنزع شيئ ًا من لباسها املرشوع إال أهنا ال تشد عىل
وجهها النقاب والربقع واللثام أو املنديل وال تلبس القفازين وجيوز للمرأة أن تسرت وجهها
بيشء كاخلامر أو اجللباب تلقيه عىل رأسها وتسد له عىل وجهها وإن كان يمس الوجه عىل
الصحيح لكنها التشده عليها.
وقال الشيخ ابن باز  :)2( vواليشء عىل من تربقعت يف اإلحرام جاهلة للتحريم وحجها
صحيحة.
قوله « :وكذلك يباح هلا سدل مخارها على وجهها إذا احتاجت إىل ذلك بال عصابة ...
».
احلديث أخرجه أبو داود ( ،)6122وعنه البيهقي ( ،)41/2وأمحد ( ،)27/1وابن ماجه
( ،)5922الدارقطني ( ،)511ويف اإلرواء ( ، )6754قال األلباين من طريق يزيد بن أيب
زياد :قال احلافظ :ضعيف ،وكذلك ضعفه األلباين يف ضعيف أيب داود برقم ( )299وضعيف
ابن ماجه ( ،)128واملشكاة ( ،)5197وضعفه احلافظ يف الفتح جـ 2ص .261

( )6مناسك احلج والعمرة ص.65
( )5فتوى اللجنة الدائمة رقم (.)2614
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كذلك ال بأس أن تغطي يدُّيا بثوهبا أو غريه وجيب عليها تغطية وجهها وكفيها؛
إذا كانت بحرضة الرجال األجانب؛ ألهنا عورة لقول اهلل سبحانه و تعاىل[ :ﮤ
ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ] [النور ] 26 :

اآلية وال ريب أن الوجه والكفني

من أعظم الزينة .والوجه يف ذلك أشد و أعظم ،وقال تعاىل[ :ﯟ ﯠ ﯡ
ﯢ ﯣ ﯤ ﯥﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ] [األحزاب  ] 22 :اآلية.
وعن هشام بن عروة عن فاطمة بنت املنذر أهنا قالت« :كنا نخمر وجوهنا ونحن حمرمات
ونحن مع أسامء بنت أيب بكر الصديق»( ،)1وذكر األلباين حتته رواية أسامء بنت أيب بكر قالت:
« كنا نغطي وجوهنا من الرجال وكنا نمشط قبل ذلك يف اإلحرام» أخرجه احلاكم وقال صحيح
عىل رشط الشيخني ووافقه الذهبي ،وهو كام قاال وذكر شاهد من حديث عائشة قالت:
«املحرمة تلبس من الثياب ما شاءت إال ثوب ًا مسه ورس أو زعفران وال تتربقع وال تتلثم
وتسدل الثوب عىل وجهها إن شاءت»(.)2
قوله « :كذلك ال بأس أن تغطي يديها بثوبها أو غريه وجيب عليها تغطية وجهها
وكفيها .» ...
أ نظر مناقشة ذلك يف كتاب جلباب املرأة املسلمة للشيخ األلباين من ص  28إىل ص .668

( )6اإلرواء ( )6752صحيح.
( )5أخرجه البيهقي ( )48/2بسند صحيح.
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وأما ما اعتاده الكثريات من النساء من جعل العصابة حتت اخلامر لرتفعه عن
وجهها فال أصل له يف الرشع فيام نعلم .ولو كان ذلك مرشوع ًا؛ لبينه الرسول 
ألمته ومل جيز له السكوت عنه ........................................................
قوله « :وأما ما اعتاده الكثريات من النساء من جعل العصابة حتت اخلمار لرتفعه عن
وجهها فال أصل له يف الشرع فيما نعلم ».
قال الشيخ العثيمني  :)1( vوالنقاب لباس الوجه ومل يرد عن النبي  أنه حرم عىل
املحرمة تغطية وجهها وإنام حرم عليها النقاب فقط.
وقال ابن تيمية  :)2( vوال تكلف املرأة أن جتاىف سرتهتا عن الوجه البعود وال بيد وال
غري ذلك ،وأزواجه  كن يسدلن عىل وجههن من غري مراعاة املجافاة.
وقال الشنقيطي  :)3( vوقد قدمنا أن أحرام املرأة يف وجهها فال جيوز هلا سرتة بام يعد
ساتر ًا وهلا سرت وجهها عن الرجال واألظهر يف ذلك أن تستدل الثوب عىل وجهها متجافي ًا عنه
ال الصق ًا به واهلل أعلم.
وقال الشوكاين  :)4( vلكن إذا سدلت يكون الثوب متجافي ًا عن وجهها بحيث اليصيب
البرشة هكذا قال أصحاب الشافعي وغريهم ،وظاهر احلديث خالفه ألن الثوب املسدول
اليكاد يسلم من إصابة البرشة فلو كان التجايف رشطا لبينه .

( )6الرشح املمتع جـ 8ص.622
( )5جمموع الفتاوى جـ 51ص.12
( )2أضواء البيان جـ 2ص.516
( )4نيل األوطار جـ 2ص.241
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وجيوز للمحرم من الرجال والنساء غسل ثيابه التي أحرم فيها من وسخ أو
نحوه .وجيوز له إبداهلا بغريها ........................................................
قوله « :و جيوز للمحرم من الرجال والنساء غسل ثيابه اليت أحرم فيها من وسخ أو
حنوه .» ...
ونقل البخاري معلق ًا قول إبراهيم النخعي رمحه اهلل تعاىل وقال :قال إبراهيم :البأس أن
ُيبدل ثيابه(.)1
وقال احلافظ  :)2( vوصله (رواية قول إبراهيم النخعي) سعيد بن منصور عن إبراهيم
وعن عطاء وعن احلسن قالوا (يغري املحرم ثيابه ما شاء) ،وعن إبراهيم النخعي :كان أصحابنا
إذا ائتوا بئر ميمون.
قال اإلمام البغوي  :)3( vودخل ابن عباس محام ًا باجلحفة وهو حمرم وقال :ما يعبأ اهلل
بأوساخنا شيئ ًا ،وقال جابر :املحرم يغتسل ويغسل ثوبيه إن شاء.
وقال الشنقيطي  :)4( vأخرج ابن جرير وابن املنذر وابن أيب حاتم عن ابن عباس ريض
اهلل عنهام من قوله [ﮬ ﮭ ﮮ] قال :يعني بالتفث وضع إحرامهم من حلق الرأس
ولبس الثياب وقص األظفار.
وعن أيب هريرة  عن رسول اهلل  قال« :إن اهلل يباهي بأهل عرفات مالئكة السامء
فيقول:أنظروا إىل عبادي هؤالء جاؤين شعث ًا غُ رب ًا»(.)5
( )6فوق رقم (.)6242
( )5فتح الباري جـ 2ص.261
( )2رشح السنة جـ 4ص.212
( )4أضواء البيان جـ 2ص 588نقالً عن السيوطي يف الدر املنثور (.)47/1
( )2صحيح الرتغيب والرتهيب رقم (.)6625
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وال جيوز له لبس يشء من الثياب مسه الزعفران أو الورس؛ ألن النبي  هنى
عن ذلك يف حديث ابن عمر........................................................ .
وقال الشيخ العثيمني  :)1( vجيوز للمرأة املحرمة أن تغري ثياهبا إىل ثياب أخرى سواء
كان ذلك حلاجة أم لغري حاجة.
وقال( :)2فإن هلا أن تغري ما شاءت من الثياب وتلبس ما شاءت من الثياب مادامت الثياب
املباحة وكذلك الرجل جيوز أن يغري ثياب اإلحرام بثياب أخرى وال حرج عليه.
قوله« :روال جيوز له لبس شيء من الثياب مسه الزعفران أو الورس ،ألن النيب 
نهى عن ذلك يف حديث ابن عمر ».
رواية ابن عمر ريض اهلل عنهام« :وال ثوب ًا مسه ورس وال زعفران»( .)3ونقل البخاري معلق ًا
فوق رقم ( )6121قول عائشة التي تقول «ال تلبس
املحرمة ثوب ًا َبو ٍ
رس أو زعفران».
ونقل احلافظ( )4عن ابن املنذر :قال ابن املنذر :أمجعوا أن للمرأة لبس مجيع ما ذكر وإنام
تشرتك مع الرجل يف منع الثوب الذي مسه الزعفران أو الورس.

( )6فتاوى أركان اإلسالم ص 222رقم (.)411
( )5فتاوى أركان اإلسالم ص  222لسؤال رقم (.)419
( )2رواه البخاري ( ،)6245ومسلم ( ،)6688وأبوداود ( ،)6154والرتمذي ( ،)122والنسائي ( ،)626/2وابن ماجه
( ،)5959وأمحد ( ،)2/5والبيهقي ( ،)41/2وابن حبان (.)2819
( )4فتح الباري جـ 2ص.262
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وجيب عىل املحرم أن يرتك الرفث والفسوق واجلدال لقول اهلل تعاىل[ :ﭑ
ﭒ ﭓﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ]
[البقرة .]698 :
وصح عن النبي  أنه قال« :من حج فلم يرفث ومل يفسق رجع كيوم ولدته
أمه».................................................................................. .
قوله « :وجيب على احملرم أن يرتك الرفث والفسوق واجلدال .» ...
احلديث رواه البخاري ومسلم( ،)1ويف رواية الرتمذي « غفر له ما تقدم من ذنبه» ،وقال
األلباين يف صحيح الرتغيب والرتهيب بعد ذكر هذا احلديث برقم ( ،)6792وقال يف حاشيته
لرواية الرتمذي :قلت :هو هبذا اللفظ شاذ لكن املعنى واحد .ويف رواية البخاري برقم
( )6169بلفظ «كام ولدته أمه».
ورواية أيب هريرة «احلج املربور ليس له جزاء إال اجلنة»(.)2
قال النووي حتت هذا احلديث( :)3األصح األشهر أن املربور هو الذي الخيالطه إثم مأخوذ
من الرب وهو الطاعة وقيل :هو املقبول ومن عالمة القبول أن يرجع خري ًا مما كان وال يعاود
املعايص ،وقيل :هو الذي ال رياء فيه ،وقيل :الذي ال يعقبه معصية ومها داخالن فيام قبلهام
ومعنى ليس له جزاء إال اجلنة أنه اليقترص لصاحبه من اجلزاء عىل تكفري بعض ذنوبه بل البد
أن يدخل اجلنة واهلل أعلم.

( )6رواه البخاري ( ،)6169 ،6256ومسلم ( ،)2581وابن ماجه ( ،)5119والنسائي ( ،)664/2والرتمذي (. )171
( )5رواه البخاري ( ،)6882ومسلم ( ،)2581وابن ماجه ( ،)5111والنسائي (.)5151
( )2رشح مسلم جـ  9ص.655
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و«الرفث» :يطلق عىل اجلامع وعىل الفحش من القول والفعل ،و«الفسوق»:
املعايص .و«اجلدال» :املخاصمة يف الباطل أو فيام الفائدة فيه .فأما «اجلدال» بالتي
هي أحسن إلظهار احلق ورد الباطل فال بأس له بل هو مأمور به ،لقول اهلل تعاىل:
[ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ]
[النحل .]652 :
قوله « :والرفث :يطلق على اجلماع وعلى الفحش من القول والفعل ،والفسوق:
املعاصي ».
الرفث ،الفسوق ،اجلدال :عن ابن عباس ريض اهلل عنهام قال« :الرفث :األعرابة (أي
األفحاش يف القول) ،والتعريض للنساء باجلامع والفسوق :املعايص كلها ،واجلدال :جدال
الرجل صاحبه» ضعفه األلباين مرفوع ًا يف الضعيفة ( )6262وأثبته موقوف ًا ،وقال وأورده
الضياء يف املختارة ( )6/515/15وقال( :أرى أن املوقوف أوىل من املرفوع وروى البخاري
نحو هذا تعليق ًا).
وذكر البخاري  vيف صحيحه( )1عن ابن عباس« :الرفث اجلامع والفسوق واملعايص
واجلدال واملراء».
قال الشنقيطي  :)2( vواألظهر يف معنى الرفث يف اآلية أنه شامل ألمرين:
أحدمها :مبارشة النساء باجلامع ومقدماته.
والثاين :الكالم بذلك كأن يقول :إن أح للنا من إحرامنا فعلنا كذا وكذا.
واألظهر يف الفسوق :أنه شامل جلميع أنواع اخلروج عن طاعة اهلل عز وجل.
( )6حتت رواية رقم (.)6285
( )5أضواء البيان جـ  2ص.544
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.........................................................................................
واألظهر يف اجلدال :أن املخاصمة واملراء أي الختاصم صاحبك ومتاره حتى تغضبه.
قال ابن حزم  :)1( vوكل فسوق تعمده املحرم ذاكر ًا إلحرامه فقد بطل إحرامه وحجه
وعمرته لقوله تعاىل [ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ] فلم حيج كام أمر وقال عليه
السالم «من عمل عمال ليس عليه أمرنا فهو رد» ،وأما من فسق غري ذاكر إلحرامه فإنه اليبطل
بذلك إحرامه ألنه مل يقصد إبطاله ،واجلدال قسامن :قسم يف واجب وحق ،وقسم يف باطل،
فالذي يف احلق واجب يف اإلحرام وغري اإلحرام.
قال تعاىل [ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ] ومن جادل يف طلب حق له فقد دعا إىل سبيل ربه تعاىل
وسعى يف إظهاره احلق واملنع من الباطل وهكذا كل من جادل يف حق لغريه أو هلل تعاىل
واجلدال بالباطل ويف الباطل عمد ًا ذاكر ًا إلحرامه مبطل لإلحرام وللحج لقوله تعاىل [ﭙ
ﭚ ﭛ ﭜ] وباهلل تعاىل التوفيق.
قال األلباين  :)2( vقال ابن حزم يف املراتب ص :42اتفقوا أنه من جادل يف احلج أن
حجه اليبطل وال إحرامه .ولكن ابن حزم رمحه اهلل خالف هذا اإلمجاع يف املحىل بقوله
(واجلدال بالباطل ويف الباطل مبطل إلحرامه وللحج).
قال ابن كثري  vيف تفسري آية ( )698البقرة( :)3فال رفث :أي من أحرم باحلج أو العمرة
فليتجنب الرفث وهو اجلامع كام قال تعاىل [ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ].

( )6املحىل جـ 2ص.571
( )5حاشية التعليقات الرضية عىل الروضة الندية جـ 5ص.82
( )2تفسري ابن كثري جـ  6ص.256
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.........................................................................................
وكذلك حيرم تعاطي دواعية من املبارشة والتقبيل ونحو ذلك كذلك التكلم به بحرضة
النساء ،إن ابن عمر يقول :الرفث إتيان النساء والتكلم بذلك للرجال والنساء إذا ذكروا ذلك
بأفواههم .عن طاوس عن ابن عباس :الرفث :التعريض بذكر اجلامع وهي العرابة يف كالم
العرب وهو أدنى الرفث ،وقال عطاء :الرفث اجلامع وما دونه من قول الفحش .وعن ابن
عباس :الرفث غشيان النساء والقبلة والغمزوان يعرض هلا بفحش من الكالم ،وعن ابن عمر:
الرفث غشيان النساء كذا قال ابن اجلبري وعكرمة وجماهد وإبراهيم وأبو العالية ومكحول
وعطاء اخلراساين وعطاء بن يسار وعطية وإبراهيم والربيع والزهري والسدي ومالك بن أنس
ومقاتل وعبدالكريم بن مالك واحلسن وقتادة والضحاك وغريهم.
والفسوق :عن ابن عباس :هي املعايص وكذا قال به (مجع من السابق) .وقال آخرون :ههنا
السباب قاله ابن عباس وابن عمر وا بن الزبري وجماهد والسدي والنخعي واحلسن وقد يتمسك
هؤالء بام ثبت يف الصحيح «سباب املسلم فسوق وقتاله كفر» وقال عبدالرمحن بن زيد بن
أسلم (الفسوق ههنا :الذبح لألصنام ،قال تعاىل [ ﮰ ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ] وقال الضحاك:
الفسوق التنابز باأللقاب [ﰆ ﰇ ﰈ ﰉ ﰊ].
والذين قالوا :الفسوق ههنا هو مجيع املعايص الصواب معهم.
وقوله (وال جدال) فيه قوالن:
أحدمها :الجمادلة يف وقت احلج يف مناسكه ،وعن ابن عباس :املراء يف احلج ،قال مالك:
فاجلدال يف احلج واهلل أعلم أن قريشاً كانت تقف عند املعرش احلرام باملزدلفة وكانت العرب
وغريهم يقفون بعرفة وكانوا يتجادلون يقول هؤالء :نحن أصوب ،ويقول هؤالء :نحن
أصوب.
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.........................................................................................
وقد اختار ابن جرير مضمون هذه األقوال وهو قطع التنازع يف املناسك احلج واهلل أعلم.
والقول الثاين :املراد باجلدال املخاصمة .وعن ابن مسعود :أن متاري صاحبك حتى تغضبه
و كذا عن ابن عباس وأبو العالية وجماهد وسعيد( .ومجع السابق يف تفسري الرفث) ،وعن ابن
عمر :قال اجلدال يف احلج السباب واملراء واخلصومات.
وعن عكرمة واجلدال الغضب ،وما رواه اإلمام أمحد عن أسامء بنت أيب بكر قالت :خرجنا
مع رسول اهلل  حجاج ًا وكانت زمالة أيب بكر(مركوب وما كان من أدوات السفر) ،وزمالة
رسول اهلل  واحدة مع غالم أيب بكر فجلس أبو بكر ينتظره إىل أن يطلع عليه فأطلع وليس
مع بعريه فقال أين بعريك؟ فقال :أضللته البارحة ،فقال أبوبكر :بعري تضلله فطفق يرضبه
ورسول اهلل  يبتسم ويقول« :انظروا إىل هذا املحرم مايصنع»( )1ولكن يستفاد من قوله 
كهيئة اإلنكار اللطيف أن األوىل ترك ذلك واهلل أعلم.
وقال احلافظ  :)2( vالرفث اجلامع ويطلق عىل التعريض به وعىل الفحش يف القول ،وقال
األزهري :الرفث إسم جامع لكل ما يريده الرجل من املرأة .واجلمهور عىل أن املراد به يف اآلية
اجلامع والذي يظهر أن املراد به يف احلديث ماهو أعم من ذلك وإليه نحا القرطبي وهو املراد به
يف الصيام (فإذا كان صوم أحدكم فال يرفث).
وقوله (ومل يفسق) أي مل يأت بسيئة وال معصية ،وقال بعض :أصله أنفسقت الرطبة إذا
خرجت فسمي اخلارج عن الطاعة فاسق ًا.
وقوله (كيوم ولدته أمه) أي بغري ذنب وظاهره غفران الصغائر والكبائر والتبعات .وقد
وقع يف رواية الدارقطني «رجع كهيئته يوم ولدته أمه».
( )6صحيح أيب داود ( ،)6175صحيح ابن ماجه (.)5282

( )5فتح الباري جـ  2ص.411
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وقال النووي  :)1( vالرفث :إسم للفحش من القول وقيل هو اجلامع وهذا قول
اجلمهور ،والفسوق املعصية.
قال الشوكاين  :)2( vالرفث والفسوق واجلدال يدل عىل مزيد إثم فاعلها فيه وأهنا أشد
حتري ًام عىل احلاج من غريه.
قال ابن تيمية  :)3( vوحيرم عىل املحرم الوطء ومقدماته وال يتمتع بقبلة وال مس بيد وال
نظر بشهوة.
وقال األلباين  :)4( vوال بأس من املجادلة بالتي هي أحسن حني احلاجة فإن اجلدال
املحظور يف احلج إنام هو اجلدال بـالبـاطل املنهي عنه يف غرياحلج أيـض ًا كالـفسق املنهي عنه يف
احلج أيض ًا فهو غري اجلدال املأمور به يف مثل قوله تعاىل [ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ
ﮫ ﮬﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ] ومع ذلك فإنه ينبغي عىل الداعية أن يالحظ
إذا تبني له أنه الجدوى من املجادلة مع املخالفة لتعصبه ملذهبه أو رأيه وإنه إذا صابره يف
اجلدال فلربام ترتب عليه ما الجيوز أنه من اخلري له حينئذ أن يدع اجلدال معه لقوله « أنا
زعيم ببيت يف ربض اجلنة ملن ترك املراء وإن كان حمق ًا»(.)5
قال ابن تيمية  :)6( vوكان رشيح إذا أحرم كأنه احلية الصامء.

( )6رشح مسلم جـ  9ص.652
( )5السيل اجلرار جـ  5ص .651
( )2جمموع الفتاوى جـ  51ص.11
( )4مناسك احلج والعمرة ص.67
( )2صحيح اجلامع الصغري (.)6488
( )1جمموع الفتاوى جـ  51ص.16
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وحيرم عىل املحرم الذكر تغطية رأسه بمالصق كالطاقية والغرتة والعاممة أو نحو
ذلك وهكذا وجهه؛ لقول النبي  يف الذي سقط عن راحلته يوم عرفة ومات:
«اغسلوه بامء وسدر وكفنوه يف ثوبيه وال ختمروا رأسه ووجهه فإنه يبعث يوم
القيامة ملبي ًا» [متفق عليه] .وهذا لفظ مسلم.
قوله « :وحيرم على احملرم الذكر تغطية رأسه مبالصق كالطاقية والغرتة والعمامة أو
حنو ذلك ».
القمص وال العامئم»(.)1
لرواية ابن عمر ريض اهلل عنهام «ال يلبس ُ
قال البغوي  :)2(vوقوله (وال الربانس) بعد ذكر العامئم دليل عىل أنه الجيوز تغطية
الرأس ال بمعتاد اللباس وال بنادره فإن غطى شيئ ًا منه فعليه الفدية ،وقال أصحاب الرأي :ال
فدية يف سرت أقل من ربع الرأس.
قوله « :وهكذا وجهه؛ .» ...
قال ابن رشد( :)3واختلفوا يف ختمري املحرم وجهه بعد إمجاعهم عىل أنه الخيمر رأسه ،فروى
مالك عن ابن عمر « أن ما فوق الذقن من الرأس الخيمره املحرم» ،وإليه ذهب مالك وروى
عنه :أنه إن فعل ذلك ومل ينزعه مكانه افتدى ،وقال الشافعي والثوري وأمحد وأبو داود وأبو
ثور :خيمر املحرم وجهه إىل احلاجبني.
وروي من الصحابة عن عثامن وزيد بن ثابت وجابر وابن عباس وسعد بن أيب وقاص.
قال ابن حزم  :)4(vال بأس أن يغطى الرجل وجهه بام هو ملتحف به أو بغري ذلك وال
كراهة يف ذلك.
( )6رواه البخاري ( ،)6245ومسلم (.)6688

( )5رشح السنة جـ 4ص .282

( )2بداية املجتهد جـ  6ص.211

( )4املحىل جـ  2ص.81
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وقال الشيخ العثيمني  :)1( vوظاهر كالم املؤلف أن تغطية الوجه ليست حرام ًا وال
حمظور ًا .ومل يتعرض للوجه وإذا مل يتعرض له فاألصل احلل وعىل هذا فتغطية املحرم وجهه
البأس هبا وهذا هو املذهب(.)2
وقال بعض العلامء :ال جيوز للمحرم الرجل أن يغطي وجهه (وهي الرواية الثانية عن إمام
أمحد املبدع  .)647/2وأما من أجازه فبناء عىل صحة اللفظة الواردة يف حديث ابن عباس يف
قصة الرجل الذي وقصته ناقته «وال وجهه» ففي الصحيحني أن النبي  قال« :ال ختمروا
رأسه» فقط.
وروى مسلم أنه قال «وال وجهه» فاختلف العلامء يف صحة هذه اللفظة فمن عنده صحيحة
قال :ال جيوز أن يغطى املحرم وجهه ،ومن ليست عنده صحيحة قال :جيوز.
وقال( :)3أما الرجل فسبق لنا أن القول الراجح أنه يغطي وجهه ألن لفظ «وال وجهه» فيها
نوع اضطراب لذلك أعرض الفقهاء عنها وقالوا :تغطية املحرم وجهه البأس به وحيتاجه كثري ًا
قد ينام أو عن ذياب أو عرق.
وقال ابن حزم  :)4( vوأما الرجل كان عثامن بن عفان وزيد بن ثابت وابن الزبري
خيمرون وجههم وهم حمرمون(.)5

( )6الرشح املمتع جـ  8ص.642
( )5املبدع ( .)647/2
( )2الرشح املمتع جـ  8ص.611
( )4املحىل جـ  2ص.81
( )2البيهقي ( )24/2وابن أيب شيبة كام يف امللحق (.)271
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وعن جابر بن عبداهلل يقول :املحرم يغطي من الغبار ويغطي وجهه إذا نام ويغتسل ويغسل
ثيابه( .)1وعن ابن عباس :املحرم يغطي ما دون احلاجب واملرأة تسدل ثوهبا من قبل قفاها عىل
هامتها.
وعن عبدالرمحن بن عوف أيض ًا :إباحة تغطية املحرم وجهه وهو قول عطاء وطاوس
وجماهد وعلقمة وإبراهيم النخعي والقاسم بن حممد كلهم أفتى املحرم بتغطية وجهه وبني
بعضهم من الشمس والغبار والذباب وغري ذلك.
وهو قول سفيان الثوري والشافعي وأيب سليامن وأصحاهبم .وروى ابن عمر :ال يغطي
املحرم وجهه ،وقال به مالك وكرهه ،بل قد روى عنه ما يدل عىل جواز ذلك.
وعن ابن عمر :الذقن من الرأس فال تغطه ،وقال :إحرام املرأة يف وجهها وإحرام الرجل
يف رأسه(.)2
وقال أبو حنيفة وأصحابه اليغطي املحرم وجهه فإن فعل فعليه الفدية ،ما نعلم أحد ًا قال
هذا قبل أيب حنيفة ،ونحن نقول :إن احلي املحرم اليلزمه كشف وجهه وإنام يلزمه كشف رأسه
(اليسأل عام يفعل) والقياس ضالل .وزيادة يف الدين رشع ًا مل يأذن به اهلل تعاىل ،لو كان املحرم
تغطية وجهه مكروه ًا أو حمرماً لبينه رسول اهلل  فإذا مل ينه عن ذلك فهو مباح وباهلل تعاىل
التوفيق.

( )6البيهقي (.)24/2
( )5قال العثيمني رمحه اهلل جـ 8ص ( :619قاعدة أن إحرام املرأة يف وجهها وهي ضعيفة فهذا إن أرادوا به أنه املحل الذي يمنع فيه
لباس معني فهذا صحيح وإن أرادوا به التغطية فهذا غري صحيح ألنه مل يرد عن النبي  أن املرأة تكشف وجهها وإنام ورد
النهي عن النقاب ،والنقاب تغط ية للوجه الكشف له لكون النقاب لباس الوجه فكان املرأة هنيت عن لباس الوجه كام هنى
الرجل عن لباس اجلسم ولباس الرأس).
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()1
خر عن راحلته فوقصته فامت «وال ختمروا رأسه
وقال الشنقيطي  : vويف املحرم الذي َّ

فإن اهلل يبعثه يوم القيامة ملبي ًا».
ويف رواية «وال ختمروا رأسه وال وجهه فإنه يبعث يوم القيامة ملبي ًا» وهذا احلديث بألفاظ
متعددة ويف بعضها اإلقتصار عىل النهي عن ختمري الرأس وفيها النهي عن ختيري الرأس والوجه
ويف بعضها النهي عن مسه بطيب ويف بعضها النهي عن أن يقربوه طيب ًا وأن يغطوا وجهه وكل
ذلك ثابت وهو نص رصيح يف منع تغطية املحرم الذكر رأسه أو وجهه.
وقال( :)2قال النووي وبه قال مجهور العلامء :جواز سرت املحرم وجهه ،وقال أبو حنيفة
ومالك :الجيوز كرأسه .وهذا الـقول األخـري أرجح عندي حلديـث «الختمروا وجهه وال رأسـه
وقد قدمنا أن العلم كونه يبعث ملبي ًا» ،وال عربة باألجالء الذين خالفوا ظاهره ألن السنة أوىل
باإلتباع واآلثار عن عثامن وزيد ومروان اليعارض هبا املرفوع الصحيح واهلل أعلم.
قال الشيخ إبراهيم بن صويان صاحب( :)3ويباح له تغطية وجهه روي عن عثامن وزيد بن
ثابت وابن الزبري وال يعرف هلم خمالف عن عرصهم وبه قال الشافعي وعنه :ال ،ألن يف بعض
ألفاظ حديث صاحب الراحلة «وال ختمروا وجهه وال رأسه».
قال النووي  :)4( vأما ختمري الرأس يف حق املحرم احلي فمجمع عىل حتريمه وأما وجهه
فقال مالك وأبو حنيفة هو كرأسه وقال الشافعي واجلمهور :ال إحرام يف وجهه بل له تغطيته
وإنام جيب كشفه الوجه يف حق املرأة هذا حكم حمرم احلي.
( )6أضواء البيان جـ 2ص.542
( )5أضواء البيان جـ 2ص.517
( )2منار السبيل جـ  6ص.268
( )4رشح السنة جـ  4ص.282
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أما امليت فمذهب الشافعي وموافقيه أنه حيرم تغطية رأسه كام سبق وال حيرم تغطية وجهه
بل يبقى كام كان يف احلياة ويتأول هذا احلديث عىل أن النهي عن تغطية وجهه ليس لكونه وجه ًا
إنام هو صيانة للرأس فإهنم لو غطوا وجهه مل يؤمن أن يغطوا رأسه وال بد من تأويله ألن مالك ًا
وأباحنيفة وموافقيهام يقولون :اليمنع من سرت رأس امليت ووجهه ،والشافعي وموافقوه
يقولون يباح سرت الوجه فتعني تاويل احلديث.
وقال البغوي  :)1( vوجيوز للرجل املحرم سرت الوجه عند بعض أهل العلم روي عن
()2
رم الرجل يف
عثامن أنه « غطى وجهه وهو حمرم» وهو قول الشافعي .وذهب قوم إىل أن ُح َ

رأسه ووجهه فال جيوز له سرت واحد منهام يروي ذلك يف ابن عمر.
وقال الشوكاين  :)3( vوساقه املصنف ههنا لإلستدالل به عىل أنه الجيوز للمحرم تغطية
رأسه ووجهه ،وقال النووي :وقال الشافعي واجلمهور :ال إحرام يف وجهه .واحلديث حجة
عليهم ،وأما تغطية الوجه من مات حمرما وجيوز عند من قال بتحريم تغطية الرأس وتأولوا هذا
لجئ إليه ُملجيء.
احلديث (ذلك صيانة للرأس) وهذا تأويل ال ُي ُ
* حديث الرجل الذي سقط عن راحلته يوم عرفة روى إمام مسلم بألفاظ متعددة:
وسدر وك ِّفنوه يف َثوب ِ
الرقم ( )5112بلفظ« :اغسلوه ٍ
ٍ
يه وال ُخت َِّمروا رأسه فإن اهلل يبعث ُه
بامء
َْ
يوم القيامة ُملب ّي ًا».
وبرقم (« )5111وال ختمروا رأسه وال وججه».

( )6رشح السنة جـ  4ص.282
( )5يف سلسللة الصحيحة رقم ( )5199صححه الشيخ مرفوع ًا وموقوف ًا عىل عثامن بن عفان .
( )2نيل األوطار جـ 2ص.226
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وبرقم ( )5195بلفظ «وأن يكشفوا وجهه حسبته قال :ورأسه».
وبرقم ( )5192بلفظ «وال تغطوا وجهه».
وقال األلباين  :)1( vرواية سعيد بن جبري بلفظ «التغطوا وجهه» بدل «وال ختمروا
رأسه» ومجع بينهام سفيان الثوري بلفظ «وال ختمروا رأسه وال وجهه» ،ومجلة القول :أن زيادة
الوجه يف احلديث ثابتة حمفوظة عن سعيد بن جبري من طرق عنه فيجب عىل الشافعية أن
يأخذوا هبا كام أخذ أمحد عن رواية عنه كام جيب عىل احلنفية أن يأخذوا باحلديث وال يتأولوه
بالتأويل البعيدة توقيف ًا بينه وبني مذهب إمامهم.
وقال الشيخ( )2يف رواية الدارقطني يف العلل ( )62/2عن عثامن بن عفان  أنه «كان
خيمر وجهه وهو حمرم» ،وقال الدارقطني والصواب موقوف.
وقال األلباين  )3( vحتته :وإذا عرفت صحة إسناده فال تعارض بينه وبني املوقوف عىل
عثامن كام هو ظاهر إذ اليشء يمنع من القول بجواز أن عثامن فعل ما يمكن أن يكون النبي 
فعله .وقد جاءت آثار كثرية عن الصحابة والتابعني واألئمة املجتهدين بجواز تغطية املحرم
لوجهه للحاجة وهبا استدل ابن حزم يف املحىل ( )92 ،96/8مؤيد ًا هبا األصل وخرج بعضها
البيهقي ( )24/2وال خيالف ذلك قوله  فيمن مات حمرم ًا «اغسلوه بامء وسدر وكفنوه يف
ثوبيه وال ختمروا وجهه ورأسه» رواه مسلم وغريه وهو خمرج يف اإلرواء (.)691/4
فإن هذا حكم خاص فيمن مات حمرم ًا وحديث الرتمجة يف األحياء فاختلفا أنظر التامم
البحث يف املحىل.

( )6اإلرواء حتت رقم (.)6761
( )5سلسلة األحاديث الصحيحة حتت رقم (.)5199

( )2سلسلة األحاديث الصحيحة جـ  1ص.954
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وأما استظالله بسقف السيارة أو الشمسية أو نحومها فال بأس به كاالستظالل
باخليمة والشجرة ملا ثبت يف الصحيح أن النبي ُ ظلل عليه بثوب حني رمى مجرة
العقبة ،وصح عنه  أنه رضبت له قبة بنمرة فنزل حتتها حتى زالت الشمس يوم
عرفة.
* ورواية الرجل الذي «سقط عن راحلته يوم العرفة» رواه البخاري (،6149 ،6511
 ،)6126ومسلم ( ،)5192 ،5112وأبوداود ( ،)2521والرتمذي ( ،)926والنسائي
( ،)5121 ،6972 ،5862 ،5865 ،6972وابن ماجه ( ،)2714ويف اإلرواء (.)6761
قوله « :وأما استظالله بسقف السيارة أو الشمسية أو حنوهما فال بأس به .» ...
عن أم احلُصني قالت« :حججت مع النبي  حجة الوداع فرأيت أسامة وبالالً وأحدمها
آخذ بخطام ناقة النبي  واآلخر رافع ثوبه يسرته من احلر حتى رمى مجرة العقبة»(.)1
ويف حديث جابر الطويل « وأمر بقبة من شعر ترضب له بنمرة فأجاز رسول اهلل  حتى

أتى عرفة فوجد القبة قد رضبت له بنمرة فنزل هبا»(.)2
وقال النووي  :)3( vويف هذا احلديث جواز اإلستظالل للمحرم بقبة وغريها وال خالف
يف جوازه للنازل واختلفوا يف جوازه للراكب فمذهبنا جوازه وبه قال كثريون وكرهه مالك
وأمحد.
وقال( :)4جواز تظليل املحرم عىل رأسه بثوب وغريه وهو مذهبنا ومذهب مجاهري العلامء
سواء كـان راكبـ ًا أو نازالً ،وقـال مالك وأمحد :الجيوز وإن فـعل لزمته الـفدية ،وعن أمحد رواية
( )6رواه مسلم ( ،)2651وأبوداود ( ،)6124ويف اإلرواء (.)6761
( )5رواه مسلم ( ،)5946وأبوداود ( ،)6972وابن ماجه ( ،)2784ويف اإلرواء (.)6768
( )2رشح مسلم جـ 1ص.467

( )4رشح مسلم جـ 9ص.26
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أنه الفدية ،وأمجعوا عىل أنه لو قعد حتت خيمة أو سقف جاز ووافقونا عىل أنه إذا كان الزمان
يسري ًا يف املحمل الفدية وكذا لو استظل بيده وقد حيتجون بحديث عبداهلل بن عباس بن أيب
ربيعة قال« :صحبت عمر بن اخلطاب  فام رأيته مرضب ًا فسطاط ًا حتى رجع» رواه الشافعي
والبيهقي بإسناد حسن ،وعن ابن عمر ريض اهلل عنهام أنه أبرص رج ً
ال عىل بعريه وهو حمرم قد
ٍ
بإسناد صحيح( )1وعن
استظل بينه وبني الشمس فقال« :أضح ملن أحرمت له» رواه البيهقي
جابر عن النبي  قال « :ما من حمرم يضحي للشمس حتى تغرب إال غربت بذنوبه حتى
يعود كام ولدته أمه» رواه البيهقي وضعفه.
واحتج اجلمهور بحديث أم احلصني وهذا املذكور يف مسلم وألنه اليسمى لبس ًا وأما
حديث جابر فضعيف كام ذكرنا مع أنه ليس فيه هني وكذا فعل عمر وقول ابن عمر ليس فيه
هني ولو كان فحديث أم احلصني مقدم عليه واهلل أعلم.
وقال الشوكاين  :)2( vوجياب بأن قول ابن عمر الحجة فيه ،وبأن حديث جابر مع كونه
ضعيف ًا اليدل عىل املطلوب وهو املنع من التظلل ووجوب الكشف ،ألن غاية ما فيه أنه أفضل
عىل أنه يبعد منه أن يفعل املفضول ويدع األفضل يف مقام التبليغ.

( )6قال األلباين يف اإلرواء برقم ( )6761لرواية ابن عمر(صحيح موقوف) أخرجه البيهقي ( )87/2وقال ثم أخرج البيهقي عن
عطاء أنه رأى عبداهلل بن أيب ربيعة جعل عىل وسط راحلته عود ًا وجعل ثوب ًا يستظل به من الشمس وهو حمرم فلقيه ابن عمر
فنهاه .قلت :وإسناده صحيح أيض ًا ،وقال حسني العوايشة يف املوسوعة الفقهية جـ4ص :256قال شيخنا (األلباين) -رمحه
اهلل -فلعل ابن عمر مل يبلغه حديث أم احلصني وإال فام أنكره هو عني ما فعله رسول اهلل  ولذلك قال البيهقي (هذا موقوف
وحديث أم احلصني صحيح) يعني فهو أوىل باألخذ به وترجم له «املحرم يستظل بام شاء مامل يمس رأسه».
( )5نيل األوطار جـ  2ص .226
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وقال ابن حزم  :)1( vوجائز للمحرمني من الرجال والنساء أن تتظللوا يف املحامل وإذا
نزلوا وهو قول أيب حنيفة والشافعي وأصحابنا ،وقال مالك :يتظللون إذا نزلوا وال يتظللون يف
املحامل وال ركاب ًا وهذا تقسيم الدليل عىل صحته فهو خطأ .وحديث أم احلصني فهذا هو
احلجة ال ما سواه وقد خالف ابن عمر يف هذا القول بالالً واسامة وهو قول عطاء واألسود
وغريمها.
وقال ابن تيمية  :)2( vوله أن يستظل حتت السقف والشجر ويستظل يف اخليمة ونحو
ذلك بإتفاقهم ،وأما اإلستظالل باملحامل كاملحارة التي هلا رأس يف حال السري فهذا فيه نزاع
واألفضل للمحرم أن يضحي ملن أحرم له كام كان النبي  وأصحابه حيجون وقد رأى ابن
عمر رج ً
ال ظلل .وهلذا كان السلف يكرهون القباب عىل املحامل وهي املحامل التي هلا رأس
وأما املحامل املكشوفة فلم يكرهها إال لبعض النساك.
وقال( :)3وإنام تنازع الناس فيمن يستظل باملحمل ألنه مالزم للراكب كام تالزمه العاممة
لكنه منفصل عنه فمن هنى عنه اعترب مالزمته له ومن رخص فيه اعترب انفصاله عنه ،فإما
املنفصل الذي ال يالزم فهذا يباح باإلمجاع واملتصل املالزم منهي عنه بإتفاق األئمة.
وقال الشنقيطي  :)4( vواحلديث يف التظليل عىل النبي  بثوب يقيه احلر يدل عىل أنه
جائز فالسنة أوىل باإلتباع .إذ الفرق بني األذى من الرب واحلر واملطر واهلل أعلم ،ما ثبت فيه سنة
رسول اهلل  الجيـوز الـعدول عـنه إىل رأي جمـتهد من املـجـتهدين ولو بـلغ ما بـلغ من الـعـلم
( )6املحىل جـ  2ص.567
( )5جمموع الفتاوى جـ 51ص.12
( )2جمموع الفتاوى جـ  56ص.669
( )4أضواء البيان جـ  2ص.512
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والعدالة ألن سنته  حجة عىل كل أحد ،وحديث رمي اجلمرة نص صحيح رصيح يف جواز
استظالل املحرم الراكب بثوب مرفوع فوقه يقيه حر الشمس والنازل أحرى هبذا احلكم عند
املالكية من الراكب وهذا احلديث الصحيح املرفوع اليعارض ما روي من فعل عمر وقول ابنه
عبداهلل موقوف ًا عليها وال بحديث جابر الضعيف يف منع استظالل املحرم والعلم عند اهلل تعاىل.
قال الشيخ العثيمني  :)1( vمثل الشمسية فيمسكها اإلنسان وهو حمرم يستظل هبا عن
الشمس أو يتقي هبا املطر فإن هذا البأس به وال فدية فيه ،واملذهب احلنابلة :إذا غطى رأسه
بمالصق أو استظل بشمسية أو استظل بمحمل حرم عليه ولزمته الفدية.
وعىل هذا القول الجيوز للمحرم أن يستظل بالشمسية إال للرضورة وإذا فعل فدى وال
جيوز للمحرم أن يركب السيارة املغطاة ،ألنه حيرم علينا أن نستظل بيشء تابع لنا ،لكن هذا
القول مهجور من زمان بعيد اليأخذ به اليوم إال الرافضة فهم الذين يمشون عليه وأظنهم
أيض ًا إنام مشوا عليه أخري ًا وإال من قبل ماكنا نعرف هذا اليشء منهم.
قال الشيخ األلباين  :)2( vاإلستظالل باخليمة أو بثوب مرفوع لثبوت ذلك عنه 
ونحوه اإلستظالل باملحمل قدي ًام أو باملظلة الشمسية والسيارة ولو من داخلها حديث ًا وإجياب
الـفدية عىل ذلك تشدد وال دليل عليه بل الـنظر السليم اليفرق بني اإلستظالل باخليمة الثابت
يف السنة واإلستظالل باملحمل وما يف معناه وهو رواية عن اإلمام أمحد ،فام تفعله بعض
الطوائف من إزالة سقف السيارة تنطع يف الدين مل يأذن به رب العاملني.

( )6الرشح املمتع جـ 8ص.629
( )5مناسك احلج والعمرة ص.66
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وحيرم عىل املحرم من الرجال والنساء قتل الصيد الربي واملعاونة يف ذلك
وتنفريه من مكانه................................................................... ،
قوله « :وحيرم على احملرم من الرجال والنساء قتل الصيد الربي واملعاونة يف ذلك
وتنفريه من مكانه ».
قال اهلل تعاىل [ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ
ﭟ ﭠ] [املائدة .]91 :
وقال تعاىل [ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ] [املائدة .]6 :
وقال تعاىل [ :ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ] [املائدة .]92 :
جيوز للمحرم أن يصيد صيد البحر وأن يتعرض له وأن يشري إليه وأن يأكل منه وحيرم
التعرض لصيد الرب بالقتل أو الذبح أو اإلشارة إليه.
قال ابن كثري  :)1( vقال ابن عباس :صيده ما أخذ منه حي ًا و(طعامه) ما لفظه ميت ًا.
والسيارة :مجع سيار ،قال عكرمة ملن كان بحرضة البحر والسفر (ما دمتم حرم ًا) أي يف حال
إحرامكم إذا اصطاد متعمد ًا أثم وغرم أو خمطئ ًا غرم وحرم عليه أكله.
عن أيب قتادة أن رسول اهلل  خرج حاج ًا فخرجوا معه فرصف طائفة منهم فيهم أبو
قتادة مل حيرم فبينام هم يسريون إذ رأو محر وحش فحمل أبو قتادة عىل احلمر فعقر منها أتاناً
فنزلوا فأكلوا من حلمها وقالوا :أنأكل حلم صيد ونحن حمرمون فحملنا ما بقي من حلم األتان
فلام أتوا رسول اهلل  قالوا« :يارسول اهلل  إنا كنا أحرمنا وقد كان أبو قتادة مل حيرم فرأينا
محر وحش فـحمل عليها أبو قتادة فعقر منها أتـانـ ًا( )2فنزلنا وأكلنا من حلمها ثم قلنا :أنأكل حلم

( )6تفسري ابن كثري جـ 5ص.629

( )5واألتان :األنثى من احلُمر قاله ابن الدقيق يف رشح العمدة جـ 2ص.461
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صيد ونحن حمرمون فحملنا ما بقي من حلمها؟ قال :أمنكم أحد أمره أن حيمل عليها أو أشار
إليها؟ قالوا :ال ،قال :فكلوا ما بقي من حلمها»(.)1
ويف رواية مسلم « ثم ركبت فسقط مني سوطي فقلت ألصحايب وكانوا حمرمني ناولوين
السوط ،فقالوا :واهلل ال نعينك عليه بيشء فنزلت فتناولته»(.)2
ويف رواية «فابرصوا محار ًا وحشياً وأنا مشغول أخصف نعيل فلم يؤذنوين به وأحبوا لو أين
أبرصته» ،ويف رواية «والتفت فأبرصته» كام يف اإلرواء( )3عند البخاري ومسلم وأمحد وغريهم،
ويف رواية البخاري( « )4فبرص أصحايب بحامر وحش فجعل بعضهم يضحك إىل بعض فنظرت
فرأيته فحملت عليه الفرس فطعنته» كام يف رشح السنة للبغوي( )5وقال البغوي( :)6وفيه دليل
عىل أن املحرم إذا ضحك لرؤية الصيد ففطن احلالل فأخذه وذبحه حيل للمحرم أكله .وعن
ابن عباس ريض اهلل عنهام قال :أهدى الصعب بن جثامة إىل النبي  محار وحش وهو حمرم
فرده عليه وقال« :لوال أنا حمرمون لقبلناه منك»(.)7
وعن عثامن التيمي قال« :كنا مع طلحة بن عبداهلل ونحن حرم فأهدى له طري وطلحة راقد فمنا
من أكل ومنا من تورع فلام استقيظ طلحة وفق من أكله وقال أكلناه مع رسول اهلل .)8(»
( )6رواه البخاري ( ،)6154ومسلم (.)5148
( )5رواه مسلم (.)5142
( )2حتت رقم (.)6751
( )4البخاري (.)5287
( )2برقم (.)6911
( )1رشح السنة جـ 4ص.211
( )8رواه مسلم ( ،)5147والنسائي (.)5155
( )1رواه مسلم ( ،)5125والنسائي (.)5161
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* تنبيه:
حتريم احلمر األهلية عن أنس بن مالك« :أن رسول اهلل  جاء فقال :أكلت احلمر...
فأمر منادي ًا فنادى يف الناس أن اهلل ورسوله ينهيانكم عن حلوم احلمر األهلية فإهنا رجس
فأكفئت القدور وإهنا لتفور باللحم»(.)1
قال النووي  :)2( vوا تفق العلامء عىل حتريم األصطياد عىل املحرم ،وقال الشافعي
وآخرون :حيرم عليه متلك الصيد بالبيع واهلبة ونحومها وأما حلم الصيد فإن صاده أو صيد له
فهو حرام سواء صيد له بإذنه أم بغري إذنه ،فإن صاده حالل لنفسه ومل يقصد املحرم ثم أهدى
من حلمه للمحرم أو باعه مل حيرم عليه هذا مذهبنا وبه قال أمحد وداود وقال أبو حنيفة :الحيرم
عليه ما صيد له بغري إعانة منه ،وقالت طائفة :الحيل له حلم الصيد أص ً
ال سوا ًء صاده أو صاد
له غريه له أو مل يقصده فيحرم مطلقاً حكاه القايض عياض عن عيل وابن عمر وابن عباس
لآلية وحديث الصعب بن جثامة وعلل  رده بأنه حمرم ومل يقل ألنك صدته لنا .واحتج
الشافعي وموافقوه بحديث أيب قـتــادة .قـال أصحابنا :جيب اجلمع بني هذه األحاديث
وحديث جابر( )3هذا رصيح يف الفرق وهو ظاهر يف الداللة للشافعي وموافقيه ورد ملا قاله أهله
املذهبني اآلخرين وحيمل حديث أيب قتادة عىل أنه مل يقصدهم بإصطياد وعىل حلم ما صيد
للمحرم لألحاديث املذكورة ،وأما قوهلم يف حديث الصعب أنه  علل بأنه حمرم فال يمنع
كونه صيد له ألنه إنام حيرم الصيد إذا صيد له برشط أنه حمرم فبني الرشط الذي حيرم به.
( )6رواه البخاري ( ،)2251ومسلم (.)6947
( )5رشح مسلم جـ  1ص .244
الرب لكم حالل وأنتُم ُح ُرم مامل تصيدو ُه أو ُي َصدْ لك ُْم» .ضعفه األلباين يف ضعيف الرتمذي (،)648
( )2حديث جابر لفظه «صيدُ ِّ
وضعيف جامع الصغري ( ،)2254وضعيف أيب داود (.)476
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وقوله (هل أشار إليه إنسان منكم أو أمر ُه بيشء) هذا ظاهر يف الداللة عىل حتريم اإلشارة
واإلعانة من املحرم يف قتل الصيد وكذلك الداللة عليه وكل سبب وفيه دليل للجمهور عىل
أيب حنيفة يف قوله(الحتل اإلعانة من املحرم إال إذا مل يمكن إصطياده بدوهنا).
وبوب البخاري صحيحه بإسم (باب اليعني املحرم احلالل يف قتل الصيد) فوق رقم
(.)6152
وقال احلافظ  :)1( vقيل أ راد هبذه الرتمجة الرد عىل من فرق من أهل الرأي بني اإلعانة
التي اليتم الصيد إال هبا فتحرم وبني اإلعانة التي يتم الصيد بدوهنا فال حترم.
وقال( :)2الجيوز للمحرم قتل الصيد إال أن صال عليه فقتله دفع ًا فيجوز وال ضامن عليه.
وقال( :)3ومجع اجلمهور بني ما اختلف من ذلك بأن أحاديث القبول حممولة عىل ما يصيده
احلالل لنفسه ثم ُّيدي منه للمحرم ،وأحاديث الرد حممولة عىل ما صاده احلالل ألجل املحرم.
وجاء عن مالك تفصيل آخر بني ما يصيد للمحرم قبل إحرامه جيوز له األكل منه أو بعد
إحرامه فال ،وعن عثامن التفصيل بني ما يصاد ألجله من املحرمني فيمتنع عليه وال يمتنع عىل
املحرم آخر.
قال اإلمام البغوي  )4( vحلديث الصعب :ويف احلديث دليل عىل أن املحرم الجيوز له
قبول الصيد إذا كان حي ًا وإن كان ميت ًا جيوز له قبول حلمه وكذلك الجيوز له رشاء الصيد وهو
قـول أكـثر أهل الـعلم وجوز أبو ثور رشاءه .روي «أن عثامن أتى بـلحم ٍ
صيد وهو حمرم بالعرج
ُ
( )6فتح الباري جـ  4ص.22
( )5فتح الباري جـ  4ص.21
( )2فتح الباري جـ  4ص.46
( )4رشح السنة جـ 4ص.211
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فقال ألصحابه كلوا ،فقالوا :أوالً تأكل أنت ،فقال :أين لست كهيئتكم إنام صيد من أجيل»

()1

وإليه ذهب عطاء وجماهد وابن جبري ومالك والشافعي وأمحد واسحاق وأصحاب الرأي
وذهب قوم إىل أن حلم الصيد حرام عىل املحرم بكل حال يروي ذلك عن ابن عباس وطاوس
والثوري.
وقال الصنعاين  :)2( vوقيل :الحيل أكله وإن مل يكن منه إعانة عليه ،ويروى هذا عن عيل
وابن عمر وابن عباس وهو مذهب اهلادوية عم ً
ال بظاهر اآلية [ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ] بنا ًء
عىل أنه أريد بالصيد املصيد وأجيب عنه إن املراد يف اآلية اإلصطياد ولفظ الصيد وإن كان
مرتدد ًا بني املعنيني لكن بني حديث أيب قتادة ،وعىل تقدير أن املراد يف اآلية احليوان الذي يصاد
فقد ثبت حتريم األصطياد من آيات أخرى ومن حديث ووقع البيان بحديث جابر فإنه نص يف
املراد.
قال ابن رشد  :)3( vواختلفوا إذا صاده حالل هل جيوز للمحرم أكله عىل ثالثة أقوال:
قول :إنه جيوز له أكله عىل اإلطالق .وبه قال أبو حنيفة وهو قول عمر بن اخلطاب والزبري.
وقال قوم :هو حمرم عليه عىل كل حال .وهو قول ابن عباس وعيل وابن عمر والثوري.
وقال مالك :مامل يصيد من أجل املحرم وما صيد من أجل املحرم حرام عىل املحرم ،وسبب
اختالفهم تعارض اآلثار.
( )6رواه مالك يف املوطأ رقم ( )81/894ونقل رواية أخرى عن عثامن مع مناقشته مع عيل بن أيب طالب ريض اهلل عنهام عند أمحد
( )677/6كام نقله الصنعاين يف رشح العمدة جـ 2ص .457وقال عبدالرزاق املهدي يف حتقيق أحكام القرآن جـ 5ص649
ملناقشة عثامن مع عيل أنه صحيح موقوف أخرجه الطرباين (.)65842 ،65844
( )5سبل السالم جـ 5ص.949
( )2البداية جـ  6ص.296
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.........................................................................................
ٍ
واحد
ولإلختالف سبب آخر :وهو هل يتعلق النهي عن األكل برشط القتل أو يتعلق بكل
منهام النهي عن اإلنفراد ،فمن أخذ بحديث أيب قتادة قال :إن النهي إنام يتعلق بكل واحد منهام
عىل انفراده فمن ذهب يف هذه األحاديث مذهب الرتجيح قال :إما بحديث أيب قتادة وإما
بحديث ابن عباس ومن مجع بني األحاديث قال بالقول الثالث ،قالوا :واجلمع أوىل.
وقال الشوكاين  :)1( vوكال املذهبني يستلزم أطراح بعض األحاديث الصحيحة بال
موجب واحلق ما ذهب إليه اجلمهور من اجلمع بني األحاديث املختلفة عىل ما يصيده احلالل
لنفسه أو ألجل املحرم ويؤيده حديث جابر.
واستفصل الصنعاين هذا املوضوع يف رشحه للعمدة( )2قال :فإن قلت فهل جاءت اآلية بيان ًا
لتحريم حلم الصيد أو لتحريم األصطياد كام قاله بعض العلامء أو كثري منهم؟ قلت :ال ينبغي
أن يكون لبيان االصطياد ألن اخلطاب مسوق لبيان األكل ال اإلصطياد ،فإن قلت :فام ذلك:
قلت وصف اهلل صيد البحر وطعامه بأنه متاع لنا وللسيارة ثم عطف عليه صيد الرب فله حكمه
واإلصطياد ليس بمتاع ولبيان النبي  لعموم هذه اآلية حيث قال :صيد الرب لكم حالل مامل
تصيدوه أو مطلقا كام سلف عن عيل وغريه ومنهم من استدل بالسنة عىل ختصيصه ومل يقولوا
املراد به اإلصطياد دون األكل وهذا تفسري ابن عباس (انتهى) عن تيسري البيان يف أحكام
القرآن.
وأما ما قاله كثري من العلامء من أن املراد من اآلية اإلصطياد كام أشري إليه فإنه يرده وجوه:
أحدها :إن اهلل تعاىل حيث ذكر الصيد فإنام يريد به ما يصاد كقوله تعاىل [ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ
( )6نيل األوطار جـ 2ص.214
( )5العدة جـ 2ص.451
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ﯡ] [ ،ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ] و [ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ] بعد قوله تعاىل [ﮐ ﮑ
ﮒ ﮓ].
الثاين :أن التحليل والتحريم يف مثل هذا إنام يضاف إىل األعيان نحو قوله تعاىل [ﭑ
ﭒ ﭓ ﭔ] [ ،ﮚ ﮛ ﮜ] [ ،ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ
ﮊ].
الثالث :أن قوله تعاىل [ﭓ ﭔ] املراد به ما يصاد كام عرفت ألنه عطف عليه طعامه
وطعامه ما جيدونه طافي ًا فال بد أن يكون املقرون بالطعام هو النوع اآلخر وهو الرطب الصيد.
الرابع :أن الفعل ال يضاف إىل البحر إال بتكلف بأن يقال الصيد يف الرب والبحر وأيض ًا ليس
بمستقيم ألن الصائد يف البحر وصيده يف الرب حيرم عليه الصيد ولو كان بالعكس حلل له علم
إن العربة بمكان الصيد الذي هو احليوان ال بمكان األصطياد الذي هو الفعل.
اخلامس :إنه إذا أطلق صيد الرب وصيد البحر فهم منه الصيد الربي والصيد البحري فيجب
محل الكالم عىل ما يفهم منه التحريم وإذا أضيف إىل العني كان املراد الفعل فيها فهذه
مرجحات تبني املراد من اآلية.
قال صديق حسن خان  :)1( vواملراد من الصيد عند الشافعي كل صيد مأكول بري
فذبح األنعام ليس منه وكذا ما ليس بمأكول وكذا الصيد البحري ،وعند أيب حنيفة :غري
املأكول قد يكون صيد ًا.
وقــال الـشنقيطي  :)2( vذهب مجهور الـعلامء إىل أن معنى هذه اآلية الـكـريمة [ﯣ ﯤ
( )6الروضة الندية جـ 5ص.88

( )5أضواء البيان جـ 5ص.677
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ﯥ ﯦ] لقتله ذاكر ًا إلحرامه وخالف جماهد اجلمهور قال لقتله يف حال كونه ناسي ًا
إلحرامه واستدل لذلك بقوله تعاىل [ﰆ ﰇ ﰈ ﰉ ﰊ] .ويف اآلية قرينة واضحة دالة
عىل عدم صحة قول جماهد وهو قوله تعاىل [ﯽ ﯾ ﯿ] فإنه يدل عىل أنه متعمد ًا أمر ًا
الجيوز .أما النايس فهو غري آثم إمجاع ًا فال يناسب أن يقال منه [ﯽ ﯾ ﯿ] كام ترى
واهلل أعلم.
أمجع العلامء عىل منع صيد الرب للمحرم بحج أو عمرة وهذا اإلمج اع يف مأكول اللحم
الوحيش كالظب ي والغزال ونحو ذلك وحترم عليه اإلشارة إىل الصيد والداللة عليه حلديث أيب
قتادة.
وقد أمجع مجيع العلامء عىل أن ما صاده حمرم الجيوز أكله للمحرم الذي صاده وال ملحرم
غريه والحلالل غري حمرم ألنه ميتة .واختلف العلامء من أكل املحرم مما صاده حالل عىل ثالثة
أقوال قيل :الجيوز له األكل مطلق ًا.
وقيل :جيوز مطلق ًا .وقيل :بالتفصيل بني ما صاده ألجله وما صاده ال إلجله فيمنع األول
دون الثاين.
أظهر األقوال وأقواها دلي ً
ال هو القول املفصل بني ما صيد ألجل املحرم فال حيل له وبني ما
صاده احلالل ال ألجل املحرم فإنه حيل له(.)1

( )6قال ابن حزم يف املحىل جـ 2ص( : 512فكانت هذه األخبار والتي قبلها صحاحاً كلها فالواجب األخذ بجميعها واستعامهلا كام
هي دون أن يزاد يف يشء منها ماليس فيه فيقع يف الكذب .هذه األخبار فوجدنا فيها إباحة أكل ما صاده احلالل للمحرم ويف
التي قبلها ليس فيها هني املحرم عن أكل ما صاده املحل .وهكذا روى عن عائشة وال حرج يف أكله أصالً وال كراهة ،فمرة أكله
ومرة مل يأكله مرة قبله ومرة مل يقبله فكل ذلك حسن مباح).
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والدليل عىل هذا أمران:
األول :أن اجلمع بني األدلة واجب متى أمكن ألن أعامل الدليلني أوىل من إلغاء أحدمها وال
طريق للجمع إال هذه الطريق .ومن عدل عنها البد أن يلغي نصوصا صحيحة.
الثاين :حلديث جابر « صيد الرب لكم حالل وأنتم حرم مامل تصيدوه أو يصيد لكم»( )1وقال
الشافعي  :vهذا أحسن حديث روي يف هذا الباب وأقيس.
ويف حديث عمرو بن أيب عمرو «ثم استفصل الشنقيطي يف تقويته» فالظاهر أن حديث
جابر هذا صالح وأنه نص يف حمل النزاع وهو مجع بني األدلة ،ويروى هذا عن عثامن بن عفان
 وهو ظاهر قوله « :أو يصيد لكم».
وال جتوز زكاة املحرم للصيد بأنه يذبحه مث ً
ال فإن ذبحه فهو ميته الحيل أكله ألحد كائن ًا من
كان إذ الفرق بني قتله بالعقر وقتله بالذبح لعموم قوله تعاىل [ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ] وهبذا
قال مالك وأ صحابه واحلسن والقاسم والسامل واألوزاعي واسحاق وأصحاب الرأي
والشافعي يف أحد قوليه وقال احلكم والثوري وأبو ثور :البأس بأكله ،قال ابن املنذر هو
بمنزلة ذبيحة السارق ،وقال عمرو بن دينار وأيوب السختياين يأكله احلالل وهو أحد قويل
الشافعي.
والظاهر أن ذبح املحرم الحيل الصيد وال يعترب زكاة له ،ألن قتل الصيد حرام وألن زكاته
الحتل له هو أكله إمجاع ًا ،وإذا كان الذبح اليفيد احلل للذابح فأوىل وأحرى أال يفيد لغريه ألن
الفرع تبع لألصل يف أحكامه فال يصح أن يثبت له مال يثبت ألصله قاله القرطبي وهو ظاهر.

( )6رواه أمحد ( ،)215/2والرتمذي ( ،)141وأبوداود ،وابن خزيمة ،وابن حبان ،واحلاكم ،والبيهقي ،والدارقطني (.)542
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احليوان الربي ثالثة أقسام:
قسم هو صيد إمجاع ًا كالغزال.
وأما القسم الذي البأس بقتله وليس بصيد إمجاع ًا فهو الغراب واحلدأة والعقرب والفأرة
والكلب العقور.
وأما للقسم املختلف فيه كاألسد والنمر والفهد والذئب.
وقد روى الشيخان عن عائشة « dأمر رسول اهلل  بقتل مخس فواسق يف احلل
واحلرم :الغراب واحلدأة والعقرب والفأرة والكلب العقور»( ،)1ويف رواية ابن عمر أن رسول
اهلل  قال «مخس من الدواب ليس عىل املحرم يف قتلهن جناح»(.)2
ويف رواية «أن النبي  أمر حمرم ًا بقتل حية بمنى»( .)3واألحاديث يف هذا الباب كثرية.
واجلاري عىل األصول تقييد الغراب باألبقع وهو الذي فيه بياض حلمل املطلق عىل املقيد
اختلفوا يف املراد بالكلب العقور.
* التحقيق :أن السباع العادية ليست من الصيد فيجوز قتلها للمحرم وغريه يف احلرم
وغريه ملا تقرر يف األصول من أن العلة تعمم معلوهلا ألن قوله (العقور) علة لقتل الكلب
فيعلم منه أن كل حيوان طبعه العقر كذلك.
وأمجع العلامء عىل أن املحرم إذا صاد الصيد املحرم عليه فعليه جزاؤه كام هو صح يف قوله
تعاىل [ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ] [املائدة .]92 :

( )6رواه البخاري ( ،)6159ومسلم (.)87 ،18
( )5رواه البخاري ( ،)6151ومسلم (.)85
( )2رواه البخاري (.)6127
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إن قاتل الصيد متعمد ًا عامل ًا بإحرامه عليه جزاء املذكور يف اآلية وهو قول عامة العلامء
خالف ًا ملجاهد ومل يذكر اهلل تعاىل حكم النايس واملخطئ ،وال خالف بني العلامء أهنام ال إثم
عليهام لقوله تعاىل [ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ] [األحزاب  ،]2 :لقوله [ﯥ ﯦ
ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ] أما وجوب اجلزاء عليهام فاختلف العلامء فيه ،فذهب مجاعة
من العلامء منهم املالكية واحلنفية والشافعية إىل وجوب اجلزاء لداللة األدلة ،وذهب بعض
العلامء إىل أنه ال جزاء عليهام ،وبه قال القرطبي وأمحد يف إحدى الروايتني وابن جبري وأبو ثور
ومذهب داود وروى عن ابن عباس وطاوس كام نقله القرطبي واحتج أهل هذا القول بأمرين:
األول :مفهوم قوله تعاىل [ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ] فإنه يدل عىل أن غري املتعمد ليس كذلك.
الثاين :أن األصل براءة الذمة فمن ادعى شغلها فعليه الدليل ،وهذا القول قوي جد ًا من
جهة النظر والدليل.
إذا صاد املحرم الصيد فأكل منه فعليه جزاء واحد لقتله وليس يف أكله إال التوبة
واإلستغفار وهذا قول مجهور العلامء وهو ظاهر اآلية خالف ًا أليب حنيفة وخالفه صاحباه.
إ ذا قتل املحرم الصيد مرة بعد مرة حكم عليه باجلزاء يف كل مرة يف قول مجهور العلامء منهم
مالك والشافعي وأبو حنيفة وغريهم.
قال الشيخ العثيمني ( :)1( vوأن قتل صيد ًا مأكوالً) فإن كان غري مأكول فليس فيه فدية
ولكن هل يقتل غري املأكول أو اليقتل؟

( )6الرشح املمتع جـ 8ص.617
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ينقسم إىل ثالثة أقسام:
األول :ما أمر بقتله.
الثاين :ما هنى عن قتله.
الثالث :ما سكت عنه.
فأما ما أمر بقتله فإنه يقتله (مثل اخلمس).
الثاين :ماهنى عن قتله مثل النملة والنحلة واهلدد والرصد فال تقتل ال يف احلل وال يف احلرم
والرصد طائر فوق العصفور منقاره أمحر.
الثالث ما سكت عنه :فإن أذى احلق باملأمور بقتله ألن املؤذي يقتل وكرهه بعضهم ألن اهلل
خلقه حلكمة وهو األحسن.
والربي :ما اليعيش إال يف الرب وحده أو يف الرب أو البحر ألن احلاقه بالربي أحوط اجتمع
جانب احلظر واإلباحة غلب احلظر.
وأصله الربي :وال يمنع حتريم قتله أن يكون أهلي ًا ومستأنس ًا فمث ً
ال األرنب صيد مأكول
بري أصيل ،واألرنب املستأنسة كاألرنب املتوحشة ألن أصلها بري واحلاممة أصلها وحيش
وعىل هذا فنعترب األصل.
الصيد الذي يف يد املحرم إن كان قد ملكه بعد اإلحرام فهو إحرام وال جيوز له إمساكه وإن
كان قد ملكه قبل اإلحرام وأحرم وهو يف يده فاملذهب أنه جيب عليه إزالة يده املشاهدة أليده
احلكمية.
(والحيرم حيوان إنيس) هذا مفهوم قوله (بري أص ً
ال) مثل اإلبل والبقر والغنم والدجاج
كل هذه الحترم (وال صيد البحر) الحيرم صيد الـبحر (وال قـتل حمرم األكل) كاهلر حمرم األكل
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فلو أن حمرم ًا قتله فليس عليه جزاء والعلة أنه القيمة له وليس بصيد فال يدخل حتت قوله تعاىل
[ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ] .
ولو غضب شاة من شخص ذبحها هل حيرم أكلها فيه قوالن :الثاين :الحيرم ألن هذا ضامنه
لصاحبه يف القيمة أو يف املثل لكنه آثم وهو الصحيح.
* مسألة :املحرم إذا قتل الصيد فهو حرام عليه وعىل غريه ألنه بمنزلة امليتة.
* مسألة :لو اضطر إىل ذلك فذبح الصيد هل حيل.
اجلواب :نعم حيل ألنه الحتريم مع الرضورة فلو أن حمرم ًا هلك من اجلوع ومل يبق إال أن
يموت أو يقتل هذه الغزالة أو األرنب نقول :لك أن تقتلها ،وإذا قتلتها فهي حالل وهل بقدر
الرضورة أو بتزود ويأكل منها؟
اجلواب :هي حالل ويتزود منها ألنه ملا حل قتلها مل يؤثر اإلحرام فيها شيئ ًا وقد أبح قتلها
للرضورة اآلدمي أكرم.
* مسألة :ما شارك فيه املحرم غريه بمعنى أن هذا الصيد قتله رجالن أحدمها حمرم والثاين
غري حمرم ،حيرم عىل املحرم ألنه اليمكن اجتناب احلرام إال باحتباب احلالل حيث إن احلرام مل
يتميز.
قال العلامء :حيرم عىل املحرم الدال أو املعني دون غريه.
أما املحرم الذي مل يدل فإنه يأكل منه.
قال ابن تيمية  :)1( vوللمحرم أن يقتل ما يؤذي بعادته الناس كاحلية والعقرب والفأرة
والـغراب والـكلب العقور وله أن يدفع ما يؤذيه من اآلدميني والبهائم حتى لو صال عليه أحد
( )6جمموع الفتاوى جـ 51ص.11
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ومل يندفع إال بالقتال قاتله فإن النبي  قال« :من قتل دون ماله فهو شهيد»(.)1
وإذا قرصته الرباغيث والقمل فله إلقاؤها وله قتلها وال يشء عليه وإلقاؤها أهون من قتلها
وكذلك ما يتعرض له من الدواب فينهى عن قتله وإن كان يف نفسه حمرم ًا كاألسد والفهد فإذا
قتله فال جزاء عليه يف أظهر قويل العلامء وإما التفيل بدون التأذي فهو من الرتفة فال يفعله ولو
فعله فال يشء عليه.
وقال يف رشح العمدة( :)2ومجلة هذا أن ما آذى الناس أو آذي أمواهلم فإنه قتله مباح سواء
كان قد وجد منه األذي كالسبع أو اليؤمن أذاه مثل احلية.
وقال( )3عن أمحد روايتني:
األوىل :يقتل السبع عدا عليه أم ال.
الثانية :يقتل املحرم لسبع إذا عداه عليه وعقره وقال هذه أصح إن شاء اهلل.
* مالحظة :قال الشيخ العثيمني  :)4( vفإن جزاء الصيد البد أن يبلغ إىل املحرم [ﯧ
ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ] إىل أن قال [ﯲ ﯳ ﯴ] [املائدة  ،]92 :وهل املراد يف احلرم ذبح ًا
وتفريق ًا أو ذبح ًا فقط أو تفريق ًا فقط؟
اجلواب :ذبح ًا وتفريق ًا فام وجب يف احلرم وجب أن يذبح يف احلرم وأن يفرق ما جيب
تفريقه منه يف احلرم وعىل هذا فمن ذبح هدي التمتع يف عرفة ووزعه يف منى أو يف مكة فإنه
الجيزئه ألنه خالف مكان الذبح.

( )6رواه أبو داود ( ،)4885والرتمذي (.)6456
( )5رشح العمدة (.)621/6
( )2رشح العمدة (.)647/6

( )4الرشح املمتع جـ 8ص.521
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وعقد النكاح واجلامع وخطبة النساء ومبارشهتن بشهوة حلديث عثامن -ريض
حر ُم وال ينك ُح وال خيطب» [رواه مسلم].
كح املُ ْ
اهلل عنه -أن النبي  قال« :ال َينْ ُ
قوله « :وعقد النكاح واجلماع وخطبة النساء ومباشرتهن بشهوة .» ...
احلديث رواه مسلم وأبوداود(.)1
وعن ابن عباس ريض اهلل عنهام «أن النبي  تزوج ميمونة وهو حمرم»(.)2
وعن ميمونة بن احلارث «أن رسول اهلل  تزوجها وهو حالل»(.)3
ويف رواية ابن عباس «تزوج النبي  ميمونة وهو حمرم وبنى هبا وهو حالل وماتت
برسف»(.)4
قال احلافظ  :)5( vاختلف العلامء يف هذه املسألة فاجلمهور عىل املنع حلديث عثامن
«الينكح» وأجابوا عن حديث ميمونة بأنه اختلف يف الواقعة كيف كانت وال تقوم هبا احلجة
وألهنا حتتمل اخلصوصية فكان احلديث يف النهي عن ذلك أوىل بأن يؤخذ به وقال عطاء
وعكرمة وأهل الكوفة :جيوز للمحرم أن يتزوج كام جيوز له أن يشرتي اجلارية للوطء وتعقب
بأنه قياس يف معارضة السنة فال يعترب به وأما تأويلهم حديث عثامن بأن املراد به الوطء
فمتعقب بالترصيح فيه بقوله «وال ينكح وال خيطب».
قال الشوكاين  :)6(vأجيب عن هذا بأنه خمالف لرواية أكثر الصحابة ،وأجيب ثاني ًا :بأنه
تـزوجهـا يف أرض احلـرم وهو حالل ،وأجـيب ثـالـثـ ًا :بـاملـعـارضة برواية ميمونة نـفسهـا وهي
( )6رواه مسلم ( ،)2424وأبو داود ( ،)6146والرتمذي ( ،)147والنسائي ( ،)5145وابن ماجه (.)6911
( )5رواه البخاري ( ،)6128ومسلم (.)2421
( )2رواه مسلم ( ،)2429وأبوداود ( ،)142والرتمذي ( ،)142وابن ماجه (.)6914
( )4رواه البخاري (.)4521
( )2فتح الباري جـ 4ص.14

( )1نيل األوطار جـ 2ص.221
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صاحبة القصة ،وكذلك برواية أيب رافع وهو السفري ومها أخرب بذلك ولكنه يعارض هذا
املرجح إن ا بن عباس روايته مثبتة وهي أوىل من النافية وجياب بأن رواية ميمونة وأيب رافع
كذلك مثبتة .وأجيب رابع ًا :أن حديث ابن عباس حكاية فعل وهي التعارض رصيح القول
ولكن يصار إليه عند تعذر اجلمع وهو ممكن عىل فرض أن رواية ابن عباس أرجح من رواية
غريه ذلك بأن جيعل فعله  خمصص ًا له من عموم ذلك القول.
إذا تقرر هذا فاحلق أنه حيرم أن يتزوج املحرم أو يزوج غريه كام ذهب إليه اجلمهور.
وظاهر النهي عدم الفرق بني من يزوج غريه بالوالية اخلاصة أو العامة كالسلطان
والقايض.
قال األلباين للحديث الذي يف خمترص مسلم ص :565واحلديث أي« :تزوج ميمونة وهو
حمرم» شاذ عند املحققني ملخالفته للحديث الذي بعده أي( :حديث يزيد بن الصم) وأشار
الشافعي( )1إىل شذوذه.
وقال النووي  :)2(vوا علم أن النهي عن النكاح يف حال اإلحرام هني حتريم فلو عقد مل
ينعقد سوا ًء كان املحرم هو الزوج أو الزوجة أو العاقد هلام بوالية أو وكالة فالنكاح باطل يف
كل ذلك حتى لو كان الزوجان والويل حملني و وكل الويل أو الزوج حمرم ًا يف العقد مل ينعقد،
وأما قوله «وال خيطب» فهو هني تنزيه ليس بحرام وكذلك يكره للمحرم أن يكون شاهد ًا يف
نكاح عقده املحلون ،والصحيح الذي عليه اجلمهور انعقاده.
قال ابن رشد  :)3(vوالسبب يف إختالفهم إختالف اآلثار لرواية عثامن وابن عباس،
ويمكن اجلمع بني احلديثني بأن حيمل األول عىل الكراهة والثاين عىل اجلواز.
( )6يف األم (.)617/2

( )5رشح املسلم جـ  9ص.698

( )2بداية املجتهد جـ 6ص.295
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()2

وقال البغوي  :)1( vحكى عن سعيد بن املسيب أنه قال( :وهم ابن عباس فيه)

واألكثرون عىل أنه تزوجها حالالً فظهر أمر تزوجيها وهو حمرم ثم بنى هبا وهو حالل برسف
والذي يؤكد قول من قال تزوجها حالالً لرواية أيب رافع قال« :تزوج النبي  ميمونة حالل
وبنى هبا حالالً وكنت أنا الرسول بينهام»( ،)3وهذا حديث حسن ورواية مالك عن سليامن بن
يسار موىل ميمونة «أن رسول اهلل  بعث أبا رافع مواله ورج ً
ال من األنصار فزوجاه ميمونة
رسول اهلل  باملدينة قبل أن خيرج»(.)4
قال ابن القيم  vلرواية سليامن بن اليسار وهذا رصيح يف تزوجها بالوكالة قبل األحرام.
قال األلباين  :)5( vعن سليامن بن يسار «أن رسول اهلل  بعث أبا رأفة ورج ً
ال من
األنصار فزوجاه ميمونة بنت احلارث ورسول اهلل  باملدينة قبل أن خيرج» قلت :هذا إسناد
صحيح لكنه مرسل ووصله مطر الوراق ،قلت :فمثله اليعتد بوصلة (إذا مل خيالف فكيف إذا
خالف خالفه مالك).

( )6رشح السنة جـ 4ص.216
( )5ويف رواية أيب داود برقم ( )6142قال األلباين (صحيح مقطوع) ،وقال الشنقيطي يف األضواء جـ 2ص :529عن اسامعيل بن
أمية عن رجل عن سعيد بن املسيب (وهم ابن عباس )...التنهض به حجة عىل توهيم ابن عباس ألن الراوي عن سعيد مل
تعرف عينه كام ترى.
( )2رواه الرتمذي ( ،)416ضعفه األلباين يف اإلرواء ( ،)6149وضعيف الرتمذي ( )642وقال :ولكن الشطر األول منه
صحيح ،كام يف رواية أيب داود عن ميمونة قالت« :تزوجني رسول اهلل  ونحن حالالن برسف» قال األلباين صحيح رقم
(.)6142
( )4أخرجه مالك يف املوطأ (.)889
( )2اإلرواء حتت رقم (.)6149
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.........................................................................................
وقال الصنعاين  :)1( vظاهر النهي يف الثالثة التحريم إال أنه قيل أن النهي يف اخلطبة
للتنزيه وإنه إمجاع فإن صح اإلمجاع فذاك وال أظن صحته وإال فالظاهر هو التحريم ثم رأيت
بعد هذا عن ابن عقيل احلنبيل إهنا حترم اخلطبة أيض ًا ،قال ابن تيميةَّ :
إلن النبي  هنى عن
اجلميع هنياً واحد ًا ومل يفصل وموجب النهي النحريم وليس ما يعارض ذلك من أثر أو نظر.
وقال الشنقيطي  :)2( vوأجاب اجلمهور القائلون يمنع إحرام أحد الزوجني أو الويل
عقد النكاح عن حديث ابن عباس بأجوبة(:)3
واعلم أوالً أن املقرر يف األصول أنه إذا اختلف نصان وجب اجلمع بينهام إن أمكن وإن مل
يكن وجب الرتجيح.
ووجه اجلمع يف ذلك هو أن يفرس قول ابن عباس بأن املراد بكونه حمرم ًا كونه يف الشهر
احلرام وقد تزوجها  يف الشهر احلرام وهو ذو القعدة عام سبع يف عمرة القضاء كام ذكره
البخاري يف كتاب املغازي باب عمرة القضاء ،ومعلوم إن عمرة القضاء كانت يف الشهر احلرام
وهو ذو القعدة من سنة سبع وال خالف بني أهل اللسان العريب يف إطالق اإلحرام عىل
الدخول يف حرمة الهتتك كالدخول يف الشهر احلرام أو يف احلرم أو غري ذلك.
ومما يرجح به حديث ميمونة وأيب رافع مع ًا عىل حديث ابن عباس أن ميمونة وأبا رافع كانا
بالغني وقت حتمل احلديث املذكور وابن عباس ليس ببالغ وقت التحمل وقد تقرر يف األصول
ترجيح خرب الراوي املتحمل بعد البلوغ عىل قبله.

( )6سبل السالم جـ 5ص.941
( )5أضواء البيان جـ 2ص.525
( )2وقد تكلم ابن تيمية يف رشح العمدة بعده ترجيحات منها ما نقله الشنقيطي ببعض الرتجيحات يف جـ 5ص.694
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وإن كان الراجح قبول خرب املحتمل قبل البلوغ إذا كان األداء بعد البلوغ ألن املتفق عليه
أرجح من املختلف فيه وإىل تقديم خرب الراوي املبارش عىل خرب غريه.
فإن قيل :يرجح حديث ا بن عباس بأنه اتفق عليه الشيخان يف صحيحهام ومعلوم أن ما
اتفق عليه مسلم والبخاري أرجح مما إنفرد به مسلم؟
فاجلواب :إن غاية ما يفيده اتفاق الشيخني صحة احلديث إىل ابن عباس مل يمنع ذلك من
ترجيح حديث ميمونة وأ يب رافع عليه ألهنام أعلم بحال الواقعة منه ألن ميمونة صاحبة الواقعة
وأبو رافع هو الرسول املبارش لكل واحد منهام( )1تعلق ًا خاص ًا بنفس الواقعة ليس إلبن عباس
مثله.
ومن املرجحات التي رجح هبا بعض العلامء ،وما رواه اإلثنان أرجح مما رواه الواحد كام هو
املقرر يف األصول.
فإن قيل :يرجح حديثهم إذ ًا بالكثرة؟
اجلواب :إهنم وإن كثروا فميمونة وأبو رافع أعلم منهم بالواقعة وضابط (املرجحات) عند
األصوليني هو قوة الظن فميمونة وأبو رافع أقوى يف ظن الصدق مما أخرب به غريمها.
ومن أقوى األدلة الدالة عىل أن حديث ابن عباس التنهض به احلجة ،قد تقرر يف األصول:
إن النص القويل العام الذي يشمل النبي بظاهر عمومه البنص رصيح إذا فعل النبي  فعال
خيالفه كان ذلك الفعل خمصص ًا لذلك العموم القويل فيكون ذلك الفعل خاص ًا به .
فإن قيل الحجة يف حديث عثامن إلن املراد بالنكاح فيه وطء الزوجة وليس املراد به العقد.
فاجلواب من أوجه:
( )6حديث أن الرسول « وكل أبا رافع يف تزويج ميمونة» ضعفه األلباين يف اإلرواء برقم (.)6149
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األول :إن يف احلديث قرينتني دالتني عىل أن املراد به عقد النكاح ال الوطء قوله «ال ينكح»
املراد به اليزوج ،وقوله «وال خيطب» املراد هي طلب تزوجيها.
الثاين :إن أبان بن عثامن راوي احلديث هو أعلم الناس بمعناه أنه أ رسل له عمر بن عبيد اهلل
وكان خيطب بنت شيبة بن عثامن عىل إبنه وهو عىل املوسم فقال :أال أراه أعرابي ًا «إن املحرم
ال َينكح وال ُينكح»( )1أخربنا بذلك عثامن عن رسول اهلل .
ومل يعلم أنه أنكر عليه أحد تفسريه احلديث بأن املراد بالنكاح فيه العقد ال الوطء.
الثالث :وما قدمنا من األحاديث واآلثار الدالة عىل منع التزويج يف حال اإلحرام كحديث
ابن عمر عند أمحد أنه سئل عن امرأة أ راد أن يتزوجها رجل وهو خارج من مكة فأراد أن يعتمر
أو حيج قال :أال تتزوجها وأنت حمرم هنى رسول اهلل  عنه.
وقد روى البيهقي يف السنن الكربى بإسناده عن احلسن عن عيل قال« :من تزوج وهو حمرم
نزعنا منه امرأته».
وروى بإسناده أيض ًا أن علي ًا قال« :الينكح املحرم فإن نكح رد نكاحه» ،وعن زيد بن ثابت
أنه «تزوج وهو حمرم ففرق بينهام زيد بن ثابت»( )2وعن ابن عمر ،وعن قدامة بن موسى قال:
«تزوجت وأنا حمرم فسألت ابن املسيب فقال :يفرق بينهام».

( )6رواه مسلم (.)2422
( )5عن أيب غطفان عن أبيه «إن عمر فرق بينهام يعني رجالً تزوج وهو حمرم» صححه األلباين يف اإلرواء برقم ( .)6721وقال حتته
عن ابن عمر يقول« :الينكح املحرم وال خيطب عىل نفسه وال عىل غريه» سنده صحيح ،وعن عيل قال« :الينكح املحرم فإن نكح
ر ّد نكاحه» سنده صحيح أيض ًا وقال :اتفاق هؤالء الصحابة عىل العمل بحديث عثامن مما يؤكد صحته وثبوته عند اخللفاء يدفع
احتامل اخلطأ أو نسخ احلديث فلذلك يدل عىل خطأ حديث ابن عباس وإليه ذهب الطحاوي يف الناسخ واملنسوخ خالفاً
لصنيعه يف رشح املعاين.
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الذي يظهر يل رجحانه بدليل هو أن احرام أحد الزوجني أو الويل مانع من عقد النكاح
حلديث عثامن الثابت وملا قدمنا من اآلثار الدالة عىل ذلك .ومل يثبت يف كتاب اهلل تعاىل وسنة
رسوله  يشء يعارض ذلك احلديث وحديث ابن عباس معارض بحديث ميمونة وأيب
رافع وقد قدمنا لك أوجه ترجيحهام عليه ولو فرضنا (عدم التعارض) فهذا فعل خاص
اليعارض عموم ًا قولي ًا لوجب ختصيص العموم القويل بذلك الفعل.

فُرُعُ تََتعَلَّقُ بَِه ِذهِ الْمَسْأَلَةِ
األول :إن أظهر قويل أهل العلم عندي أن املحرم الجيوز له أن يرجتع مطلقته يف حال
اإلحرام ألن الرجعة ليست بنكاح ألهنا الحيتاج فيها إىل عقد وال صداق وال إذن ويل وهو قول
اجلمهور أهل العلم األئمة الثالثة وأصحاهبم.
الثاين :إن التحقيق أن الويل إذا وكل وكي ً
ال عىل تزويج وليته فال جيوز لذلك الوكيل تزوجيها
بالوكالة يف حالة إحرامه ألنه يدخل يف عموم احلديث وكذلك وكيل الزوج.
الثالث :أظهر قويل أهل العلم عندي أن السلطان الجيوز له أن يزوج بالوالية العامة يف حال
إحرامه لدخوله يف عموم احلديث فال جيوز إخراج السلطان إال بدليل خاص من كتاب أو سنة
ومل يرد بذلك دليل.
الرابع :إن أظهر قويل أهل عندي أن للشاهد املحرم أن يشهد عىل عقد النكاح ألن الشاهد
اليتناوله احلديث وعقد النكاح باإلجياب والقبول والشاهد الصنع له يف ذلك وكره بعض أهل
العلم.
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اخلامس :األظهر عندي أن املحرم الجيوز له أن خيطب إمرأة وكذلك املحرمة اليزوج
للرجل خطبتها والظاهر إن حرمة اخلطبة كحرمة النكاح فاحلكم بحرمة أحدمها دون اآلخر
حيتاج إىل دليل خاص وال دليل عليه.
وبه تعلم إن ما ذكره كثري من أهل العلم من أن اخلطبة الحترم وإنام تكره أنه خالف الظاهر
من النص وال دليل عليه.
السادس :إذا وقع عقد النكاح يف حال إحرام أحد الزوجني أو الويل فالعقد فاسد وال حيتاج
إىل فسخه بطالق.
السابع :أظهر قويل أهل العلم عندي إذا وكل حالل حالالً يف التزويج ثم أحرم أحدها أو
املرأة أن الوكالة التنفسخ بذلك .بل له أن يزوج بعد التحلل بالوكالة السابقة خالفا ملن قال
بذلك.
والتحقيق :أن الوكيل إذا كان حالالً واملوكل حمرم ًا فليس للوكيل احلالل عقد النكاح قبل
حتلل موكله خالف ًا ملن حكى وجه ًا بجواز ذلك والشك أن جتويز ذلك غلط.
الثامن :أن اإلحرام حيرم بسببه عىل املحرم وطء إمرأته يف الفرج ومبـارشهتا فيام دون الفرج
[ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ] وقد قدمنا أن الرفث شامل للجامع ومقدماته وال
خالف بني أهل العلم أن املحرم إذا جامع امرأته قبل الوقوف بعرفات أن حجه يفسد بذلك
وال خالف بينهم ألنه اليفسد احلج من حمظورات اإلحرام إال اجلامع خاصة وإذا فسد حجه
فعليه إمتام احلج بقضائه وعليه اهلدي.
فتحصيل :إن اجلامع قبل وقوف العرفة مفسد للحج وعند األئمة األربعة وبعد التحلل
األول وقبل الثاين اليفسد احلج عند األربعة.
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فاعلم أهنم متفقون عىل أن مقدمات اجلامع كالقبلة واملفاخذة واللمس بقصد اللذة حرام
عىل املحرم.
ً
خاصة مطلق ًا
إن مذهب مالك فساد احلج بمقدمات اجلامع إن أنزل وإن مل ينزل ويف القبلة
هدي وكذلك كل التلذذ خرج بسببه املذي وال يفسد احلج عنده إال باجلامع أو اإلنزال.
ومذهب أيب حنيفة إن التلذذ بام دون اجلامع يلزم بسببه دم سواء أنزل أو مل ينزل.
ومذهب الشافعي إن بارش امرأته دون الفرج بشهوة عليه فدية األذى واإلستمناء
كاملبارشة.
ومذهب أمحد إن وطئ فيام دون الفرج ومل ينزل فعليه دم وإن أنزل فعليه بدنة ،إن أظهر
قويل أهل العلم عندي أن احلج الفاسد باجلامع جيب قضاءوه فور ًا يف العام القابل خالف ًا ملن قال
عىل الرتاخي.
وأظهر قويل أهل العلم عندي أن الزوجني اللذين أفسدا حجهام يفرق بينهام إذا أحرما
بحجة القضاء لي ً
ال يفسدا حجة القضاء أيض ًا بجامع آخر كام يدل عليه بعض اآلثار املروية عن
الصحابة واألظهر أيض ًا أن الزوجة إن كانت مطاوعة له يف اجلامع يلزمهام مثل مايلزم الرجل
من اهلدي وامليض يف الفاسد والقضاء يف العام القابل واألظهر أنه إن أكرهها الهدي عليها.
وإذا علمت أ قوال أهل العلم يف مجاع املحرم ومبارشته بغري اجلامع فاعلم أن غاية ما دل
عليه الدليل إن ذلك الجيوز يف اإلحرام لقوله تعاىل [ﭙ ﭚ] وأما أقواهلم يف فساد احلج
وعدم فساده وفيام يلزم يف ذلك فليس عىل يشء من أقواهلم يف ذلك دليل من كتاب وال يف سنة
إنام حيتجون بآثار مروية عن الصحابة ومل أعلم بيشء مروي يف ذلك عن النبي  إال حديث ًا
منقطع ًا التقوم بمثله حجة.
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التاسع :إن أظهر أقوال أهل العلم عندي أنه إذا جامع مرار ًا قبل أن يكفر كفاه هدي واحد
وإن كفر لذمته باجلامع الثاين كفارة أخرى

()1

مذهب أيب حنيفة ومالك وأمحد أن العمد

والنسيان سواء بالنسبة سواء بالنسبة إىل فساد احلج ،ويف قول القديم للشافعي ويف اجلديد إن
وطئ ناسي ًا أو جاه ً
ال اليفسد حجه وال يشء عليه.
واعلم أن اجلامع املفس د للحج هو إلتقاء اخلتانني املوجب للحد والغسل واألظهر أن اإلتيان
يف الدبر كاجلامع يف إفساد احلج وكذلك الزنا ،وظاهر اآلثار املتقدمة إن التفريق بينهام يف حجه
القضاء ال يف مجيع السنة إنام يكون يف املوضع الذي جامعها فيه وعن مالك يفرتقان من حيث
حيرمان وهو رواية عن أمحد وهو أظهر.
وا علم أن املفسد حجه باجلامع إذا قضاه عىل الوجه الذي أحرم به يف حجه الفاسد ،فال
أشكال يف ذلك إما إذا كان قارنا يف احلج الذي أفسده ثم قضاه مفرد ًا فالظاهر أن الدم الالزم له
بسبب القران اليسقط عنه بإفراده يف القضاء خالف ًا ملن زعم ذلك.
العارش :إذا جامع املحرم بعمرة قبل طوافه فسدت عمرته إمجاع ًا وعليه امليض يف فاسدها
والقضاء واهلدي إن كان بعد الطواف وقبل السعي فعمرته فاسدة عند الشافعي وأمحد وأيب
ثور وهو مذهب مالك ،وإما إن كان بعد الطواف والسعي ولكنه قبل احللق فلم يقل بفساد
عمرته إال الشافعي .قال ابن املنذر :ال أحفظ هذا عن غري الشافعي.

( )6قال الشيخ العثيمني يف رشح املمتع جـ 8ص :569من كرر املحظور من جنس ولو أكثر من مرة ومل يفد فإنه يفدي مرة واحدة
لكن برشط أال يؤخر الفدية لئال تتكرر عليه بفعل املحظور ولئال يتحيل عىل إسقاط واجب قياس ًا عىل إذا تعددت أحداث من
جنس واحد فيكفيه وضوء واحد.
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إن األظهر عندنا لزوم نفقة حج ( املحرمة التي أكرهها زوجها عىل الوطء حتى أفسد حجها
أو عمرهتا بذلك) ،ذلك لزوجها (أي نفقة حج القضاء) لزوجها الذي أكرهها ووجهه ظاهر
جد ًا ألن سببه هو جناية باجلامع الذي الجيوز له رشع ًا فالزامه تلك الغرامة الشك يف ظهوره.
احلادي عرش :إن من أفسد حجه أو عمرته لزمه القضاء عىل الفور ال عىل الرتاخي .سواء
كان احلج أو العمرة فرض ًا أو نف ً
ال ألن النفل منهام يصري فرض ًا بالرشوع فيه.
قال الشيخ العثيمني  :)1( vحيرم عقد النكاح سواء كان املحرم الويل أو الزوج أو الزوجة
فاحلكم يتعلق هبؤالء الثالثة أما الشاهدان فال تأثري إلحرامهام لكن يكره أن حيرضا عقده إن
كانا حمرمني عقد حمل عىل حمرمة وعقد حمرم عىل حملة ،وعقد حمرم ملحل وحملة النكاح حرام هلم.
حديث ابن عباس وميمونة فاجلواب من وجهني:
الوجه األول :سبيل الرتجيح.
الوجه الثاين :سبيل اخلصوصية.
األول :فإن الراجح أن النبي  تزوج ميمونة وهو حالل ال حرام ألن صاحب القصة
واملبارش أدرى هبا من غريه.
الثاين :فإن من خصائص الرسول  أن يتزوج وهو حمرم ألنه أملك الناس إلربه.
ولكن إذا تعارض التخصيص أو الرتجيح أُّيام أوىل:
اجلواب :الرتجيح أوىل لئال خيرج النبي  بحكم خاص عن أمته واألصل عدم
اخلصوصية.
فإذ ًا الرتجيح أوىل وهو أن الرسول  تزوج ميمونة وهو حالل.
( )6الرشح املمتع جـ  8ص.682
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* مسألة :لو أن ه عقد النكاح يف حال اإلحرام ثم بعد اإلحالل دخل الرجل بزوجته
وأنجبت منه أوالد ًا فالبد من عقد جديد ويكون وطؤه األول وطئ ًا بشبهة وأوالده أوالد
رشعيون(.)1
(الفدية يف عقد النكاح يف حال اإلحرام) والدليل عدم الدليل واألصل براءة الذمة وعدم
الوجوب .وقال بعض العلامء فيه الفدية ،والصحيح أنه الفدية فيه بل فيه اإلثم وعدم الصحة
للنكاح.
* مسألة :إذا عقد وهو اليدري أن عقد النكاح يف حال اإلحرام حرام .اجلواب :ال إثم
عليه وال يصح ألن العقود يعترب فيها نفس الواقع وتصح الرجعة فهنا فرقنا بني ابتداء النكاح
وبني استدامة النكاح ألن الرجعة التسمى عقد ًا إنام هي رجوع كالطيب يستديمه وال يبتدئه.
املحظور الثامن :اجلامع وهو أشدها إث ًام وأعظمها أثر ًا يف النسك.
وحيصل اجلامع بإيالج احلشفة من قبل أو دبر وهو حمرم بنص القرآن [ﭙ ﭚ] واجلامع له
حاالن:
احلالة األوىل :أن يكون قبل التحلل األول.
احلالة الثانية :أن يكون بعد التحلل األول.
التحلل األول :يكون برمي مجرة العقبة عند كثري من العلامء وعند آخرين الحيل إال بالرمي
مضاف ًا إليه احللق أو التقصري.
الـتحلل الـثاين :بالـرمي واحللق أو الـتقصري والـطواف والـسعي .وذبح اهلدي فال عالقـة له

( )6وقال األلباين يف املوسوعة الفقهية حسني العوايشة جـ 4ص( :225هل ترون بطالن عقد النكاح املحرم) قال (نعم نكاحه
باطل) وسئل هل ترون إبطال حج أو عمرة من جامع أهله فأجاب (نعم).
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بالتحلل ويمكن التحلل كله مع عدم الذبح.
وقال يف فتاوى أركان اإلسالم( :)1إذا كان اجلامع بعد التحلل األول فإنه يرتتب عليه اإلثم
وفساد اإلحرام فقط وعليه شاة يذبحها ويوزعها عىل الفقراء أو يطعم ستة مساكني أو يصوم
ثالثة أيام فيخري بني هذه الثالثة وجيدد اإلحرام ليطوف طواف اإلفاضة.
وقال ابن باز  :)2( vإذا جامع قبل التحلل األول يفسد حجه وعليه أن يتمه وعليه أن
يقضيه بعد ذلك ولو كان حج تطوع وعليه البدنة.
وقال الشيخ العثيمني  :)3( vواجلامع قبل التحلل األول يرتتب عليه مخسة أمور:
 -1اإلثم.
 -2فساد النسك.
 -3وجوب امليض فيه.
 -4وجوب القضاء.
 -5الفدية وهي بدنة تذبح يف القضاء.
* مسألة :إذا جامع بعد التحلل األول فإنه جيب أن خيرج إىل احلل وحيرم( )4أي خيلع ثياب
احلل ويـلبس إزار ًا وردا ًء ليـطوف اإلفـاضة حمرم ًا ألنه فسد ماتـبقى من إحرامه فوجب عليه أن

( )6فتاوى أركان اإلسالم رقم  417ص .251
( )5فتاوى إسالمية جـ 5ص.615
( )2الرشح املمتع جـ 8ص.682
( )4قال ابن تيمية يف الفتاوى جـ 57ص( :571ومذهب أهل املدينة إن وطئ بعد التعريف قبل التحلل فسد حجه ومن وطئ بعد
التحلل األول فعليه عمرة وهذا هو املأثور عن الصحابة دون قول من قال :أن الوطء بعد التعريف اليفسد وقول من قال  :أن
الوطء بعد التحلل األول اليوجب إحراما ثاني ًا).
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.........................................................................................
جيدده وعليه فدية ..وقوله (وحترم املبارشة) أما املبارشة لغري شهوة كام لو أمسك الرجل بيد
إمرأته فهذا ليس حرام ًا وسوا ًء كانت املبارشة لشهوة باليد أو بأي جزء من أجزاء البدن.
فإن كانت قبل التحلل األول فأنزل ترتب عليه أمران :اإلثم والفدية وهي بدنه لكن النسك
اليفسد واإلحرام أيض ًا اليفسد فإن بارش ومل ينزل بل أمذى أو كان له شهوة ولكن مل يمذ
فليس عليه بدنة بل عليه فدية أذى فاملبارشة توافق اجلامع يف أن الفدية فيها بدنة وختالف اجلامع
يف عدم إفساد النسك وال اإلحرام وال القضاء .والدليل القياس عىل اجلامع ألهنا فعل موجب
للغسل وليس فيها النص وال أقوال الصحابة لكن هذا القياس ضعيف.
فاملبارشة مع اإلنزال التوافق اجلامع إال يف مسألة واحدة وهي وجوب الغسل وإال فال
توافقه يف وجوب قضاء احلج فالصحيح أن املبارشة الجتب فيها البدنة بل فيها ما يف بقية
املحظورات.
قال ابن حزم  :)1( vومباح للمحرم أن يقبل امرأته ويبارشها مامل يولج ألن اهلل تعاىل مل
ينه إال عن الرفث والرفث اجلامع فق ط وال عجب أعجب ممن ينهى عن ذلك إجياب الدم من
ذلك قول مل يوجبه قرآن وال سنة وال قياس وال قول جممع عليه.
وقال ابن تيمية  :)2( vوحيرم عىل املحرم الوطء ومقدماته وال يطأ شيئا سوا ًء امرأة وال
غري امرأة وال يتمتع بقبلته وال مس بيد وال نظر بشهوة فإن جامع فسد حجه ومن اإلنزال بغري
مجاع نزاع وال يفسد احلج بيشء من املحظورات إال هبذا اجلنس فإن ق ّبل بشهوة أو أمذى
لشهوة فعليه دم.

( )6املحىل جـ 2ص.519
( )5جمموع الفتاوى جـ 51ص.11
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قال صديق حسن خان  :)1( vوأما فساد احلج باجلامع قبل وقوف العرفة فإن كان الدليل
عىل هذا الفساد أقوال الصحابة وليس ذلك بحجة فقد عرفت أن قول الصحايب ليس بحجة
إنام احلجة يف إمجاعهم وأما اإلستدال بقوله تعاىل [ﭙ ﭚ] فعىل تسليم أن الرفث هو اجلامع
غاية ما يدل عليه املنع فيه ال أنه يفسد احلج وإال لزم يف اجلدال أنه يفسد احلج وال قائل بذلك،
فاحلاصل أن الرباءة األصلية مستصحبة وال ينقل عنها إال ناقل صحيح تقدم به احلجة وليس
ههنا ماهو كذلك من وطئ قبل الوقوف أو بعده قبل الرمي أو قبل طواف الزيارة فهو عاص
يستحق الـعقـوبة وتـغفـر له بالــتوبة وال يـبطل حجه وال يـلزمه يشء ومن زعم غـري هذا فـعليه
الدليل املريض فليس بني أحد وبني احلق عداوة.
وقال األلباين  )2( vيف حاشيته عىل قول صديق حسن خان :وقد نقل احلافظ يف الفتح
( )45/4اإلمجاع عىل إفساد احلج والعمرة باجلامع وسبقه إىل ذلك ابن حزم يف مراتب اإلمجاع
ص :45وقيده بأن يكون ذاكر ًا مامل يقد م املعتمر مكة ومل يأت وقت الوقوف بعرفة للحاج ،ومل
يتعقبه شيخ اإلسالم بيشء فالظاهر صحة هذا اإلمجاع فإذا صح فهو الدليل عىل الفساد واهلل
أعلم.
وذكر ابن تيمية( :)3أنه اليبطل بفعل يشء من املحظورات الناسي ًا وال خمطئ ًا ال اجلامع وال
غريه قال :وهو أظهر قويل الشافعي.
ولعل قوله يف اجلدال قول ابن حزم( :)4اتفقوا أنه من جادل يف احلج أن حجه اليبطل وال
إحرامه.

( )6التعليقات الرضية جـ  5ص.84

( )5حتقيق عىل الروضة الندية جـ 5ص.84

( )2رسالة الصيام ص.51

( )4املراتب ص.42
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وإن لبس املحرم خميط ًا أو غطى رأسه أو تطيب ناسي ًا أو جاه ً
ال فال فدية عليه،
ويزيل ذلك متى ذكر أو علم .وهكذا من حلق رأسه أو أخذ من شعره شيئ ًا أو قلم
أظافره ناسي ًا أو جاه ً
ال فال يشء عليه عىل الصحيح................................ .
ولكن ابن حزم خالف هذا اإلمجاع الذي نقله هو يف املحىل ( :)691/8واجلدال بالباطل
ويف الباطل عمد ًا ذاكر ًا إلحرامه مبطل إلحرامه وللحج لقوله تعاىل [ﭙ ﭚ].
ال .» ...
قوله « :وإن لبس احملرم خميطاً أو غطى رأسه أو تطيب ناسياً أو جاه ً
قال ابن تيمية  :)1( vفإنه قد ثبت بداللة الكتاب والسنة أن من فعل حمظورا وخمطئ ًا أو
ناسي ًا مل يؤاخذه اهلل بذلك حينئذ يكون بمنزلة من مل يفعله فال يكون عليه إثم ومن ال إثم عليه
مل يكن عاصي ًا وال مرتكب ًا ملا هنى عنه وحينئذ فيكون قد فعل ما أمر به ومل يفعل ماهنى عنه ومثل
هذا اليبطل عبادته إنام يبطل العبادات إذا مل يفعل ما أمر به أو فعل ماخطر عليه.
وطرد هذا :أن احلج اليبطل بفعل يشء من املحظورات ال ناسي ًا وال خمطئ ًا وال اجلامع وال
غريه وهو أظهر قويل الشافعي ،وأما الكفارة والفدية فتلك وجبت ألهنا بدل املتلف من جنس
ما جيب ضامن املتلف بمثله كام لو أتلفه صبي أو جمنون أو نائم ضمنه بذلك وجزاء الصيد إذا
وجب عىل ال نايس واملخطئ فهو من هذا الباب بمنزلة دية املقتول خطأ والكفارة الواجبة بقتله
خطأ بنص القرآن وإمجاع املسلمني ،وما سائر املحظورات فليست من هذا الباب وتقليم
األظفار وقص الشارب والرتفه املنايف للتفث كالطيب واللباس وهلذا كانت فديتها من جنس
فدية املحظورات ليست بمنزلة الصيد املضمون بالبدل ،فأظهر األقوال من النايس واملخطئ
إذا فعل حمظور ًا أال يضمن من ذلك إال الصيد.

( )6جمموع الفتاوى جـ 52ص.655
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وللناس يف أقوال هذا أ حدها وهو قول أهل الظاهر.
والثاين :يضمن اجلميع مع النسيان كقول أيب حنيفة واحدى الروايات عن أمحد واختاره
القايض وأصحابه.
الثالث :يفرق بني ما فيه إتالف كقتل الصيد واحللق والتقليم وما ليس فيه إتالف كالطيب
واللباس وهذا قول الشافعي وأمحد يف الرواية الثانية واختارها طائفة من أصحابه وهذا القول
أجود من غريه لكن إزالة الشعر والظفر ملحق باللباس والطيب البقتل الصيد هذا أجود.
الرابع :أن قتل الصيد خطأ اليضمنه وهو رواية عن أمحد فخرجوا عليه الشعر والظفر
بطريق األوىل.
وكذلك طرد هذا :أن الصائم إذا أكل أو رشب أو جامع ناسياً أو خمطئاً فال قضاء عليه وهو
قول طائفة من السلف واخللف.
قال الشيخ العثيمني  :)1( vوالقاعدة العامة يف هذا أن مجيع حمظورات اإلحرام إذا فعلها
اإلنسان ناسي ًا أو جاه ً
ال أو مكره ًا فال يشء عليه .وال فرق يف ذلك بني أن يكون حمظور
اإلحرام من اللباس والطيب ونحومها أو من قتل الصيد وحلق الشعر الرأس ونحومها وإن
كان بعض العلامء فرق بني هذا وهذا لكن الصحيح عدم التفريق ألن هذا من املحظور الذي
يعذر فيه اإلنسان باجلهل والنسيان واإلكراه.
قال الشيخ( :)2والصحيح أن مجيع املحظورات تسقط الفدية وإن املعذور بجهل أو نسيان
أو إكراه اليـرتتب عىل فـعله يشء إطالقـ ًا ال يف اجلامع وال يف الـصيد وال يف الـتقليم وال يف لبس

( )6فتاوى أركان اإلسالم رقم ( )496ص.221
( )5الرشح املمتع جـ 8ص.526

333

َشرْحُ رِسَالَةُ  :التَّحْقِيقُ واإلِضَاحُ لِكَثِريٍ مِن مَسَائِلِ الْحَجِّ وَاْلعُ ْمرِّة وَالْزِّيَارةِ

وحيرم عىل املسلم حمرم ًا كان أو غري حمرم ذكر ًا كان أو أنثى قتل صيد احلرم واملعاونة
يف قتله بآلة أو إشارة ،أو نحو ذلك .وحيرم تنفريه من مكانه وحيرم قطع شجر احلرم
ونباته األخرض وال ُت ْل َت َق ُطته إال ملن يعرفها لقول النبي « :إن هذا البلد – يعني
مكة -حرام بحرمة اهلل إىل يوم القيامة ال يعضد شجرها وال ينفر صيدها وال خيتىل
خالها ،وال حتل ساقطتها إال ملنشد» [ متفق عليه] .واملنشد هو املعرف ،واخلال هو
احلشيش الرطب ،ومنى ومزدلفة من احلرم وأما عرفة فمن احلل ...................
املخيط وال يف أي يشء وذكرنا فيام سبق الدليل من القرآن والسنة والنظر وهكذا يف مجيع
املحظورات يف العبادات اليرتتب عليها احلكم إذا كان مع اجلهل أو النسيان أو اإلكراه لعموم
الـنص ألن اجلـزاء أو الـفدية أو الـكفـارة إنام رشعت لـفداء الـنفس من املخالفة أو للتكفري عن
الذنب واجلاهل والنايس مل يتعمد املخالفة وهلذا لو كان ذاكر ًا مل يفعل.
وقال عبداهلل اجلربين( :)1فأما عقد النكاح فال يصح ولو جاه ً
ال وال فدية فيه فإما الوطء
واملبارشة ففيه الفدية مع النسيان عند اجلمهور ألنه من أشهر املحظورات وألن يكون بني اثنني
ويبعد وقوع النسيان منهام وهو األحوط وبعضهم عذره باجلهل والنسيان.
قوله « :وحيرم على املسلم حمرماً كان أو غري حمرم ذكراً كان أو أنثى قتل صيد
احلرم واملعاونة يف قتله بآلة أو إشارة .» ...
عن ابن عباس ريض اهلل عنهام قال :قال النبي  يوم افتتح مكة« :ال هجرة ولكن جهاد
ونية وإذا استنفرتم فانفروا ،فإن هذا بلد حرم اهلل يوم خلق السموات و األرض وهو حرام
بـحرمة اهلل إىل يوم الـقيـامة وأنه مل حيل الـقتـال فيه ألحد قبيل وال حيل يل إال سـاعة من هنـار فـهو

( )6فتاوى إسالمية جـ 5ص.681
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حرام بحرمة اهلل إىل يوم القيامة وال يعضد شوكة وال ينفر صيده وال يلتقط لقطته إال من عرفها
وال خيتىل خالهلا .قال العباس :يا رسول اهلل إال اإلذخر

()1

فإنه لقينهم ولبيتوهم ،قال :إال

اإلذخر»(.)2
ٍ
إلحد بعدي وال يعضد شجرها لصاغتنا وقبورنا )3(»...ونقل البخاري
ويف رواية «وال حتل
حتته عن خالد عن عكرمة قال :هل تدري ما (ال ينفر صيدها) هو أن ينحيه من الظلل ينزل
مكانه.
ويف رواية « أن مكة حرمها اهلل ومل حيرمها الناس فال حيل المريء يؤمن باهلل واليوم اآلخر أن
يسفك هبا دم ًا إن احلرم اليعيذ عاصي ًا وال فار ًا بدم وال فار ًا بخربة»( )4خربة :بلية.
قال اهلل تعاىل [ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ
ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ
ﮂ ﮃﮄ ﮅﮆﮇﮈﮉﮊﮋﮌﮍ ﮎﮏﮐﮑﮒ
ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ] [إبراهيم  ،]28 -22:قال ابن كثري يف تفسريه قوله [ﮏ ﮐ
ﮑ] قال ابن جرير :هو متعلق بقوله (املحرم) أي إنام جعلته حمرم ًا ليتمكن أهله من إقامة
الصالة عنده.
( )6قال احلافظ يف الفتح جـ 4ص ( :17واإلذخر نبات معروف عند أهل مكة طيب الريح له أصل مندفن وقضبان دقاق ينبت يف
السهل واحلزن أهل مكة يسقفون به البيوت بني اخلشب ويسدون به اخللل بني اللبنات يف القبور ويستعملونه بدالً من احللفاء
يف الوقود (لقينهم) أي احلداد).
( )5رواه البخاري ( ،)6124ومسلم ( ،)2519وأبو داود ( ،)5761والرتمذي ( ،)62697والنسائي (.)5184
( )2رواه البخاري ( ،)6122ومسلم (.)2595
( )4رواه البخاري ( ،)6125ومسلم ( ،)2596والرتمذي ( ،)179والنسائي (.)5181
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وقال ابن عباس وجماهد وابن جبري وغريه :لو قال أفئدة الناس ألزدحم عليه فارس والروم
واليهود والنصارى والناس كلهم ولكن قال (من الناس) فأختص به املسلمون ،وقد استجاب
اهلل ذلك كام قال [ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﯓ ﯔ].
وقال تعاىل [ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶﭷ ﭸ ﭹ
ﭺ ﭻ ﭼ] [النمل .]96 :
قال ابن كثري  vيف تفسريه وقوله تعاىل (الذي حرمها) أي الذي أنام صارت حرام ًا رشع ًا
وقدر ًا بتحريمه هلا كام ثبت يف الصحيحن عن ابن عباس.
قال اهلل تعاىل [ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ] [البقرة  .]644 :قال تعاىل [ﰓ ﰔ ﰕ
ﰖ ﰗ ﰘ ﰙ ﰚ] [البقرة .]691 :
قال تعاىل [ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﯓ
ﯔ ﯕ ﯖ] [املائدة .]5 :
وقال تعاىل [ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ] [املائدة .]98 :
حرمت املدينة كام َح َّر َم إبراهيم
حرم مكة ودعا ألهلها وإين َّ
قال رسول اهلل « إن إبراهيم َّ
إبراهيم ألهل مكة»(.)1
ومدِّ ها بمثيل ما دعا به
مكة وإين
ُ
ُ
دعوت يف صاعها ُ
قال النووي  :)2( vوقوله  « إن هذا البلد حرمه اهلل تعاىل يوم خلق السموات
واألرض» ،ويف األحاديث أن إبراهيم حرم مكة فظاهرها اإلختالف ويف املسألة خالف
مشهور ذكـره املاوردي يف األحـكام الـسلطـانية وغريه من الـعلامء يف وقت حتريم مكة :قيل أهنا
( )6رواه البخاري ( ،)5659ومسلم (.)2277

( )5رشح مسلم جـ 9ص.651
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مازالت حمرمة من يوم خلق اهلل السموات واألرض وقيل مازالت حالالً كغريها إىل زمن
إبراهيم  ثم ثبت هلا التحريم من زمن إبراهيم وهذا القول يوافق احلديث الثاين ،والقول
األول يوافق احلديث األول وبه قال األكثرون وأجابوا عن احلديث الثاين بأن حتريمها كان ثابتا
من يوم خلق اهلل السموات واألرض ثم خفي حتريمها واستمر خفاؤه إىل زمن إبراهيم فأظهره
وأشاعه ال أنه ابتداءه ،ومن قال بالقول الثاين أجاب عن احلديث األول بأن معناه إن اهلل كتب
يف اللوح املحفوظ أو يف غريه يوم خلق اهلل تعاىل السموات واألرض إن إبراهيم سيحرم مكة
بأمر اهلل تعاىل.
وقال( :)1قوله « اليعضد شوكه وال خيتىل خالهلا» ويف رواية «التعضد هبا شجرة» ويف
رواية «الخيتىل شوكها» ويف رواية «الخيبط شوكها» ،العضد :القطع ،واخلال :الرطب من الكأل
ومعنى خيتيل :يؤخذ ويقطع ،ومعنى خيبط :يرضب بالعصا .واتفق العلامء عىل حتريم قطع
أشجارها التي اليستنبتها اآلدميون يف العادة وعىل حتريم قطع خالها واختلفوا فيام ينتبه
اآلدميون واختلفوا يف ضامن الشجر إذا قطعه ،فقال مالك :يأثم وال فدية عليه ،وقال الشافعي
وأبو حنيفة :عليه الفدية ،واختلفا فيها فقال الشافعي :يف الشجرة الكبرية بقرة ويف الصغرية
شاة ،وكذا جاء عن ابن عباس وابن الزبري وبه قال أمحد وقال أبو حنيفة :الواجب يف اجلميع
القيمة.
قال احلافظ  :)2( vقال القرطبي :خص الفقهاء الشجر املنهي عن قطعه بام ينبته اهلل تعاىل
من غري صنع آدمي فأما ينبت بمعاجلة آدمي فاختلف فيه واجلمهور عىل اجلواز وقال الشافعي
يف اجلميع اجلـزاء ورجحه ابن قدامة ،واختلفوا يف جزاء ما قـطع من الـنوع األول ،فقال مالك:
( )6رشح مسلم جـ 9ص.659

( )5فتح الباري جـ 4ص.22
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الجزاء فيه بل يأثم ،وقال عطاء :يستغفر ،وقال أبو حنيفة :يؤخذ بقيمته هدي ،وقال الشافعي:
يف العظيمة بقرة وفيام دوهنا شاة ،واحتج الطربي بالقياس عىل جزاء الصيد.
قال البغوي « :)1( vاليعضد شوكه» أي اليقطع وأراد به ما اليؤذي منه ،فأما املؤذي من
الشوك فال بأس يقطعه كاحليوان املؤذي البأس بقتله .وظاهر احلديث يوجب حتريم قطع
أشجار احلرم عىل العموم سواء يف ذلك ما غرسه اآلدميون أو نبت من غري غرس وهو ظاهر
مذهب الشافعي وفيه قول آخر أن النهي مرصوف إىل ما نبت من غري غرس آدمي «وال ينفر
صيده» اليعرتض له باالصطياد وال ُّياج فإن أصاب من صيد املحرم فعليه ما عىل املحرم
يصيب الصيد ،روي عن عمر بن دينار «أن غالماً من قريش قتل محام ًة من محام مكة فأمر ابن
عباس أن يفدي بشاة»( )2وقوله «اليلتقط لقطته» اختلف أهل العلم يف لقطة احلرم فذهب قوم
إىل أنه ليس لواجدها غري التعريف أبد ًا وال يملكها بحال وال يستنفعها وال يتصدق هبا حتى
يظفر بصاحبها بخالف لقطة سائر البقاع وهو أظهر قويل الشافعي وذهب األكثرون إىل أنه
الفرق بني لقطة احلرم واحلل.
ويكره عىل مذهب الشافعي نقل تراب احلرم وإخراج احلجارة عنه لتعلق حرمة احلرم هبا
وال تكره نقل ماء زمزم للتربك فقد روي عن عائشة « أهنا كانت حتمل من ماء زمزم وخترب أن
رسول اهلل  كان حيمله»(.)3

( )6رشح السنة جـ 4ص.465
( )5رواية عمرو بن دينار أخرجه الشافعي ( ،)112والبيهقي ( ،)572/2وصححه األلباين يف اإلرواء ( ،)6721قال احلافظ يف
الفتح جـ 4ص( :28وروي ابن أيب شيبة عن شيخ من أهل مكة أن محام ًا كان عىل البيت فذرق عىل يد عمر فاشار عمر بيده
فطار فوقع عىل بعض بيوت مكة فجاءت حية فأكلته فحكم عمر عىل نفسه بشاة وروي من طريق أخرى عن عثامن نحوه).
( )2رواه الرتمذي برقم ( )912صحيح ،ويف الصحيحة (.)112
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قال ابن حزم  :)1( vوال حيل أن يسفك يف حرم مكة دم بقصاص أص ً
ال وال أن يقام فيها
حد وال يسجن فيها أحد فمن وجب عليه يشء من ذلك أخرج عن احلرم وأقيم عليه احلد
لقوله تعاىل [ﮤ ﮥﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ] وهذا عموم الجيوز أن خيص منه يشء وأما
إخراج العايص لقوله تعاىل [ﯭ ﯮ ﯯ ﯰ] فتطهريه من العصاة واجب ،وأما من
تعدى عليه يف احلرم فليدفع عن نفسه قال تعاىل [ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥﭦ
ﭧ ﭨ ﭩ] وال خيرج يشء من تراب احلرم وال حجارته إىل احلل وال بأس بإخراج
ماء زمزم حرمة احلرم هي لألرض ومل يأت يف املاء حتريم.
قال صديق حسن خان  :)2( vأقول ههنا أمران أحدمها :إعتبار املامثلة ،الثاين :حكم
العدلني [ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ ﯰ ﯱ] وظاهره أن العدلني إذا حكام بغري
املامثل مل يلزم حكمهام جعل الظبـي مشبه ًا بالشاة دون التيس خمالف للمشاهد وكذلك احلاممة
فإهنا التشبه الشاة يف يشء من األوصاف وإذا صح عن بعض السلف أنه حكم يف يشء منها
بشاة فذلك غري الالزم لنا ملا عرفت من ان حكم العدلني البد أن يكون باملثل كام رصح به
القرآن.
وقال( :)3أقول عندي أنه الجيب عىل من قتل صيد ًا أو قطع شجر ًا من حرم املدينة الجزاء
وال قيمة بل يأثم فقط ويكون ملن وجده يفعل ذلك أخذ سلبه وال جيب عىل احلالل يف صيد
حرم مكة وال شجرة يشء إال جمرد اإلثم ،وأما من كـان حمرم ًا فعليه اجلزاء الذي ذكره اهلل تعـاىل
( )6املحىل جـ 2ص.277
( )5الروضة الندية جـ 5ص.81
( )2الروضة الندية جـ 5ص.14
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إذا قتل الصيد وليس عليه يشء يف شجرة م كة لعدم ورود دليل تقوم به احلجة وما يروى عن
بعض السلف الحجة فيه ،واحلاصل أنه المالزمة بني النهي عن قتل الصيد وقطع الشجر
وبني وجوب اجلزاء أو القيمة بل النهي يفيد بحقيقة التحريم واجلزاء والقيمة الجيبان إال بدليل
ومل يرد دليل إال قوله تعاىل [ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ] وليس فيها إال ذكر اجلزاء فقط فال جيب
غريه.
قال ابن تيمية  :)1( vلكن نفس احلرم اليقطع شيئ ًا من شجرة وإن كان غري حمرم وال من
نباته املباح إال األذخر وأما ما غرس الناس أو زرعوه فهو هلم وكذلك مايبس من النبات جيوز
أخذه وال يصطاد به صيد ًا وإن كان لنا من املاء كالسمك عىل الصحيح بل وال ينفرد صيده مثل
أن يقيمه ليقعد مكانه( )2وكذلك حرم مدينة رسول اهلل  وهو ما بني البتيها ،وليس يف الدنيا
حرم البيت املقدس وال غريه إال هذان احلرمان وال يسمى غريمها حرم ًا كام يسمى اجلهال
فيقولون :حرم املقدس وحرم اخلليل واحلرم اجلمع عليه حرم مكة ،وأما املدينة فلها حرم أيضاً
عند اجلمهور ومل يتنازع املسلمون يف حرم ثالث إال يف(وج)( )3وهو ٍ
واد بالطائف وهو عند
بعضهم حرم وعند اجلمهور ليس بحرم.
قــال الـشنقيطي  :)4( vأمجع الـعلامء أن صيد احلرم املـكي ممنوع وأن قـطع شجرة ونـبـاته

( )6جمموع الفتاوى جـ  51ص.12
( )5نقل البخاري معلق ًا قول عكرمة وهو أن ينحيه من الظل ينزل مكانه ،قال احلافظ يف الفتح جـ 4ص( :28وقد خالف عكرمة
عطاء وجماهد فقاال :البأس بطرده مامل يفيض إىل قتله .أخرجه ابن أيب شيبة).
( )2لرواية الزبري قال إن رسول اهلل  قال« :صيدوج وعضاهه حرام حمرم هلل» ضعفه األلباين يف ضعيف أيب داود برقم (،)446
وضعيف اجلامع الصغري ( ،)6182املشكاة (.)5841
( )4أضواء البيان جـ 5ص.661
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حرام إال األذخر ،اعلم أن شجر احلرم ونباته طرفان وواسطة ،طرف الجيوز قطعه إمجاع ًا وهو
ما أنبته اهلل يف احلرم من غري تسبب اآلدميني ،وطرف جيوز قطعه إمجاع ًا وهو ما زرعه اآلدميون
من الزروع والبقول والرياحني ونحوها ،وطرف اختلف فيه وهو ما غرسه اآلدميون من غري
املأكول واملشموم كاألثل والعوسج فأكثر العلامء عىل جواز قطعه ،وقال قوم منهم الشافعي
باملنع وهو أحوط يف اخلروج من العهدة ،وحيرم قطع الشوك والعوسج.
قال ابن قدامة قال القايض وأبو اخلطاب الحيرم ،وروي ذلك عن عطاء وجماهد وعمرو بن
دينار والشافعي ألنه يؤذي بطبعه فأشبه السباع من احليوان.
(أقوال) قياس شوك احلرم عىل سباع احليوان مردود من وجهني(:)1
األول :أن السباع تتعرض ألذى الناس وتقصده بخالف الشوك.
الثاين :أنه خمالف لقوله « ال يعضد شوكه» والقياس املخالف للنص فاسد اإلعتبار.
واختلف يف قطع اليابس من الشجر واحلشيش فأجازه بعض العلامء وهو مذهب الشافعي
وأمحد ألنه كالصيد امليت وهو ظاهر قوله « وال خيتىل خاله» ألن اخلال هو الرطب فيفهم
منه أنه البأس بقطع اليابس.
وقال بعض العلامء :الجيوز واستدلوا بأن استثناء األذخر إشارة إىل حتريم اليابس.
وقال ابن قدامة  :vوال بأس باإلنتفاع بام انكرس من األغضان وانقلع من الشجر بغري
فعل آدمي وال ما سقط من الورق نص عليه أمحد وال نعلم فيه خالف ًا ألن اخلرب إنام ورد يف
الــقطع ،واخــتلف يف عـشب احلرم املكي هل جيوز أخذه لـعلف البهـائم واألصح املنع لـعموم

( )6كذلك رد عليه الشوكاين يف النيل جـ 2ص 287باب صيد احلرم وشجره.
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األدلة(.)1
إن احلالل إذا قتل صيد ًا يف احلرم املكي فجمهور العلامء منهم األئمة األربعة وعامة فقهاء
األمصار عىل أن عليه اجلزاء وهو كجزاء املحرم املتقدم إال أن أبا حنيفة قال ليس فيها الصوم
ألنه إتالف حمض من غري حمرم.
وخالف يف ذلك داود الظاهرى حمتج ًا بأن األصل براءة الذ مة ومل يرد يف جزاء صيد احلرم
نص فيبقى عىل األصل الذي هو براءة الذمة وقوله هذا قوي جد ًا.
واحتج اجلمهور بأن الصحابة قضوا يف محام احلرم املكي بشاة ،روي ذلك عن عمر وعثامن
وعيل وابن الزبري وابن عباس ومل ينقل عن غريهم خالفهم فيكون إمجاع ًا سكوتي ًا واستدلوا
بقياسه عىل صيد املحرم بجامع أن الكل صيد ممنوع حلق اهلل تعاىل وهذا الذي ذكرنا عن مجهور
العلامء من أن كل ما يضمنه املحرم يضمنه من يف احلرام يستثنى منه شيئان:
األول :القمل فإنه خمتلف يف قتله يف اإلحرام وهو مباح يف احلرم بال خالف(.)2
الثاين :الصيد املائي مباح يف اإلحرام بال خالف.
قال ابن املنذر :ال أجد دلي ً
ال أوجب به يف شجر احلرم فرض ًا من كتاب وال سنة وال إمجاع
وأقـول كام قـال مالك :نستغفر اهلل ،واعلم أن مجاهري الـعلامء عىل إباحة صيد (وج) إسـم وادي

( )6قال ابن تيمية يف الفتاوى جـ 51ص( :11جبل الثور الذي بمكة فهذا احلرم أيض ًا اليصاد صيده وال يقطع شجره إال حلاجة
كآلة الركوب واحلرث ويؤخذ من حشيشه ما حيتاج إليه للعلف فإن النبي  رخص إلهل املدينة يف هذا حلاجتهم إىل ذلك إذ
ليس حوهلم ما يستغنون به عنه بخالف احلرم املكي.
( )5قال الشوكاين يف السيل اجلرار جـ 5ص( :621مل يرد ما يدل عىل أنه من املحظورات والتعديل عىل القياسات التثبت به احلجة
وقد أذن الكعب أن حيلق راسه والقمل يتناثر عىل وجهه وهلك بحلقه وإلقائه عىل األرض وأنه خيشى منه الرضر والعلة جواز
قتلها كوهنا ضارة فيدخل يف ذلك حلل ضار والقمل من مجلته).
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بالطائف ،وقطع شجرة.
قال الشيخ العثيمني  :)1( vواعلم أنه ال يوجد يف الدنيا إال حرمان :حرم مكة ،وحرم
املدينة .وأما بيت املقدس فال يسمى حرم ًا وما يوجد يف بعض التعبريات ثالث احلرمني عبارة
ينبغي جتنبها .واختلف العلامء يف وادي وج يف الطائف والصحيح أنه ليس بحرم.
والصحيح أن الصيد إذا دخل به اإلنسان من احلل فهو حالل ألنه ليس صيد ًا للحرم بل
هو صيد ملالكه وصيد البحري ،والصحيح أن ال بحري جيوز صيده يف احلرم [ﭑ ﭒ ﭓ
ﭔ] وهذا عام.
الشجر مضاف إىل احلرم فيفيد أن املحرم ما كان من شجر احلرم ال من شجر اآلدمي وعىل
هذا فام غرسه اآلدمي أو بذره من احلبوب فإنه ليس بحرام ألنه ملكه وال يضاف إىل احلرم بل
يضاف إىل مالكه ،فاحلشيش الذي ينبت بفعل اآلدمي ليس بحرام .فخرج بذلك ما كان ميت ًا
فإنه حالل شجرة قد ماتت فهي حالل غصن ًا منكرس ًا حتت الشجرة فهو حالل.
قال بعض العلامء :إن هذه األشجار أو احلشائش ليس فيها جزاء وهذا مذهب مالك وابن
املنذر ومجاعة من أهل العلم ،وهو احلق ألنه ليس يف السنة دليل صحيح يدل عىل وجوب
اجلزاء فيها وما ورد عن بعض الصحابة  فيحتمل أنه من باب التعزير ولو كان اجلزاء واجب ًا
لبينه  ،إذ اليمكن أن يدع أمته بال بيان ما جيب عليهم وبوفاة النبي  انقطع الترشيع
وليس هذا من باب القياس ألن هنا فرق ًا بني الصيد واألشجار.
ورواية عن جابر بن عبداهلل قال :سألت رسول اهلل عن الضبع فقال« :هو صيد وجيعل فيه
كبش إذا صاره املحرم»(.)2
( )6الرشح املمتع جـ 8ص.541

( )5صحيح اإلرواء (.)6727
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وعن جابر « إن عمر بن اخلطاب قىض يف الضبع بكبش ويف الغزال ويف األرنب بعناق ويف
الريبوع بجفرة».
قلت هذا إسناد صحيح قاله األلباين يف اإلرواء حتت رقم (« )6726وقىض فيها عمر وابن
عباس بكبش» صحيح اإلرواء ( ،)6726ورواية «ويف الغزال شاة قىض هبا عمر» قال األلباين
صحيح موقوف ًا اإلرواء (.)6725
عن جابر « إن عمر بن اخلطاب أنه حكم يف الضبع يصيبه املحرم شاة ويف األرنب عناق ويف
الريبوع جفرة ويف الظبي كبش» صحيح موقوف ًا اإلرواء (.)6722
وأخرج البيهقي ( )572/2عن ابن عباس « أنه جعل يف محام احلرم عىل املحرم واحلالل يف
كل محامة شاة» إسناده صحيح اإلرواء حتت رقم ( ،)6721ويف رواية أخرى عنه «ما كان
سوى محام احلرم ففيه ثمنه إذا أصابه املحرم» وإسناده صحيح أيضا حتت رقم (.)6721
عن ابن عباس « يف احلاممة شاة ويف بيضتني درهم ويف النعامة جزور ويف البقرة بقرة ويف
احلامر بقرة» سنده ضعيف حتت رقم ( )6749يف اإلرواء.
* مالحظة:
أن رج ً
ال أتا عبداهلل بن عمر فقال :إين قتلت قملة وأنا حمرم ،فقال ابن عمر« :أهون قتيل»

()1

أخرجه البيهقي وقال األلباين ( هذا إسناد جيد رجاله كلهم ثقات رجال البخاري).
وعن ابن عباس يف قتل القملة «وما هنيتم إال عن قتل الصيد» أخرجه البيهقي قال األلباين
يف اإلرواء برقم ( )6722إسناده جيد.

( )6اإلرواء (.)6724
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الْكَحْلُ
قال الشوكاين  :)1( vأقول :مل يثبت ما يدل عىل أن الكحل والدهن من حمظورات
اإلحرام وال من مكروهاته واألصل احلل وليس لنا أن نثبت مامل يثبت من املحظورات ويؤيد
اجلواز ،عن ابن عمر :أن النبي َ « أدهن غري م َقت ٍ
َّت»(.)2
َ
ُ ُ
قال األلباين يف ضعيف ابن ماجة برقم ( )121ضعيف اإلسناد ،وكذلك يف ضعيف
الرتمذي (.)612
وقال الشنقيطي  :)3( vأظهر أقوال أهل العلم عندي أن القمل الجيوز قتله وأخذه من
الرأس بدليل قصة كعب لو كان قتله جيوز ملا صرب عىل آذاه.
قال النووي  :)4( vواتفق العلامء عىل أن املحرم أن يكتحل بكحل الطيب فيه إذا احتاج
إليه وال فدية عليه فيه وأما اإلكتحال للزينة فمكروه عند الشافعي وآخرين ومنعه مجاعة منهم
ضمدمها بالصرب»(.)5
أمحد واسحاق ويف مذهب مالك قوالن «ورجل اشتكى عينه وهو حمرم َّ
وقال الشنقيطي  :)6( vوأما تضميد العني بالصرب ونحوه مما ال طيب فيه لرضورة الوجع
فال خالف فيه بني العلامء وأنه ال فدية فيه كام أمجعوا عىل أنه إن دعته الرضورة إىل تضميد العني
ونحومها بام فيه طيب أن ذلك جائز له وعليه الفدية.

( )6سيل اجلرار جـ 5ص.658
( )5رواه الرتمذي ( ،)915وابن ماجه (.)2712
( )2أضواء البيان جـ 2ص.256
( )4رشح مسلم جـ 1ص.212
( )2رواه مسلم (.)5189

( )1أضواء البيان جـ 2ص.251
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ْسالَحُ بِمَكَّةِ
حَمْلُ ال ِّ
عن جابر قال سمعت النبي  يقول« :ال حيل ألحدكم أن حيمل بمكة السالح»(.)1
قال النووي  :)2( vهذا النهي إذا مل تكن حاجة فإن كانت جاز هذا مذهبنا ومذهب
اجلامهري ،قال القايض عياض :هذا حممول عند أهل العلم عىل محل السالح لغري رضورة وال
حاجة فإن كانت جاز قال القايض وهذا مذهب مالك والشافعي وعطاء ،قال :وكرهه احلسن
البرصي متسك ًا بظاهر احلديث وحجة اجلمهور دخول النبي  عام عمرة القضاء بام رشطه
من السالح يف القراب ودخوله  عام الفتح متأهب ًا للقتال قال :وشذ عكرمة عن اجلامعة
فقال :إذا احتاج إليه محله وعليه الفدية ولعله أراد إذا كان حمرم ًا ولبس املغفر والدرع ونحومها
فال يكون خمالفا للجامعة.
عن الرباء « اعتمر النبي  يف ذي القعدة فأبى أهل مكة أن يدعوه يدخل مكة
قاضاهم :اليدخل مكة سالح ًا إال يف القراب»( ،)3ونقل البخاري فوق هذا احلديث معلق ًا (قال
عكرمة إذا خيش العدو لبس السالح وافتدى ومل يتابع عليه يف الفدية).
قال الشوكاين  :)4( vدليل عىل جواز محل السالح بـ(مكة) للعذر والرضورة لكن برشط
أن يكون يف القراب كام فعله  فيخصص عموم حديث جابر يف مسلم فيكون هذا النهي فيام
عدا من محله للحـاجة والـ رضورة وإىل هذا ذهب اجلامهري من أهل العلم عىل محل السالح لغري
( )6رواه مسلم (.)2594
( )5رشح مسلم جـ 9ص.624
( )2رواه البخاري (.)6144
( )4نيل األوطار جـ 2ص.225
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رضورة وال حاجة فإن كانت حاجة جاز ،قال وهذا مذهب الشافعي ومالك وعطاء ،قال
َّ
وشذ عكرمة فقال :إذا احتاج إليه محله عليه الفدية
وكرهه احلسن متسك ًا هبذا احلديث قال
ولعله أراد إذا كان حمرم ًا ولبس املغفر أو الدرع ونحومها فال يكون خمالف ًا للجامعة واحلق ما
ذهب إليه اجلمهور ألن فيه اجلمع بني األحاديث وهكذا خيصص بحديث الباب عموم قول
ابن عمر يف كتاب العيد ( وأدخلت السالح احلرم ومل يكن السالح يدخل احلرم).
فيكون مراده مل يكن السالح يدخل احلرم لغري حاجة إال للحاجة فإنه قد دخل به  غري
مرة كام يف دخوله يوم الفتح هو وأصحابه ودخوله  للعمرة كام روى ابن عمر «أن رسول
اهلل  خرج معتمراً فحال كفار قريش بينه وبني البيت وقاضاهم عىل أن يعتمر العام املقبل
وال حيمل سالح ًا عليهم إال سيوف ًا»(.)1
قال الشنقيطي  :)2( vأن األحاديث امل ذكورة ليس فيها الترصيح بأن النبي  وأصحابه
تقلدوهنا ويمكن أن يكونوا محل السالح معهم يف رحاهلم يف أوعيته من غري أن يتقلدوه وعىل
هذا اإلحتامل فال حجة يف األحاديث عىل تقلد املحرم محائل السيوف.
قال ابن حزم  :)3( vوللمحرم أن يشد املنطقة عىل إزاره إن شاء أو عىل جلده وحيتزم بام
شاء وحيمل ما شاء من احلمولة عىل رأسه ويعصب عىل رأسه لصداع أو جلرح وجيرب كرس
ذراعه أو ساقه ويعصب عىل جراحه وال يشء عليه يف كل يشء من ذلك.
قال األلباين  :)4(vشد املنطقة واحلزام عىل اإلزار وعقده عند احلاجة والتختم كام جاء يف
بعض اآلثار ومثله وضع ساعة والنظارة وحمفظة النقود عىل العنق.

( )6رواه البخاري ( ،)5876وأمحد (.)654/5
( )5أضواء البيان جـ 2ص.518

( )2املحىل جـ 2ص.592

( )4مناسك احلج والعمرة ص.66
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قال الشيخ العثيمني  :)1( vلو لبس اإلنسان ساعة يف يده هل تلحق باخلمسة التي ذكرها
النبي ؟
اجلواب :ال تلحق وأشبه ما تكون باخلاتم واخلاتم جائز ال اشكال فيه لو لبس يف عينيه مرآة
جـاز ولو وضع يف أذنه سامعة جـاز إذ ليست داخـلة يف هذه اخلـمسة ،ولو وضـع يف فمه
تركيبه أسنان جاز ،ولو لبس حذاء خمروز ًا فيه خيوط جاز ألنه ليس خف ًا بل هو نعل خمروز
وهو بخرزاته مل خيرج عن كونه نع ً
ال .ولو تقلد اإلنسان بسيف أو بفرد جاز ألنه اليدخل فيام
نص عليه الرسول  ال لفظ ًا وال معنى ،ولو ربط بطنه بحزام جاز ولو علق عىل كتفه قربة
ماء جاز أو وعاء نفقة جاز املهم أن الرسول  عدَّ ما حيرم عد ًا فام كان بمعناه احلقناه به وما مل
يكن بمعناه مل يلحقه به وما شككنا فيه باألصل احلل.
قال الشنقيطي  :)2( vقال مقيده :ما ذكره النووي من كون جواز شد املنطقة واهليامن يف
وسطه وهو قول العلامء كافة إال ا بن عمر يف أصح الروايتني فيه نظر وروي البيهقي عن عائشة
قالت« :البأس بشد املنطقة حلفظ النفقة»(.)3
قال البخاري معلق ًا يف صحيحه فوق رقم ( )6228قال ابن عباس :يشم املحرم الرحيان
وينظر يف املرآة ويتداوى بام يأكل الزيت والسمن ،وقال عطاء :يتختم ويلبس اهلميان وطاف
ابن عمر وهو حمرم وقد حزم عىل بطنه بثوب.
قــال الـشنقيطي  :)4( vالـتحـقيق :أن جمرد نـظر املحرم يف املرآة البأس به ما مل يـقـصد به
( )6الرشح املمتع جـ 8ص.626
( )5أضواء البيان جـ 2ص.589
( )2رواه البيهقي (.)19/2
( )4أضواء البيان جـ 2ص.261
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اإلستعانة عىل أمر من حمظورات اإلحرام كنظر املرأة فيها لتكتحل بام فيه طيب أو زينة ونحو
ذلك.
وعن عائشة أهنا سئلت عن اهلميان للمحرم قالت« :وما بأس ليستوثق من نفقته» سنده
صحيح(.)1
عن ابن عباس ريض اهلل عنهام «أن النبي  احتجم وهو حمرم» ،ويف رواية «يف وسط
رأسه»( ،)2ويف رواية «احتجم يف رأسه وهو حمرم من وجع كان به بامء ُيقال له :حلي اجلمل»(.)3
قال النووي( :)4ويف هذا احلديث دليل جلواز احلجامة للمحرم وقد أمجع العلامء عىل
جوازها له من الرأس وغريه إذا كان له عذر يف ذلك وإن قطع الشعر حينئذ لكن عليه الفدية
لقطع الشعر فإن مل يقطع فال فدية عليه ودليل املسألة[ :ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ
ﯯ] وهذا احلديث حممول عىل أن النبي  كان له عذر يف احلجامة يف وسط الرأس ألنه ال
ينفك عن قطع الشعر إذا أراد املحرم احلجامة لغري حاجة فإن تضمنت قلع شعر فهي حرام
لتحريم قطع الشعر وإن مل تتضمن ذلك بأن كانت يف موضع الشعر فيه فهي جائزة عندنا وعند
اجلمهور وال فدية فيها ،وعن ابن عمر ومالك كراهتها وعن احلسن البرصي فيها الفدية ويف
هذا احلديث قاعدة من مسائل اإلحرام وهي أن احللق واللباس وقتل الصيد ونحو ذلك من
املحرمات يباح للحاجة وعليه الفدية.

( )6املوسوعة الفقهية جـ 4ص.255
( )5رواه البخاري ( ،)6122ومسلم ( ،)5188وأبو داود ( ،)6122والرتمذي ( ،)129وابن ماجه (.)2716
( )2رواه البخاري ( ،)2877ومسلم ( ،)5181وأبو داود ( ،)6121وأمحد (.)521/6
( )4رشح مسلم جـ  1ص .215
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.........................................................................................
وقال الشوكاين

()1

واحلافظ( :)2واستدل هبذا احلديث عىل جواز القصد وربط اجلرح

والد مل وقطع العرق وقلع الرضس وغري ذلك من وجوه التداوي إذا مل يكن يف ذلك ارتكاب
ما هني املحرم عنه من تناول الطيب وقطع الشعر وال فدية عليه يف يشء من ذلك.
قال ابن تيمية  :)3(vوله أن حيك بدنه إذا حكه وحيتجم يف رأسه وغري رأسه وإن احتاج
أن حيلق شعر ًا لذلك جاز وال يمكن إال مع حلق بعض الشعر.
قال األلباين  :)4( vاإلحتجام ولو حيلق الشعر مكان احلجم وبه قالت احلنابلة لكنهم
أوجبوا عليه الفدية وال دليل هلم بل هو مردود بإحتجامه  فإنه لو فدى لنقله عنه الراوي.
ويف رواية أنس أن النبي  « احتجم وهو حمرم عىل ظهر قدمه من وجع كان به»(.)5
قال البغوي  :)6( vقد رخص عامة أهل العلم يف احلجامة للمحرم من غري أن يقطع
شعر ًا فإن قطع شعر فعليه الفدية.
وقال الشنقيطي  :)7( vواحلاصل أن أكثر أهل العلم األئمة األربعة عىل أن حلق الشعر
ألجل متكن آلة احلجامة لزمته الفدية يف قدر ما تلزم به الفدية من حلق الشعر وأن عدم لزومها
عندنا له وجه من النظر قوي ،واستدل أهل العلم بأحاديث احلجامة عىل جواز الفصد وربط
اجلرح والدمل وقلع الرضس واخلتان وغري ذلك من وجوه التداوي إذا مل يكن يف ذلك حمظور
كالطيب وقطع الشعر ،وأما السواك يف اإلحرام فال خالف يف جوازه بني أهل العلم.

  
( )2جمموع الفتاوى جـ 51ص .12

( )6نيل األوطار جـ 2ص.221

( )5فتح الباري جـ 4ص .12

( )4مناسك احلج والعمرة ص.66

( )2رواه أبو داود ( ،)6128والنسائي (.)694/2

( )1رشح السنة جـ 4ص.212

( )8أضواء البيان جـ 2ص.252
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ل مَكَّةَ
فِيمَا يَفْعَلُ ُه الْحَاجُّ عِ ْن َد دُخُو ِ
فإذا وصل املحرم إىل مكة استحب له أن يغتسل قبل دخوهلا ألن النبي  فعل
ذلك................................................................................ .
قوله « :فإذا وصل احملرم إىل مكة ا ستحب له أن يغتسل قبل دخوهلا ألن النيب 
فعل ذلك ».
عن نافع قال :كان ابن عمر  « cإذا دخل أدنى احلرم أمسك عن التلبية ثم يبيت بذي
طوى ثم يصيل به الصبح ويغتسل وحيدث أن النبي كان يفعل ذلك»( ،)1ويف رواية قال نافع «أن
ابن عمر كان يقدم مكة إال بات بذي طوى»( ،)2ويف رواية مسلم قال ابن عمر« :أن رسول اهلل
 بات بذي طوى حتى أصبح ثم دخل مكة»(.)3
قال النووي  :)4(vيف هذا الروايات فوائد منها اإلغتسال لدخول مكة وأنه يكون بذي
طوى ملن كانت له يف طريقه ويكون بقدر بعدها ملن مل تكن يف طريقه ،قال أصحابنا :وهذا
الغسل سنة فإن عجز عنه تيمم.
قال احلافظ  :)5( vقال ابن منذر :اإلغتسال عند دخول مكة مستحب عند مجيع العلامء
وليس يف تركه عندهم فدية ،وقال أكثرهم جيزئ منه الوضوء والغسل لدخول مكة هو يف
احلقيقة للطواف.
( )1رواه البخاري ( ،)1751وأبو داود (.)1687
( )1رواه مسلم (.)1311

( )4رشح مسلم جـ 9ص .9

( )2رواه البخاري ( ،)1771ومسلم (.)1311
( )7فتح الباري جـ 1ص.777
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فإذا وصل إىل املسجد احلرام سن له تقديم رجله اليمنى ويقول« :بسم اهلل والصالة
والسالم عىل رسول اهلل ،أعوذ باهلل العظيم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من
الشيطان الرجيم ،اللهم افتح يل أبواب رمحتك»................................... .
قال ابن تيمية  :)1( vومل ينقل عن النبي  وال عن أصحابه يف احلج إال ثالثة أغسال:
غسل اإلحرام والغسل عند دخول مكة والغسل يوم العرفة وما سوى ذلك ال أصل له.
وقال :وما سوى ذلك كالغسل لرمي اجلامر وللطواف واملبيت باملزدلفة فال أصل له.
قال العثيمني  :)2(vوذهب ابن تيمية إىل أن الطهارة املستحبة إذا تعذر فيها استعامل املاء
فإنه ال يتيمم هلا لقوله تعاىل [ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ
ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ] [املائدة  ، ]8 :فإذا كان الرشع أنام جاء بالتيمم يف احلدث فال يقاس
عليه غري احلدث ألن العبادات ال قياس فيها ومل يرد عن النبي  أنه تيمم لإلحرام.
قوله « :فإذا وصل إىل املسجد احلرام سُنّ له تقديم رجله اليمنى ويقول .» ...
السنة إذا دخلت املسجد أن تبدأ برجلك ال ُيمنى وإذا
عن أنس بن مالك  قال « :من ُّ
خرجت أن تبدأ برجلك اليرسى»( ،)3كان رسول اهلل  إذ دخل املسجد قال «بسم اهلل اللهم
صل عىل حممد ،وإذا خرج قال :بسم اهلل اللهم صل عىل حممد»(.)4
وقال رسول اهلل « :إذا دخل أحدكم املسجد فليسلم عىل النبي  وليقل :اللهم افتح
يل أبواب رمحتك وإذا خرج فليقل :اللهم إين أسألك من فضلك»(.)5

( )1جمموع الفتاوى جـ 28ص.54

( )2الرشح املمتع جـ 5ص.53

( )1سلسلة األحاديث الصحيحة (.)2456
( )4صحيح الكلم الطيب األلباين (.)46
( )7صحيح الكلم الطيب رقم ( )49وقال وزاد يف رواية :التسليم عند اخلروج.
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و يقول ذلك عند دخول سائر املساجد وليس لدخول املسجد احلرام ذكر خيصه
ثابت عن النبي  فيام أعلم .فإذا وصل إىل الكعبة قطع التلبية قبل أن يرشع يف
الطواف إن كان متمتع ًا أو معتمر ًا ....................................................
وكان رسول اهلل  إذا دخل املسجد قال «أعوذ باهلل العظيم وبوجهه الكريم وبسلطانه
القديم من الشيطان الرجيم .قال :فإذا قال ذلك قال الشيطانُ :ح َ
فظ منّي سائر اليوم»(.)1
قوله « :ويقول ذلك عند دخول سائر املساجد .» ...
عن ابن عباس  cأن النبي « أردف الفضل فأخرب الفضل أنه مل يزل يلبي حتى رمى
اجلمرة»(.)2
وعن ابن عباس « أنه كان يمسك عن التلبية يف العمرة إذا إستلم احلجر»

()3

صحيح

موقوف.
ويف رواية البيهقي قال« :سئل عطاء متى يقطع املعتمر التلبية؟ فقال :قال ابن عمر :إذا دخل
احلرم ،وقال ابن عباس :حتى يمسح احلجر ،قلت :يا أبا حممد أهيام أحب إليك؟ قال :قول ابن
عباس» سنده صحيح ،قاله األلباين  vيف اإلرواء حتت رقم ( ،)1399وقال :ثم روى عن
جماهد قال« :كان ابن عباس  يلبي يف العمرة حتى يستلم احلجر ثم يقطع قال :وكان ابن
عمر  يلبـي يف العمرة حتى إذا رأى بيوت مكة ترك التلبية وأقبل عىل التكبري والذكر حتى
يستلم احلجر» سنده صحيح أيض ًا.

( )1صحيح الكلم الطيب رقم (.)73
( )2رواه البخاري ( ،)1867ومسلم ( ،)1358والرتمذي (.)916
( )1اإلرواء ( ،)1399وضعيف الرتمذي (.)176
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........................................................................................ .
وقال مالك  :)1( vعن نافع أن عبداهلل بن عمر «كان يقطع التلبية يف احلج إذا انتهى إىل
احلرم حتى يطوف بالبيت وبني الصفا واملروة ثم يلبي حتى يغدو من منى إىل عرفة فإذا غدا ترك
التلبية وكان يرتك التلبية يف العمرة إذا دخل احلرم».
قال احلافظ  :)2( vويف هذا احلديث (ابن عباس) أن التلبية تستمر إىل رمي اجلمرة يوم
النحر وبعدها يرشع احلاج يف التحلل .وروى ابن املنذر بإسناد صحيح عن ابن عباس أنه كان
يقول« :التلبية شعار احلاج فإن كنت حاجاً فلب حتى بدء حلك ،وبدء حلك أن ترمي مجرة
العقبة» ،وروى سعيد بن منصور من طريق ابن عباس قال« :حججت مع عمر احدى عرشة
حجة وكان يلبـي حتى يرمي اجلمرة» ،وبإستمرارها قال الشافعي وأبو حنيفة والثوري وأمحد
واسحاق وأتباعهم ،وقالت طائفة :يقطعها إذا راح إىل املوقف .رواه ابن املنذر وسعيد بن
منصور بأسانيد صحيحة عن عائشة وسعد بن أيب وقاص وعيل وبه قال مالك وقيده بزوال
الشمس يوم عرفة ،وهو قول األوزاعي والليث ،وقد روى الطحاوي بإسناد صحيح عن
عبدالرمحن بن يزيد قال« :حججت مع عبداهلل بن عمر فلام أفاض إىل مجع جعل يلبـي ،فقال
رجل :أعرايب هذا فقال عبداهلل أنيس الناس أم ضلوا»( ،)3وأشار الطحاوي إىل أن كل من روي
عنه ترك التلبية من يوم عرفة أنه تركها لإلشتغال بغريها من الذكر ال عىل أهنا ال ترشع ،ومجع
يف ذلك بني ما اختلف من اآلثار ،واختلفوا أيض ًا هل يقطع التلبية مع رمي أول حصاة أو عند
متام الرمي؟ فذهب إىل األول اجلمهور وإىل الثاين أمحد وبعض أصحاب الشافعي.

( )1املوطأ (.)48/116/1
( )2فتح الباري جـ 1ص.863
( )1ورواه مسلم برقم ( ،)1363والنسائي (.)1348
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........................................................................................ .
وقال الشوكاين  :)1( vأن التلبية تستمر إىل رمي مجرة العقبة وإليه ذهب اجلمهور وقالت
طائفة :يقطع املحرم التلبية إذا دخل احلرم وهو مذهب ابن عمر ،لكن يعاود التلبية إذا خرج
من مكة إىل عرفة ،وقالت طائفة :يقطعها إذا راح إىل املوقف وروى ابن خزيمة والبيهقي عن
ابن عباس عن الفضل قال« :أفضت مع النبي  من عرفات فلم يزل يلبي حتى رمى مجرة
العقبة ويكرب مع كل حصاة ثم قطع التلبية مع آخر حصاة»( ،)2قال ابن خزيمة :هذا حديث
صحيح مفرس ملا أهبم يف الروايات األخرى واألمر كام قال ابن خزيمة ،وأن املراد بقوله «حتى
رمى مجرة العقبة» أي أتم رميها ،فإن هذه الزيادة مقبولة خارجة من خمرج صحيح غري منافية
للمزيد وقبوهلا متفق عليه كام تقرر يف األصول قوله «حتى يستلم احلجر» ظاهره أنه يلبي يف
حال دخوله املسجد وبعد رؤية البيت ،ويف حال مشيه حتى يرشع يف اإلستالم ويستثنى منه
األوقات التي فيها دعاء خمصوص.
قال النووي  :)3( vوقوله «مل يزل يلبي حتى بلغ اجلمرة» دليل عىل أنه يستديم التلبية
حتى يرشع يف رمي مجرة العقبة غداة يوم النحر ،وهذا مذهب الشافعي والثوري وأيب حنيفة
وأيب ثور ومجاهري العلامء من الصحابة والتابعني وفقهاء األمصار ومن بعدهم ،وحكى عن عيل
وابن عمر وعائشة ومالك ومجهور الفقهاء يف املدينة أنه يلبي حتى تزول الشمس يوم عرفة،
وال يلبي بعد الرشوع يف الوقوف ،وقال أمحد واسحاق وبعض السلف :يلبي حتى يفرغ من
رمي مجرة الـعقبة ،ودليل الـشافعي واجلمهور هذا احلديث الـصحيح مع األحــاديث بـعده وال

( )1نيل األوطار جـ 1ص.112
( )2رواه ابن خزيمة ( ،)2665والبيهقي (.)115/7
( )1رشح مسلم جـ 9ص.29
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........................................................................................ .
حجة لألخرين يف خمالفتها فيتعني اتباع السنة ،وقوله «مل يزل يلبي حتى رمى مجرة العقبة» فقد
حيتج به أمحد و ا سحاق ملذهبهام وجييب اجلمهور عنه بأن املراد حتى رشع يف الرمي ليجمع بني
الروايتني.
وقال البغوي  )1( vحلديث الفضل مع رسول اهلل  :والعمل عىل هذا عند أكثر أهل
العلم من أصحاب النبي  فمن بعدهم أن احلاج ال يزال يلبي حتى يرمي مجرة العقبة يوم
النحر ثم يقطعها .فأما املعتمر :فيقطع التلبية إذا افتتح الطواف ألنه من أسباب التحلل ،قال
ابن عباس« :يلبي املعتمر حتى يفتتح الطواف مستل ًام وغري مستلم» ،وهو قول أكثر أهل العلم
وبه قال الثوري والشافعي وأمحد واسحاق ،وقال بعضهم :إذا انتهى إىل بيوت مكة قطعها،
وروي عن ابن عمر « :أنه كان يرتك التلبية يف العمرة إذا دخل احلرم» ،وعن عروة بن الزبري
مثله ،وقال مالك فيمن أحرم بالعمرة من بعض املواقيت فإنه يقطع التلبية إذا انتهى إىل احلرم،
ومن أحرم من التنعيم يقطعها حتى يرى البيت.
قال ابن تيمية  :)2( vوأخذ فقهاء احلديث كالشافعي وأمحد وغريمها مع فقهاء الكوفة ما
عليه مجهور الصحابة والسلف بتلبية رسول اهلل  فإنه قد ثبت عنه «أنه مل يزل يلبي حتى رمى
مجرة العقبة» ،وذهب طائفة من السلف من الصحابة والتابعني وأهل املدينة كاملك إىل أن
التلبية تنقطع بالوصول إىل املوقف بعرفة ،ألهنا أجابة ،فتنقطع بالوصول إىل املقصد ،وسنة
رسول اهلل  هي التي جيب اتباعها.
وأما املعنى :فإن الواصل إىل عرفة وإن كان قد وصل إىل هذا املوقف فإنه قد دعى بعده إىل
موقف آخر وهو مزدلـفة ،فإذا قـىض الوقوف بمزدلفة فقد دعى إىل اجلمرة ،فإذا رشع يف الرمي
( )1رشح السنة جـ 4ص.143

( )2جمموع الفتاوى جـ 28ص.94
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فقد انقىض دعاؤه ومل يبق مكان يدعى إليه حمرم ًا ألن احللق والذبح يفعله حيث أحب من
احلرم ،وهلذا قالوا أيض ًا بام ثبت عن النبي  أنه يلبي بالعمرة إىل أن يستلم احلجر وإن كان
ابن عمر ومن اتبعه من أهل املدينة كاملك قالوا يلبي إىل أن يصل احلرم فإنه وإن وصل إليه فإنه
مدعو إىل البيت ،نعم يستفاد من هذا املعنى أنه إنام يلبي حال سريه ال حال الوقوف بعرفة
ومزدلفة وحال املبيت هبا ،وهذا مما اختلف فيه أهل احلديث ،فأما التلبية حال سري من عرفة إىل
املزدلفة ومنها إىل منى فاتفق من مجع األحاديث الصحيحة عليه.
قال العثيمني  :)1( vوتقطع التلبية يف العمرة إذا رشع يف الطواف ،ويف احلج إذا رشع يف
رمي مجرة العقبة يوم العيد ،وقال مالك يقطع التلبية يف العمرة إذا وصل احلرم ،وقيل يقطعها
إذا وصل إىل البيت أورآه(.)2
قال األلباين  :)3( vويلبي بتلبية النبي « لبيك اللهم لبيك ،لبيك الرشيك لك لبيك،
إن احلمد والنعمة لك وامللك ،الرشيك لك» ،وكان من تلبيته « لبيك إله احلق» إلتزام تلبيته
 أفضل وإن كانت الزيادة عليها جائزة إلقرار النبي  كانوا يزيدون «لبيك ذا املعارج
لبيك ذا الفواضل» ،كان ابن عمر يزيد «لبيك وسعديك واخلري بيديك والرغباء إليك
والعمل»(.)4

( )1فتاوى أركان اإلسالم رقم  451ص .723
( )2وقال يف رشح املمتع جـ 5ص :114املتمتع إذا رشع يف الطواف قطع التلبية ،والتلبية إنام تكون قبل الوصول إىل املقصود فإذا
وصل فال حاجة إىل التلبية وإن املفرد والقارن يقطعان عند رمي مجرة العقبة يوم العيد وألن برميه مجرة العقبة رشع فيام حيصل
به التحلل وهو الرمي.
( )1مناسك احلج والعمرة ص.18
( )4صحيح أيب داود (.)1793
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ثم قصد احلجر األسود واستقبله ،ثم يستلمه بيمينه ويقبله إن تيرس ذلك وال يؤذي
الناس باملزامحة ،ويقول عند إستالمه« :بسم اهلل واهلل أكرب» .فإن شق التقبيل استلمه
بيده أو عصا ،وق َّبل ما استلمه به ،فإن شق استالمه أشار إليه وقال« :اهلل أكرب» .وال
يقبل ما يشري به..................................................................... ،
وقال  « :ما من قلب يلبي إال لبى ما عن يمينة وعن شامله من شجر وحجر حتى تنقطع
األرض من هنا وهنا ،يعني عن يمينه وشامله»(.)1
وله أن خيلطها بالتلبية والتهليل لقول ابن مسعود « :خرجت مع رسول اهلل  فام ترك
التلبية حتى رمى مجرة العقبة إال أن خيلطها بتلبية أو هتليل»( ،)2فإذا بلغ احلرم املكي ورأى بيوت
مكة أمسك عن التلبية ليتفرغ لإلشتعال بغريها.
عن نافع  قال« :كان ابن عمر  cإذا دخل أدنى احلرم أمسك عن التلبية ثم يبيت
وحي ِدث أن النبي  كان يفعل ذلك»( ،)3وحديث
بذي طوى ثم يصيل به الصبح ويغتسل ُ
« أتاين جربيل فأمرين أن آمر أصحايب أن يرفعوا أصواهتم باإلهالل»( ،)4وقال جابر «كنا نرصخ
بذلك رصاخ ًا»(.)5
قوله « :ثم قصد احلجر األسود واستقبله ،ثم يستلمه بيمينه ويقبله .» ...
عن جابر بن عبداهلل  يف احلديث الطويل للحج «حتى إذا أتينا البيت معه استلم
الركن»(.)6

( )1رواه ابن خزيمة والبيهقي بسند صحيح ،ويف صحيح الرتغيب والرتهيب (. )116/2
( )2رواه أمحد ( )415/1بسند جيد.

( )1رواه البخاري (.)1751

( )4رواه أبو داود ( ،)1614والرتمذي ( ،)629وابن ماجه (.)2922

( )7رواه مسلم (.)1146

( )8رواه مسلم ( ،)2941وأبوداود ( ،)1937وابن ماجه (.)1354
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وعن ابن عباس  cقال« :طاف النبي  يف حجة الوداع عىل بعري يستلم الركن
بمحجن»(.)1
ويف رواية أبا الطفيل« :رأيت رسول اهلل  يطوف بالبيت ويستلم الركن بمحجن معه
ويقبل املححجن»(.)2
ويف رواية جابر« :طاف رسول اهلل  بالبيت يف حجة الوداع عىل راحلته يستلم احلجر
بمحجنه ألن يراه الناس وليرشف وليسألوه فإن الناس غشوه»(.)3
وقال ابن عباس« :إن رسول اهلل  ك ُثر عليه الناس يقولون :هذا حممد هذا حممد حتى
عواتق( )4من البيوت قال :وكان رسول اهلل  ال يرضب الناس بني يديه فلام كثر عليه
خرج ال ُ
ركب وامليش والسعي أفضل»(.)5
عن عبداهلل بن رسجس قال« :رأيت األصيلع "يعني عمر بن اخلطاب" ُي َق ِّب ُل احلجر
رأيت رسول
َرض وال تَن َف ُع ولوال أين
ويقول :واهلل إين ألُق ِّبلك وإين أعلم أنك
ُ
ُ
حجر وأنَّك ال ت ُ ُّ
اهلل  قبلك ما َق َّبلت َ
ُك»(.)6
رأيت عمر َق َّب َل احلجر وألتزمه وقال :رأيت رسول اهلل  بك
وعن سويد بن غفلة قالُ « :
حفي ًا»(.)7

( )1رواه البخاري (.)1835
( )2رواه مسلم ( ،)1388وأبو داود (.)1659

( )1رواه مسلم ( ،)1381وأبو داود (.)1663

( )4قال النووي يف رشح مسلم جـ 9ص ( :14العواتق مجع عاتق وهي البكر البالغة أو املقاربة للبلوغ وقيل :التي تتزوج سميت
بذلك ألهنا عتقت من استخدام أبوهيا وابتذاهلا يف اخلروج والترصف التي تفعله الطفلة الصغرية).
( )7رواه مسلم (.)1344
( )5رواه مسلم ( ،)1383والنسائي (.)2918

( )8رواه مسلم ( ،)1376وابن ماجه (.)2941
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عن نافع قال« :رأيت ابن عمر يستلم احلجر بيده ثم َق َّبل يد ُه وقال :ما تركته منذ رأيت
رسول اهلل  يفعله»( ،)1ويف رواية « ما تركت إستالم هذين الركنني اليامين واحلجر منذ رأيت
رسول اهلل  يستلمها يف شدة وإلرخاء»(.)2
ويف مسند الشافعي( )3عن أيب جعفر قال« :رأيت ابن عباس جاء يوم الرتوية مسبد ًا( )4رأسه
فـقبل الركن ثم سجد عليه ثالث مرات» ،قال األلباين سنده صحيح يف " اإلرواء "
( .)111/4السجود عىل احلجر فعله ابن عمر وابن عباس ،قال األلباين يف " اإلرواء " برقم
( )112صحيح ،ونقل يف " جممع الزوائد " عن ابن عمر قال« :رأيت عمر بن اخلطاب ق َّبل
احلجر وسجد عليه ثم عاد فق َّبل ُه وسجد عليه ثم قال :هكذا رأيت رسول اهلل  .»قلت (أي
األلباين) :فيبدو من جمموع ما سبق أن السجود عىل احلجر األسود ثابت مرفوع ًا وموقوف ًا واهلل
أعلم.
وروى البيهقي عن عطاء قال « :رأيت جابر بن عبداهلل وأبا هريرة وأبا سعيد اخلدري وابن
عمر  إذا استلموا احلجر قبلوا أيدهيم ،قال ابن جريج :فقلت لعطاء وابن عباس ،قال وابن
عباس "حسبت" كثري ًا» .قلت (األلباين) :هذا سند صحيح عىل رشط مسلم " ،اإلرواء "
( ،)111/4وقال :وقد أخرجه الشافعي ( )1317عن ابن جريج به وزاد «قلت وابن عباس،
قال :نعم وحسبت كثري ًا قلت :هل تدع أنت إذا استلمت أن تقبل يدك؟ قال :فلم أستلمه إذ ًا»
قلت (األلباين) :إسناده جيد " اإلرواء " (.)111/4
( )1رواه مسلم (.)1374
( )2رواه البخاري ( ،)1838ومسلم ( ،)1371والنسائي (.)2972

( )1مسند الشافعي (.)1375

( )4ونقل الصنعاين يف سبل السالم جـ 2ص 962وقال( :وقد رواه األزرقي وعليه حلة مرجالً رأسه فقبل وسجد عليه ثم ق َّبله
وسجد عليه ثالث ًا).
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ويف رواية سأل رجل ابن عمر  cعن إستالم احلجر؟ فقال« :رأيت رسول اهلل 
يستلمه ويقبله ،قال :قلت أرأيت إن زمحت أرأيت إن غلبت؟ قال :اجعل ،أرأيت باليمن رأيت
رسول اهلل  يستلمه ويقبله»(.)1
قال احلافظ  :)2( vيشعر بأن الرجل يامين وقد وقع يف رواية أيب داود «اجعل أرأيت عند
ذلك الكوكب» إنام قال له ذلك ألنه فهم منه معارضة احلديث بالرأي فأنكر عليه ذلك ،وأمره
إذا سمع احلديث أن يأ خذ به ويتقي الرأي والظاهر أن ابن عمر مل ير الزحام عذر ًا يف ترك
اإلستالم ،وقد روى سعيد بن منصور من طريق الـقاسم بن حممد قال« :رأيت ابن عمر يزاحم
عىل الركن حتى يدمى» ،ومن طريق أخرى أنه قيل له يف ذلك فقال هوت األفئدة إليه فأريد أن
يكون فؤادي معهم ،واملستحب يف التقبيل أن ال يرفع به صوته ،وروى الفاكهي عن سعيد بن
جبري قال :إذا قبلت الركن فال ترفع هبا صوتك كقبلة النساء(.)3
قال النبي « :يا عمر إنك رجل قوي فال تؤذ الضعيف وإذا أردت إستالم احلجر فإن
خال لك فاستلمه وإال فاستقبله وكرب».
قال حسني العوايشة( :)4صححه الرتمذي وابن خزيمة وابن حبان واحلاكم والذهبي(.)5
( )1رواه البخاري ( ،)1833والرتمذي ( ،)681والنسائي ( ،)2948وأمحد (.)172/2
( )2فتح الباري جـ 1ص.835
( )1قال األلباين يف حجة النبي  ص :114من البدع (التصويت بتقبيل احلجر األسود).
( )4املوسوعة الفقهية جـ 4ص.182
( )7ويف مسند اإلمام أمحد رقم ( )193وقال حمققه أمحد حممد شاكر إسناده ضعيف إلهبام الشيخ الذي روى عنه أبو يعفور العبدي.
ويف جممع الزوائد برقم ( )7458قال اهليثمي :فيه راو مل يسم ،وقال حمققه عبداهلل الدرويش قال عن أيب يعفور قال سمعت
شيخ ًا بمكة يف إمارة احلجاج حيدث عن عمر بن اخلطاب .ورواه الطحاوي يف التهذيب ( ،)138وعبدالرزاق (،)6913
والبيهقي ( )63/7وأورده عيل احلسن يف املوسوعة الضعيفة برقم (.)29269
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عن ابن عباس قال « :ليبعثن اهلل احلجر يوم القيامة وله عينان يبرص هبام ولسان ينطق به
ويشهد عىل من استلمه بحق»(.)1
وقال« :مسح احلجر األسود والركن اليامين حيطان اخلطايا حط ًا» ،قال حسني
العوايشة()2حسنه الرتمذي وصححه ابن حبان واحلاكم والذهبي .ورواية ابن عباس يف
صحيح ابن ماجه برقم ( ،)2162ورواية «مسح احلجر والركن اليامين» يف صحيح الرتغيب
برقم (.)1119
ويف رواية ابن عباس« :واهلل ليبعثنه اهلل يوم القيامة»( ،)3وقال األلباين :بحق :أي متلبس ًا هبا
بحق وهو دين اإلسالم وإستالمه بحق وهو طاعة اهلل واتباع سنة نبيه  ال تعظيم احلجر
نفسه.
عن عبداهلل بن عمرو بن العاص  cقال :قال رسول اهلل « :يأيت الركن يوم القيامة
أعظم من أيب قبيس له لسان وشفتان»(.)4
وعن ابن عباس  cقال :قال رسول اهلل « :نزل احلجر األسود من اجلنة وهو أشدُّ
فسودته خطايا بني آدم»(.)5
بياض ًا من اللبن َّ
ويف رواية ابن خزيمة« :أشد بياض ًا من الثلج»( ،)6ويف رواية رواه البيهقي« :احلجر
األسود ...حتى سودته خطايا أهل الرشك» رواية البيهقي ضعيف يف " ضعيف اجلامع الصغري
" برقم ( ،)2585والضعيفة (.)2847
( )1صحيح ابن ماجه ( )2162و( ،)2944املشكاة ( ،)2756والتعليق عىل صحيح ابن خزيمة ( )2517و( ،)2518وصحيح
الرتغيب رقم (.)1144
( )1صحيح الرتغيب رقم (.)1144

( )2املوسوعة ص.181
( )4صحيح الرتغيب (.)1147

( )7صحيح الرتغيب ( ،)1148والرتمذي (.)655

( )8سلسلة األحاديث الصحيحة (.)2816
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وعن ابن عمر  cقال :سمعت رسول اهلل  وهو مسند ظهره إىل الكعبة يقول:
« الركن واملقام ياقوتتان من يواقيت اجلنة ولوال أن اهلل طمس نورمها ألضاءتا ما بني املرشق
واملغرب»(.)1
مسهام من
ويف رواية« :ولوال ما مسه من خطايا بني آدم ألضاء ما بني املرشق واملغرب ،وما َّ
ذوي عاهة وال سقيم إال شفي»(.)2
ويف رواية« :ولوال ما مسه من أنجاس اجلاهلية ما مسه ذوعاهة إال ُشفي وما عىل األرض
يشء من اجلنة غريه»( .)3ورواية « ومن يف األرض من اجلنة غريه وكان أبيض كاملاء»( )4ضعيف.
قال رجل إلبن عمر  :cما يل ال أراك تستلم إال هذين الركنني :احلجر األسود والركن
اليامين؟ فقال ابن عمر :إن أفعل فقد سمعت رسول اهلل  يقول« :إن إستالمهام حيط اخلطايا»
ويف رواية «إن مسحهام كفارة للخطايا»( ،)5ويف رواية «مسح احلجر والركن اليامين حيط اخلطايا
حط ًا»(.)6
وحديث « :احلجر األسود نزل به ملك من السامء»( )7قال األلباين موضوع.
وحديث « :احلجر يف األرض يمني اهلل عز وجل فمن مسح يده عىل احلجر فقد بايع اهلل
عزوجل أال ُيعصيه»( )8موضوع.
( )1صحيح الرتغيب ( ،)1145والرتمذي (.)656
( )2صحيح الرتغيب حتت رقم (.)1145
( )1سلسلة األحاديث الصحيحة ( )1177و(.)2819
( )4ضعيف اجلامع الصغري ( ،)2586وسلسلة األحاديث الضعيفة (.)2847
( )7رواه الرتمذي ( ،)979صحيح الرتغيب رقم (.)1119
( )8صحيح الرتغيب حتت رقم ( )6( .)1119سلسلة األحاديث الضعيفة رقم ( ،)2867وضعيف اجلامع الصغري (.)2551
( )5سلسلة األحاديث الضعيفة ( ،)2864ضعيف اجلامع الصغري (.)2589

454

َشرْحُ رِسَالَةُ  :التَّحْقِيقُ واإلِضَاحُ لِكَثِريٍ مِن مَسَائِلِ الْحَجِّ وَاْلعُ ْمرِّة وَالْزِّيَارةِ

........................................................................................ .
وحديث« :احلجر األسود يمني اهلل يف األرض يصافح هبا عباده» ضعيف يف " الضعيفة "
رقم (.)1()221
وحديث« :كان إذا استلم الركن قبله ووضع خده األيمن عليه» يف " ضعيف اجلامع "
(.)4115
وحديث « :استقبل رسول اهلل  احلجر ثم وضع شفتيه عليه يبكي طوي ً
ال ثم التفت فإذا
هو بعمر بن اخلطاب يبكي فقال ياعمر :ههنا تسكب العربات» أي تصب الدموع أي شوق ًا
وخوف ًا وحيا ًء إىل اهلل تعاىل .ضعفه األلباين يف " ضعيف ابن ماجه " ( ،)819و " ضعيف
اجلامع " ( ،)8393و " اإلرواء " (.)1111
قال الشوكاين  :)2( vاستحباب تقبيل احلجر األسود إليه ذهب اجلمهور من الصحابة
والتابعني وسائر العلامء ،وحكى ابن املنذر عن عمر بن اخلطاب وابن عباس وطاوس
والشافعي وأمحد :أنه يستحب بعد تقبيل احلجر السجود عليه باجلبهة ،وبه قال اجلمهور و
روي عن مالك أنه بدعة ،واعرتض القايض عياض بشذوذ مالك يف ذلك.
وعن ابن عباس قال« :طاف النبي  بالبيت عىل بعري كلام أتى الركن أشار إليه بيشء كان
عنده وكرب»(.)3
( )1ورواية ابن عباس عند ابن قتيبة يف غريب احلديث أنه قال« :احلجر األسود يمني اهلل يف األرض فمن صافحه وقبّله فكأنام صافح
اهلل وق ّبل يمينه» قال األلباين يف الضعيفة جـ 1ص( :275عن ابن عباس موقوف ًا إليه والوقف أشبه وإن كان يف سنده ضعيف
جد ًا) .وقال الشيخ العثيمني يف القواعد املثىل ص :75حديث باطل ،وقال ابن اجلوزي يف العلل :هذا حديث ال يصح ،وقال
ابن العريب حديث باطل فال يلتفت إليه ،وقال ابن تيمية( :روي باسناد ال يثبت ) يف الفتاوى جـ 8ص.196
( )2نيل األوطار جـ 1ص .193
( )1رواه البخاري ( ،)1811ومسلم ( ،)1252وأبو داود ( ،)1655وابن ماجه ( ،)2946وأمحد ( ،)214/1والنسائي
(.)2974
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بوب البخاري فوق احلديث بإسم (باب التكبري عند الركن) .قال احلافظ  :)1( vوفيه
استحباب التكبري عند الركن األسود يف كل طوافه .وقال الشوكاين  :)2( vدليل عىل
استحباب التكبري حال استالم الركن قال اجلمهور :إن السنة أن يستلم الركن ويقبل يده فإن مل
تستطيع أن يستلمه بيده أستلمه بيشء يف يده وقبل ذلك اليشء فإن مل يستطيع أشار إليه واكتفى
بذلك.
قال احلافظ  :)3( vرواية عمر بن اخلطاب قال الطربي :إنام قال ذلك عمر ألن الناس
كانوا حديثي عهد بعبادة األصنام فخيش أن يظن اجلهال من باب تعظيم بعض األحجار ،ويف
قول عمر هذا التسليم للشارع يف أمور الدين وحسن اإلتباع فيام مل يكشف عن معانيها وهو
قاعدة عظيمة يف اتباع النبي  فيام يفعله ولو مل يعلم حكمته وفيه دفع ما وقع لبعض اجلهال
من أن يف احلجر األسود خاصة ترجع إىل ذاته ،وقال الطربي يف بقائه أسود عربة ملن له بصرية
فإن اخلطايا إذا اثرت يف احلجر الصلد فتأثريها يف القلب أشد.
وقال( :)4يستفاد منه استحباب اجلمع بني التسليم والتقبيل بخالف الركن اليامين فيستلمه
فقط.
قال ابن تيمية  :)5( vفيبتدئ من احلجر األسود يستقبله إستقباالً ويقبله إن أمكن وال
يؤذي أحد ًا باملزامحة عليه فإن مل يمكن استلمه وقبل يده وإال أشار إليه(.)6

( )1فتح الباري جـ 1ص.836

( )2نيل األوطار جـ 1ص.191

( )1فتح الباري جـ 1ص.793

( )4فتح الباري جـ 1ص.838

( )7جمموع فتاوى جـ 28ص.85
( )8وقال بعد هذا جـ 28ص( :85ويقول إذا استلمه :بسم اهلل واهلل أكرب وإن شاء قال :اللهم إيامناً بك وتصديق ًا بكتابك ووفا ًء
بعهدك واتباعاً لسنة نبيك حممد. 
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قال الشيخ العثيمني  :)1( vواحلجر األسود هو الذي يف الركن الرشقي اجلنويب من
الكعبة ،وخيطيء من يقول احلجر األسعد فإن هذه التسمية بدعية فيحاذي احلجر األسود بكل
بدنه ،فلو وقف أمام احلجر وبعض بدنه خارج احلجر فإن طوافه ليس صحيح ًا فالبد أن
حياذي احلجر األسود بكله .يدل عىل أنه ال ينبغي أن يتقدم نحو الركن اليامين فيبتديء من قبل
احلجر فإن هذا بدعة ألن النبي  ابتدأ طوافه من احلجر األسود ومن التنطع يف دين اهلل فال
ينبغي أن خيطو اإلنسان خطوة واحدة قبل احلجر األسود ،بل يبتديء من احلجر ويستلمه أي
يمسحه بيده ،وقد ورد من حديث ابن عباس عن النبي  أنه قال« :أن احلجر األسود يمني
اهلل يف األرض وأن من صافحه فكأنام صافح اله عزوجل» ،وهذا احلديث اليصح عن النبي
 ،ولكن ذكر عن ابن عباس من قوله وابن عباس ممن عرف باألخذ عن اإلرسائيليات فال
يعول عىل قوله يف مثل هذا ،ألن العلامء ذكروا أن من رشط كون اخلرب مرفوع ًا حك ًام إذا أخرب
به صحايب أن اليكون الصحايب معروف ًا باألخذ عن بني إرسائيل.
(ويقبله) حمبة له لكونه حجر ًا أو تعظي ًام هلل  ،اجلواب الثاين بال شك ال حمبة من حيث
كونه حجر ًا وال يتربك به كام يصنعه بعض اجلهال فيمسح هبا بدنه أو صبيانه الصغار تربك ًا به
فإن هذا من البدع وهو نوع من الرشك.
وقد قال جمنون ليىل:
أمــ ُّـر عىل الــدِّ ِ
يار ديـار ليىل
ِ
أقــ ِّبل ذا اجلـ ِ
اجلـدار
دار وذا
ب الدِّ يار شغ ْف َن َق ِ
لبي
وماح ُّ
( )1الرشح املمتع جـ 5ص.286
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........................................................................................ .
يار
ب َم ْن َسك َ
ولكن ح ُّ
َن الدِّ َ
فاإلنسان إذا أحب شخص ًا أحب مسكنه وأحب القرب إليه فكذلك تقبيلنا للحجر األسود
حمبة اهلل وتعظي ًام وحمبة القرب منه ،فإنه يستلمه بيده ويقبل يده ال أنه يقبل يده بدون مسح
وبدون إستالم ويقول ما ورد عن النبي  ومنه عند ابتداء الطواف «بسم اهلل واهلل أكرب»،
ووفاء بعهدك واتباع ًا لسنة نبيك حممد  »كام كان ابن
«اللهم إيامن ًا بك وتصديق ًا بكتابك
ً
عمر  cيقول ذلك.
والظاهر :إنه عند اإلشارة يستقبله لكن إذا شق مع كثرة الزحام فال حرج أن يثري وهو
ماش.
وقال األلباين  )1( vلرواية «كان إذا استلم احلجر قال :اللهم إيامن ًا بك وتصديق ًا بكتابك
واتباع ًا سنة نبيك» موقوف ضعيف أخرجه الطرباين يف " األوسط " عن عيل ،وهذا سند ٍ
واه
ثم أخرجه برقم ( ،)7815عن نافع قال :كان ابن عمر إذا استلم احلجر قال ... :وزاد يف آخره
«ثم يصيل عىل النبي  »قلت وهذا سند ضعيف أيض ًا.
ورواية ابن عمر « :cكان إذا استلم الركن قال :بسم اهلل واهلل أكرب».
وروى عبدالرزاق ( ،)6694والبيهقي ( .)59/7قال احلافظ يف " التلخيص "()245/2
سنده صحيح.
وقــال األلباين  :)2( vثم يبادر إىل احلجر األسود فـيستقبله إستقباالً فيكرب والـتسمية قبله

( )1سلسلة األحاديث الضعيفة برقم (.)1349
( )2مناسك احلج والعمرة ص.23
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صحت عن ابن عمر موقوف ًا ووهم من ذكره مرفوع ًا( )1ثم يستلمه بيده ويقبله بفمه ويسجد
عليه أيض ًا فقد فعله رسول اهلل  وعمر وابن عباس ،فإن مل يمكنه تقبيله أستلمه بيده ثم قبل
يده ،فإن مل يمكنه اإلستالم أشار إليه بيده ويفعل ذلك يف كل طوفة وال يزاحم عليه لقوله 
«يا عمر إنك رجل قوي فال تؤذي الضعيف» صححه الرتمذي وابن خزيمة وابن حبان
واحلاكم والذهبي وهو خمرج يف " احلج الكبري ".
ويف إستالم احلجر فضل كبري لقوله  « :ليبعثن اهلل احلجر يوم القيامة له عينان يبرص هبام
ولسان ينطق به ويشهد عىل من استلمه بحق» ،وقال« :مسح احلجر األسود والركن اليامين
حيطان اخلطايا حط ًا» حسنه الرتمذي وصححه ابن حبان واحلاكم والذهبي ،وقال« :واحلجر
األسود من اجلنة وكان أشدُّ بياض ًا من الثلج حتى سودته خطايا أهل الرشك» صححه الرتمذي
وابن خزيمة.
قال األلباين  :)2( vمن البدع قوهلم عند إستالم احلجر« :اللهم إيامن ًا بك وتصديق ًا
بكتابك» ،وقال يف هامشه :وقد روى ذلك عن عيل وابن عمر موقوف ًا بسندين ضعيفني وال
تغرت بقول اهليثمي يف حديث ابن عمر(ورجاله رجال صحيح) فإنه قد التبس عليه راو بآخر
كام قد بينته يف السلسلة.

( )1وقال األلباين يف حجة النبي  ص ( :75وأما التسمية فلم أرها يف حديث مرفوع وإنام صح عن ابن عمر أنه كان إذا استلم
احلجر قال« :بسم اهلل واهلل أكرب» أخرجه البيهقي ( )59/7وغريه بسند صحيح كام قال النووي والعسقالين ووهم ابن القيم
فذكره من رواية الطرباين مرفوع ًا وأنام رواه موقوف ًا كالبيهقي كام ذكر احلافظ يف التلخيص فوجب التنبيه عليه حتى اليلصق
بالسنة الرصحية ماليس منها).
( )2حجة النبي  ص.114
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وقال سعيد بن عبدالقادر باشنفر يف رسالته( :)1بعد ذكر قول األلباين اآلنف ذكره هذا
الدعاء الذي حكى الشيخ رمحه اهلل أنه بدعة إستحبه مجهور أهل العلم من الشافعية واحلنابلة
واألحناف فقد استحبوا أن يقول :الرجل عند ابتداء الطواف «بسم اهلل واهلل أكرب اللهم إيامن ًا
ووفاء بعهدك واتباعاً لسنة نبيك حممد .»
بك وتصديق ًا بكتابك
ً
وهذا القول مروي عن الشافعي وأمحد رمحهم اهلل وبذلك قال شيخ اإلسالم ابن تيمية
ومجهور أهل العلم وحجتهم يف ذلك ماييل:
 -1قال الشافعي عن ابن جريج قال :أخربت أن بعض أصحاب النبي  قال :يا رسول
اهلل كيف نقول إذا استلمنا؟ قال :قولوا «بسم اهلل واهلل أكرب إيامن ًا باهلل وتصديق ًا بام جاء به رسول
اهلل .)2(»
 -2قال ابن أيب شيبة عن عيل «كان يقول اللهم تصديق ًا لكتابك وسنة نبيك»(.)3
 -3أخرج الطرباين عن ابن عمر قال «اللهم إيامن ًا» ثم يستلمه(.)4
 -4أخرج عبدالرزاق عن ابن عباس قال «اللهم.)5(»...
 -5وأخرج أيض ًا عن النخعي أنه قال «الإله إال اهلل ،واهلل أكرب ،اللهم تصديق ًا بكتابك وسنة
نبيك  ،)6(»قال اإلمام الشافعي  :)7(vيقول كلام حاذي الركنني بعد اهلل أكرب وال إله إال
اهلل وما ذكر به وصىل عىل رسوله فحسن.

( )1نظرات يف كتاب حجة النبي  ص.54
( )2البيهقي معرفة السنن واآلثار (.)214/5
( )1املصنف ( ،)185/13البيهقي الكربى (.)59/7
( )4يف األوسط( ،)7641واهليثمي يف املجمع (.)243/1
( )7املصنف (.)6699

( )8املصنف ( ،)6695وابن أيب شيبة (.)185/13

( )5األم (.)168/2
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ويشرتط لصحة الطواف :أن يكون الطائف عىل طهارة من احلدث األصغر
واألكرب ألن الطواف مثل الصالة غري أنه رخص فيه يف الكالم ....................
ثم نقل قول الشيخ العثيمني يف " الرشح املمتع " ،ونقل الشوكاين بعض هذه الروايات
وسكت عليها.
وقال الشيخ ابن باز  :vوإن قال يف ابتداء طوافه «اللهم إيامن ًا بك وتصديق ًا بكتابك»...
فهو حسن ألن ذلك قد روى عن النبي  " .التحقيق واإليضاح " ،وقال ابن تيمية يف "
رشح العمدة " عن اإلمام أمحد ما نصه يف رواية الرتمذي ثم أئت احلجر األسود ،وقل «اهلل
أكرب اهلل أكرب ،ال إله إال اهلل وحده الرشيك له صدق وعده ونرص عبده وهزم األحزاب وحده،
ال إله إال اهلل وحده الرشيك له ،له امللك وله احلمد حيي ويميت وهو حي اليموت ،بيده اخلري
وهو عىل كل يشء قدير».
* وفائدة :روى احلاكم يف املستدرك( :)1عن سعيد بن جبري كان ابن عباس يقول «احفظوا
هذا احلديث وكان يرفعه إىل النبي  وكان يدعو به بني الـركنني «رب قـنعني بام رزقتني
وبارك يل فيه وأخلف يل كل غائبة يل بخري» ،قال احلاكم هذا احلديث صحيح اإلسناد ووافقه
الذهبي وهذه الفائدة التي ذكرناها حتى اليظن أن غري الدعاء املأثور املشهور بني الركنني «ربنا
آتنا يف الدنيا »...بدعة واهلل أعلم.
قوله « :ويشرتط لصحة الطواف :أن يكون الطائف على طهارة من احلدث األصغر
واألكرب ألن الطواف مثل الصالة غري أنه رخص فيه يف الكالم ».
عن عائشة  dقالت « أن أول يشء بدأ به حني قدم أنه توضأ ثم طاف بالبيت»(.)2

( )1املستدرك (.)477/1
( )2رواه البخاري ( ،)1841ومسلم (.)2991
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وحديث أيب بكر الصديق « : أن الحيج بعد العام مرشك وال يطوف بالبيت عريان»(.)1
عن عائشة  dقالت« :حضت فأمرين رسول اهلل  أن أقيض املناسك كلها إال الطواف
بالبيت»( ،)2وعنها « أفعيل ما يفعل احلاج غري أال تطويف بالبيت حتى تطهري»(.)3
عن ابن عباس أن النبي  قال « :الطواف حول البيت مثل الصالة إال أنكم تتكلمون فيه
فمن يتكلم فيه فال يتكلم إال بخري»(.)4
وعن ابن عباس قال :قال اهلل لنبيه « طهر بيتي للطائفني والعاكفني والركع السجود».
فالطواف قبل الصالة ،وقد قال رسول اهلل  « :الطواف بالبيت بمنزلة الصالة إال أن اهلل
قد أحل فيه النطق فمن نطق فال ينطق إال بخري»(.)5
قال احلافظ  :)6( vأورد يف حديث عائشة « dأن أول يشء بدأ به النبي  حني قدم
مكة أنه «توضأ ثم طاف».
وليس فيه داللة عىل اإلشرتاط إال إذا أنضم إليه قوله « خذوا عني مناسككم»
وباشرتاط الوضوء للطواف قال اجلمهور وخالف فيه بعض الكوفيني ومن احلجة عليهم قوله
 لعائشة ملا حاضت «غري أن ال تطويف بالبيت حتى تطهري».

( )1رواه البخاري (.)8478
( )2صحيح سنن الرتمذي ( ،)947وأمحد ( ،)115/8وابن ماجه (.)2981
( )1رواه البخاري (.)137
( )4رواه الرتمذي ( ،)983وابن خزيمة ( ،)222/4ويف اإلرواء ( )1132صحيح ،وصحيح الرتمذي ( ،)585وصحيح
النسائي (.)2517
( )7أخرجه احلاكم وصححه األلباين يف اإلرواء (.)175/1
( )8فتح الباري جـ 1ص.841

454

َشرْحُ رِسَالَةُ  :التَّحْقِيقُ واإلِضَاحُ لِكَثِريٍ مِن مَسَائِلِ الْحَجِّ وَاْلعُ ْمرِّة وَالْزِّيَارةِ

........................................................................................ .
وقال( :)1بوب البخاري بإسم ( باب تقيض احلائض املناسك كلها إال الطواف بالبيت وإذا
سعى عىل غري وضوء بني الصفا واملروة) ،جزم احلكم األول لترصيح األخبار ،وأورد املسألة

الثانية مورد اإلستفهام لإلحتامل وكأنه أشار إىل ما روي عن مالك يف حديث (عائشة) d
بزيادة «وألبني الصفا واملروة» ،قلت :فال يشرتط عىل إشرتاط الوضوء للسعي ألن السعي
يتوقف عىل تقدم الطواف قبله فإذا كان الطواف ممتنع ًا امتنع لذلك ال إلشرتاط الطهارة له .وقد
روي عن ابن عمر « تقيض احلائض املناسك كلها إال الطواف بالبيت وبني الصفا واملروة».
أخرجه ابن أيب شيبة بإسناد صحيح ،ومل يذكر ابن املنذر عن أحد من السلف إشرتاط الطهارة
للسعي إال عن احلسن البرصي وأما ما رواه ابن أيب شيبة عن ابن عمر بإسناد صحيح «إذا
طافت ثم حاضت قبل أن تسعى بني الصفا واملروة فلتسع» ،وعن احلسن مثله وهذا اسناد
صحيح عن احلسن فلعله يفرق بني احلائض واملحدث.
وقال ابن بطال :كأن البخاري فهم من حديث عائشة « dأفعيل »...أن هلا أن تسعى
وهلذا قال وإذا سعى عىل غري وضوء وهو توجيه جيد ال خيالف توجيه الذي قدمته وهو قول
اجلمهور .واحلديث ظاهر يف هني احلائض عن الطواف حتى ينقطع دمها وتغتسل ،ويف معنى
احلائض اجلنب واملحدث وهو قول اجلمهور وذهب مجع من الكوفيني إىل عدم اإلشرتاط.
قال الشوكاين  :)2( vقوله «ال يطوف بالبيت عريان» دليل عىل أنه جيب سرت العورة يف
حال الطواف ،فذهب اجلمهور إىل أنه رشط وذهبت احلنفية واهلادوية إىل أنه ليس برشط
اخلالف يف الطهارة كاخلالف يف السرت .وقد ذهب اجلمهور إىل أن الطهارة غري واجبة وال رشط

( )1فتح الباري جـ 1ص.841
( )2نيل األوطار جـ 1ص.198
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يف السعي.
قال الشوكاين  :)1( vإنام يثبت وجوب هذه الطهارة إذا ثبت أن النبي  طاف طاهر ًا
أي متوضئ ًا وضوء الصالة أو أمر الطائفني بذلك ،وال يدل عىل هذا الوجوب منعه 
للحائض أن تطوف بالبيت فإن املانع من ذلك إنام هو حيضها فال يدل إال عىل أن احلائض
ممنوعة من البيت بل فيه ما يفيد عدم وجوب كون الطواف عىل طهارة ألنه مل يأمرها إال بانتظار
ا نقطاع حيضها ومل يأمرها بأن تتوضا للطواف وهكذا اليدل عىل ذلك حديث «الطواف بالبيت
صالة» فإنه ليس املراد أنه كالصالة يف مجيع أحكامه التي من مجلتها الطهارة فإنه مل يقع فيه يشء
من أركاهنا وال من أذكارها فكيف يستدل به عىل وجوب ما هو خارج عنها وهو الطهارة .وأما
اإلستدالل بكون آخر الطواف ركعتي الطواف ومها ال يصحان إال من متطهر فهذا اإلستدالل
إنام ي تم عىل تقدير وجوب املواالة بني الركعتني وبني الطواف بحيث ال يفصل بينهام فاصل
يتسع للطهارة ومل يرد ما يدل عىل هذا إال أن يقال أنه  وإىل بينهام فدل ذلك عىل أنه طاف
متوضئ ًا ،نعم قد ثبت «أن أول يشء بدأ به ...أنه توضأ ثم طاف بالبيت» ،فهذا هو الدليل عىل
وجوب كون الطواف عىل طهارة وقد تقرر أن األصل يف كل أفعاله يف احلج الوجوب وإما
كونه جيزئ للطواف زائل العقل فذلك للعذر العارض له السيام من استمر عليه ذلك كمن
غلب املرض وخيش أنه يفوته الطواف وليس هذا بمناقض ملا تقدم من إجياب الطهارة
فلألعذار حكمها.
قال ابن رشد( :)2اختلفوا يف جواز الطواف بغري طهارة مع امجاعهم عىل أنه من سنته
الطهارة ،فقال مالك والشافعي :الجيزيء طواف بغري طهارة عمد ًا وال سهو ًا ،وقال أبو حنيفة:
( )1سيل اجلرار جـ 2ص.146

( )2بداية املجتهد جـ 1ص.813
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جيزيء ويستحب له اإلعادة وعليه دم.
وعمدة من رشط الطهارة يف الطواف «اصنعي ما يصنع احلاج غري أن ال تطويف» وقد
حيتجون بحديث «الطواف بالبيت صالة إال أن أحل فيه .»...وعمدة من أجاز الطواف بغري
طهارة امجاع العلامء عىل جواز السعي بني الصفا واملروة من غري طهارة وليس كل عبادة يشرتط
فيها الطهر من احليض يشرتط فيها الطهر من احلدث.
قال ابن قدامة  :)1( vيكون طاهر ًا من ثياب طاهرة يعني يف الطواف ،وذلك َّ
ألن الطهارة
من احلدث والنجاسات والستارة رشائط لصحة الطواف يف املشهور عن أمحد ،وهو قول مالك
والشافعي وعن أمحد أن الطهارة ليست رشط ًا للزيارة يف متطهر أعاد ما كان بمكة فإن خرج إىل
بلده جربه بدم ،وكذلك خيرج يف الطهارة من النجس والستارة وعنه فيمن طاف للزيارة وهو
ناس الطهارة اليشء عليه ،قال أبو حنيفة :ليس يف يشء من ذلك رشط ًا.
قال النووي  :)2( vقوله «أول يشء بدأ به ...توضأ ثم طاف» فيه دليل إلثبات الوضوء
للطواف ألن النبي  فعله ثم قال « :لتأخذوا عني مناسككم» وقد أمجعت األئمة عىل
أنه يرشع الوضوء للطواف .فقال مالك والشافعي وأمحد واجلمهور :هو رشط لصحة
الطواف ،وقال أبو حنيفة :مستحب ليس برشط واحتج اجلمهور هبذا احلديث.
وجه الداللة :أن هذا احلديث مع حديث خذوا عني مناسككم يقتضيان أن الطواف
واجب ،ألن كل ما فعله هو داخل يف املناسك فقد أمرنا بأخذ املناسك ويف حديث ابن عباس
«الــطواف بالبيت صالة ،»...ولكن رفعه ضعيف ،والصحيح عند احلفاظ أنه موقوف عىل ابن

( )1املغني (.)193/1
( )2رشح مسلم جـ 6ص.447
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عباس وحتصل به الداللة مع أنه موقوف ألنه قول الصحايب انترش وإذا انترش قول الصحايب بال
خمالفة كان حجه عىل الصحيح.
قال ابن تيمية  :)1( vوالطواف بالبيت كالصالة ،إال أن اهلل أباح فيه الكالم .وهلذا يؤمر
الطائف أن يكون متطهر ًا الطهارتني الصغرى والكربى ويكون مستور العورة ،جمتنب النجاسة
التي جيتنبها املصيل ،والطائف طاهر ًا لكن يف وجوب الطهارة يف الطواف نزاع بني العلامء فإنه مل
ينقل أحد عن النبي  أنه أمر بالطهارة للطواف وال هني املحدث أن يطوف ولكنه طاف
طاهر ًا ،لكنه ثبت عنه أنه هنى احلائض عن الطواف ،وقال النبي « مفتاح الصالة الطهور
وحتريمها التكبري وحتليلها التسليم»( )2فالصالة التي أوجب هلا الطهارة ما كان يفتتح بالتكبري
وخيتم بالتسليم كالصالة التي فيها ركوع وسجود كصالة اجلنازة وسجديت السهو ،وأما
الطواف وسجود التالوة فليسا من هذا.
واإلعتكاف يشرتط له املسجد وال يشرتط له الطهارة باإلتفاق ،واملعتكفة احلائض تنهى
عن اللبث يف املسجد مع احليض وإن كانت تلبث يف املسجد وهي حمدثة ،قال عبداهلل :سألت
أيب (أي إمام أمحد) فقال :أحب إيل أل يطوف بالبيت وهو غري متويضء ،ألن الطواف بالبيت
صالة ،وقد اختلفت الرواية عن أمحد يف اشرتاط الطهارة فيه ووجوهبا ،املرأة احلائض إذا مل
يمكنها طواف الفرض إال حائض ًا بحيث اليمكنها التأخر بمكة ،ففي أحد قويل العلامء الذين
يوجبون الطهارة عىل الطائف إذا طافت احلائض أو اجلنب أو املحدث أو حامل النجاسة
مطلق ًا أجزأه الطواف وعليه دم إما شاة وإما بدنة مع احليض واجلنابة وشاة مع احلدث
األصغر.
( )1جمموع الفتاوى جـ 28ص.86

( )2رواه أبو داود ( ،)18والرتمذي (.)1
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ومنع احلائض من الطواف قد يعلل بأنه يشبه الصالة ،وقد يعلل بأهنا ممنوعة من املسجد كام
متنع منه باإلعتكاف وكام قال  إلبراهيم [ﯭ ﯮ ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ
ﯳ] [البقرة  ]127 :فمنعت احلائض من دخوله ،وقد اتفق العلامء عىل أنه الجيب للطواف ما
جيب للصالة ،من حتريم وحتليل وقراءة وغري ذلك ،وال يبطله ما يبطلها من األكل والرشب
والكالم ،وهلذا كان مقتىض تعليل من منع احلائض حلرمة املسجد أنه ال يرى الطهارة رشط ًا بل
مقتىض قوله أنه جيوز هلا ذلك عند احلاجة ،كام جيوز هلا دخول املسجد عند احلاجة ،وقد أمر اهلل
تعاىل بتطهريه للطائفني والعاكفني والركع السجود والعاكف فيه ال يشرتط له الطهارة ،وال
جتب عليه الطهارة من احلدث باتفاق املسلمني ،ولو أضطرت العاكفة احلائض إىل لبثها فيه
للحاجة جاز ذلك أما (الركع السجود) فهم املصلون والطهارة رشط للصالة باتفاق
املسلمني ،واحلائض ال تصيل ال قضا ًء وال أدا ًء.
يبقى الطائف هل يلحق بالعاكف أو باملصيل و يكون قس ًام ثالث ًا بينها هذا حمل اإلجتهاد.
وقوله «الطواف بالبيت صالة» مل يثبت عن النبي  ولكن هو ثابت عن ابن عباس وقد
روى مرفوع ًا ،وقد نقل بعض الفقهاء عن ابن عباس أنه قال «إذا طاف بالبيت وهو جنب عليه
دم» وال ريب أنه يشبه الصالة من بعض الوجوه ليس املراد أنه نوع من الصالة التي يشرتط هلا
الطهارة ،وهكذا قوله « إذا أتى أحدكم املسجد فال يشبك بني أصابعه فإنه يف صالة»( ،)1وقوله
« إن العبد يف صالة ما كانت الصالة حتبسه ومادام ينتظر الصالة»(.)2

( )1رواه أبو داود ( ،)782والرتمذي (.)168
( )2رواه البخاري ( ،)455ومسلم (.)849
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فال جيوز حلائض أن تطوف إال طاهر ًا إذا أمكنها ذلك باتفاق العلامء ،ولو قدمت املرأة
حائض ًا مل تطف بالبيت ولكن تقف بعرفة ،وتفعل سائر املناسك كلهايف احليض إال الطواف.
وإن اضطرت إىل الطواف فطافت أجزأها ذلك عىل الصحيح من قويل العلامء.
وقال( :)1هل يشرتط للطواف رشوط الصالة؟ عىل القولني:
أحدمها :يشرتط كقول مالك والشافعي وغريمها.
الثاين :اليشرتط وهذا قول أكثر السلف وهو مذهب أيب حنيفة وغريه ،وهذا القول هو
الصواب ،فإن املشرتطني يف الطواف كرشوط الصالة ليس معهم حجة إال قوله «الطواف
بالبيت صالة»،وهذا لو ثبت عن النبي  مل يكن هلم فيه حجة واألدلة الرشعية تدل عىل
خالف ذلك ،فإن النبي  مل يوجب عىل الطائفني طهارة وال اجتناب نجاسة بل قال« :مفتاح
الصالة الطهور »...والطواف ليس كذلك ،وال جيب فيه ما جيب يف الصالة وال حيرم فيه ما
حيرم يف الصالة ،فبطل أن يكون مثلها.
وقد ذكروا من القياس أهنا عبادة متعلقة بالبيت فكانت الطهارة وغريها رشط ًا فيها
كالصالة وهذا القياس فاسد.
يقال :ال نسلم أن العلة يف األصل كوهنا متعلقة بالبيت ،ومل يذكروا دلي ً
ال عىل ذلك
والقياس الصحيح ما بني فيه أن املشرتك بني األصل والفرع هو علة احلكم أو الدليل العلة.
فإن قيل :الطائف البد أن يصيل الركعتني بعد الطواف والصالة ال تكون إال بطهارة،
وقيل :وجوب ركعتي الطواف فيه نزاع وإذا قدر بوجوهبام مل جتب فيهام املواالة ،وليس إتصاهلام
بالطواف بأعظم من اتصـال الصالة باخلطبة يوم اجلمعة ،ومعلوم أنه لو خـطب حمدث ًا ثم توضأ
( )1ص.114
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وصىل اجلمعة جاز ،فألن جيوز أن يطوف حمدثاً ثم يتوضأ ويصيل الركعتني بطريق األوىل ،وإذا
تبني أن اطهارة ليست رشط ًا يبقى األمر دائر ًا بني أن تكون واجبة ،وبني أن تكون سنة ومها
قوالن للسلف.
قال ابن حزم  :)1( vوال جيوز ألحد أن يطوف بالبيت عريان ،فإن فعل مل جيزه ،فإن غطى
قبله ودبره فال يسمى عريان ،فإن انكشف ساهي ًا ،قال تعاىل [ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ]
[األعراف  ]11 :والطواف بالبيت عىل غري طهارة جائز وللنفساء ،وال حيرم إال عىل احلائض فقط،
ألن رسول اهلل  منع أم املؤمنني إذا حاضت من الطواف بالبيت( )2وولدت أسامء بذي
احلليفة ،فأمرها عليه السالم بأن تغتسل وهتل ومل ينهها عن الطواف فلو كانت الطهارة من
رشوط الطواف لبينه (وما كان ربك نسي ًا) وال فرق بني اجازهتم الوقوف بعرفة واملزدلفة
والسعي بني الصفا واملروة ورمي اجلمرة عىل غري طهارة وبني جواز الطواف عىل غري طهارة
إال حيث منع من النص فقط ،روينا عن سعيد بن منصور عن عطاء قال« :حاضت امرأة وهي
تطوف مع عائشة أم املؤمنني فأمتت هبا عائشة بقية طوافها» ،فهذه أم املؤمنني مل تر الطهارة من
رشوط الطواف ،وال نقول هبذا من احليض خاصة للنص الوارد يف ذلك ،فلو حاضت امرأة
ومل يبق هلا من الطواف إال شوط أو بعضه ،أو أشواط فكل ذلك سواء وتقطع وال بد ،فإذا
طهرت بنت عىل ما كانت طافته ،وهلا أن تطوف بني الصفا واملروة ،ألهنا مل تنه إال عن الطواف
بالبيت فقط ،فكذلك مل ينه اجلنب وال النفساء عن الطواف وال فرق.

( )1املحىل جـ 7ص.166
( )2قال األلباين يف مناسك احلج والعمرة ص ( :21وال جيوز أن يطوف بالبيت عريان وال احلائض.)...
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........................................................................................ .
وقال صديق حسن خان  :)1( vأقول أما فرضية الوضوء للطواف أو رشطيته كام زعمه
البعض ،فغاية ما يف ذلك حديث« :أنه توضأ  ثم طاف» ،وهذا جمرد فعل الينتهض
للوجوب ،وليس الوضوء بداخل يف عموم املناسك حتى يقول إنه بيان لقوله« :خذوا عني
مناسككم» ،ففعله للوضوء حيتمل أن يكون ملا يتعقب الطواف من الصالة ،وال سيام وقد كان
 اليدخل املسجد إال متوضأ يف غري احلج فمالزمته لذلك يف احلج أوىل.
وأما منعه للحائض أن تطوف فليس فيه دليل عىل أن املنع هلا لكون الطهارة رشط ًا أو فرضاً
للطواف ،إلحتامل أن يكون املنع هلا لكون الطواف من داخل املسجد وهي ممنوعة من املساجد
ولو س ِّل َم ،فغايته أن الطهارة من احليض هي الرشط ال الوضوء.
وحديث« :الطواف بالبيت صالة» فليس التشبيه يمقتىض ملساواة املشبه به يف مجيع
األوصاف بل اإلعتبار التشابه يف أخص األوصاف وليس هو الوضوء.
وحيرم الطواف احلائض طواف القدوم وكذا طواف الوداع ،وقال األلباين يف تعليقه عليه

()2

يف هامشه :ذهب شيخ اإلسالم ا بن تيمية إىل جواز طواف احلائض وال يشء عليها ،إذا مل
يمكنها أن تطوف طاهر ًا بأن تتأخر حتى تطهر لذهاب رفقتها وعدم انتظارهم إياها يف
الفتاوى ،قلت :واألصل الطهارة واهلل أعلم.
قال الشنقيطي  :)3( vاعلم أن اشرتاط الطهارة من احلدث واخلبث وسرت العورة يف
الـطواف ،هو قـول أكـثر أهل الـعلم ،منهم مالك وأصحـابه والـشافعي وأ صحابه وهو مشهور

( )1الروضة الندية جـ 2ص.97
( )2ص.98
( )1أضواء البيان جـ 7ص.117
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........................................................................................ .
مذهب اإلمام أمحد وخالف اإلمام أبو حنيفة اجلمهور فقال :ال تشرتط للطواف طهارة وال
سرت عورة ،واحتج اجلمهور بأدلة منها :حديث عائشة « dأنه توضأ ثم طاف بالبيت» ،فدل
عىل أنه البد للطواف من الطهارة ،فإن قيل وضوءه  يف هذا احلديث فعل مطلق وهو اليدل
عىل الوجوب ،فض ً
ال عن كونه رشط ًا يف الطواف ،واجلواب :أن وضوءه  قد دل دليالن
عىل أنه الزم البد منه:
أحدمها :حديث «خذوا عني مناسككم» وهذا األمر للوجوب والتحتم فلام توضأ
للطواف ،لزمنا أن نأخذ عنه الوضوء للطواف امتثاالً ألمره.
الدليل الثاين :أن فعله يف الطواف من الوضوء له ومن هيئته التي أتى به عليها كلها بيان
وتفصيل ملا أمجل يف قوله تعاىل [ ﮱ ﯓ ﯔ]

[احلج ]29 :

 ،وقد تقرر يف

األصول أن فعل النبي  إذا كان لبيان نص من كتاب اهلل فهو عىل اللزوم والتحتم ،ومن
أدلتهم :حديث عائشة « dغري أن التطويف بالبيت حتى تطهري» ،ويف لفظ «حتى تغتسيل»
يدل مسلك اإليامء والتنبيه عىل أن علة منعها من الطواف هواحلدث الذي هو احليض ،فيفهم
منه اشرتاط الطهارة من اجلنابة للطواف .فإن قيل :جيوز أن تكون علة النهي عن طوافها وهي
حائض وأن احلائض التدخل املسجد.
فاجلواب :أن نص احلديث يأبى هذا التعليل ألنه  قال« :حتى تطهري – حتى تغتسيل»
فلو كان املراد ما ذكر لقال :حتى ينقطع عنك الدم ،وهو ظاهر.
ومن أدلتهم :احلديث «الطواف بالبيت صالة »...واعلم أن علامء احلديث قالوا إن وقف
هذا احلديث عىل ابن عباس أصح من رفعه.
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........................................................................................ .
قال مقيده :اليق ل عن درجة احلسن ،ومما يؤيد ذلك ممن روى رفعه عن عطاء سفيان
الثوري وقد ذكروا أن رواية سفيان عنه صحيحة ألنه روى عنه قبل اختالطه وعىل هذا فهو
دليل عىل اشرتاط الطهارة وسرت العورة .ألن قوله «الطواف صالة» يدل عىل أنه يشرتط فيه ما
يشرتط يف الصالة إال ما أخرجه دليل خاص كامليش فيه واإلنحراف عن القبلة والكالم ونحو
ذلك.
وأنا لو سلمنا أنه موقوف فهو قول صحايب اشتهر ومل يعلم له خمالف عن الصحابة ،فيكون
حجة السيام وقد ا عتضد بام ذكرنا قبله من األحاديث الصحيحة وبينا وجه داللتها عىل اشرتاط
الطهارة للطواف.
وإما اشرتاط سرت العورة للطواف :من أدلتهم «وال يطوف بالبيت عريان» ،وقال مقيده
عفا اهلل عنه وغفر له :وجوب سرت العورة للطواف يدل عليه كتاب اهلل [ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ
ﭖ ﭗ ﭘ] ،وإيضاح داللة هذه اآلية عىل سرت العورة والطواف يتوقف عىل مقدمتني:
األوىل :أن تعلم أن املقرر يف علوم احلديث أن تفسري الصحايب إذا كان له تعلق بسبب
النزول أن له حكم الرفع كام أوضحناه.
الثانية :أن تعلم أن صورة سبب النزول قطعية الدخول عند مجاهري األصوليني وهو
الصواب إن شاء اهلل تعاىل.
فاعلم أن سبب النزول قوله تعاىل [ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ] ومن زينتهم التي
أمروا بأخذها عند كل مسجد لبس ثياهبم عند املسجد احلرام للطواف.
فرس [ﭔ ﭕ] بلبس الثياب للطواف استناد ًا
ثبت عن ابن عباس مايدل عىل أنه َّ
لسبب النزول.
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........................................................................................ .
عن سعيد بن جبري قال ابن عباس « :كانت املرأة تطوف بالبيت وهي عريانة فتقول :من
يعريين تطواف ًا جتعله عىل فرجها ،وتـقـول :الـيوم يبدو بعضه أو كله فام بدأ منه فال أحله ،فـنزلت
هذه األية [ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ] ».

()1

ولتعلق هذا التفسري بسبب النزول فله حكم الرفع والبيت املذكور بعده.
جهم من اجلهم عظيم ظله

كم من لبيب عقله يضله

ومجاهري علامء التفسري مطبقون عىل هذا التفسري املتعلق بسبب النزول  ،فتبني بام ذكر أن
القرآن والسنة الصحيحة دال مع ًا عىل سرت العورة للطواف.
قال الشيخ العثيمني  :)2( vطاف وهو عريان فأنه اليصح طوافه ألمر النبي 
«اليطوف بالبيت عريان» وكان الناس يف اجلاهلية إن حصلوا عىل ثياب من قريش أخذوها
عارية أو رشاء أو هدية ،فطافوا هبا وإال فال عىل أن بعض العرب وإن كانوا من قريش يقولون
النطوف بثيابنا ألهنا ثياب عصينا اهلل فيها ،فال نطوف هبا ،لكن قد يطوف وهو مل يسرت الواجب
بأن تكون عليه ثياب رقيقة وعليه رساويل التصل إىل الركبة ،فيطوف فال يصح طوافه ألنه مل
يسرت عورته إذ البد من سرت ما بني الرسة والركبة.
فإذا أ صابته نجاسة يف ثوبه أو بدنه فإن الطواف اليصح والدليل:
 -1إن الطواف بالبيت صالة ،كام التصح الصالة مع النجاسة فكذلك الطواف.
 -2وألن اهلل أمر بـتطهري بيته للطـائفني والـقائمني ،فإذا أمر بتطهري مكان الطائف الذي هو
( )1رواه مسلم ( ،)5485والنسائي برقم (.)2978
( )2الرشح املمتع جـ 5ص.294
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وجيعل البيت عن يساره حال الطواف ،وإن قال يف ابتداء طوافه :اللهم إيامن ًا ،بك
وتصديق ًا بكتابك ،ووفاء بعهدك ،واتباع ًا لسنة نبيك حممد  .فهو حسن؛ ألن
ذلك قد روي عن النبي ....................................................... ،
منفصل عنه ،فتطهري مالبسه املتعلقة من باب أوىل.
فيشرتط يف الطواف :الطهارة من احلدث األصغر واألكرب ،وهذا مذهب اجلمهور
واستدلوا ،وذهب شيخ اإلسالم رمحه اهلل إىل أنه اليشرتط الوضوء للطواف ،وأجاب عن هذه
األدلة (كام نقلنا) وعليه فالقول الراجح الذي تطمئن إليه النفس :أنه اليشرتط يف الطواف
الطهارة من احلدث األصغر ،لكنها بال شك أفضل وأكمل واتباع ًا للنبي  وال ينبغي أن
خيل هبا اإلنسان ملخالفة مجهور العلامء يف ذلك ،لكن أحيان ًا يضطر اإلنسان إىل القول بام ذهب
إليه شيخ اإلسالم مثل :لو أحدث أثناء طوافه يف زحام شديد فالقول بأنه يلزمه ،أن يذهب
ويتوضأ ثم يأيت يف هذا الزحام الشديد السيام إذا مل يبق عليه إال بعض شوط ففيه مشقة شديدة،
وما كان فيه مشقة شديدة ومل يظهر فيه النص ظهور ًا بين ًا ،فإنه الينبغي أن نلزم الناس به بل نتبع
ما هو األسهل واليرس ،ألن الزام الناس بام فيه مشقة بغري دليل واضح مناف لقوله تعاىل
[ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ] .وعن عبداهلل بن عمر  cقال:سمعت
رسول اهلل  يقول « :من طاف بالبيت وصىل ركعتني كان كعتق رقبة»(.)1
قوله « :وجيعل البيت عن يساره حال الطواف.» ... ،
عن جابر « :أن رسول اهلل  ملا قدم مكة أتى احلجر فاستلمه ثم مشى عىل يمينه فرمل
ثالث ًا ومشى أربع ًا»(.)2
( )1صحيح سنن ابن ماجه ( ،)2191وغريه ويف اإلرواء (.)2527

( )2رواه مسلم ( ،)173/1216والرتمذي (،)678

والنسائي ( ،)226/7وأمحد ( ،)194/1وحجة النبي  ص ،75واإلرواء (.)1135
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........................................................................................ .
قال الشوكاين  :)1( vقوله «ثم مشى عىل يمينه» استدل به عىل مرشوعية ميش الطائف
بعد استالم احلجر عىل يمينه جاع ً
ال البيت عن يساره ،وقد ذهب إىل أن هذه الكيفية رشط
لصحة الطواف األكثر قالوا :فلو عكس مل جيزه.
وقال البغوي  :)2( vوجيب أن يبتديء الطواف من احلجر األسود فيجعل البيت عن
يساره ويميش عىل وجهه ،وحديث جابر دليل عىل أنه لو نكس الطواف بأن جعل البيت عىل
يمينه ويميش عىل وجهه ال حيسب وهو قول الشافعي ،وقال أصحاب الرأي :يعيد مادام بمكة
فإن فارق مكة أجزأه دم.
قال الشنقيطي  :)3( vاعلم أن صفة الطواف بالبيت أن يبتدئ طوافه من الركن الذي فيه
احلجر األسود .فيحاذي بجميع بدنه مجيع احلجر فيمر مجيع بدنه عىل مجيع احلجر ،وذلك
بحيث يصري مجيع احلجر عن يمينه ويصري منكبه األيمن عند طرف احلجر ويتحقق أنه مل يبق
وراءه جزء من احلجر ثم يبتدئ طوافه مار ًا بجميع بدنه عىل مجيع احلجر جاع ً
ال يساره إىل جهة
البيت ثم يميش طائف ًا.
قال ابن تيمية  :)4( vإذا دخل املسجد بدأ بالطواف فيبتدئ من احلجر األسود يستقبله
ثم ينتقل للطواف وجيعل البيت عن يساره ،ويقول إذا استلمه «بسم اهلل واهلل أكرب» ،وإن شاء
قال« :اللهم إيامن ًا بك وتصديق ًا ...واتباع ًا لسنة نبيك حممد  »وجيعل البيت عن يساره.

( )1نيل األوطار جـ  1ص.194
( )2رشح السنة جـ 4ص.294
( )1أضواء البيان جـ 7ص.126
( )4جمموع الفتاوى جـ 28ص.85
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قال سعيد بن عبدالقادر باشنفر( :)1عده من البدع القول عند استالم احلجر «اللهم إيامن ًا بك
وتصديق ًا.)2(»...
هذا الدعاء الذي حكى الشيخ أنه بدعة استحبه مجهور أهل العلم من الشافعية واحلنابلة
واألحناف فقد استحبوا أن يقول الرجل عند ابتداء الطواف «بسم اهلل ،واهلل أكرب اللهم»...
وهذا القول مروي عن الشافعي وأمحد وبذلك ،قال ابن تيمية :ومجهور أهل العلم ،ثم نقل عن
عيل بن ايب طالب عند ابن أيب شيبة ( ،)185/13وعن ابن عمر عند استالم احلجر عند
الطرباين يف " األوسط " ( ،)7641وعن ابن عباس عند عبدالرزاق يف " املصنف " (،)6696
وعن النخعي عند عبدالرزاق يف " املصنف " ( ،)6695وعن جماهد عند ابن أيب
شيبة(.)185/13
قال الشيخ العثيمني  :)3( vوجيعل البيت عن يساره والدليل عىل ذلك ماييل:
 -1أن النبي  طاف هكذا جعل البيت عن يساره وقال «لتأخذوا عني مناسككم»(.)4
 -2إن اإلنسان إذا وقف أمام احلجر فسوف ينرصف وقد حث النبي  عىل تقديم
األيمن وإذا انرصف ينرصف إىل اليمني ولزم أن تكون الكعبة عن يساره.
 -3وأيض ًا باب الكعبة من املرشق والباب هو وجه الكعبة وخلفه وبر الكعبة فإذا انرصف
عن يمينه جعل الكعبة عن يساره فقد قدم وجه الكعبة عىل دبرها.
 -4أن احلـركة إذا جعل الـبيت عن يسـاره يـعتمد فـيها األيمن عىل األيـرس يف الـلف فيكون
( )1نظرات يف كتاب حجة النبي  لأللباين ص.54
( )2حجة النبي  ص.117
( )1الرشح املمتع جـ 5ص.254
( )4اإلرواء ( ،)1354ورواه مسلم وأبو داود.
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هذا أوىل ألنه يعلوا عىل األيرس بخالف ما لو ا عتمد األيرس عىل األيمن فإن األيرس يكون هو
األعىل(.)1
 -5أن القلب من جهة اليسار وهو بيت تعظيم اهلل  وحمل تعظيم اهلل  وحمبته فصار
من املناسب أن جيعل البيت عن يساره ليقرب حمل ذكر اهلل  وعبادته وتعظيمه من البيت
املعظم فيكون القلب موالي ًا للبيت إذ جعل الكعبة عن يساره وأعالها لنا اتباع السنة.

َأنْ يَكُونُ الْطَّوَافُ خَارِجُ الْبَيْت
قال اهلل تعاىل [ﮱ ﯓ ﯔ] [احلج .]29 :
عن عائشة  dقالت« :سألت رسول اهلل  عن َ
اجلدْ ِر أمن البيت هو؟ قال :نعم قلت:
فلم مل ي ِ
دخلوه يف البيت ،قال :إن قومك قرصت هبم النفقة ،قلت :فام شأن بابه مرتفع ًا ،قال:
ُ
فعل ذلك قومك ليدخلوا من شاءوا ويمنعوا من شاءوا ،ولوال أن قومك حديـث عهدهم يف
اجلاهلية ،فأخاف أن تنكر قلوهبم لنظرت أن أدخل اجلدر يف البيت وأن ألزق بابه باألرض»(.)2
ويف رواية « لوال حداثة عهد قومك بالكفر لنقضت الكعبة وجلعلتها عىل أساس ابراهيم فإن
قريش ًا حني بنت البيت استقرصت وجلعلت هلا خلف ًا»( ،)3فقال ابن عمر « cما أرى رسول
()4

اهلل  ترك استالم الركنني اللذين يليان احلجر إال أن البيت مل يتمم عىل قواعد ابراهيم» .

( )1قال شيخ اإلسالم كام يف اإلنصاف ( :)5/1احلركة الدورية يعتمد فيها اليمنى عىل اليرسى فلام كان اإلكرام يف ذلك للخارج
جعل لليمني.
( )2رواه البخاري ( ،)1764ومسلم ( ،)1218وابن ماجه (.)2977
( )1رواه البخاري ( ،)1767ومسلم (.)1225

( )4رواه البخاري ( ،)1671ومسلم (.)1229
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ويف رواية « ألنفقت كنز الكعبة يف سبيل اهلل وجلعلت هلا باهبا باألرض وألدخلت فيها من
احلجر»( ،)1ويف رواية «هلدمت الكعبة فالزقتها باألرض وجعلت هلا بابني باب ًا رشقي ًا وباب ًا غربي ًا
وزدت فيها ستة أذرع من احلجر فإن قريش ًا اقترصهتا حيث بنت الكعبة»(.)2
ُ
عن عطاء قال :ملا ا حرتق البيت زمن يزيد بن معاوية حني غزاها أهل الشام فكان من أمره
حيرهبم -عىل أهل الشام
ما كان تركه ابن الزبري حتى قدم الناس املوسم يريد أن جيرئهم -أو ِّ
عيل يف الكعبة أنقضها ثم أبني بنائها أو أصلح ما
فلام صدر الناس قال :يا أهيا الناس أشريوا َّ
وهى منها ،قال ابن عباس :فإين قد خرق يل رأي فيها ،أرى أن تصلح ماوهى منها.
وتدع بيت ًا أسلم الناس عليه وأحجار ًا أسلم الناس عليها وبعث عليها النبي  )3(فقال إبن
الزبري :لوكان أحدكم أحرتق بيته ماريض حتى َجيده .فكيف بيت ربكم إين مستخري ريب ثالث ًا،
ثم عازم عىل أمري فلام مضت ثالث ،أمجع رأيه عىل أن ينقضها فتحاماه الناس أن ينزل بأول
الناس يصعد فيه أمر من السامء ،حتى صعده رجل فألقى منه حجار ًة فلام مل يره الناس أصابه
يشء تتابعوا ،فنقضوه حتى بلغوا به األرض فجعل ابن الزبري أعمد ًة فسرت عليها الستور حتى
ارتفع بناؤه(.)4
قال ابن الزبري :إين سمعت عائشة تقول ... :قال :فأنا اليوم أجد ما أنفق ولست أخاف
الـنـاس ،قــال :فزاد فيه مخس أذرع من احلجر حتى أبدى أسـ ًا نظر الـناس إليه ،فبنى عليه البناء

( )1رواه مسلم (.)1213

( )2رواه مسلم (.)1211

( )1وقال احلافظ يف الفتح جـ 1ص :752أخرجه الفاكهي عن عطاء قال ابن عباس له «ال آمن أن جيئ من بعدك أمري فيغري الذي
ضعت».
( )4قال النووي يف رشحه ( وقد كان ابن عباس أشار عىل ابن الزبري قال له :إن كنت هادمها فال تدع الناس بال قبلة ،فقاله جابر:
صلوا إىل موضعها فهي القبلة).
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وكان طول الكعبة ثامنية عرش ذراع ًا فلام زاد فيه استقرصه فزاد يف طوله ِ
عرش أذرع ،وجعل له
بابني أحدمها يدخل منه واآلخر خيرج منه.
فلام قتل ابن الزبري كتب احلجاج إىل عبد امللك بن مروان خيربه بذلك وخيربه أن ابن الزبري
قد وضع البناء عىل أس نظر إليه العدول من أهل مكة ،فكتب إليه عبدامللك «إنا لسنا من
ِ
وسدَّ
تلطيخ ابن الزبري يف يشء ،أما ما زاد يف طوله فأقره وأما ما زاد فيه من احلجر فر ُّده إىل أبنائه ُ
الباب الذي فتحه فنقضه وأعاد ُه إىل بنائه»(.)1
ويف رواية :وفده احلارث بن عبداهلل عىل عبدامللك بن مروان يف خالفته فقال عبدامللك :ما
أظن أبا خبيب -يعني ابن الزبري -سمع من عائشة ما كان يزعم أنه سمعه منها قال احلارث:
بىل ،أنا سمعته منها :قال سمعتها تقول ماذا قال؟ قلت :قال رسول اهلل « :إن قومك
استقرصوا من بنيان البيت ولوال حداثة عهدهم بالرشك أعدت ما تركوا منه فإن بدا لقومك من
بعدي أن يبنوه فهلمي ألريك ما تركوا منه ،فأراها قريب ًا من سبعة أذرع ،وزاد عليه الوليد بن
عطاء (راوي احلديث) :وجلعلت هلا بابني موضوعني يف األرض رشقي ًا وغربياً وهل تدرين مل
كان قومك رفعوا باهبا ...قال عبدامللك للحارث :أنت سمعتها تقول هذا؟ قال نعم :قال:
فنكت ساعة بعصاه ثم قال :وددت أين تركته وما حتمل»(.)2
َ
ويف رواية« :أن عبدامللك بن مروان بينام هو يطوف بالبيت إذ قال :قاتل اهلل ابن الزبري حيث
يكذب عىل أم املؤمنني يقول سمعتها تقول قال رسول اهلل  :يا عائشة لوال حدثان قومك
بالـكـفر ،...فقـال احلارث بن عبداهلل :ال تقل هذا يا أمري املؤمنني فأنا سمعت أم املؤمنني ُ َّحت ُ
دث

( )1رواه مسلم (.)1212
( )2رواه مسلم (.)1211
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هذا ،قال :لو كنت سمعت ُه قبل أن أهدم ُه لرتكته عىل ما بنى ابن الزبري»(.)1
قال النووي  :)2( vقال العلامء :بنى البيت مخس مرات :بنته املالئكة ،ثم إبراهيم عليه
السالم ،ثم قريش يف اجلاهلية ،وحرض النبي  هذا البناء وله مخس وثالثون سنة وقيل مخس
وعرشون ،ثم بناه ا بن الزبري ثم احلجاج بن يوسف ،واستمر إىل اآلن عىل بناء احلجاج وقيل
بني مرتني آخريني أو ثالث ًا.
قال العلامء :وال يغري عن هذا البناء وقد ذكروا أن هارون الرشيد سأل مالك بن أنس عن
هدمها وردها إىل بناء ابن الزبري ،فقال مالك :ناشدتك اهلل يا أمري املؤمنني أن جتعل هذا البيت
لعبة للملوك اليشآء أحد إال نقضه وبناه فتذهب هيبته من صدور الناس.
وال يصح طوافه يف يشء من احلجر وال عىل جداره ،وال يصح حتى يطوف خارجاً من
مجيع احلجر وهذا هو الصحيح.
وبه قال مجيع علامء املسلمني سوى أيب حنيفة فإنه قال :إن طاف يف احلجر وبقي يف مكة
أعاده وإن رجع من مكة بال إعادة أراق دم ًا وأجزأه طوافه.
وقال احلافظ  :)3( vوقال ابن عينية عن جماهد قال :خرجنا إىل منى فأقمنا هبا ثالث ًا ننتظر
العذاب ،وارتقى ابن الزبري عىل جدار الكعبة هو بنفسه فهدم .ويف رواية أيب أويس « ..واتبعوا
قواعد إبراهيم من نحو احلجر فلم يصيبوا شيئ ًا حتى شق عىل ابن الزبري ثم أدركوها بعدما
أمعنوا فنزل عبداهلل بن الزبري فـ كشفوا له عن قواعد إبراهيم وهي صخر أمثال اخللف من اإلبل

( )1رواه مسلم (.)1217
( )2رشح مسلم جـ  9ص.94
( )1فتح الباري جـ 1ص.789
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فانفضوا له أي حركوا تلك القواعد بالعتل فنفضت قواعد البيت ورأوه بنيان ًا ،مربوط ًا بعضه
ببعض فحمد اهلل وكربه ثم أخرض الناس فأمر بوجوههم وارشافهم حتى شاهدوا ما شاهدوه
ورأو بنيان ًا متص ً
ال فأشهدهم عىل ذلك» ،وعن عطاء قال «كنت يف األمناء الذين مجعوا عىل
حفره فحفروا قامة ونصف ًا فهجموا عىل حجارة هلا عروق تتصل بزرد عرق املروة فرضبوه
فارجتت قواعد البيت فكرب الناس فبنى عليه» ،ويف رواية عبدالرزاق « ...فرتكه مكشوفا ثامنية
أيام ليشهدوا عليه ...ورأيت الرجل يأخذ العتلة فيرضب هبا من ناحية الركن فيهتز الركن
اآلخر».
ويف رواية يف " الصحيحة " برقم ( )41قال يزيد بن رومان« :وقد شهدت ابن الزبري حني
هدمه وبناه وأدخل فيه احلجر وقد رأيت أساس إبراهيم عليه السالم حجارة متالمحة كأسنمة
اإلبل متالحكة».
وقال األلباين  vيف صحيحه( :)1ولقد كان عبداهلل بن الزبري  قد قام بتحقيق هذا
اإلصالح بكامله إبان حكمه يف مكة ،ولكن السياسة اجلائرة أعادة الكعبة بعده إىل وضعها
السابق .فاقرتح عىل املسؤولني أن يبادروا إىل توسيع الكعبة واعادة بنائها عىل أساس إبراهيم
حتقيق ًا للرغبة النبوية الكريمة وانقاذ ًا من مشاكل الزحام عىل باب الكعبة(.)2

( )1جـ  1ص.53
( )2قال الشيخ العثيمني يف رشح املمتع جـ 5ص( :292إال أن اهلل حقق ما أراده الرسول  بدون مرضة فلو أهنا بنيت عىل قواعد
إبراهيم وجعل هلا باب يدخل منه الناس وباب خيرجون منه هللك الناس وال سيام يف األزمنة األخرية حيث يتقاتلون عىل ما هو
دون الكعبة بكثري فامظنكم لو دخل الناس من هذا الباب والكعبة مسقوفة ضيقة ألهلك الناس بعضهم بعض ًا ،لكن حصل
مراد الرسول  هبذا احلجر فجعل احلجر هو من الكعبة بابان يدخلون وخيرجون منه ،مع كونه مكشوف الفضاء اليرض
وهذا من حكمة اهلل عزوجل).
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ومبري ًا»(.)1
وقال رسول اهلل « :إن يف ثقيف كذاب ًا ُ
عن أيب نوفل :رأيت عبداهلل بن الزبري عىل غقبة املدينة (أي مصلوب ًا) َم َّر عليه ابن عمر
فوقف عليه فقال :السالم عليك يا أبا خبيب (ثالث ًا) ،أما واهلل لقد كنت أهناك عن هذا (ثالث ًا)
للرحم ،أما واهلل ألمة
(أي املنازعة الطويلة) أما واهلل إن كنت ما علمت صوام ًا قوام ًا وصوالً َّ
أنت رشها ألمة خري.
فبلغ احلجاج موقف عبداهلل وقوله فأنزل عن جذعه فالقى يف قبور اليهود ،ثم أرسل إىل أمه
أسامء بنت أيب بكر ...فأبت  ...انطلق يتوذق (يتبخرت) حتى دخل عليها فقال« :كيف رأيتني
صنعت بعبداهلل؟ قالت :رأيتك أفسدت عليه دنياه ،وأفسد عليك آخرتك ...أما إن رسول اهلل
ُ
 حدثنا (أن يف ثقيف كذاب ًا ومبري ًا) وأما الكذاب فرأيناه ،وأما املبري فال اخالك إال إياه فقام
عنها ومل ُيراجعها»(.)2
ويف رواية فقال « :إن ابنك احلد يف هذا البيت ،وإن اهلل عزوجل أذاقه من عذاب أليم ،وفعل
به ما فعل فقالت :كذبت كان بر ًا بالوالدين صوام ًا وقوام ًا »...سنده صحيح(.)3
ويف رواية أمحد ( )172/8ملا قتل احلجاج ابن الزبري «وصلبه منكوس ًا.)4(»..
وحتته رواية البيهقي(« :)5ملا قتل احلجاج ابن الزبري دخل احلجاج عىل أسامء بنت أيب بكر
فقال هلا :يا أمه إن أمري املؤمنني أوصاين بك فهل لك من حاجة؟ فقالت :ولكن انتظر حتى
أحدثك بام سمعت من رسول اهلل  يقول ...وقال احلجاج :مبري املنافقني».

( )1رواه مسلم ( ،)8441سلسلة األحاديث الصحيحة (.)1716
( )2رواه مسلم (.)8441

( )1سلسلة األحاديث الصحيحة حتت رقم (.)1716

( )4سلسلة األحاديث الصحيحة حتت رقم (.)1716

( )7دالئل النبوة (.)461/8
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قال النووي  :)1( vالكذاب :املختار أيب الثقفي كان شديد الكذب ومن أقبحه أدعى أن
جربيل (عليه السالم) يأتيه وأتفق العلامء عىل أن املراد بالكذاب هنا :املختار بن أيب عبيد واملبري
احلجاج بن يوسف ،واهلل أعلم.
عن ابن عمر  cقال :قال رسول اهلل « :أستمتعوا من هذا البيت فإنه قد ُهدم مرتني
ويرفع يف الثالثة»(.)2
الحيج البيت»(.)3
وعن أيب سعيد اخلدري  عن النبي  قال« :التقوم الساعة حتى
َّ
الس َوي َق ِ
تني من احلبشة»(.)4
عن أيب هريرة  قال :قال رسول اهلل  « :خخي ُ
ِّرب الكعبة ذو ُّ
وعن ابن عباس  cعن النبي  قال« :كأين ِ
به أسود َأ ْف َح َج يقل ُعها حجر ًا حجر ًا»(.)5

الْطَّوَافُ رَاكِبًا
عن جابر  قال« :طاف رسول اهلل  بالبيت وبالصفا واملروة يف حجة الوداع عىل
راحلته  ...ألن يراه الناس ،)6(»...وعن أم سلمة أهنا قالت :شكوت إىل رسول اهلل  أين
أشتكي ،فـقـال« :طـويف من وراء النـاس وأنت راكبة» ،فطفت ورسول اهلل  حينئذ يصيل إىل

( )1رشح مسلم حتت رقم( )8441جـ 18ص.118
( )2سلسلة األحاديث الصحيحة ( ،)1471وصحيح اجلامع الصغري رقم (.)977
( )1سلسلة األحاديث الصحيحة ( ،)2413صحيح اجلامع الصغري(.)5419
( )4رواه البخاري (.)1798
( )7رواه البخاري (.)1797
( )8رواه البخاري ( ،)1835ومسلم ( ،)1384والنسائي ( ،)2974وابن ماجه ( ،)2946وأمحد ( ،)241/1وأبو داود
(.)1667
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........................................................................................ .
ٍ
ٍ
مسطور)(.)1
الطوروكتاب
جنب البيت وهو يقرأ بـ(
عن أيب الطفيل قال :قلت إلبن عباس :أخربين عن الطواف بني الصفا واملروة راكب ًا أو سنة
والسعي
وامليش
هو؟ «قال إن رسول اهلل  كثر عليه الناس ...فلام كثروا عليه ركب
ٌّ
ُ
أفضل»(.)2
بو َب الشوكاين يف نيل األوطار بإسم (باب الطواف راكب ًا لعذر) وبو َب البخاري صحيحه
بإسم (باب املريض يطوف راكب ًا) فوق حديث أم سلمة (.)1811
وقال احلافظ  :)3( vوال داللة فيه عىل جواز الطواف راكب ًا لغري عذر ،وكالم الفقهاء
يقتيض اجلواز إال أن امليش أوىل والركوب مكروه تنزهي ًا والذي يرتجح املنع ألن طوافه 
وكذا أم سلمة كان قبل أن حيوط املسجد ،ووقع يف حديث أم سلمة «طويف من وراء الناس»
هذا يقتيض منع الطواف يف املطاف ،وإذا حوط املسجد امتنع داخله إذ اليؤمن التلويث فال
جيوز بعد التحويط بخالف ما قبله.
وقال الشوكاين  :)4( vقوله (ألن يراه الناس) وقول ابن عباس (وهو يشتكي )...

()5

وقوله (فلام كثروا عليه) فإن هذه األلفاظ كلها مرصحة بأن طوافه  كان لعذر فال يلحق به
من ال عذر له.

( )1رواه البخاري ( ،)1811ومسلم( )1385وأبو داود( )1662وابن ماجه( )2981وأمحد (.)293/8
( )2رواه مسلم ( ،)1344وأبو داود ( ،)1667وابن ماجه (.)2917
( )1فتح الباري جـ 1ص .828
( )4نيل األوطار جـ  1ص .433
( )7رواية ابن عباس عند أيب داود برقم (« )1661أن رسول اهلل  قدم مكة وهو يشتكي فطاف عىل راحلته »...ضعفه األلباين يف
ضعيف أيب داود برقم (.)439
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الْصَّ َالةُ يف الْ َكعْبَةِ
يدخل البيت وفيه اآلهلة فأمر
عن ابن عباس  cقال« :أن رسول اهلل  ملا قدم أبى أن ُ
هبا ُ
فأ ِ
ت فأخرجوا صورة إبراهيم وإسامعيل يف أيدهيام األزالم فقال رسول اهلل :
خر َج ْ
فكرب يف نواحيه ومل ُي ِّ
صل
قاتلهم اهلل أما واهلل قد علموا أهنام مل يستقسام هبا قط فدخل البيت َّ
فيه»(.)1
عن ابن عمر « cأن رسول اهلل  دخل الكعبة هو وأسامة وبالل وعثامن بن طلحة
احلجبـي( :)2فأغلقها عليه ثم مكث فيها قال ابن عمر فسألت بالالً حني خرج ما صنع رسول
ُّ
البيت
اهلل  قال :جعل عمودين عن يساره وعمود ًا عن يمينه وثالثة أعمدة وراء ُه ،وكان
ُ
ونسيت
يومئذ عىل ست َِّة أعمدة ثم صىل»( .)3ويف رواية  ...قال بني العمودين تلقاء وجهه قال« :
ُ
أن أسأل ُه كم صىل»(.)4
ويف رواية ابن عباس « ...ملا دخل البيت دعا يف نواحيه ُك ّلها.)5(» ...
ويف رواية «أدخل النبي  البيت يف عمرته قال :ال»( ،)6ونقل البخاري معلق ًا فوق رقم
ُ
يدخل».
حي ُّج كثري ًا وال
( )1833قال «وكان ابن عمر ريض اهلل عنهام َ ُ
( )1رواه البخاري ( ،)1831وأبو داود (.)2327
( )2قال النووي يف رشح مسلم جـ 9ص :69احلجبـي :منسوب إىل حجابة الكعبة ويقال لعثامن بن طلحة وأقاربه (احلجبيون)،
ودفع النبي  مفتاح الكعبة إليه وأيب شيبة بن عثامن بن أيب طلحة وقال« :خذوها يا بني طلحة خالدة تالدة الينزعها منكم إال
ظامل».
( )1رواه البخاري ( ،)195ومسلم (.)1215
( )4رواه مسلم (.)1216
( )8رواه البخاري ( ،)1833ومسلم (.)1228

( )7رواه مسلم (.)1224
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ويطوف سبعة أشواط ويرمل يف مجيع الثالثة األول من الطواف األول وهو
الطواف الذي يأيت به أول ما يقدم مكة أي :طواف القدوم سواء كان معتمر ًا ،أو
متمتع ًا ،أو حمرم ًا باحلج وحده ،أو قارن ًا بينه وبني العمرة ،ويميش يف األربعة الباقية
قال صاحب عون املعبود العظيم آبادي( :)1قال الشافعي والثوري وأبوحنيفة وأمحد
واجلمهور يصح فيها صالة النفل وصالة الفرض.
أدخ َل البيت ُ
وأ َص ِّيل فيه فأخذ رسول اهلل
أحب أن ُ
ويف رواية عن عائشة  dقالت« :كنت ُ
 بيدي فأدخلني يف احلجر فقالَ :ص ِّيل يف احلجر إذا أردت دخول البيت فإنام هو قطعة من
فأخرجو ُه من البيت»(.)2
البيت ،فإن قومك اقترصوا حني بنوا الكعبة
ُ
قال ابن تيمية  :)3( vدخول الكعبة ليس بفرض وال سنة مؤكدة ،بل دخوهلا حسن
والنبي  مل يدخلها يف احلج وال يف العمرة ،ال عمرة اجلعرانة وال عمرة القضية ،وإنام دخلها
عام فتح مك ة ومن دخلها يستحب له أن يصيل فيها ويكرب اهلل ويدعوه ويذكره فإذا دخل مع
الباب تقدم حتى يصري بينه وبني احلائط ثالثة أذرع والباب خلفه ،فذلك هو املكان الذي صىل
فيه النبي  وال يدخلها إال حافي ًا واحلجر أكثره ،من البيت من حيث ينحني حائطه فمن
دخله فهو كمن دخل الكعبة.
قوله « :و يطوف سبعة أشواط ويرمل يف مجيع الثالثة األول من الطواف األول .» ...
خب ثالث ًا ومشى
عن ابن عمر « cأن رسول اهلل  كان إذا طاف بالبيت الطواف األول َّ
أربع ًا.)4(» ...

( )1عون املعبود جـ 8ص.4
( )2رواه أبو داود ( ،)2328والرتمذي ( ،)658والنسائي ( ،)2912وأمحد ( ،)92/8وابن خزيمة (.)1316
( )1جمموع الفتاوى جـ 28ص.63

( )4رواه مسلم (.)1315
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........................................................................................ .
ويف رواية عنه «أن رسول اهلل  كان إذا طاف يف احلج والعمرة أول ما يقدم فأنه يسعى
ثالثة أطواف بالبيت ثم يميش أربعة.)1(» ...
ويف رواية «رمل رسول اهلل  من احلجر إىل احلجر ثالث ًا ومشى أربع ًا»( ،)2وعن ابن عباس
 cقال« :إن رسول اهلل  قدم مكة فقال املرشكون إن حممد ًا وأصحابه ال يستطيعون أن
يطوفوا بالبيت من ُاهلذل ،وكانوا حيسدونه قال :فأمرهم رسول اهلل  أن يرملوا ثالثاً ويمشوا
أربع ًا.)3(» ...
محى يثرب قال
ويف رواية عنه «قال :قدم رسول اهلل  وأصحابه مكة ،وقد وهنتهم ُ ّ
قوم قد وهنتهم ُ
احل ّمى ول ُقوا منها شدَّ ًة فجلسوا مما ييل احلجر
املرشكون :أنه يقدم عليكم غد ًا خ
وأمرهم النبي  أن يرملوا ثالثة أشواط ويمشوا ما بني الركنني لريى املرشكون ج ّلدَ هم فـقال
احلمى قد وهنتهم هؤالء أجلد من كذا وكذا ،قال ابن
املرشكون :هؤالء الذين زعمتم أن ّ
عباس :ومل يمنعه أن يأمرهم أن يرملوا األشواط كلها إال األبقاء عليهم»( ،)4واألبقاء :قال
النووي يف رشح مسلم (أي الرفق).
ويف رواية قال ابن عباس« :إنام سعى رسول اهلل  ورمل بالبيت ُلريى املرشكني قوت ُه»(،)5
ويف رواية « وكانوا إذا بلغوا الركن اليامين وتغيبوا من قريش مشوا ثم يطلعون عليهم يرملون،
تقول قريش كأهنم الغزالن»(.)6

( )1رواه البخاري ( ،)1818ومسلم ( ،)1316وأبوداود ( ،)1691والنسائي (.)2941
( )2رواه مسلم (.)1343
( )1رواه مسلم ( ،)1344وأبوداود (.)1667
( )4رواه البخاري ( ،)1832ومسلم ( ،)1346وأبو داود ( ،)1668والنسائي (.)2947
( )7رواه البخاري ( ،)1849ومسلم ( ،)1349والنسائي (.)2959

( )8رواه أبو داود (.)1668
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........................................................................................ .
مالن اآلن والكشف عن املناكب وقد أطاء اهلل
الر ُ
وعن عمر بن اخلطاب  قال «فيم َّ
اإلسالم ونفى الكفر وأهله ومع ذلك ال ندع شيئ ًا كُنا نفعله عىل عهد رسول اهلل .)1(»
ويف رواية عنه « ...ثم قال :ما لنا وللرمل إنام كنا رآءينا به املرشكني وقد أهلكهم اهلل ثم
نحب أن نرتكه»(.)2
قال :يشء صنع ُه النبي  فال ُّ
قال الشنقيطي  :)3(vأن الرمل مل يرد فيه دليل يدل عىل خصوصية بذلك الوقت بل ثبت
ما يدل عىل بقاء مرشوعيته وهو رمله  يف حجة الوداع بعد زوال السبب.
قال النووي  :)4(vالرمل :هو إرساع امليش مع تقارب اخلطأ وال يثب وثب ًا والرمل
مستحب يف الطوافات الثالث األول من السبع ،وال يسن ذلك إال يف طواف العمرة ،ويف
طواف واحد يف احلج واختلفوا يف ذلك الطواف ومها قوالن للشافعي :أصحهام أنه إنام يرشع
يف طواف يعقبه سعي يتصور ذلك يف طواف القدوم واإلفاضة وال يتصور يف طواف الوداع،
وقال أصحابنا فلو أ خل بالرمل يف الثالث األول من السبع ،مل يأت به يف األربع األواخر ،ولو
مل يمكنه الرمل للزمحة أشار يف هيئة مشيه إىل صفة الرمل ولو مل يمكنه الرمل بقرب الكعبة
للزمحة أمكنه إذا تباعد عنها ،فاألوىل أن يتباعد ويرمل ألن فضيلة الرمل هيئة للعبادة يف نفسها
والقرب من الكعبة هيئة يف موضع العبادة ،ال يف نفسها فكان تقديم ما تعلق بنفسها( )5أوىل
واهلل أعلم.

( )1صحيح سنن أيب داود ( ،)1882وصحيح ابن ماجه (.)2169
( )2رواه البخاري (.)1837

( )1أضواء البيان جـ 7ص.114

( )4رشح مسلم جـ 9ص.13

( )7قال ابن تيمية يف الفتاوى جـ 28ص :86فإن مل يكن الرمل للزمحة كان خروجه إىل حاشية املطاف والرمل أفضل من قربه إىل
البيت ،بدون الرمل ،وأما إذا أمكن القرب من البيت مع إكامل السنة فهو أوىل.
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........................................................................................ .
واتفق العلامء عىل أن الرمل ال يرشع للنساء ،كام ال يرشع هلن شدة السعي بني الصفا واملروة
ولو ترك الرجل الرمل حيث رشع له فهو تارك السنة وال يشء عليه هذا مذهبنا ...أن الرمل
يرشع يف مجيع املطاف من احلجر إىل احلجر ،وحديث ابن عباس قال« :أمرهم النبي  أن
يرملوا ثالثة أشواط ويمشوا ما بني الركنني» فمنسوخ باحلديث األول ،ألن حديث ابن عباس
كان يف عمرة القضاء سنة سبع قبل فتح مكة ...فلام حج النبي  حجة الوداع سنة عرش رمل
من احلجر إىل احلجر فوجب األخذ هبذا املتأخر.
وقال الشنقيطي  :)1( vقال مقيده :اليتعني النسخ الذي ذكره النووي :ملا تقرر يف
األصول عن مجاعة من العلامء أن األفعال ال تعارض بينهام فال يلزم النسخ اآلخر منهام األول
حديث ا بن عباس يف عمرة القضاء والروايات األخرى يف حجة الوداع فجائز أن الفعل واجب
يف وقت ويف وقت آخر بخالفه.
قال الشوكاين  :)2( vفيه دليل عىل أن الرمل إنام يرشع يف طواف القدوم ألنه طواف
األول دليل عىل مرشوعية الرمل يف الطواف األول ،وهو الذي عليه اجلمهور ...ودليل عىل أنه
يرمل يف ثالثة أشواط كاملة.
وقال احلافظ  :)3( vوال يرشع تدارك الرمل فلو تركه يف ثالثة األوىل مل يقضيه يف األربعة
ألن هيئتها السكينة وال تتغري ،وخيتص بالرجال وخيتص بطواف يتعقبه سعي عىل املشهور وال
دم بـرتكه عند اجلمهور ...واخـتلف يف وجوب طـواف القدوم ،واحلق الوجوب ألن فعله 

( )1أضواء البيان جـ 7ص.111
( )2نيل األوطار جـ 1ص .168
( )1فتح الباري (.)252/4
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.........................................................................................
مبني ملجمل واجب وهو قوله [ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ] وقوله 
«خذوا عني مناسككم» ،وهذا الدليل يستلزم وجوب كل فعل فعله النبي  يف حجه إال ما
خصه الدليل.
قال الشنقيطي َ :)1( vي ُّسن الرمل يف األشواط الثالثة األول من أول طواف يطوفه القادم
إىل مكة سوا ًء كان طواف عمرة أو طواف قدوم يف حج وعىل ذلك عامة أهل العلم إال من
الرمل يف األشواط األول مل يقضه يف األشواط األخرية عىل الصواب وال يلزم
شذ ،وإن ترك َّ
برتكه دم عىل األظهر لعدم الدليل خالف ًا ملن أوجب فيه الدم.
وقال صديق حسن خان  :)2( vوال يسن طواف القدوم ملن أحرم من مكة وعليه أهل
العلم ،وقد ذهب اجلمهور إىل فرضية الطواف للقدوم وهو احلق لقوله تعاىل [ﮱ
ﯓ ﯔ] (.)3
قال الشيخ العثيمني  :)4(vفلو نقص خطوة واحدة من أوله أو آخره مل يصح ،كام لو
نـقص شيئـا من الـصالة الربـاعية ،وكذلك من أحرم دون ذلك ولكنه بعيد عن مكـة فإنه يرمل
( )1أضواء البيان جـ 7ص.113
( )2الروضة الندية جـ 2ص.68
( )1قال الشنقيطي يف األضواء جـ 7ص :141فذهب مالك وأصحابه أن الطواف القدوم واجب جيرب بدم ...وأكثر أهل العلم عىل
أن طواف القدوم ال يلزم برتكه يشء.
وقال احلافظ يف الفتح :ذهب اجلمهور إىل أن من ترك طواف القدوم ال يشء عليه ومن حججهم أنه ال يشء عليه أنه حتية
فلم جيب كتحية املسجد.
وقال الشوكاين يف النيل جـ 1ص :168اختلف يف وجوب طواف القدوم فذهب مالك والثوري وبعض الشافعية إىل أنه
فرض ،وقال أبو حنيفة :إنه سنة ،وقال الشافعي :هو كتحية املسجد ،واحلق الوجوب ألن فعله  مبني ملجمل واجب هو
قوله [ﮬ ﮭ ﮮ ] وقوله «خذوا عني مناسككم».

( )4الرشح املمتع جـ 5ص.257
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يبتدئ كل شوط باحلجر األسود وخيتم به ،والرمل :هو اإلرساع يف امليش مع
مقاربة اخلطى .ويستحب له أن يضطبع يف مجيع هذا الطواف دون غريه،
واالضطباع :أن جيعل وسط الرداء حتت منكبه األيمن وطرفيه عىل عاتقه األيرس. ،
حتى لو كان من أهل مكة ،ودخل مكة وأحرم من مكان بعيد ،فإنه يرمل يف طواف القدوم
ثالثة أشواط ثم يميش أربعة ،والرمل ليس هو هز الكتفني كام يفعله اجلهال بل الرمل :هو
امليش بقوة ونشاط بحيث يرسع لكن ال يمد خطوه ،بل قارب اخلطأ حيث كان الرمل يف حجة
الوداع ،من الركن إىل الركن يف كل األشواط الثالثة حتى ما بني الركنني رمل النبي  ويف
عمرة القضاء من الركن إىل الركن اليامنى فقط فدل ذلك عىل بقاء املرشوعية ،ألن غيظ
املرشكني مما يقرب إىل اهلل  ،قال تعاىل [ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ
ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ] [التوبة  .]123 :إذا دار األمر بني أن أرمل مع البعد
عن الكعبة وبني أن أميش مع القرب فأهيام أقدم؟ اجلواب :قدَّ م األول فأرمل ولو بعدت عن
الكعبة ألن مراعاة الفضيلة املتعلقة بذات العبادة أوىل من املراعاة املتعلقة بزماهنا أو مكاهنا كام
لو أن رج ً
ال حني دخل عليه وقت الصالة وهو حاقن أو بحرضة الطعام األوىل أن يقيض
حاجته ويأكل طعامه ولو أدى إىل تأخري الصالة عن أول وقتها ومثال أن شخص ًا أراد أن يصيل
يف الصف األول وحوله ضوضاء وتشويش أو حوله رجل له رائحة كرهية األوىل أن يتجنب
الضوضاء والرائحة الكرهية ولو أدى ذلك إىل ترك الصف األول ...ألن هذا يتعلق بذات
العبادة.
قوله « :يبتدئ كل شوط باحلجر األسود وخيتم به  ،والرمل :هو اإلسراع يف املشي
مع مقاربة اخلطى ».
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........................................................................................ .
عن عيل بن أمية «أن النبي  طاف بالبيت مضطبعاً وعليه ُبرد»(.)1
وعن ابن عباس « cأن رسول اهلل  وأصحابه اعتمروا من اجلعرانة فرملوا بالبيت
وجعلوا أرديتهم حتت آباطهم قد قذفوها عىل عواتقهم اليرسى»(.)2
عن جابر «رأيت رسول اهلل  رمل من احلجر األسود حتى انتهى إليه ثالثة أطواف»(.)3
قال الشوكاين  :)4( vمضطبع ًا من الضبع وهو العضد وهو أن يدخل إزاره حتت أبطه
األيمن ،ويرد طرفه عىل منكبه األيرس ويكون منكبه األيمن مكشوف ًا واحلكمة يف ذلك :أنه
يعني عىل إرساع امليش وقد ذهب إىل استحبابه اجلمهور سوى مالك قاله ابن املنذر قال
الرمل.
أصحاب الشافعي :إنام يستحب اإلضطباع يف طواف ي َّسن فيه َّ
قال العثيمني  :)5( vواحلكمة من ذلك :اإلقتداء بالنبي  وإظهار القوة والنشاط إذ
هو أنشط لإلنسان مما لو التحف والتف بردائه ،وأنه ال يفعل اإلضطباع إال إذا رشع يف الطواف
وهو كذلك ،والعجب من جهل كثري من الناس اليوم أهنم يضطبعون من حني أن حيرموا
ويستمروا إىل أن حيلوا ،وهذا من اجلهل وعدم تنبيه العامة وإال فلو نبه العامة عىل ذلك لعلموا
به ألهنم يريدون اخلري ،وهذا يشمل املعتمر عمرة متتع واملعتمر عمرة مفردة ،يبتدئ بطواف أنه
ال يصيل حتية املسجد وهو كذلك فإن من دخل املسجد للطواف أغناه الطواف عن حتية املسجد
ومن دخله للصالة أو الذكر أو القراءة فإنه يصيل ركعتني كام لو دخل أي مسجد آخر.

( )1صحيح الرتمذي ( ،)862صحيح ابن ماجه (.)2191
( )2صحيح أيب داود ( ،)1879املشكاة (.)2767
( )1رواه مسلم (.)1342
( )4نيل األوطار جـ 1ص.165
( )7الرشح املمتع جـ 5ص .288

454

َشرْحُ رِسَالَةُ  :التَّحْقِيقُ واإلِضَاحُ لِكَثِريٍ مِن مَسَائِلِ الْحَجِّ وَاْلعُ ْمرِّة وَالْزِّيَارةِ

........................................................................................ .
ويفعل من يطوف طواف القارن واملفرد للقدوم ،وليس هذا بواجب أعني طواف القدوم
ودليل ذلك حديث عروة بن مرضس « أنه أتى النبي  وهو يصيل الفجر يف مزدلفة
فأخربه ،أنه ما ترك جب ً
ال إال وقف عنده فقال النبي  من شهد صالتنا هذه ووقف معنا حتى
ندفع وقد وقف قبل ذلك بعرفة لي ً
ال أو هنار ًا فقد تم حجه وقىض تفثه»(.)1
ومل يذكر طواف القدوم فدل هذا عىل أنه ليس بواجب وسم ي طواف القدوم أن يبدأ به قبل
كل يشء فالنبي  إذا دخل مكة عمد إىل البيت وأناخ راحلته وطاف ولكن إذا شق عىل
اإلنسان هذا العمل ،وأراد أن يذهب إألى مكان سكناه وحيط رحله فال حرج فاملسألة مبناها
عىل السنية فقط.
قال األلباين  :)2( vفإذا فرغ من الطواف سوى رداءه ،وقال األثرم :يسويه إذا فرغ من
األشواط التي يرمل فيها واألول أوىل بظاهر احلديث كام قال ابن قدامة يف املغني.
وقال الصنعاين  :)3( vويضطبع يف األشواط السبعة فإذا قىض طوافه سوى ثيابه ومل
يضطبع من ركعتني الطواف ،وقال العثيمني  :)4( vاإلضطباع مرشوع يف طواف القدوم
وأما يف غريه فإنه ليس بمرشوع.
وقال الشنقيطي  :)5( vي َّسن الرمل يف األشواط الثالثة األوىل من أول طواف يطوفه
القادم إىل مكة ،سوا ًء كان عمرة أو حج وال يلزم برتكه دم عىل األظهر لعدم الدليل.
( )1رواه أبوداود ( ،)1973والرتمذي ( ،)691وابن ماجه ( ،)1318صحيح سنن ابن ماجه ( ،)2442ويف اإلرواء ()1388
صحيح.
( )2حجة النبي  ص.76
( )4فتاوى أركان اإلسالم رقم( )495ص .743
( )7أضواء البيان جـ 7ص .113

( )1سبل السالم جـ 2ص.965
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وإن شك يف عدد األشواط بنى عىل اليقني وهو األقل.......................... ،
وقال ابن تيمية  :)1( vكذلك يستحب أن يضطبع يف هذا الطواف. ...
وقال ابن رشد  :)2( vوأمجعوا عىل أنه ال رمل عىل من أحرم باحلج من مكة من غري
أهلها وهم املتمتعون ألهنم قد رملوا يف حني دخوهلم حني طافوا للقدوم.
واختلفوا من أهل مكة هل عليهم إذا حجوا رمل أم ال؟ فقال الشافعي  :vكل طواف
قبل عرفة مما يوصل بينه وبني السعي فإنه يرمل ،وكان مالك يستحب ذلك وكان ابن عمر ال
يرى عليهم رم ً
ال إذا طافوا بالبيت عىل ما روى عن مالك.
قوله « :وإن شك يف عدد األشواط بنى على اليقني وهو األقل ».
قال صديق حسن خان  :)3( vاألقرب واهلل أعلم إن الطواف يوافق الصالة فمن شك
هل طاف ستة أشواط أ و سبعة أشواط فليطرح الشك وليتحر الصواب ،فإذا أمكنه ذلك عمل
عليه ،وإن مل يمكنه فليبن عىل األقل كام ورد يف ذلك الدليل الصحيح(.)4
وقال الشيخ العثيمني  :)5( vأما من شك فإنه ينظر ،إما أن يشك بعد الفراغ من كل
الـ طواف وإما أن يشك يف أثناء الطواف فإن الشك يف أثناء الطواف فهل يبني عىل اليقني أو عىل

( )1جمموع الفتاوى جـ 28ص.86
( )2البداية جـ 1ص.835
( )1الروضة الندية جـ 2ص.68
( )4عن أيب سعيد اخلدري  قال :قال رسول اهلل « إذا شك أحدكم يف صالته فلم ِ
يدر كم صىل ثالثاً أم أربعاً فليطرح الشك
لم فإن كان صىل مخساً شفعن ل ُه صالت ُه وإن كان صىل إمتاماً ألربع كانتا ترغي ًام
وليبني عىل استيقن ثم يسجد سجدتني قبل أن ُي ِّس َ
للشيطان» رواه مسلم( ،)1252وأبوداود ( ،)1324والنسائي( ،)1215وابن ماجه ( ،)1213ويف رواية «عليك بكثرة
َ
رفعك اهلل هبا درج ًة ،وحط عنك هبا خطيئ ًة» رواه مسلم ( ،)1391والرتمذي
السجود هلل فإنّك ال تسجد هلل سجد ًة إال
( ،)166والنسائي ( ،)1116وابن ماجه (.)1421
( )7الرشح املمتع جـ 5ص .267
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........................................................................................ .
غلبة الظن؟ اجلواب  :ويف ذلك خالف كاخلالف يف من شك يف عدد ركعات الصالة فمن
العلامء من قال يبنى عىل غلبة الظن ومنهم من قال يبني عىل اليقني ،مثال ذلك يف أثناء الطواف
شك هل طاف مخسة أشواط أو ستة أشواط؟ فإن كان الشك متساوي األطراف جعلها مخسة
ألنه متيقن ،وإن ترجح أهنا مخسة جعلها مخسة ،وأن ترجح أهنا ستة فمن العلامء من يقول
بذلك ،وجيعلها ستة ومنهم من قال :يبني عىل اليقني وجيعلها مخسة ،والصحيح أنه يعمل بغلبة
الظن كالصالة وعىل هذا فيجعلها ستة ويأيت بالسابع ،وأما بعد الفراغ من الطواف واإلنرصاف
عن مكان الطواف فإن الشك ال يؤثر وال يلتفت إليه مامل يتيقن األمر ،ألن الشيطان ربام يأيت
اإلنسان بعد فراغه من العبادة ليلبس عليه دينه فيشككه ولو التفت إىل مثل ذلك لفسدت عليه
عباداته وصار دائ ًام يف قلق وانفتح عليه باب الوسواس والشيطان حيرص أن يكون اإلنسان
دائ ًام يف قلق وحزن.
وأن تيقن أنه ترك شوط ًا فحينئذ يعمل باليقني ويرجع ويأيت بالشوط ولكن يف الغالب أن
هذا ال يقع ولكن إذا فرضنا وجب أن يأيت بشوط.
قال األلباين  :)1( vفإذا ا نتهى من الشوط السابع غطى كتفه األيمن وأنطلق إىل مقام
إبراهيم وقرأ [ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ ﯧ].
وقال الصنعاين  :)2( vفإذا قىض طوافه سوى ثيابه ومل يضطبع يف ركعتي الطواف.

( )1مناسك احلج والعمرة ص.21
( )2سبل السالم جـ 2ص.965
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فإذا شك هل طاف ثالثة أو أربعة جعلها ثالثة وهكذا يفعل يف السعي.
وبعد فراغه من هذا الطواف يرتدي بردائه فيجعله عىل كتفيه وطرفيه عىل
صدره قبل أن يصيل ركعتي الطواف.
قوله « :فإذا شك هل طاف ثالثة أو أربعة جعلها ثالثة .» ...
قال األلباين  :)1( vفإذا انتهى من الشوط السابع غطى كتفه األيمن وانطلق إىل مقام
إبراهيم وقرأ [ ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ ﯧ].
وقال الصنعاين  :)2( vفإذا قىض طوافه سوى ثيابه ومل يضطبع يف ركعتي الطواف.

الْوُقُوفُ يف الْطَّوَافِ
بوب البخاري يف صحيحه بإسم (باب :إذا وقف يف الطواف رقم  ،)86ونقل معلق ًا قال
عطاء فيمن يطوف فتقام الصالة ،أو يدفع عن مكانه :إذا سلم يرجع إىل حيث قطع عليه
ويذكر نحوه عن ابن عمر وعبدالرمحن بن أيب بكر  ومل يذكر حتته حديث.
وقال احلافظ  :)3( vكأنه أشار إىل ما روي عن احلسن :أن من أقيمت عليه الصالة وهو
من الطواف فقطعه ،أن يستأنفه وال يبني عىل ما مىض وخالفه اجلمهور فقالوا يبني وقيده مالك
بصالة الفريضة وهو قول الشافعي ويف غريها إمتام الطواف أوىل فإن خرج بنى ،وقال أبو
حنيفة وأشهب يـقطعه ويبني واختار قطعة للحاجة ،وقال نـافع :طول القيام يف الطواف بدعة،

( )1مناسك احلج والعمرة ص.21
( )2سبل السالم جـ 2ص.965
( )1فتح الباري جـ 1ص.816
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........................................................................................ .
وقول(عطاء) وحصل نحوه عبدالرزاق عن ابن جريج( :قلت لعطاء الطواف الذي يقطعه
عىل الصالة واعتد به أجيزئ؟ قال :نعم وأحب إيل أن ال يعتد به ،قال فأردت أن أركع قبل أن
أتم سبعي ،قال :ال أوف سبعك إال أن متنع من الطواف) ،وقال سعيد بن منصور :عن عطاء
أنه كان يقول يف الرجل يطوف بعض طوافه ثم حترض اجلنازة خيرج فيصيل عليها ثم يرجع
فيقيض ما بقي عليه من طوافه ،وقول(ابن عمر) وصل نحو سعيد بن منصور (عن مجيل بن
زيد :قال رأيت ابن عمر طاف بالبيت ف أقيمت الصالة فصىل مع القوم ثم قام فبنى عىل ما مىض
من طوافه).
قال الشنقيطي  :)1( vأظهر قويل العلامء عندي أنه إن أقيمت الصالة وهو يف أثناء
الطواف أنه يصيل مع الناس وال يستمر يف طوافه مقدم ًا إمتام الطواف عىل الصالة ،وممن قال
بذلك :ابن عمر وسامل وعطاء وأبوحنيفة ومالك والشافعي وأمحد وأصحاهبم وأبو ثور،
وروي ذلك عنهم يف السعي أيض ًا ولكن عند املالكية ال جيوز قطع الطواف إال للصالة املكتوبة
خاصة إذا أقيمت وهو يف أثناء الطواف ويبني عندهم إن قطعه للصالة خاصة وإن قطعه
لغريها مل يبن عىل ما مىض منه بل يستأنف ،ومن قال من أهل العلم :إن الطواف جيوز قطعه
للصالة عىل اجلنازة واحلاجة الرضورية كالشافعية واحلنابلة ويبني عىل ما أتى به فإن كان قطعه
يف أثناء الشوط فأظهر قويل أهل العلم عندي :أنه يبتدئ من املوضع الذي وصل إليه ويعتد
ببعض الشوط الذي فعله قبل قطع الطواف وكذلك لو أحدث يف أثناء الطواف عند من يقول
إنه يتوضأ.

( )1أضواء البيان جـ 7ص.131
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وقال الشيخ العثيمني  :)1( vإذا أقيمت الصالة واإلنسان يطوف سواء طاف عمرة أو
طواف حج أو طواف تطوع ،فإنه ينرصف من طوافه ويصيل ثم يرجع ويكمل الطواف وال
يستأنفه من جديد ويكمل الطواف من املوضع الذي انتهى إليه من قبل وال حاجة إىل إعادة
الشوط من جديد ألن ما سبق بني عىل أساس صحيح وبمقتىض إذن رشعي فال يمكن أن
يكون باط ً
ال إال بدليل رشعي.
وقال الشيخ ابن باز  :)2( vإذا أقيمت الصالة وهو يف أثناء الطواف فإنه يصيل وبعد
فراغه من صالته يكمل ما بقي من طوافه إذا كان الشوط غري كامل ،والشوط الكامل هو ما
كان من احلجر األسود ،فإذا مل يكن كام ً
ال بدأ من احلجر وهذا فيه احتياط وخروج من
اخلالف.
قال ابن تيمية  :)3( vفاملواالة يف الطواف والسعي أوكد منه يف الوضوء ومع هذا فتفريق
الطواف املكتوبة تقام أو جنازة حترض ثم يبني عىل الطواف وال يستأنف.
قال ابن حزم  :)4( vومن قطع طوافه لعذر أو لكل بنى عىل ما طاف وكذلك السعي ألنه
قد طاف ما طاف كام أمر فال جيوز إبطاله فلو قطعه عابث ًا فقد بطل طوافه ألنه مل يطف كام أمر،
وقال( :)5ومن كان يف طواف فرض أو تطوع فأقيمت الصالة أو عرضت له صالة جنازة أو
عرض له بول أو حاجة فليصل وليخرج حلاجته ثم ليبن عىل طوافه ويتمه وكذلك من عرض
له يشء مما ذكرنا يف سعيه بني الصفا واملروة وال فرق.
( )1فتاوى أركان اإلسالم ،رقم السؤال ( )497ص.719
( )2فتاوى إسالمية جـ 2ص.181
( )1جمموع الفتاوى جـ 21ص.64
( )4املحىل جـ 7ص.169

( )7ص .216
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ومما ينبغي إنكاره عىل النساء وحتذيرهن منه :طوافهن بالزينة ،والروائح الطيبة،
وعدم التسرت وهن عورة؛ فيجب عليهن التسرت وترك الزينة حال الطواف وغريها
من احلاالت التي خيتلط فيها النساء مع الرجال؛ ألهنن عورة وفتنة ووجه املرأة هو
أظهر زينتها فال جيوز هلا إبداؤه إال ملحارمها لقول اهلل تعاىل[ :ﮗ ﮘ ﮙ
ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ] [النور ]11 :اآلية ،فال جيوز هلن كشف الوجه عند تقبيل احلجر
األسود إذا كان يراهن أحد من الرجال ،وإذا مل يتيرس هلن فسحة الستالم احلجر
وتقبيله فال جيوز هلن مزامحة الرجال بل يطفن من ورائهم ،وذلك خري هلن وأعظم
أجر ًا من الطواف قرب الكعبة حال مزامحتهن الرجال ..............................
قوله« :ومما ينبغي إنكاره على النساء وحتذيرهن منه :طوافهن بالزينة .» ...
بوب البخاري باب ًا باسم (باب طواف النساء مع الرجال) وذكر رواية عطاء «إذا منع ابن
هشام النساء الطواف مع الرجال ،قال كيف يمنعهن وقد طاف نساء النبي  مع الرجال؟
قلت :أبعد احلجاب أو قبل؟ قال :إي لعمري لقد أدركته بعد احلجاب ،قلت :كيف خيالطن
الرجال؟ قال :مل يكن خيالطن ،كانت عائشة ريض اهلل عنها تطوف حجرة( )1من الرجال ال
ختالطهم فقالت إمرأة :إنطلقي نستلم يا أم املؤمنني ،قالت :إنطلقي عنك وأبت خيرجن
()2

متنكرات

بالليل فيطفن مع الرجال ولكنهن كن إذا دخلن البيت قمن

()3

حتى يدخلن

وأخرج الرجــال وكنت أتى عــائشة أنا وعبيد بن عمري وهي جماورة يف جـوف ثبري( )4قـلت وما

( )1حجر ًة :أي ناحية.
( )2متنكرات :أي مسترتات.
( )1قمن :أي وقفن حتى يدخلن حال كون الرجال خمرجني منه.

( )4بشري :وهو يف طريق منى.
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وال يرشع الرمل واالضطباع يف غري هذا الطواف وال يف السعي وال للنساء؛ ألن
النبي  مل يفعل الرمل واالضطباع إال يف طوافه األول الذي أتى به حني قدم
مكة ويكون حال الطواف متطهر ًا من األحداث واألخباث خاضع ًا لربه متواضعاً
له .....................................................................................
حجاهبا؟ قال :هي يف ق ّبة ترك ّية( )1هلا غشاء وما بيننا وبينها غري ذلك ورأيت عليها درعاً
ورد ًا»(.)3( )2
ُم َّ
ورواية أم سلمة «شكوت إىل رسول اهلل  أين اشتكي فقال :طويف من وراء الناس وأنت
راكبة فطفت ورسول اهلل  حينئذ يصيل إىل جنب البيت وهو يقرأ (والطور وكتاب
مسطور)»(.)4
قوله« :وال يشرع الرمل واالضطباع يف غري هذا الطواف وال يف السعي وال للنساء .»...
قال البغوي  :)5( vوروى نافع عن ابن عمر قال :ليس عىل النساء سعي بالبيت وال بني
الصفا واملروة .وهذا قول أهل العلم أنه ال رمل عىل املرأة يف الطواف وال اضطباع وال سعي يف
الطواف بني الصفا واملروة إنام عليها امليش عىل العادة.
قال الشنقيطي  :)6(vاعلم أن اشرتاط الطهارة من احلدث واخلبث وسرتة العورة يف
الطواف هو قول أكثر أهل العلم ،وقال النووي يف رشح املهذب :حكاه املاوردي عن مجهور
العلامء.
( )1تركية :قبة صغرية من لبود ترضب يف األرض.
( )2درع ًا مورد ًا :قميص ًا لونه لون الورد.
( )1رواه البخاري (.)1816
( )4رواه البخاري (.)1819
( )7رشح السنة جـ 4ص.132

( )8أضواء البيان جـ 7ص.117
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........................................................................................ .
وقال( :)1اعلم أن مجهور العلامء أن السعي ال تشرتط له طهارة احلدث وال اخلبث وال سرت
العورة ،فلو سعى وهو حمدث أو جنب أو سعت امرأة وهي حائض فالسعي صحيح وال يبطله
ذلك وممن قال به األئمة األربعة ومجاهري أهل العلم .
قال ابن تيمية  :)2( vيؤمر الطائف أن يكون متطهر ًا الطهارتني الصغرى والكربى
ويكون مستور العورة جمتنب النجاسة التي جيتنبها املصيل والطائف طاهر ًا لكن يف وجوب
الطهارة يف الطواف نزاع بني العلامء.
وقال( :)3ثم تدبرت وتبني يل أن طهارة احلدث وال تشرتط يف الطواف وال جتب فيه بال
ريب ولكن تستحب فيه الطهارة الصغرى .

الْنِّيَّةُ لِلْطَّوَافِ
قال الشنقيطي  :)4( vاعلم أن أظهر أقوال العلامء وأصحها إن شاء اهلل :أن الطواف ال
يفتقر إ ىل نية ختصه ألن نية احلج تكفي فيه وكذلك سائر أعامل احلج كالوقوف بالعرفة ...وعىل
هذا أكثر أهل العلم ودليله ألن نية العبادة تشمل مجيع أجزائها ،وهو قول اجلمهور.
وقال الشيخ العثيمني  :)5( vوقال بعض العلامء :إنه ال يشرتط التعني بل تشرتط فيه
الـطواف ،وعىل هذا فـإذا نوى الـعمرة كـانت هذه الـنية شاملة للـعمرة ،من حني أن حيرم إىل أن

( )1أضواء البيان جـ 7ص.189
( )2جمموع الفتاوى جـ 28ص.86
( )4أضواء البيان جـ 7ص.171
( )7الرشح املمتع جـ 5ص.265

( )1ص.136
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ويستحب له أن يكثر يف طوافه من ذكر اهلل والدعاء وإن قرأ فيه شيئ ًا من القرآن
فحسن وال جيب يف هذا الطواف وال غريه من األطوفة .وال يف السعي ذكر
خمصوص وال دعاء خمصوص .وإما ما أحدثه بعض الناس من ختصيص كل شوط
من الطواف أو السعي بأذكار خمصوصة أو أدعية خمصوصة فال أصل له ،بل مهام
تيرس من الذكر والدعاء كفى ........................................................
حيل منها والطواف جزء من العمرة ،وهذا القول هو الراجح :أنه ال يشرتط تعيني الطواف
مادام متلبس ًا بالنسك ومع كونه الراجح نظر ًا هو األيرس للناس ألن الناس مع الزحام ربام
يغيب عن ذهنه أنه نوى أن يطوف للعمرة.
قوله « :ويستحب له أن يكـثر يف طوافه من ذكر اهلل والدعاء .» ...
قال ابن تيمية  :)1( vويستحب له يف الطواف أن يذكر اهلل تعاىل ويدعوه بام يرشع وإن قرأ
القرآن رس ًا فال بأس وليس فيه ذكر حمدود عن النبي  وال بأمره وبقوله وال بتعليمه بل
يدعو فيه بسائر األدعية املرشوعة وما يذكره كثري من الناس من دعاء معني حتت امليزاب ونحو
ذلك فال أصل له.
قال األلباين  :)2( vوليس للطواف ذكر خاص فله أن يقرأ من القرآن أو الذكر ماشاء اهلل
لقوله  « :الطواف بالبيت صالة ولكن اهلل أحل فيه النطق فمن نطق فال ينطق إال بخري» ويف
رواية« :فأق ّلوا فيه الكالم» رواه الرتمذي وغريه والرواية األخرى للطرباين وهو حديث
صحيح كام يف " اإلرواء " (.)21

( )1جمموع الفتاوى جـ 28ص.86
( )2مناسك احلج والعمرة ص.21
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........................................................................................ .
قال الشيخ العثيمني  :)1( vليس هناك دعاء خاص باحلج والعمرة بل يقول اإلنسان ما
شاء من دعاء ،ويكتب يف املناسك الصغرية التي تقع يف أيدي احلجاج والعامر من األدعية
املخصوصة لكل شوط أقول إن هذا من البدع وفيها من املفاسد ما هو معلوم ،يظنون أهنا
أمروا رد عن النبي  ثم يعتقدون التعبد بتلك األلفاظ املعنية.

الْكَالمُ يف الْطَّوَافِ
بوب البخاري باب ًا بإسم (باب الكالم يف الطواف) ،وذكر حديث ابن عباس « cأن
مر وهو يطوف بالكعبة بانسان ربط يد ُه إىل انسان بسري أو بخيط أو بيشء غري ذلك
النبي َّ 
فقطعه النبي  بيده ثم قالُ :قده ِ
بيدهِ»(.)2
ُ
ُ
قال احلافظ  :)3( vقوله (باب الكالم يف الطواف) أي إباحته وإنام مل يرصح بذلك ألن
اخلرب ورد يف كالم يتعلق بأمر معروف ال بمطلق الكالم ولعله أشار إىل حديث ابن عباس
«الطواف بالبيت صالة»(.)4
قال ابن املنذر  :vأوىل ما شغل املرء به نفسه يف الطواف ذكر اهلل وقراءة القرآن وال حيرم
الكالم املباح إال أن الذكر أسلم.

( )1فتاوى أركان اإلسالم رقم( )731ص.744
( )2رواه البخاري ( ،)1823وأبو داود (.)1131
( )1فتح الباري جـ 1ص.817
( )4ويف الصحيح الرتغيب والرتهيب بلفظ «الطواف حول البيت صالة إالّ أنكم تتكلمون فيه فمن تكلم فال يتكلم إال بخري» .قال
صحيح برقم (.)1141
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فإذا حاذى الركن اليامين استلمه بيمينه وقال« :بسم اهلل واهلل أكرب» وال يقبله،
فإن شق عليه استالمه تركه ومىض يف طوافه وال يشري إليه وال يكرب عند حماذاته؛
ألن ذلك مل يثبت عن النبي  فيام نعلم ويستحب له أن يقول بني الركن اليامين
واحلجر األسود [ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ
ﯦ] [البقرة ،]231 :وكلام حاذى احلجر األسود استلمه وقبله وقال« :اهلل أكرب».
فإن مل يتيرس استالمه وتقبيله أشار إليه كلام حاذاه وكرب............................ ،
قال ابن حزم  :)1( vوالكالم مع الناس يف الطواف جائز وذكر اهلل أفضل ألن النص مل
يأت بمنع من ذلك.
وقال البغوي  :)2(vوالكالم يف الطواف مباح ويستحب أن ال يتكلم إال بذكر اهلل أو
ٍ
حاجة أو علم ،فقد روي عن ابن عباس ،وقال ابن عمر «أقِ ّلوا الكالم يف الطواف فإنام أنتم يف
صالة»(.)3
قوله « :فإذا حاذى الركن اليماني استلمه بيمينه وقال « :بسم اهلل واهلل أكرب » وال
يقبله ».
الركنني
عن عبداهلل بن عمر  cأنه قال« :مل أر رسول اهلل  يمسح من البيت إال ُّ
اليامنني»(.)4
ويف رواية «مل يكن رسول اهلل  يستلم من أركان البيت إال الركن األسود والذي يليه»(.)5
( )1املحىل جـ 7ص.686

( )2رشح السنة جـ 4ص.138

( )1رواه النسائي ( ،)222/7والشافعي يف املسند (.)796
( )4رواه البخاري ( ،)1839ومسلم ( ،)1373وأبو داود ( ،)1654والنسائي (.)2949
( )7رواه مسلم (.)1371
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........................................................................................ .
ويف رواية «أن رسول اهلل  ال يستلم إال احلجر والركن اليامين»(.)1
ويف رواية عن ابن عمر قال « :ما تركت استالم هذين الركنني اليامين واحلجر مذ رأيت
رسول اهلل  يستلمهام يف شدّ ة وال رخاء»(.)2
ويف رواية أيب الشعثاء أنه قال« :ومن يتقي شيئ ًا من البيت وكان معاوية يستلم األركان،
فقال له ابن عباس  :cإنه ال يستلم هذان الركنان ،فقال :ليس يشء من البيت مهجور ًا
هن»(.)3
وكان ابن الزبري ريض اهلل عنهام
يستلم ُه َّن ك َّل َّ
ُ
وعن عبداهلل بن السائب قال :سمعت رسول اهلل  يقول ما بني الركنني «ربنا آتنا يف
الدنيا حسنة ويف اآلخرة حسنة وقنا عذاب النار»(.)4
قال احلافظ  :)5( vوقوله «كان معاوية يستلم األركان» وصله أمحد والرتمذي واحلاكم،
عن أيب طفيل قال « كنت مع ابن عباس ومعاوية فكان معاوية ال يمر بركن إال أستلمه فقال ابن
عباس :إن رسول اهلل  مل يستلم إال احلجر واليامين ،فقال معاوية ليس يشء من البيت
مهجورا» ( .)7()6وقوله (كان ابن الزبري )...محل ابن التني تبع ًا إلبن القصار استالم ابن الزبري
هلام ألنه ملا عمر الكعبة أتم البيت عىل قواعد إبراهيم.
( )1رواه مسلم (.)1372
( )2رواه البخاري ( ،)1838ومسلم ( ،)1371والنسائي (.)2972
( )1رواه البخاري (.)1836
( )4رواه أبو داود ( ،)1669صحيح سنن أيب داود (.)1888
( )7فتح الباري جـ 1ص 831حتت رقم (.)1836
( )8وقال الصنعاين يف العدة يف رشح العمدة جـ 1ص :177وأجاب الشافعي عىل قول من قال (ليس يشء يف البيت مهجور ًا) بأنا مل
ندع إستالمهام هجر ًا للبيت وكيف هنجره ونحن نطوف به وكنا نتبع السنة فعالً وتركاً ولو كان ترك إستالمهام هجراً لكان ترك
إستالم ما بني األركان هجراً وال قائل به.

( )5رواه الرتمذي (.)676
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........................................................................................ .
فقد أخرج األزرقي يف كتاب مكة فقال :إن ابن الزبري ملا فرغ من بناء البيت وأدخل فيه من
احلجر ما أخرج منه ورد الركنني عىل قواعد إبراهيم خرج إىل التنعيم واعتمر وطاف بالبيت
واستلم األركان األربعة.
يف البيت أربعة أركان :األول له فضيلتان :كون احلجر األسود فيه وكونه عىل قواعد
إبراهيم ،وللثاين الثانية فقط ،وليس لآلخرين يشء منهام فلذلك يقبل األول ويستلم الثاين فقط
وال يقبل اآلخرين وال يستلامن هذا عىل رأي اجلمهور واستحب بعضهم تقبيل الركن اليامين
أيض ًا.
قال العثيمني  :)1( vوقد طاف أمري املؤمنني معاوية  ذات يوم فجعل يستلم األركان
األربعة فأنكر عليه ابن عباس فقال له معاوية :إنه ليس يشء من البيت مهجور ًا .فعلل بعلة
عقلية والعلة العقلية قد تكون ساقطة قال له ابن عباس « :لقد كان لكم يف رسول اهلل أسوة
حسنة ومل يستلم النبي  من البيت إال الركنني اليامنيني فقال صدقت»(.)2
وكف عن استالم الركن الشاميل والغريب (الشاميني) ألن الصحابة يريدون احلق أينام كان
وصار يستلم احلجر األسود والركن اليامين ألن النبي  مل يستلم إال هذين الركنني.
وقال النووي  :)3( vفالركنان اليامنيان مها الركن األسود والركن اليامين إنام قيل هلام:
للتغليب كام قيل يف األب واألم األبوان والشمس والقمر :القمران وأبو بكر وعمر :العمران
واملاء والتمر :األسودان.
( )1الرشح املمتع جـ 5ص.261
( )2رواه الرتمذي ( ،)683وأمحد ( ،)248/1والطرباين يف الكبري ( ،)13811والبيهقي ( ،)55/7وصححه أمحد شاكر يف حتقيق
املسند (.)1655
( )1رشح مسلم جـ 9ص.15
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واتفق اجلامهري عىل أنه ال يمسح الركنني اآلخرين (الشاميان) واستحبه بعض السلف وممن
كان يقول باستالمهام :احلسن واحلسني إبنا عيل وابن الزبري وجابر وأنس وعروة وأبو الشعثاء،
وقال القايض أبو الطيب :أمجعت أئمة األمصار والفقهاء عىل أهنام ال يستلامن قال :وإنام كان فيه
خالف لبعض الصحابة والتابعني وانقرض اخلالف وأمجعوا عىل أهنام ال يستلامن واهلل أعلم.
قال الشنقيطي  :)1( vال خالف بني العلامء يف استحباب استالم احلجر األسود للطائف
ومجاهريهم عىل تقبيله وأنه عجز وضع يده عليه وقبلها ،وأما الركن اليامين :ففيه للعلامء ثالثة
أقوال:
األول :أنه يستحب استالمه باليد وال يقبل بل تقبل اليد بعد استالمه وهذا هو مذهب
الشافعي ،قال النووي وروي عن جابر وأبو سعيد اخلدري وأيب هريرة.
الثاين :أنه يستلمه وال يقبل يده بعده بل يضعها عىل فيه من غري تقبيل وهو مشهور مذهب
مالك وأمحد.
الثالث :أنه يقبله وهو مروي عن أمحد.
قال ابن رشد  :)2(vواتفقوا عىل أن من سنة الطواف استالم الركنني األسود واليامين
للرجال دون النساء فذهب اجلمهور إىل أنه أنام يستلم الركنان فقط.
قال الشوكاين  :)3( vومل يثبت عنه  يف الركن اليامين إال جمرد اإلستالم ال التقبيل إال
يف رواية رواها البخاري يف تأرخيه عن ابن عباس قال «كان النبي  إذا استلم الركن اليامين
قبله»(.)4

( )1أضواء البيان جـ  7ص.148

( )2بداية املجتهد جـ 1ص.835

( )1سيل اجلرار جـ 2ص.177

( )4يف املوسوعة األحاديث واآلثار الضعيفة واملوضوعة برقم (.)18591
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ورواه أيض ًا أبو يعيل والدارقطني ويف اسناده عبداهلل بن مسلم وهو ضعيف وزاد الدارقطني
يف هذا احلديث «أنه  كان يضع خده عليه»( ،)1ولكن الثابت يف الصحيحني وغريمها من
حديث ابن عمر أن النبي  كان يستلمه فقط ورواية التقبيل ووضع اخلد مل يثبت كام عرفت.
وقال( :)2نعم ليس يف اقتصار ابن عمر عىل التسليم ما ينفي التقبيل فإن صح ما روي عن
ابن عباس :تعني العمل به.
قال صديق حسن خان  :)3( vقال صاحب سبل السالم :وكان يقول عند استالمهام
«بسم اهلل واهلل أكرب» وكان كلام أتى احلجر يقول« :اهلل أكرب» ،قال األلباين( :)4قلت :تبع يف ذلك
العالمة ا بن القيم يف الزاد وقد بينت يف التعليقات اجلياد أن رفعه إىل النبي  ال يصح وإنام
صح موقوف ًا عىل ابن عمر.
وقال ابن الدقيق  :)5( vواتباع ما دل عليه احلديث أوىل فإن الغالب عىل العبادات
اإلتباع ،السيام إذا وقع التخصيص مع توهم اإلشرتاك يف العلة وهنا أمر زائد وهو اظهار معنى
للتخصيص غري موجود فيام ترك فيه استالم.
قال األلباين  :)6(vويستلم الركن اليامين بيده يف كل طوفة وال يقبله فإن مل يتمكن من
استالمه مل تـرشع اإلشـارة إليه بيده ،ويقول بينهام [ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ] وال يـستلم
( )1يف املوسوعة اآلحاديث واآلثار الضعيفة واملوضوعة برقم ( ،)15342ويف ضعيف اجلامع الصغري ( )4115بلفظ «ووضع
خده األيمن عليه».
( )2نيل األوطار جـ 1ص.191
( )1الروضة الندية جـ 2ص.93
( )4تعليقه عىل الروضة جـ 2ص 93يف هامشه.
( )7أحكام األحكام جـ 1ص.178

( )8مناسك احلج والعمرة ص.21
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الركنني الشاميني اتباعاً للنبي  وقال يف هامشه :قال شيخ اإلسالم ابن تيمية :)1( v
اإلستالم هو مسحه باليد وأما سائر جوانب البيت ومقام إبراهيم وسائر ما يف األرض من
املساجد وحيطاهنا ومقابر األنبياء والصاحلني .وصخرة بيت املقدس فال تستلم وال تق َّبل
بإتفاق األئمة ،وأما الطواف بذلك فهو من أعظم البدع املحرمة ،ومن اختذه دين ًا يستتاب فإن
تاب وإال قتل.
وما أحسن ما روى عبدالرزاق ( )6947وأمحد والبيهقي عن يعيل بن أمية قال« :طفت مع
عمر بن اخلطاب ويف رواية مع عثامن  ، فلام كنت عند الركن الذي ييل الباب مما ييل احلجر
أخذت بيده ليستلمه فقال :أما طفت مع رسول اهلل  قلت :بىل ،قال :فهل رأيته يستلمه
قلت :ال ،قال :فأنفذ عنك فإن لك يف رسول اهلل  أسوة حسنة».
قال ابن تيمية  :)2( vوكان النبي  خيتم طوافه بني الركنني بقوله [ﯜ ﯝ ﯞ
ﯟ ﯠ] كام كان خيتم سائر دعائه بذلك وليس يف ذلك ذكر واجب بإتفاق األئمة.
وقال( :)3ويقول إذا استلمه (احلجر األسود) بسم اهلل واهلل أكرب ،وال يستلم من األركان إال
الركنني اليامنني دون الشاميني فإن النبي  إنام استلمهام خاصة ألهنام عىل قواعد إبراهيم
واآلخران مها يف داخل البيت ،فالركن األسود يستلم ويقبل واليامين يستلم وال يقبل واآلخران
ال يستلامن وال يقبالن واإلستالم هومسحه باليد.
وقال( :)4وا تفقوا عىل أن اليامنني يستلامن واتفقوا عىل تقبيل األسود ،وتنازعوا يف تقبيل
اليامين عىل ثالثة أقوال معروفة:
( )1جمموع الفتاوى جـ 28ص.86
( )2جمموع الفتاوى جـ 28ص.86

( )1ص.85

( )4جـ 25ص.81
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قيل :يقبل .وقيل :يستلم وتقبل اليد .وقيل :يستلم وال تقبل اليد ،وهذا هو الصحيح .فإن
الثابت عن النبي  أنه استلمه ومل يقبله ،ومل يقبل يده ملا استلمه وال أجر وال ثواب فيام ليس
بواجب وال مستحب فإن األجر والثواب إنام يكون عىل األعامل الصاحلة( ،واألعامل
الصاحلة) إما واجبة وإما مستحبة ،ومن اعتقد أنه يؤجر عىل ذلك ويثاب فهو جاهل ضال
خمطيء كالذي يعتقد أنه يؤجر ويثاب إذا سجد لقبور األنبياء والصاحلني.
قال ابن عمر  cلرواية عائشة « dإن قومك قرصت هبم النفقة » ...قال ابن عمر «ما
أرى رسول اهلل  ترك استالم الركنني اللذين يليان احلجر إال أن البيت مل يتمم عىل قواعد
إبراهيم»(.)1
ويف رواية أيب داود برقم ( )1652زاد لفظ « ...وال طاف الناس وراء احلجر إال بذلك»،
عن عبيدبن عمري عن أبيه «أن ابن عمر كان يزاحم عىل الركنني زحام ًا ما رأيت أحد ًا من
أصحاب النبي  يفعله فقلت :يا أبا عبدالرمحن أنك تزاحم عىل الركنني زحام ًا ما رأيت
أحد ًا من أصحاب النبي  يزاحم عليه ،فقال :إن أفعل فإين سمعت رسول اهلل  يقول :إن
مسحهام كفارة للخطايا ،وسمعته يقول من طاف هبذا البيت سبوع ًا فأحصاه كان كعتق رقبة،
وسمعته يقول :ال يضع قدماً وال يرفع أخرى إال حط اهلل عنه هبا خطيئة وكتبت له هبا
حسنة»(.)2
وقال املباركفوري  :)3( vقلت روى سعيد بن منصور عن القاسم بن حممد قال :رأيت
ابن عمر يـزاحم عىل الـركن حتى يدمى ،ومن طـريق آخر أنه قـيل :هوت األفئدة إليه فـأريد أن

( )1رواه البخاري ( ،)1671ومسلم (.)1229
( )1حتفة األحوذي جـ 1ص.674

( )2رواه الرتمذي ( ،)979وأمحد ( ،)97/2وابن خزيمة (.)2529
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يكون فؤادي معهم .كام يف الفتح ( )251/4وقوله (سبوع ًا) ووقع يف املشكاة (أسبوع ًا)
باأللف قال يف اجلمع( :طاف أسبوع ًا) أي سبع مرات ،واألسبوع األيام السبعة ،وقال
القارئ :أي سبعة أشواط كام يف رواية (فأحصاه) ،قال السيوطي مل يأت فيه بزيادة أو نقص،
وقال القارئ :بأن يكمله ويراعي ما يعترب يف الطواف من الرشوط واآلداب.
وورد األلباين يف " صحيح الرتغيب والرتهيب " ( )1الروايات التالية :عن ابن عمر :c
« ...أن استالمهام حيط اخلطايا» ،وقال األلباين صحيح لغريه (رقم  ،)1119وذكر حتته :وعنه
«ومن طاف أسبوع ًا حيصيه وصىل ركعتني كان كعدل رقبة» وقال صحيح لغريه ،وذكر حتته:
وعنه «ما رفع رجل قدم ًا وال وضعها إال كتب له عرش حسنات وحط عنه عرش سيئات ورفع له
ومح عنه خطيئة وكتب درجة ،» ...وذكر رواية
عرش درجات» ،وذكر روايتني «كتب له حسنة َّ
«من طاف بالبيت أسبوع ًا ،ال يلغوا فيه كان كعدل رقبة يعتقها» صحيح لغريه رقم (.)1143
وقال األلباين يف هامشه :قوله (حيصيه) أي حيرص عدده فيجعله سبع ًا ال زيادة وال نقص
وفيه إشارة إىل أن فضائل العبادات املقيدة بعدد مسمى البد فيها من التمسك بالعدد وال يزيد
وال ينقص فتنبه.
قال الشيخ العثيمني  :)2(vوقول :فيحاذي احلجر األسود بكله ويستلمه ويقبله ،فإن شق
َق َّبل يده ويقول ما ورد ،أي :ما ورد عن النبي  ومنه عند ابتداء طوافه «بسم اهلل واهلل
أكرب»(« )3اللهم إيامنك بك »...كام كان ابن عمر  cيقول ذلك.
( )1جـ 2ص 28حتت رقم (.)1119

( )2الرشح املمتع جـ  5ص.251

( )1روى عبدالرزاق ( ،)6694والبيهقي ( :)59/7أن ابن عمر كان إذا استلم الركن قال( :بسم اهلل واهلل أكرب) ،قال احلافظ يف
التلخيص ( :)245/2وسنده صحيح .وقوله (اللهم إيامن ًا بك وتصديق ًا بكتابك وإتباع ًا سنة نبيك) قال األلباين يف الضعيفة
موقوف ضعيف رقم (.)1349
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وأما يف الطوافات األخرى فإنه يكرب كلام حاذى احلجر اقتداء برسول اهلل  )1(واإلشارة
باليد اليمنى كام أن املسح باليد اليمنى ،ويف آخر الشوط يستلم الركن اليامين وال يستلم احلجر
مر وهو يف طوافه ،وإذا انتهى إىل احلجر األسود انتهى طوافه،
مر بالركن اليامين َّ
األسود ألنه إذا َّ
وهلذا ال يستلم احلجر األسود وال يكرب أيض ًا  ،يف آخر شوط ألن التكبري تابع لإلستالم ،وال
استالم اآلن والتكبري يف أول الشوط وليس يف آخر الشوط ،والركن اليامين سمي يامني ًا ألنه من
جهة اليمن من الكعبة ذات أركان أربعة (احلجر والركن اليامين والشاميل والغريب) وماذا يقول
عند استالمه الركن اليامين ال يقول شيئ ًا فيستلم بال قول وال تكبري وال غريه ألن ذلك مل يرد
عن النبي  والقاعدة الفقهية األصولية الرشعية (أن كل ما وجد سببه يف عهد الرسول 
ومل يفعله فالسنة تركه.
فالركن اليامين كان الرسول  يستلمه ومل يكن يكرب وعىل هذا فال يسن التكبري عند
استالمه ،ويقول بني الركن اليامين واحلجر األسود [ﯜ ﯝ ] ...وقال شيخ اإلسالم
 :vواملناسبة يف ذلك أن هذا اجلانب من الكعبة هو آخر الشوط وكان النبي  خيتم دعاءه
غالب ًا هبذا الدعاء( .)2وأما الزيادة (وأدخلنا اجلنة مع الربار يا عزيز يا غفار) فهذه مل ترد عن
النبي  وال ينبغي أن يتخذها تعبد ًا هلل لكن لو دعا مل ينكر عليه ألن هذا حمل دعاء ولكن
جيعله مربوط ًا هبذه اجلملة (ربنا آتنا )...غري صحيح ،وروي عن النبي  أنه قال أيضا:
« اللهم إين أسألك العفو والعافية يف الدنيا واآلخرة و (ربنا آتنا » )...لكن حديث ضعيف(.)3
( )1عن ابن عباس ريض اهلل عنهام قال « :طاف رسول اهلل  عىل بعري كلام أتى عىل الركن أشار إليه بيشء يف يده وكرب» البخاري
(.)1811
( )2قال يف جـ 28ص :86وكان النبي  خيتم طوافه بني الركنني بقوله (ربنا آتنا )...كام كان خيتم سائر دعائه بذلك.
( )1ضعفه األلباين يف ضعيف ابن ماجه برقم ( ،)843وضعيف اجلامع ( ،)7861واملشكاة (.)2793
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........................................................................................ .
ويف رواية« :من طاف بالبيت سبع ًا وال يتكلم إال بسبحان اهلل واحلمد هلل وال إله إال اهلل واهلل
أكرب وال حول وال قوة إال باهلل حميت عنه عرش سيئات وكتب » ...ضعيف يف ضعيف اجلامع
( )7861وضعيف ابن ماجة ( ،)843عن عمر «كان إذا طاف بالبيت إستلم احلجر والركن
يف كل طواف» .الصحيحة ( )2356صحيح اجلامع(.)4571

مَشْرُوعِيَّةُ الِْتزَام الْمُلَْتزِم يف الْطَّوَافِ
كتب هذا العنوان الشيخ األلباين  vيف " الصحيحة " فوق رقم ( )2116ثم ذكر عن
عمرو بن شعيب عن أبيه :ويف صحيح ابن ماجة ( )2195حسنه بلفظ قال« :طفت مع
عبداهلل بن عمرو فلام فرغنامن السبع ،ركعنا يف دبر الكعبة ،فقلت أال تتعوذ باهلل من النار؟ قال:
أعوذ باهلل من النار ...قال ثم مىض فاستلم الركن ثم قام بني احلجر والباب فألصق صدره
ويديه وخده إليه ثم قال :هكذا رأيت رسول اهلل  يفعل» وقال يف الصحيحة( :)1ووجدت له
شاهد ًا موقوف ًا قوي ًا عن جماهد عن ابن عباس قال( :هذا امللتزم بني الركن والباب) .قلت (أي
األلباين) :وهذا اسناد صحيح ،ثم روى عن هشام بن عروة عن أبيه «أنه كان يلصق بالبيت
صدره ويده وبطنه» وسنده صحيح أيض ًا ،وروى عبدالرزاق أيض ًا ( )9347بسند صحيح
أيض ًا عن جماهد قال :جئت ابن عباس وهو يتعوذ بني الركن والباب ،وروى عبدالرزاق
( )9371بإسناد صحيح عن نافع أن ابن عمر كان ال يلزم شيئ ًا من البيت ،لكن رواية جماهد
أوىل ،ألنه مـثبت واملـثبت مقدم عىل النـايف كام هو مقرر يف علم األصـول ،وأما حديـث «ما بـني

( )1جـ 7ص.151
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الركن واملقام ملتزم من دعا من ذي حاجة أو كربة أو ذي غمة فرج عنه بإذن اهلل» فإسناد
ضعيف جد ًا كام بينته يف الضعيفة ( )4687و (.)2149
وقال فيها( :)1وقد روي اإللتزام من فعله  من طرق يقوي بعضها بعض ًا ،ولذلك أوردته
يف صحيح اجلامع الصغري  ،466وخرجته يف الصحيحة ( )2116وذكرت له فيه شواهد
موقوفة صحيحة عن مجع من الصحابة .
قال ابن تيمية  :)2( vوأن أحب أن يأيت امللتزم وهو ما بني احلجر األسود والباب ،فيضع
عليه صدره ووجهه وذراعيه وكفيه ويدعو ويسأل اهلل تعاىل حاجته فعل ذلك ،وله أن يفعل
ذلك قبل طواف الوداع فإن هذا اإللتزام ال فرق بني أن يكون حال الوداع أو غريه والصحابة
كانوا يفعلون ذلك حني يدخلون مكة.
وإن شاء قال يف الدعاء املأثور عن ابن عباس « اللهم إين عبدك وابن عبدك وابن أمتك
محلتني عىل ما سخرت يل من خلقك وسريتنى يف بالدك حتى بلغتني بنعمتك إىل بيتك ،»...ثم
ذكر دعاء طوي ً
ال وقال ( :ولو وقف عند الباب ودعا هناك من غري التزام للبيت كان حسن ًا.
قال الشيخ العثيمني  :)3( vوهذه مسألة اختلف فيها العلامء مع أهنا مل ترد عن النبي 
وإنام عن بعض الصحابة  كانوا يفعلون ذلك عند القدوم والفقهاء يقولون يفعله عند
املغادرة ،وذكر الدعاء املأثور عن ابن عباس ،وقال( :وعىل هذا فاإللتزام ال بأس به ما مل يكن
فيه أذية وضيق).

( )1جـ 13ص.489
( )2جمموع الفتاوى جـ 28ص.59
( )1الرشح املمتع جـ 5ص.432
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وال بأس بالطواف من وراء زمزم واملقام والسيام عند الزحام واملسجد كله حمل
للطواف ولو طاف يف أروقة املسجد أجزأه ذلك ،ولكن طوافه قرب الكعبة أفضل
إذا تيرس ذلك فإذا فرغ من الطواف صىل ركعتني خلف املقام إذا تيرس له ذلك وإن
مل يتيرس له ذلك لزحام ونحوه صالمها يف أي موضع من املسجد ويسن أن يقرأ
فيهام بعد الفاحتة[ :ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ] و [ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ]........ ،
وقال األلباين  :)1( vوله أن يلتزم ما بني الركن الباب فيضع صدره ووجهه وذراعيه
عليه ،وقال يف هامشه :وري ذلك عن النبي  من طريقني يرتقي احلديث هبام إىل مرتبة
احلسن ويزداد قوة بثبوت العمل به عن مجيع من الصحابة منهم ابن عباس  ،وقال( :وهذا
امللتزم بني الركن والباب) وصح عن فعل عروة بن الزبري أيض ًا وكل ذلك خمرج يف الصحيحة
( ،)2116ثم نقل قول ابن تيمية يف ذلك.
قوله « :وال بأس بالطواف من وراء زمزم واملقام والسيما عند الزحام .» ...
قال ابن تيمية  :)2( vوجيوز أن يطوف من وراء قبة زمزم ومما وراها من السقائف املتصلة
بحيطان املسجد.
قال ابن حزم  :)3( vوال جيوز التباعد عن البيت عند الطواف إال يف الزحام ألن التباعد
عمل بخالف فعل رسول اهلل  وعبث ال معنى له.
قوله « :فإذا فرغ من الطواف صلى ركعتني خلف املقام إذا تيسر له ذلك .» ...
و يف رواية جابر ...« :ثم نفذ إىل مقام إبراهيم عليه السالم فقرأ (واختذوا من مقام إبراهيم
مـصىل) ،فــجعـل املقــام بينه وبني الـبيت ..كــان يـقرأ يف الـركعتني قل هو اهلل أحد وقـل يـا أهيا
( )1مناسك احلج والعمرة ص.22
( )2جمموع الفتاوى جـ 28ص.86

( )1املحىل جـ 7ص.193
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الكافرون»(.)1
وعن ابن عمر  ...« cثم صىل خلف املقام ركعتني.)2(»...
ونقل البخاري معلق ًا فوق رقم ( )1821باب  :89قال نافع :كان ابن عمر  cيصيل
لكل سبوع ركعتني ،وقال اسامعيل بن أمية :قلت للزهري إن عطاء يقول جتزئه املكتوبة من
ركعتي الطواف فقال :السنة أفضل مل يطف النبي  سبوع ًا قط إال صىل ركعتني.
ويف رواية أم سلمة «شكوت إىل رسول اهلل  ...فقال هلا رسول اهلل  :إذا أقيمت
صالة الصبح فطويف عىل بعريك والناس يصلون ففعلت ذلك فلم تصل حتى خرجت»(.)3
وعن أنس قال «قال عمر بن اخلطاب  :وافقت اهلل يف ثالث -أو وافقني ريب يف ثالث-
قلت :يا رسول اهلل لو اختذت مقام إبراهيم مصىل ،...ثم ذكر احلجاب ومعاتبة النبي  بعض
أزواجه»(.)4
وعن عبدالعزيز بن رفيع قال« :رأيت عبداهلل بن الزبري  cيطوف بعد الفجر ويصيل
ركعتني»(.)5
وقال احلافظ  :)6( vوعند عبدالرزاق عن ابن عمر «عىل كل سبع صالة ركعتني وكان ال
يقرن» وعند ابن أيب شيبة عن الزهري قال :مضت السنة أن مع كل أسبوع ركعتني.
وأن األقران بني األسابيع خالف األوىل من جهة أن النبي  مل يفعله وقد قال «خذوا
عني منـاسكـكم» ،وهذا قـول أكثر الشـافعية وأيب يوسف ،وعن أيب حنيفة وحممد يكره وأجازه

( )1رواه مسلم (.)2941

( )2رواه البخاري (.)1821

( )1رواه البخاري (.)1828

( )4رواه البخاري (.)4461

( )8فتح الباري جـ 1ص.819

( )7رواه البخاري (.)1813
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........................................................................................ .
اجلمهور بغري كراهة ،واألصح أهنام سنة كقول اجلمهور (حديث أم سلمة) وقوله «فلم يصل
حتى خرجت» أي من املسجد أو من مكة فدل عىل جواز صالة الطواف خارج ًا من املسجد إذ
لو كان رشط ًا الزم ًا ملا أقرها النبي  عىل ذلك ،واستدل به عىل أن من نيس ركعتي الطواف
قضامها حيث ذكرمها من حل أو حرم وهو قول اجلمهور ...وقال ابن املنذر :احتملت قراءته
(واختذوا )...أن تكون صالة الركعتني خلف املقام فرضاً لكن أمجع أهل العلم عىل أن الطائف
جتزئه ركعتا الطواف حيث شاء.
وقال ابن رشد  :)1( vوأمجعوا عىل أن من سنة الطواف ركعتني بعد انقضاء الطواف
ومجهورهم أنه يأيت هبا الطائف عند انقضاء كل أسبوع ،وأجاز بعض السلف أن ال يفرق بني
األسابيع وأن ال يفصل بينهام بركوع ثم يركع لكل أسبوع ركعتني ،وهو مروي عن عائشة
 dأهنا كانت ال تفرق بني ثالثة األسابيع ثم تركع ست ركعات.
قال الشنقيطي  :)2( vأمجع العلامء عىل مرشوعية صالة ركعتني بعد الطواف ولكنهم
اختلفوا يف ر كعتي الطواف هل حكمهام الواجب أو السنية.
فقال بعض أهل العلم :أن ركعتي الطواف واجبتان واستدلوا لوجوهبا بصيغة األمر يف
قوله (واختذوا.)...
قالوا :والنبي  ملا طاف قرأ هذه اآلية وصىل ركعتني خلف املقام متمث ً
ال بذلك األمر وقد
قال «خذوا عني مناسككم» واألمر يقتيض الوجوب .وقال مجهور العلامء :أن ركعتي الطواف
عيل غريمها؟
من الـسنن ال من الواجبـات ،واستدلوا «مخس صلـوات يف الـيوم والليلة فقال هل َّ

( )1بداية املجتهد جـ 1ص.836
( )2أضواء البيان جـ 7ص.149
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........................................................................................ .
قال :ال إال أن تطوع»(.)1
ويف هذا احلديث الترصيح بأنه ال جيب يشء من الصالة غري اخلمس املذكورة وقد جياب
هلذا اإلستدالل بأن األمر بصالة ركعتي الطواف خلف املقام وارد بعد قوله « ال إال أن
تطوع» والعلم عند اهلل تعاىل.
واملستحب أن يقرأ بـ [ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ] ويف الثاين [ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ]
ومجهور أهل العلم عىل أن ركعتي الطواف ال يشرتط يف صحة صالهتام أن تكون خلف املقام،
بل لو صالمها يف أي موضع غريه صح ذلك ولو طاف يف وقت هني فأحد قويل أهل العلم:
يؤخرمها إىل وقت ال هني عن النافلة فيه.
ومما يدل عىل هذين األمرين أعني صحة صالهتام يف موضع آخر ،وتأخري صالهتام إىل وقت
غري وقت النهي ،الذي طاف فيه ما ذكره البخاري يف صحيحه (باب الطواف بعد الصبح
والعرص).
وكان ابن عمر :يصيل ركعتي الطواف ما مل تطلع الشمس وطاف عمر بعد الصبح حتى
صىل الركعتني بذي طوى وفعل عمر ،يدل عىل عدم اشرتاط كون الركعتني خلف املقام بل
تصح صالهتام يف أي موضع صالمها فيه ،وإن تأخريمها عن وقت النهي هو الصواب وعزاه
بعضهم إىل اجلمهور وقد قدمنا مرار ًا قول من يقول من أهل العلم :إن ذوات األسباب اخلاصة
من الصلوات ال تدخل يف عموم النهي يف أوقات النهي والقاعدة املقررة يف األصول :أن درأ
املفاسد مقدم عىل جلب املصالح.

( )1رواه البخاري ( ،)48ومسلم (.)6
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........................................................................................ .
وقال الشافعي وأصحابه :إن صالة ركعتي الطواف جائزة يف أوقات النهي بال كراهة،
واستدلوا:
 -1حديث جبري بن مطعم عن النبي  قال« :يا بني عبد مناف ال متنعوا أحداً طاف هبذا
البيت وصىل آية ساعة شاء من ليل أو هنار»( )1وهذا الذي ذكرنا عن الشافعي وأصحابه حكاه
ابن املنذر( :عن مجع من الصحابة والتابعني).
 -2ومما استدلوا به عىل ذلك عن أيب ذر مرفوع ًا «ال صالة بعد العرص حتى تغرب الشمس
وال صالة بعد الصبح حتى تطلع الشمس إال بمكة» قال ابن حجر  vيف التلخيص :هذا
احلديث رواه الشافعي وأمحد ( ،)187/7وابن عدي ،والبيهقي ( ،)481/2وابن خزيمة يف
صحيحه ،وقال ابن احلجر :أنا أشك يف سامع جماهد من أيب ذر .هذا هو حاصل ما احتج به
الشافعي وأ صحابه وحجة خمالفهم هي عموم األحاديث الواردة يف النهي عن الصالة يف تلك
األوقات وظاهرها العموم.
وقال الشوكاين  vيف نيل األوطار :وأنت خبري بأن حديث جبري بن مطعم ال يصلح
لتخصيص أحاديث النهي املتقدمة ،ألنه أعم منها من وجه وأخص من وجه وليس أحد
العمومني أوىل بالتخصيص من اآلخر ،وهو كام قال  vوالقاعدة املقررة يف األصول :أن
النصني إذا كان بينهام عموم وخصوص من وجه فإهنام يظهر تعارضهام يف الصورة الذي
جيتمعـان فيهـا فـيجب الـرتجـيح بـينهام ،وأيـض ًا كــون حديـث جـبري وأحـاديث الـنهي عـمـوم

( )1رواه الرتمذي ( ،)668وأبوداود ( ،)1694والنسائي ( ،)767وابن ماجه ( ،)1274وأمحد ( ،)63/4وابن خزيمة
( ،)1263وصحيح اجلامع ( ،)5933صحيح الرتمذي ( ،)866وصحيح ابن ماجه ( ،)1318وصحيح النسائي (،)753
واإلرواء (.)461
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وخصوص من وجه كام ذكره الشوكاين هو أن أحاديث النهي عامة يف مكة وغريها خاصة يف
أوقات النهي ،وحديث جبري عام يف أوقات النهي وغريها خاص بمكة حرسها اهلل ،فتختص
أحاديث النهي بأوقات النهي يف غري مكة وخيتص حديث جبري باألوقات التي ال ينهى عن
الصالة فيها بمكة ،وجيتمع ان يف أوقات النهي يف مكة فعموم أحاديث النهي يشمل مكة
وغريها وعموم إباحة الصالة يف مجيع الزمن يف حديث جبري يشمل أوقات النهي وغريها يف
مكة فيظهر التعارض يف أوقات النهي يف مكة فيجب الرتجيح ،وأحاديث النهي أرجح من
حديث جبري من وجهني:
 -1أهنا أصح منه لثبوهتا يف الصحيح.
 -2هو ما تقرر يف األصول أن النص الدال عىل النهي يقدم عىل النص الدال عىل اإلباحة
ألن درأ املفاسد مقدم عىل جلب املصالح والعلم عند اهلل تعاىل.
وقال( :)1ال خالف بني من يعتد به من أهل العلم أن الطواف جائز يف أوقات النهي عن
الصالة ،ويف صالة الركعتني إذا طاف وقت هني.
قال الشيخ العثيمني  :)2( vوقول النبي « يا بني عبد املناف ال متنعوا »...صحيح
اجلامع الصغري ( ،)5933وهذا رصيح بأنه ال جيوز هلم أن يمنعوا أحد ًا طاف هبذا البيت يف أي
ساعة كانت ،ال بعد العرص وال بعد الصبح وال يف أي وقت ،فظاهره :أنه ال هني عن الصالة
يف املسجد احلرام ولو يف أوقات النهي وعىل هذا فيتنازع يف اإلستدالل هبذا احلديث من
وجهني:

( )1ص.174
( )2الرشح املمتع جـ 2ص – 62الطبعة اجلديدة.-
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........................................................................................ .
 -1إن ظاهره أنه ال بأس بالصالة وال بأس بالطواف يف كل وقت وأنتم ختصون الصالة
بركعتي الطواف.
 -2إن احلديث موجه إىل والة األمور يف املسجد احلرام أنه ال حيل هلم أن يمنعوا أحد ًا من
الصالة فيه.
وعىل كل سيئاتنا إن شاء اهلل أن ركعتي الطواف جائزة ال هلذا احلديث ولكن ألن هلا سبب ًا
وذوات األسباب جيوز فعلها يف وقت النهي.
وقال( :)1والقول الصحيح يف هذه املسألة إن ماله سبب جيوز فعله يف أوقات النهي كلها ملا
ييل:
 -1أن عمومه حمفوظ أي مل خيصص والعموم املحفوظ أقوى من العموم املخصوص.
 -2ما الفرق بني العموم يف قوله « من نام عىل صالة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها»( ،)2وقوله
«إذا دخل أحدكم املسجد فال جيلس حتى يصيل ركعتني» إذا قلتم أن قوله « من نام عن صالة أو
نسيها» عام يف الوقت ،فليكن قوله «إذا دخل »...عام ًا يف الوقت أيض ًا "والفرق ،فإن قوله «من
نام "»...خاص يف الصالة عام يف الوقت – وكذلك «إذا دخل »...خاص يف الصالة عام يف
الوقت فكيف تأخذون بعموم «من نام »...وتقولون إنه خمصوص لعموم «الصالة بعد
الصبح» أو «بعد العرص» وال تأخذون بعموم «إذا دخل.»...
 -3إهنا مقرونة بسبب ،ألن النهي لئال يتشبه باملرشكني فإذا أحيلت الصالة عىل سبب
معلوم كانت املشاهبة بعيدة أو معدومة.

( )1ص.66
( )2رواه مسلم (.)863
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.........................................................................................
 -4أنه يف بعض ألفاظ أحاديث النهي «ال تتحروا الصالة»(.)1
ٍ
متحر بل يقال :صىل للسبب.
والذي يصيل لسبب اليقال إنه
وذكر األلباين( )2حديث عائشة « dكان اليدع ركعتني قبل الفجر وركعتني بعد العرص»
وقال :ويتخلص مما سبق أن الركعتني بعد العرص سنة إذا صليت العرص معها قبل أصفرار
الشمس.
وهنا ينبغي أن نذكر أهل السنة احلريصني عىل إحياء السنن وإماتة البدع أن يصلوا هاتني
الركعتني كلام صلوا العرص يف وقتها املرشوع لقوله « من سن يف اإلسالم سنة حسنة»...
وباهلل التوفيق.
وقال الشيخ العثيمني  :)3( vبعد الفراغ من الطواف يصيل ركعتني خلف املقام لفعل
النبي  وينبغي إذا تقدم أن يقرأ (وأختذوا )...ألجل أن يشعر بفائدة عظيمة وهي أن فعله
للعبادة إمتثاالً ألمر اهلل عز وجل حتى تتحق بذلك اإلنابة اىل اهلل سبحانه والذل ألوامره.
وسمي املقام :ألنه قام عليه (عليه الصالة والسالم) حني ارتفع بناء الكعبة فبنى عليه.
كلام قرب من املقام أفضل إذا دار األمر بني أن يصيل قريباً من املقام مع كثرة حركته لرد
املارين بني يديه أو مع التشويش وبني أن يصيل بعيد ًا عن املقام ولكن بطمأنينة فاهيام أفضل:
اجلواب :الثاين أفضل ( ألن مايتعلق بذات العبادة أ وىل باملراعاة مما يتعلق بمكاهنا).

( )1رواه البخاري( ،)783ومسلم(.)626
( )2يف الصحيحة برقم(.)2923
( )1الرشح املمتع جـ 5ص.133
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ثم يقصد احلجر األسود فيستلمه بيمينه إن تيرس ذلك إقتدا ًء بالنبي  يف ذلك. ،
قوله « :ثم يقصد احلجر األسود فيستلمه بيمينه إن تيسر ذلك إقتدا ًء بالنيب  يف
ذلك ».
يف حديث جابر « :ثم نفذ إىل مقام إبراهيم  ..ثم رجع إىل الركن فأستلمه» (.)1
قال النووي  vيف رشح مسلم :قوله (ثم رجع إىل الركن )...فيه داللة ملا قاله الشافعي
وغريه من العلامء ،أنه يستحب للطائف طواف القدوم إذا فرغ من الطواف وصالته خلف
املقام أن يعود إىل احلجر األسود يستلمه واتفقوا أنه ليس بواجب ،وإنام هو سنة لو تركه مل
يلزمه دم.
قال ابن تيمية  :)2(vثم إذا صالمها استحب له أن يستلم احلجر ولو أخر ذلك بعد
طواف األفاضة جاز.
قال الشيخ العثيمني  :)3( vوالظاهر أن إستالم احلجر ملن اراد أن يسعى وأما من طاف
طواف ًا جمرد ًا مل يرد أن يسعى فإنه اليسن له إستالمه وهذا اإلستالم للحجر كالتوديع ملن قام من
جملس فإنه إذا أتى إىل املجلس سلم ،وإذا غادر سلم واليسن تقبيله يف هذه املرة وال اإلشارة
إليه بل إن تيرس أن يستلمه فعل وإال إنرصف من مكانه إىل املسعى.
وقال األلباين  :)4(vثم إذا فرغ من الصالة ذهب إىل زمزم فرشب منها ،وصب عىل
رأسه( )5ثم يرجع اىل احلجر األسود فيكرب ويستلمه عىل التفصيل املتقدم.

( )1رواه مسلم ( ،)2941وأبوداود (.)1937

( )2جمموع الفتاوى جـ 28ص.51

( )1الرشح املمتع جـ 5ص.134

( )4مناسك احلج والعمرة ص.24

( )7ذكر رشب ماء زمزم ذكره العلامء بعد طواف األفاضة كام يف حديث جابر مسلم( )2941ولكن األلباين استقدم إىل هذا الوقت
عىل رواية إمام أمحد كام ذكره يف حجة النبي  ص( ، )76وكذلك ذكره الشيخ ابن باز بعد طواف اإلفاضة كام سيأيت إن شاء
اهلل تعاىل.
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ثم خيرج إىل الصفا من بابه فريقاه أو يقف عنده والرقي عىل الصفا أفضل أن تيرس
ويقرأ عند بدء الشوط األول قوله تعاىل[ :ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ]
[البقرة .]176 :
ويستحب أن يستقبل القبلة عىل الصفا وحيمد اهلل ويكربه ويقول« :ال إله إال اهلل،
واهلل أكرب ،ال إله إال اهلل وحده ال رشيك له ،له امللك وله احلمد حيي ويميت وهو
عىل كل يشء قدير ،ال إله إال اهلل وحده أنجز وعده ونرص عبده وهزم األحزاب
وحده» ،ثم يدعو بام تيرس رافع ًا يديه ،ويكرر هذا الدعاء ثالث مرات .............
وذكر يف حجة النبي(  )1قال :ثم رجع إىل الركن فاستلمه.
قوله « :ثم خيرج إىل الصفا من بابه  ...ويستحب أن يستقبل القبلة .» ...
الصفا قرأ [ ﮅ ﮆ
الصفا ف ّلام دنا من ّ
كام يف حديث جابر « :ثم خرج من الباب إىل ّ
ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ]( ،أبدأ بام بدأ اهلل به) فبدأ بالصفا فرقي عليه حتى رأى البيت فاستقبل
وكربه وقال ( :ال إله إال اهلل وحده الرشيك له له امللك وله احلمد ،وهو عىل كل
فوحد اهلل ّ
القبلة ّ
يشء قدير ،ال إله إال اهلل وحده ،أنجز وعده ،ونرص عبده ،وهزم األحزاب وحده) ثم دعا بني
ذلك فقال مثل هذا ثالث مرات ثم نزل إىل املروة حتى إذا انص ّبت قدماه يف بطن الوادي سعى
حتى إذا صعدتا مشى حتى أتى املروة ففعل عىل املروة كام فعل عىل الصفا حتى إذا كان آخر
طوافه عىل املروة» (.)2

( )1ص.76
( )2رواه مسلم (.)2941
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.........................................................................................
حج إمرئ والعمرته مل يطف بني الصفا واملروة» (.)1
عن عائشة « :dما أتم اهلل ّ
حج من مل يطف بني الصفا واملروة» (.)2
ويف رواية« :فلعمري ما أتم اهلل ّ
ويف رواية« :قد سن رسول اهلل  الطواف بينهام فليس ألحد أن يرتك الطواف بينهام» (.)3
وعنها« :كان رجال من األنصار ممن هيل ملناة يف اجلاهلية – ومناة صنم بني مكة واملدينة –
قالوا :يانبي اهلل إنا كنا نطوف بني الصفا واملروة تعظي ًام ملناة ،فهل علينا من حرج أن نطوف هبام
فأنزل اهلل عز وجل[ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ] » ،وقال األلباين يف " اإلرواء " حتت رقم
( ،)1351وأخرجه أمحد ( )182/8بسند صحيح.
وحديث حبيبة بنت أيب جترأة قالت « :دخلت عىل دار أيب حسني يف نسوة من قريش ورسول
اهلل  يطوف بني الصفا واملروة وهو يسعى يدور به إزاره من شدة السعي وهو يقول
إلصحابه :إسعوا فإن اهلل كتب عليكم السعي» صحيح(.)4
وعن أيب هريرة  قال« :أقبل رسول اهلل  فدخل مكة فأقبل رسول اهلل  إىل احلجر
فأستلمه ثم طاف بالبيت ثم أتى الصفا فعاله حتى ينظر إىل البيت فرفع يديه فجعل يذكر اهلل
عز وجل ماشاء اهلل أن يذكره ويدعوه»(.)5
قــال الشنقيطي  :)6( vاختلف العلامء يف السعي بني الصفـا واملروة يف احلج والـعمرة هل

( )1رواه مسلم (.)1386
( )2رواه مسلم( ،)1389وابن ماجه(.)2968
( )1رواه مسلم (.)1351
( )4اإلرواء (.)1352
( )7رواه مسلم ( ،)1563/64وأبو داود ( ،)1686وأمحد( ،)716/2وابن خزيمة (.)2576
( )8أضواء البيان جـ 7ص.177
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.........................................................................................
هو ركن من أركان احلج والعمرة اليصح واحد منهام بدونه والجيرب بدم أو هو واجب جيرب بدم
أو سنة اليلزم برتكه دم.
وممن قال :إنه ركن من أركان احلج والعمرة مالك والشافعي وأصحاهبام وعائشة وإسحاق
وأبو ثور وداود ورواية عن أمحد.
وقال ابن قدامة  vيف املغني :وروي عن أمحد أنه ركن اليتم احلج إال به ،وممن قال أنه
واجب جيرب بدم :أبو حنيفة وأصحابه واحلسن وقتادة والثوري ،وممن روي أن السعي سنة
يب بن كعب وأنس وابن عباس وابن الزبري وابن سريين.
اليلزم برتكه دم .ابن مسعود وأ ُّ
والذين قالوا :أنه ركن من أركان احلج والعمرة استدلوا:
منها قوله تعاىل [ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ] يدل عىل أن السعي بينهام أمر حتم البد
منه ألن شعائر اهلل عظيمة الجيوز التهاون هبا – وقال مقيده :مما يدل عىل أن شعائر اهلل الجيوز
التهاون هبا وعدم إقامتها [ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ] [املائدة  .]2 :وقوله [ﭨ
ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ] [احلج .]12 :
ومن أدلتهم «أن النبي  طاف يف حجه وعمرته بني الصفا واملروة سبع ًا»(.)1
وقد دل عىل أن ذلك البد منه دليالن:
 -1ما قدمنا أنه تقرر يف األصول أن فعل النبي  إذا كان لبيان نص جممل من كتاب اهلل
أن ذلك الفعل يكون الزم ًا ،وسعيه بني الصفا واملروة فعل بني املراد من قوله [ ﮅ ﮆ
ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ] ،والدليل عىل أنه فعله بيان ًا لآلية وهو قوله ( نبدأ بام بدأ اهلل به) يعني

( )1رواه البخاري ( ،)1891ومسلم(.)154
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.........................................................................................
الصفا.
 -2أنه  قال« :لتأخذوا عني مناسككم» ،وقد طاف بني الصفا واملروة سبع ًا فيلزمنا أن
نأخذ عنه ذلك ولو تركناه لكنا خمالفني أمره [ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ
ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ] [احلجر  .]99 :ومن أدلتهم «ما أتم اهلل حج أمرئ وال عمرته مل يطف
بني الصفا واملروة»(.)1
فهذه الروايات الثابتة يف الصحيحن عن عائشة  dفيها الداللة الواضحة عىل أن السعي
بني الصفا واملروة ركن البد منه ،وأن من مل يسع مل يتم له حج وال عمرة.
وقال( :)2اعلم أن مجهور العلامء عىل أن السعي ال تشرتط له طهارة احلدث وال اخلبث وال
سرت العورة ،فلو سعى ،فالسعي صحيح وال يبطله ذلك ،وممن قال به األئمة األربعة ومجاهري
أهل العلم ،وحجة اجلمهور عىل أن السعي ال تشرتط له طهارة هي ما تقدم من حديث عائشة
املتفق عليه قد أمرها النبي  إال الطواف بالبيت دليل عىل أن السعي ال تشرتط له الطهارة.
واعلم أن مجهور أهل العلم يشرتطون يف السعي الرتتيب وهو أن يبدأ بالصفا وخيتم
باملروة ،فإن بدأ باملروة مل يعتد بذلك الشوط ،وممن قال باشرتاط الرتتيب مالك والشافعي
وأمحد وأصحاهبم واحلسن والبرصي واألوزاعي وداود ومجهور العلامء ،وعن أيب حنيفة
خالف يف ذلك.
واعلم أن مجهور أهل العلم عىل أن السعي ال يصح إال بعد الطواف ،فلو سعى قبل
الطواف مل يصح سعيه عند اجلمهور ،منهم األئمة األربعة ،ونقل املاوردي وغريه اإلمجاع عليه،
( )1رواه مسلم (.)1386
( )2ص.189
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.........................................................................................
وحكى ابن املنذر عن عطاء وبعض أهل احلديث أنه يصح ،وحكاه أصحابنا عن عطاء وداود.
وحجة اجلمهور أن النبي  مل يسع يف حج وال عمرة إال بعد الطواف ،وقال« :لتأخذوا
عني مناسككم» فعلينا أن نأخذ ذلك عنه.
واحتج من قال بصحة السعي قبل الطواف بام رواه أبو داود عن أسامة بن رشيك قال:
«خرجت مع النبي  حاج ًا فكان الناس يأتونه فمن قال  :يا رسول اهلل سعيت قبل أن أطوف
أو قدمت شيئ ًا أو أخرت شيئ ًا فكان يقول :الحرج الحرج إال عىل رجل أقرتض عرض رجل
مسلم وهو ظامل له فذلك الذي حرج وهلك» ( ،)1وهذا اإلسناد صحيح.
وهذا احلديث الصحيح يقتيض صحة السعي قبل الطواف ومجاهري أهل العلم عىل خالفه،
وأنه اليصح السعي إال مسبوق ًا بالطواف.
قال النووي يف رشح املهذب يف حديث أسامة بن رشيك بعد ذكر صحة اإلسناد :وهذا
احلديث حممول عىل مامحله عليه اخلطايب وغريه وهو أن قوله :سعيت قبل أن أطوف :أي
سعيت بعد طواف القدوم وقبل طواف اإلفاضة واهلل أعلم.
فقوله :قبل أن أطوف :يعني طواف اإلفاضة الذي هو ركن وال ينايف ذلك أنه سعي بعد
طواف القدوم الذي هو ليس بركن.
واعلم أن مجهور أهل العلم منهم األئمة الثالثة :مالك وأمحد والشامي وأصحاهبم عىل أنه
يشرتط يف صحة السعي أن يقطع مجيع املسافة بني الصفا واملروة يف كل شوط ،فلو بقي منها
بعض خطوة مل يصح سعيه.
اعلم أن األظهر أقــوال أهل الـعلم دليال :أنه لو سـعى راكـبـ ًا أو طــاف راكب ًا أجزأه ذلك ملا
( )1رواه أبو داود (.)2311

445

َشرْحُ رِسَالَةُ  :التَّحْقِيقُ واإلِضَاحُ لِكَثِريٍ مِن مَسَائِلِ الْحَجِّ وَاْلعُ ْمرِّة وَالْزِّيَارةِ

.........................................................................................
قدمنا يف يف الصحيح من أنه  طاف يف حجة الوداع بالبيت وبني الصفا واملروة وهو عىل
راحلته كام يف " اإلرواء "

()1

من حديث جابر بن عبداهلل وعبداهلل بن عباس كام يف مسلم

( )85/4و( )84/4والنسائي ( )42/2والبيهقي ( )133/7وأمحد(.)115/1
ومعلوم أن من أهل العلم من يقول :ال جيزئه السعي وال الطواف راكب ًا إال لرضورة،
ومنهم من منع الركوب يف الطواف وكرهه يف السعي إال لرضورة ،واألظهر هو ما قدمنا ألن
النبي  طاف راكب ًا وهو اليفعل ما يسوغ فعله وقد قال« :خذوا عني مناسككم».
قال النووي  :)2( vمذهب مجاهري العلامء من الصحابة والتابعني ومن بعدهم أن السعي
بني الصفا واملروة ركن من أركان احلج اليصح إال به وال جيرب بدم وال غريه ،وممن قال هبذا:
مالك والشافعي وأمحد وإسحاق وأبو ثور ،وقال بعض السلف :هو تطوع ،وقال أبو حنيفة:
هو واجب وجربه بدم وصح حجه ودليل اجلمهور أن النبي  سعى :وقال« :خذوا عني
مناسككم»  ،واملرشوع سعي واحد واألفضل أن يكون بعد طواف القدوم ،وجيوز تأخريه إىل ما
بعد طواف اإلفاضة.
وقال ابن تيمية  :)3( vثم خيرج إىل الطواف بني الصفا واملروة ،ولو أخر ذلك إىل بعد
طواف اإلفاضة جاز).
قال األلباين  :)4( vثم يعود ادراجه ليسعى بني الصفا واملروة فإذا دنا من الصفا قرأ قوله
تعـاىل [ :ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ] ،ويـقول( :نبدأ بام بدأ اهلل به) ،ثم يبدأ بالصفـا فريتقي
( )1اإلرواء (.)1116
( )2رشح مسلم جـ 9ص.24
( )1جمموع الفتاوى جـ 28ص.51
( )4مناسك احلج والعمرة ص.24
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عليه حتى يرى الكعبة ،وقال يف هامشه :ليس من السهل اآلن رؤية البيت إال يف بعض األماكن
من الصفا فإنه يراه من خالل األعمدة التي بنى عليها الطابق الثاين من املسجد ،فمن تيرس له
ذلك قد اصاب السنة وإال فليجتهد والحرج .فليستقبل الكعبة فيوحد اهلل ويكربه ويقول:
(اهلل أكرب اهلل أكرب اهلل أكرب الإله إال اهلل  )...مثل حديث جابر ،ويدعو بني ذلك ،فيميش إىل
العلم املوضوع عن اليمني واليسار وهو املعروف بامليل األخرض ثم يسعى منه سعي ًا شديد ًا إىل
العلم اآلخر الذي بعده وكان يف عهده  وادي ًا أبطح فيه دقاق احلصا وقال « :ال يقطع
األبطح إال شد ًا» أخرجه النسائي ،ثم يميش صعد ًا حتى يأيت املروة فريتقي عليها ويضع فيها ما
صنع عىل الصفا من استقبال القبلة والتكبري والتوحيد والدعاء ،وهذا شوط ثم يعود حتى
يرقى عىل الصفا يميش موضع مشيه ويسعى موضع سعيه وهذا شوط ثان ،.حتى يتم له سبعة
أشواط هناية أخرها عىل املروة ،وجيوز أن يطوف بينهام راكب ًا وامليش أعجب إىل النبي  وإن
رب اغفر وارحم إنك أنت األعز األكرم» فال بأس لثبوته عن مجع من
دعا يف السعي بقولهِّ « :
السلف( ،)1ونقل عن األلباين (ركنية السعي بني الصفا واملروة) حسني العوايشة( )2يف املوسوعة
الفقهية.
وقال ابن تيمية  :)3( vولو أخر بعد طواف اإلفاضة جاز فإن احلج فيه ثالثة أطوفة :عند
الدخول يقال :القدوم والدخول والورود ،والطواف الثاين :هو بعد التعريف (عرفة) يقال له:
طواف اإلفـاضة والزيـارة وهو طواف الـفرض الذي البد منه ،والـطواف الثـالث :الـوداع وإذا

( )1رواه ابن أيب شيبة ( )86/4عن ابن مسعود وابن عمر بإسنادين صحيحني.
( )2املوسوعة الفقهية جـ 4ص.152
( )1جمموع الفتاوى جـ 28ص.51
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سعى عقيب واحد منها أجزأه ،فمن وصل إىل أسفل البناء أجزأه السعي ،وإن مل يصعد فوق
البناء ،وإن مل يسع يف بطن الوادي بل مشى عىل هيئته مجيع ما بني الصفا واملروة أجزأه باتفاق
العلامء وال يشء عليه.
قال الشيخ العثيمني  :)1( vوأصل السعي أن يتذكر اإلنسان حال أم إسامعيل كام يف
البخاري( ،)2فهل يشرتط أن يتقدم السعي بعد الطواف؟ اجلواب :نعم يشرتط فلو بدأ بالسعي
قبل الطواف وجب عليه إعادته بعد الطواف ألنه وقع يف غري حمله ،فإن قال قائل :ما تقولون
فيام صح عن رسول اهلل  أنه سئل فقال له رجل :سعيت قبل أن أطوف ،قال :الحرج؟
اجلواب :أن هذا يف احلج وليس يف العمرة ،فإن قيل :ما ثبت يف احلج ثبت يف العمرة ألن
الطواف والسعي يف احلج ويف العمرة كالمها ركن( .)3اجلواب أن يقال :إن هذا قياس مع
الفارق ألن اإلخالل يف الرتتيب يف احلج اليؤثر فيه شيئ ًا ،ألن احلج تفعل فيه مخس أنساك يف
يوم واحد ،فال يصح قياس العمرة عىل احلج يف هذا الباب.
وقال عطاء وبعض العلامء :أجازوا بالتقديم ،وذهب بعض أهل العلم :أنه جيوز مع النسيان
أو اجلهل .واألفضل أن يسعى عىل طهارة ،واملواالة رشط يف السعي وهذا أصح ،ولكن لو
فرض إن اإلنسان اشتد عليه الزحام فخرج ليتنفس أو احتاج إىل املرافق فخرج يقيض حاجته
ثم رجع نقول الحرج ألن املواالة هنا فاتت للرضورة.

( )1الرشح املمتع جـ 5ص.138
( )2برقم (.)1184
( )1وقال الشيخ العثيمني  vيف فتاوى أركان اإلسالم رقم ( )491ص( :)716فمن كان متمتع ًا فقدم السعي يف احلج عىل
الطواف أو مفرد ًا أو قارن ًا مل يكن سعى مع طواف القدوم فقدم السعي عىل الطواف فهذا ال بأس به لقول النبي (:الحرج).
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ثم ينزل فيميش إىل املروة حتى يصل إىل العلم األول فيرسع الرجل يف امليش إىل
أن يصل إىل العلم الثاين ،أما املرأة فال يرشع هلا اإلرساع بني العلمني ،ألهنا عورة
وإنام املرشوع هلا امليش يف السعي كله ،ثم يميش فريقى املروة أو يقف عندها.
والراقي عليها أفضل إن تيرس ذلك ويقول ويفعل عىل املروة كام قال وفعل عىل
الصفا ماعدا قراءة اآلية وهي قوله تعاىل [ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ] فهذا إنام
يرشع عند الصعود إىل الصفا يف الشوط األول فقط تأسي ًا بالنبي  ثم ينزل
فيميش يف موضع مشيه ويرسع يف موضع اإلرساع حتى يصل إىل الصفا ،يفعل
ذلك سبع مرات ذهابه شوط ورجوعه شوط ألن النبي  فعل ما ذكر وقال
«خذوا عني مناسككم» ويستحب أن يكثر يف سعيه من الذكر والدعاء بام تيرس،
وأن يـكون مـتطهر ًا من احلدث األكرب واألصغر ،ولو سعى عىل غـري طهـارة أجـزأه
وقال( : )1إذا سعى املعتمر قبل أن يطوف ثم طاف فإنه اليعيد إال السعي فقط ،وذلك ألن
الرتتيب بني الطواف والسعي واجب .وذهب بعض التابعني وبعض العلامء إىل أنه إذا سعى
قبل الطواف من العمرة ناسي ًا أو جاه ً
ال فال يشء عليه كام لو كان ذلك يف احلج.
قال ابن قدامة  :)2( vقال ابن املنذر :أمجع أهل العلم عىل أنه ال رمل عىل النساء حول
البيت وال بني الصفا واملروة وليس عليهن أضطباع وذلك ألن األصل فيهام اظهار اجللد وال
يقصد ذلك يف حق النساء ،ألن النساء يقصد فيهن السرت ويف الرمل واإلضطباع تعرض
للكشف.
( )1ص.743
( )2املغني (.)194/1
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ذلك ،وهكذا لو حاضت املرأة أو نفست بعد الطواف سعت وأجزأها ذلك ،ألن
كمل السعي حلق
الطهارة ليست رشط ًا يف السعي وإنام هي مستحبة كام تقدم .فإذا َّ
قرصه ،واحللق للرجل أفضل ،فإن قرص وترك احللق للحج فحسن..... ،
رأسه أو َّ
قوله « :ثم ينزل فيمشي إىل املروة حتى يصل إىل العلم األول فيسرع الرجل يف
املشي إىل أن يصل إىل العلم الثاني.» ... ،
قال اهلل تعاىل [ :ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ
ﯣﯤ] [الفتح .]25 :
ويف حديث جابر الطويل « :فمن كان منكم ليس معه هدي فيحل وليجعلها عمرة» ،ويف
وقرصوا وأقيموا حالالً»(.)1
رواية« :أحلوا من أحرامكم فطوفوا بالبيت وبني الصفا واملروة ّ
ويف رواية مسلمّ « :
هدي»(.)2
وقرصوا إال النبي  ومن كان معه
خ
فحل الناس كلهم ّ
قرصت من رأس رسول اهلل  عند
ويف رواية ابن عباس« :قال يل معاوية :أعلمت ّأين ّ
املروة بمشقص» (.)3
قال النووي  )4( vيف رشح حديث معاوية  :ويف هذا احلديث جواز اإلقتصار عىل
التقصري وإن كان احللق أفضل سواء يف احلاج أو املعتمر أال أنه يستحب للمتمتع أن يقرص يف
العمرة وحيلق يف احلج ليقع يف أكمل العبادتني ،وفيه أنه يستحب أن يكون تقصري املعتمر أو
حـلـقه عند املروة ،ألهنا موضع حتلله ،وهذا احلديث (معـاوية) حممول عىل أنه قـرص عن الـنبي

( )1حجة النبي  ص.81
( )2برقم (.)2941
( )1رواه البخاري ( ،)1513ومسلم ( ،)1311وأبوداود (.)1613
( )4رشح مسلم جـ 6ص.477
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 يف عمرة اجلعرانة ألن النبي  يف حجة الوداع كان قارنا وثبت أنه  حلق بمنى وفرق
أبو طلحة شعره ،فال جيوز محل تقصري معاوية عىل حجة الوداع وال يصح محله أيض ًا عىل عمرة
ٍ
يومئذ مل يكن مسل ًام إنام أسلم يوم الفتح سنة
القضاء الواقعة يف سنة سبع من اهلجرة ألن معاوية
ثامن هذا هو الصحيح املشهور.
وقال ابن تيمية  :)1( vفإذا طاف بني الصفا واملروة حل من إحرامه كام أمر النبي 
أصحابه ملا طافوا هبام أن حيلوا إال من كان معه هدي فال حيل حتى ينحره ،واملفرد والقارن ال
حيالن إال يوم النحر ويستحب له أن يقرص من شعره ليدع احلالق للحج وكذلك أمرهم النبي
 وإذا أحل حل له ما حرم عليه باإلحرام.
وقال األلباين  :)2( vفإذا انتهى من الشوط السابع عىل املروة قص شعر رأسه وبذلك
تنتهي العمرة ،وحل له ما حرم عليه باإلحرام ويمكث هكذا حالالً إىل يوم الرتوية ،ومن كان
أحرم بغري عمرة احلج ومل يكن ساق اهلدي من احلل فعليه أن يتحلل إتباع ًا ألمر النبي 
وإلتقاء غضبه وأما من ساق اهلدي فيظل يف إحرامه وال يتحلل إال بعد الرمي يوم النحر.
قال الشيخ العثيمني  :)3( vاحللق أو التقصري بالنسبة للعمرة واجب.
وقال( :)4حاج متمتع طاف وسعى للعمرة ولبس مالبسه العادية ومل يقرص ومل حيلق؟
اجلواب :هذا تارك ًا لواجب من واجبات العمرة وهو احللق أو التقصري وعليه عند أهل
العلم أن يذبح فدية يف مكة ويوزعها عىل فقراء مكة ،وهو باق عىل متتعه وعمرته صحيحه.
( )1جمموع الفتاوى جـ 28ص.51
( )2مناسك احلج والعمرة ص.25
( )1فتاوى أركان اإلسالم رقم  735ص.746
( )4ص 749لسؤال .736
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وإن كان خارج مكة فإنه يويص من يذبح له الفدية بمكة.
وقال( : )1لكنه سيبقى عىل إحرامه حتى يقرص أو حيلق.
وقال( :)2ال يشرتط املواالة بني الطواف والسعي ،ولكن األفضل أن يكون السعي موالي ًا
للطواف.
وقال( :)3فاملفرد إذا طاف للقدوم وسعى بعد طواف القدوم فإن هذا السعي هو سعي احلج
فال يعيده مرة أخرى بعد طواف اإلفاضة)
وقال( :)4إذا حج اإلنسان قارن ًا فإنه جيزئه طواف احلج وسعي احلج عن العمرة ،واحلج
مجيع ًا ويكون طواف القدوم طواف السنة وإن شاء قدم السعي بعد طواف القدوم كام فعل
النبي  وإن شاء آخره إىل يوم العيد بعد طواف اإلفاضة ،ولكن تقديمه أفضل لفعل النبي
 فإذا كان يوم العيد فإنه يطوف طواف اإلفاضة فقط وال يسعى ألنه سعى من قبل.
وقال ابن باز  :)5( vفإن سعى قبل الطواف جه ً
ال منه فال حرج يف ذلك ،وقد ثبت أنه
سأل رجل  قال :سعيت قبل أن أطوف قال « :ال حرج » فدل ذلك عىل أنه إن قدم السعي
أجزأه لكن السنة أن يطوف ثم يسعى.

( )1ص .773
( )2ص .776
( )1ص .782
( )4ص .781
( )7رسالة فتاوى تتعلق باحلج والعمرة ص.172
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وإذا كان قدومه مكة قريب ًا من وقت احلج فالتقصري يف حقه أفضل؛ ليحلق ،بقية
رأسه يف احلج؛ ألن النبي  ملا قدم هو وأصحابه مكة يف رابع ذي احلجة أمر من
مل يسق اهلدي أن حيل ويقرص ومل يأمرهم باحللق وال بد يف التقصري من تعميم
الرأس وال يكفي تقصري بعضه ،كام أن حلق بعضه ال يكفي ،واملرأة ال يرشع هلا إال
التقصري واملرشوع هلا أن تأخذ من ِّ
كل ضفرية قدر أنملة فأقل..................... ،
قوله « :وإذا كان قدومه مكة قريباً من وقت احلج فالتقصري يف حقه أفضل؛ ليحلق،
بقية رأسه يف احلج؛ ألن النيب  ملا قدم هو وأصحابه مكة يف رابع ذي احلجة ».
عن جابر وابن عباس  قاال« :قدم النبي  وأصحابه صبح رابعة من ذي احلجة مه ّلني
باحلج» (.)1
قوله « :أمر من مل يسق اهلدي أن حيل ويقصر ومل يأمرهم باحللق وال بد يف التقصري
من تعميم الرأس وال يكفي تقصري بعضه ،كما أن حلق بعضه ال يكفي ».
قال العثيمني  :)2( vوالتقصري هو األخذ من الشعر مجيعه ولكن برشط أن يمر عىل مجيع
الرأس كام أنه يف الوضوء يمر عىل مجيع الرأس فكذلك يف التقصري ،وقال للذي قرص من بعض
الرأس :أنه مل يتم تقصريه.
قوله « :واملرأة ال يشرع هلا إال التقصري واملشروع هلا أن تأخذ من كلِّ ضفرية قدر
أمنلة فأقل ».
عن ابن عباس ريض اهلل عنهام قال رسول اهلل « :ليس عىل النساء حلق إنام عىل النساء
التقصري»(.)3
( )1رواه البخاري (.)2737
( )2فتاوى أركان اإلسالم ص.779

( )1الصحيحة (، )837وصحيح سنن أيب داود (.)1545
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واألنملة :هي رأس األصبع ،وال تأخذ املرأة زيادة عىل ذلك.
فإذا فعل املحرم ما ذكِ َر؛ فقد متت عمرته واحلمد هلل وحل له كل يشء حرم عليه
باإلحرام ،إالَ أن يكون قد ساق اهلدي من احلل فإنه يبقى عىل إحرامه حتى حيل من
احلج والعمرة مجيع ًا.
وأما من أحرم باحلج مفرد ًا أو باحلج والعمرة مجيع ًا فيسن له أن يفسح إحرامه
إىل العمرة ويفعل ما يفعله املتمتع إال أن يكون ساق اهلدي؛ ألن النبي  أمر
أصحابه بذلك وقال« :لوال أين سقت اهلدي ألحللت معكم».
قوله « :واألمنلة :هي رأس األصبع ،وال تأخذ املرأة زيادة على ذلك .فإذا فعل احملرم ما
ذُكِرَ؛ فقد متت عمرته .» ...
عن عائشة  dقالت« :خرجنا مع رسول اهلل  عام حجة الوداع فمنا من أهل بعمرة
ومنّا من أهل بحجة وعمرة ومنا من أهل باحلج وأهل رسول اهلل  باحلج فأما من أهل باحلج
أو مجع احلج والعمرة مل حي ّلوا حتى كان يوم النحر» (.)1
ويف رواية « :افعلوا ما أمركم به فإين لوال أين سقت اهلدي لفعلت مثل الذي أمرتكم به
ولكن الحيل مني حرام حتى يبلغ اهلدي حم ّله»(.)2
ويف رواية :قال جابر « :فأحللنا حتى وطئنا النساء وفعلنا ما يفعل احلالل حتى إذا كان يوم
الرتوية»(.)3
ويف رواية« :قد علمتم أين أتقاكم هلل وأصدقكم وأبركم ولوال هدي حلللت كام حتلون ،ولو
أستقبلت من أمري» (.)4

( )1رواه البخاري ( )2( .)1782رواه مسلم (.)2915

( )1رواه مسلم (.)2918

( )4رواه مسلم (.)2917
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وإذا حاضت املرأة ونفست بعد إحرامها بالعمرة مل تطف بالبيت وال تسعى بني
الصفا واملروة حتى تطهر ،فإذا طهرت طافت وسعت وقرصت من رأسها ومتت
عمرهتا بذلك ،فإن مل تطهر قبل يوم الرتوية؛ أحرمت باحلج من مكاهنا الذي هي
مقيمة فيه وخرجت مع الناس إىل منى ،وتصري بذلك قارنة بني احلج والعمرة،
وتفعل ما يفعله احلاج من الوقوف بعرفة وعند املشعر ورمي اجلامر ،واملبيت
بمزدلفة ،ومنى ،ونحر اهلدي ،والتقصري ،فإذا طهرت؛ طافت بالبيت وسعت بني
الصفا واملروة طواف ًا واحد ًا وسعي ًا واحد ًا وأجزأها ذلك عن حجها وعمرهتا مجيع ًا؛
حلديث عائشة – ريض اهلل عنها  -أهنا حاضت بعد إحرامها بالعمرة فقال هلا النبي
« :افعيل ما يفعل احلاج غري أن ال تطويف بالبيت حتى تطهري» [متفق عليه].
وإذا رمت احلائض والنفساء اجلمرة يوم النحر وقرصت من شعرها حل هلا كل
يشء حرم عليها باإلحرام كالطيب ونحوه إال الزوج حتى تكمل حجها كغريها
من النساء الطاهرات فإذا طافت وسعت بعد الطهر حل هلا زوجها.
قوله « :وإذا حاضت املرأة ونفست بعد إحرامها بالعمرة مل تطف بالبيت وال تسعى
بني الصفا واملروة حتى تطهر.» ... ،
قال الشيخ العثيمني  :)1( vالسؤال :إمرأة حاضت ومل تطف طواف اإلفاضة وتسكن
خارج اململكة وال تستطيع التأخر؟
اجلواب :إذا كان األمر كام ذكر ففي هذا احلال جيوز هلا أن تفعل واحد ًا من أمرين:

( )1فتاوى أركان اإلسالم ص.711
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 -1أن تستعمل إبر ًا توقف هذا الدم وتطوف ،إذا مل يكن عليها رضر يف هذه األبر.
 -2إما أن تتلجم بلجام يمنع من سيالن الدم وتطوف للرضورة وهذا القول هو القول
الراجح الذي اختاره شيخ اإلسالم ابن تيمية ،وخالف ذلك واحد من أمرين:
 -1إما أن تبقى عىل ما بقى من إحرامها بحيث ال حيل لزوجها مبارشهتا.
 -2وإما أن تعترب حمرصة تذبح هدي ًا وحتل من إحرامها ويف هذه احلال ال تعترب هذه احلجة
هلا.
وكال األمرين أمر صعب ،األمر األول وهو بقاؤها عىل مابقى من إحرامها ،واألمر الثاين
الذي يفوت عليها حجها فكان القول الراجح هو ماذهب اليه شيخ اإلسالم ابن تيمية مثل
هذه احلال للرضورة ،أما إذا كانت املرأة يمكنها أن تسافر ثم ترجع إذا طهرت فالحرج عليها
أن تسافر فإذا طهرت رجعت فطافت طواف احلج ويف هذه املدة ال حتل لألزواج ألهنا مل حتل
التحلل الثاين.
قال الشيخ ابن باز  :)1( vتلزم الطهارة يف الطواف فقط أما السعي فاألفضل أن يكون
عن طهارة وإن سعى بدون طهارة أجزأ ذلك.
وقال العثيمني  :)2( vوتسن فيه (أي السعي الطهارة) أي من احلدث والنجس أيض ًا فلو
سعى حمدث ًا أو سعى جنب أو سعت املرأة وهي حائض فإن ذلك جمزئ لكن األفضل أن يسعى
عىل الطهارة.

( )1رسالة الفتاوى ص( 147جمموع فتاوى ومقاالت متنوعة).
( )2الرشح املمتع جـ 5ص.113
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.........................................................................................
قال ابن تيمية  :)1( vفال جيوز حلائض أن تطوف إال طاهرة إذا امكنها ذلك بإتفاق العلامء
ولو قدمت املرأة حائض ًا مل تطف بالبيت ،لكن تقف بعرفة وتفعل سائر املناسك كلها مع
احليض إال الطواف فإهنا تنتظر حتى تطهر إن أمكنها ذلك ثم تطوف وإن اضطرت إىل الطواف
فطافت أجزأها ذلك عىل الصحيح من قويل العلامء.
وقال( :)2وليس يف املناسك ماجتب له الطهارة إال الطواف فإن الطواف بالبيت جتب له
الطهارة بإتفاق العلامء ،وأما الطواف بني الصفا واملروة ففيه نزاع واجلمهور عىل أنه الجتب له
الطهارة وماسوى ذلك الجتب له الطهارة بإتفاق العلامء.
وقال( :)3وأما القول بأن هذه العاجزة عن الطواف مع احليض ترجع حمرمة ،أو تكون
كاملحرص أو يسقط عنها احلج أو يسقط عنها طواف الفرض فهذه األقوال كلها خمالفة ألصول
الرشع مع أين مل أعلم إمام ًا من األئمة رصح بيشء منها يف هذه الصورة وإنام كالم كالم مطلق ،
وقال قبل هذا :وحقيقة األمر :أن الطواف عبادة من العبادات التي يفعلها احلالل واحلرام
الختتص باإلحرام ،وهلذا كان طواف الفرض أنام جيب بعد التحلل األول ،فيطوف احلجاج
وهم حالل قد قضوا حجهم ومل يبق عليهم حمرم إال النساء وهلذا لو جامع أحدهم يف هذه
احلال مل يفسد نسكه بإتفاق األئمة.
وقال( :)4وإن حاضت وطهرت قبل يوم النحر سقط عنها طواف القدوم ،وطافت طواف
اإلفــاضة يوم الـنحر وبعده وهي طــاهر ،وكذلك لو طـافت طواف األفـاضة وهي طــاهر ،ثم
( )1جمموع الفتاوى جـ 28ص.53
( )2ص.116
( )1ص.118
( )4ص.123
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حاضت فلم تطهر قبل اخلروج فإنه يسقط عنها طواف الوداع ،وإن حاضت قبل طواف
اإلفاضة فعليها أن حتتبس حتى تطهر وتطوف إذا أمكن ذلك وعىل من معها أن حيتبس ألجلها
إذا أمكنه ذلك ،وملا كانت الطرقات آمنة يف زمن السلف والناس يردون مكة وكانت املرأة
يمكنها أن حتتبس هي وذو حمرمها تطهر ثم تطوف فكان العلامء يأمرون بذلك وربام أمروا أن
حتتبس ألجل احليض حتى يطهرن كام قال النبي « :أحابستنا هي».
وقال أبو هريرة  :أمري وليس بأمري :أمرأة مع قوم حاضت قبل اإلفاضة فيحتبسون
ألجلها حتى تطهر وتطوف.
وأما هذه األوقات فكثري من النساء أو أكثرهن اليمكنها اإلحتباس بعد الوفد والوفد ينفر
بعد الترشيق بيوم أو يومني أو ثالثة وتكون هي قد حاضت ليلة النحر فال تطهر إىل سبعة أيام
أو أكثر وهي ال يمكنها أن تقيم بمكة حتى تطهر إما لعدم النفقة أو لعدم الرفقة التي تقيم معها
أو خلوف الرضر عىل نفسها ،وتارة يمكنهم ذلك لكن اليفعلونه فتبقى هي معذورة فهذه
املسالة التي عمت هبا البلوي ،فيتوجه أن يقال :إنام تفعل ما تقدر عليه من الواجبات ويسقط
عنها تعجز عنه فتطوف وينبغي أن تغتسل وإن كانت حائض ًا كام تغتسل لإلحرام وأوىل
وتستثفر كام تستثفر املستحاضة وأوىل وذلك لوجوه:
 -1إن هذه اليمكن فيها إال أحد أمور مخسة:
 إما أن يقال :تقيم حتى تطهر وتطوف وان مل يكن هلا نفقة وال مكان تأوى إليه بمكة وإنمل يمكنها الرجوع إىل بلدها ،وإن حصل هلا باملقام بمكة من يستكرهها عىل الفاحشة فيأخذ
ماهلا إن كان معها مال.
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 وإما أن يقال :بل ترجع غري طائفة بالبيت وتقيم عىل مابقى من إحرامها إىل أن يمكنهاالرجوع وإن مل يمكنها بقيت حمرمة إىل أن يموت.
 وإما أن يقال :بل تتحلل كام يتحلل املحرص ويبقى متام احلج فرض ًا عليها تعود إليهكاملحرص عن البيت مطلق ًا لعذر ،فإنه يتحلل من إحرامه ولكن مل يسقط الفرض عنه بل هو
باق يف ذمته بإتفاق العلامء.
 وأما أن يقال :من ختاف أن حتيض فاليمكنها الطواف طاهر ًا التؤمر باحلج ال إجياب ًا والإستحباب ًا ونصف النساء أو قريب من النصف حيضن أما يف العارش أو ما قبله باأليام ويستمر
حيضهن إىل مابعد الترشيق بيوم أو يومني أو ثالثة فهؤالء يف هذه األزمنة يف كثري من األعوام
أو أكثرها ،اليمكنهن طواف اإلفاضة مع الطهر فالحيججن ثم إذا قدر أن الواحدة حجت
فالبد هلا من أحد األمور الثالثة املتقدمة إال أن يسوغ هلا الطواف مع احليض ومن املعلوم أن
الوجه األول الجيوز أن تؤمر به فإن يف ذلك من الفساد يف دينها ودنياها وما يعلم باإلضطرار
أن اهلل ينهى عنه والثاين كذلك لثالثة أوجه:
أ -أن اهلل مل يأمر أحد ًا أن يبقى حمرم ًا إىل أن يموت فاملحرص بالعدو له أن يتحلل بإتفاق
العلامء.
ب -إذ أمكنها العود فعادت أصاهبا يف املرة الثانية نظري ما أصاهبا.
جـ -إجياب سفرين كاملني للحج من غري تفريط منه وال عدوان ومل يوجب احلج إال مرة
واحدة وأما التقدير الثالث أن يقال :أهنا تتحلل كام يتحلل املحرص فهذا أقوى ،لكن هذا القدر
اليسقط عنها فرض اإلسالم ،فإذا تبني فساد هذه األقسام األربعة بقي اخلامس :وهي أن تفعل
ما تـقـدر عليه ويـسقـط عنهـا ما تـعجز عنه وهذا هو الذي تدل عليه الـنصوص املتنـاولة لذلك
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واألصول املتشاهبة له وليس يف ذلك خمالفة األصول.

  

خرُوجُ إىل مٌنَى
حرَامِ بِالْحَج يَوْمِ الْثامِنِ والْ ُ
الْفَصْلُ اْلعَا ِشرُ :يف حُكْمِ اإلِ ْ
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خرُو ُج ِإىل مٌنَى
م الْثاِمنِ والْ ُ
م بِالْحَج َيوْ ِ
حرَا ِ
م اإلِ ْ
يف حُكْ ِ
فإذا كان يوم الرتوية  -وهو الثامن من ذي احلجة  -استحب للمحلني بمكة
ومن أراد احلج من أهلها اإلحرام باحلج من مساكنهم؛ ............................
َصلٌ يف حُكْمِ اإلِحْرَامِ بِالْحَج يَوْمَ الْثامِنَ والْخُرُوجُ إىل مٌنَى :فإذا كان يوم
قوله « :ف
الرتوية .» ...
يوم الرتوية :قال الشوكاين  :)1(vوإنام سمي بذلك ألهنم كانوا يروون إبلهم فيه
ويرتوون من املاء ألن تلك األماكن مل يكن فيها إذ ذاك آبار وال عيون ،وأما اآلن فقد كثرت
جد ًا واستغنوا عن محل املاء.
وكذلك قال العثيمني  :)2(vثم قال :ومن الثامن إىل الثالث عرش كلها هلا أسامء ،فالثامن
يوم الرتوية والتاسع يوم عرفة والعارش يوم النحر و احلادي عرش يوم القر والثاين عرش يوم
النفر األ ول والثالث عرش يوم النفر الثاين .وقد ذكر ابن حجر( )3يف تسمية يوم الرتوية بأقوال
أخرى وذكر بأهنا شاذة.
قوله « :وهو الثامن من ذي احلجة استحب للمحلني مبكة ومن أراد احلج من أهلها
اإلحرام باحلج من مساكنهم؛ .» ...
لرواية جـابر  قــال« :أمرنا رسول اهلل  ملا أح َللنا  ،أن نـحرم إذا توجهنا إىل منى قـال:
( )1نيل األوطار جـ 3ص.084
( )3يف فتح الباري جـ 3ص.707

( )2الرشح املمتع جـ 7ص.317
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فأهللنا من األبطح»(.)1
ويف رواية« :أهللنا مع رسول اهلل  باحلج فلام قدمنا مكة أمرنا أن خيل ونجعلها عمر ًة
فكرب ذلك علينا وضاقت به صدورنا فبلغ ذلك النبي  فقال« :أهيا الناس ِ
أحلوا فلوال
اهلدي الذي معي فعلت كام فعلتم» ،قال :فأحللنا حتى وطئنا النساء وفعلنا ما يفعل احلالل
ٍ
بظهر أهللنا باحلج»( .)2ويف رواية البخاري باب ()82
حتى إذا كان يوم الرتوية وجعلنا مكة
(باب اإلهالل من البطحاء وغريها للمكي وللحاج إذا خرج إىل منى) ،وذكر حتته« :وسئل
عطاء عن املجاور ُيلبـي باحلج قال :وكان ابن عمر ريض اهلل عنهام يلبي يوم الرتوية إذا صىل
الظهر واستوى عىل راحلته» ،وعن جابر« :قدمنا مع النبي  فأحللنا حتى يوم الرتوية
وحعلنا مكة بظهر لبينا باحلج» ،وقال أبو الزبري عن جابر« :أهللنا من البطحاء» ،وقال ابن
عمر« :مل أر النبي  هيل حتى تنبعث به راحلته».
قال ابن تيمية  :)3(vفإذا كان يوم الرتوية أحرم وأهل باحلج فيفعل كام فعل عند امليقات
وإن شاء أحرم من مكة وإن شاء من خارج مكة هذا هو الصواب وأصحاب النبي  إنام
أحرموا كام أمرهم النبي  من البطحاء والسنة أن حيرم من املوضع الذي هو نازل فيه
وكذلك املكي حيرم من أهله.
قال الشيخ العثيمني  :)4(vاملحل :هو املمتع ألنه أحل من إحرامه أو من كان من أهل
فيسن هلم اإلحرام باحلج يوم الرتوية ال قـبله وال بـعده،
مـكة ،فإنه حمل ألنه بـاق يف مكة حالالً ُ
( )1رواه مسلم ( ،)2333وأمحد( ،)318/3وابن خزيمة (.)2730
( )2رواه مسلم (.)2337
( )3جمموع الفتاوى جـ 27ص.72
( )0الرشح املمتع جـ 7ص.317
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واستثنى بعض العلامء املمتع إذا مل جيد اهلدي فإنه يصوم السابع والثامن والتاسع قالوا :ينبغي
أن حيرم يف اليوم السابع ليكون صوم الثالثة كلها يف احلج ،ولكن هذا قول ضعيف،
والصحيح :أنه ال يتقدم باألحرام عن اليوم الثامن وما ذكره من التعليل مقابل بقول الرسول
« دخلت العمرة يف احلج إىل يوم القيامة» ،وهلذا فإهنم جيوزون أن يصوم من حيث أن حيرم
بالعمرة وعليه فال وجه لتقديم اإلحرام باحلج ،مع أنه مل يرد عن النبي  وعليه فال يستثنى
أحد بجواز اإلحرام قبل اليوم الثامن.
والصواب :أنه ال حيرم من مكة بل حيرم من مكانه الذي هو نازل فيه ودليل ذلك :أن النبي
 ملا فرغ من الطواف والسعي « خرج لظاهر مكة األبطح ونزل هناك وأحرم الناس من هذا
املكان»(.)1
وعىل هذا يسن أن حيرم من املكان الذي هو فيه سواء يف مكة أو غريها.
والعجب :أن بعض العلامء قال :يس ن أن حيرم من حتت ميزاب الكعبة وهو يصب يف احلجر
وهذا خمالف لظاهر السنة ألن الصحابة أحرموا من األبطح من مكاهنم ،والقال هبذا القول
جمتهد.
املسألة :أنه ال جيزيء اإلحرام باحلج من احلل فاحلرم ميقات من يف مكة يف احلج واحلل
ميقات من يف مكة يف العمرة فكام أنه ال جيوز أن حيرم بالعمرة من احلرم ،فكذلك ال جيوز أن
حيرم باحلج من احلل  ،وهذا أحد األقوال يف املسألة.
والراجح :أنه ال ينبغي أن خيرج من احلرم وأن حيرم من احلرم ولكن لو أحرم من احلل فال
بأس ألنه سوف يدخل إىل احلرم.
( )1رواه البخاري ومسلم.
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ألن أصحاب النبي  أقاموا باإلبطح وأحرموا باحلج منه يوم الرتوية عن أمره
 ومل يأمرهم النبي  أن يذهبوا إىل البيت فيحرموا عنده أو عند امليزاب ،وكذا
مل يأمرهم بطواف الوداع عند خروجهم إىل منى ،ولو كان ذلك مرشوع ًا لعملهم
إياه ،واخلري كله يف اتباع النبي  وأصحابه  -ريض اهلل عنهم .-
ويستحب أن يغتسل ويتنظف ويتطيب عند إحرامه باحلج كام يفعل ذلك عند
إحرامه من امليقات .وبعد إحرامهم باحلج يسن هلم التوجه إىل منى قبل الزوال أو
بعده من يوم الرتوية ويكثروا من التلبية إىل أن يرموا مجرة العقبة و ُيصلوا بمنى
الظهر والعرص واملغرب والعشاء والفجر ،والسنة أن يصلوا كل صالة يف وقتها
قرص ًا بال مجع إال املغرب والفجر فال يقرصان.
قال األلباين  :)1(vفإذا كان يوم الرتوية وهو اليوم الثامن من ذي احلجة أحرم وأهل
باحلج فيفعل كام فعل عند اإلحرام بالعمرة من امليقات من اإلغتسال والتطيب ولبس اإلزار
والرداء والتلبية وال يقطعها إال عقب رمي مجرة العقبة.
وحيرم من املوضع الذي هو نازل فيه حتى أهل مكة حيرمون من مكة.
قوله « :ألن أصحاب النيب  أقاموا باإلبطح وأحرموا باحلج منه يوم الرتوية ...
ويستحب أن يغتسل ويتنظف ويتطيب عند إحرامه باحلج كما يفعل ذلك عند إحرامه
من امليقات .» ...
لرواية جابر الطويل« :فلام كان يوم الرتوية توجهوا إىل منى فأهلوا باحلج ،وركب رسول
اهلل  فـصىل هبا الـظهر والـعرص واملـغرب والـعشـاء والـفجـر ،ثم مـكـث قـلـي ً
ال حتى طلعت
( )1مناسك احلج والعمرة ص.27
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الشمس»(.)1
عن عبدالعزيز بن رفيع قال« :سألت أنس بن مالك  قلت :أخربين بيشء عقلته عن
النبي  أين صىل الظهر والعرص يوم الرتوية؟ قال :بمنى ،قلت :فأين صىل العرص يوم النفر؟
قال :باألبطح ،ثم قال :أفعل كام يفعل أمراؤك»(.)2
عن عبداهلل بن عمر بن اخلطاب ريض اهلل عنهام قال« :صىل رسول اهلل  بمنى ركعتني
وأبو بكر وعمر وعثامن صدر ًا من خالفته»(.)3
ويف رواية« :صليت مع النبي  ركعتني ومع أيب بكر ركعتني ومع عمر ركعتني ثم
تفرقت بكم الطروق فياليت حظي من أربع ركعتان متقبلتان»(.)4
وعن ابن عباس ريض اهلل عنهام قال« :صىل بنا رسول اهلل  بمنى الظهر والعرص واملغرب
والعشاء والفجر ثم غدا إىل عرفات»(.)5
قال احلافظ  :)6(vوعن ابن عمر أنه «كان حيب إذا استطاع أن يصيل الظهر بمنى يوم
الرتوية» ،وذلك أن رسول اهلل  صىل الظهر بمنى ،وحديث ابن عمر يف " املوطأ " عن نافع
عنه موقوف ًا ،والبن خزيمة واحلاكم عن عبداهلل بن الزبري قال« :من سنة احلج أن يصيل اإلمام
الظهر وما بعدها والفجر بمنى ثم يغدون إىل عرفة» ،وقوله« :حيث يصيل ُأمراؤك فصل» وفيه

( )1رواه مسلم ( ،)2301وأبوداود (.)1341
( )2رواه البخاري (.)1713
( )3رواه البخاري (.)1711
( )0رواه البخاري (.)1717
( )1رواه الرتمذي ( ،)873وابن ماجة ( ،)3440ويف صحيح سنن ابن ماجه برقم (. )2033
( )7فتح الباري جـ 3ص.707
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........................................................................................
أشعار بأن األمراء إذا ذاك كانوا ال يواظبون عىل صالة الظهر ذلك اليوم بمكان معني ،فأشار
أنس إىل أن الذي يفعلونه جائز وإن كان اإلتباع أفضل ،ويف احلديث أن السنة أن يصيل احلاج
الظهر يوم الرتوية بمنى ،وهو قول اجلمهور ،وروى الثوري يف جامعه عن عمرو بن دينار قال:
«رأيت ابن الزبري صىل الظهر يوم الرتوية بمكة» .وقد تقدمت أن السنة أن يصليها بمنى فلعله
فعل ما نقله عمرو عنه لرضورة أو لبيان اجلواز ،وروى ابن املنذر من طريق ابن عباس قال:
«إذا زاغت الشمس فلريح إىل منى» ،قال ابن املنذر يف حديث ابن الزبري« :إن من السنة أن
يصيل اإلمام الظهر والعرص واملغرب والعشاء والصبح بمنى» ،قال به علامء األمصار قال :وال
أحفظ عن أحد من أهل العلم أنه أوجب عىل من ختلف عن منى ليلة التاسع شيئ ًا ،ثم روى
عن عائشة  « dأهنا مل خترج من مكة يوم الرتوية حتى دخل الليل وذهب ثلثه» ،قال ابن
املنذر :واخلروج إىل منى يف كل وقت مباح إال أن احلسن وعطاء قاال :ال بأس أن يتقدم احلاج
إ ىل منى قبل يوم الرتوية بيوم أو يومني ،وكرهه مالك وكره اإلقامة بمكة يوم الرتوية حتى
يميس إال أن أدركه وقت اجلمعة فعليه أن يصليها قبل أن خيرج.
وقال  :)1(vواختلف السلف يف املقيم بمنى هل يقرص أو يتم بناء عىل أن القرص هبا
للسفر أو للنسك؟ واختار الثاين مالك ،وتعقبه الطحاوي بأنه لو كان كذلك لكان أهل منى
يتمون وال قائل بذلك ،وقال بعض املالكية :لو مل جيز ألهل مكة القرص بمنى لقال هلم النبي
« أمتوا» ،وليس ب ني مكة وبني منى مسافة القرص فدل عىل أهنم قرصوا للنسك.
وقوله« :فليت حظي من أربع ركعات ركعتان» فذكر البخاري رواية عبدالرمحن بن يزيد
يـقول« :صىل بنـا عثامن بن عفـان  بمنى أربع ركعـات ،فـقيل ذلك لعبداهلل بن مسعود :
( )1فتح الباري جـ 2ص.717
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فاسرتجع ثم قال :صليت مع رسول اهلل  ركعتني وصليت»(.)1
وقال احلافظ :وهذا يدل عىل أنه كان يرى اإلمتام جائز ًا وإال ملا كان له حظ من األربع وال
من غريها فإهنا كانت تكون فاسدة كلها ،وإنام اسرتجع ابن مسعود ملا وقع عنده من خمالفة
األوىل ويؤيد ما رواه أبوداود «أن ابن مسعود صىل أربع ًا فقيل له :عتب عىل عثامن ثم صليت
أربع ًا فقال :اخلالف رش» ،ويف رواية البيهقي «أين ال أكره اخلالف» ،وهذا يدل عىل أنه مل يكن
يعتقد أن القرص واجب كام قال احلنيفة ،وقال ابن قدامة :املشهور عن أمحد أنه عىل اإلختيار
والقرص عنده أفضل ،وهو قول مجهور الصحابة والتابعني واحتج الشافعي عىل عدم الوجوب
بأن املسافر إذا دخل يف صالة املقيم صىل أربع ًا باتفاقهم.
وذكر احلافظ يف " الفتح " أقواالً يف سبب إمتام عثامن  حتت رواية عروة عن عائشة
 dقالت« :الصالة أول ما فرضت ركعتني فأقرت صالة السفر وأمتت صالة احلرض» ،قال
الزهري :فقلت لعروة« :ما بال عائشة تتم؟ قال :تأولت ما تأول عثامن»(.)2
وقال احلافظ  :)3(vثم ظهر يل أنه يمكن أن يكون مراد عروة بقوله (كام تأول عثامن)
التشبيه بعثامن يف اإلمتام ال إحتاد تأويلهام ،ويقويه أن األسباب اختلفت يف تأويل عثامن
فتكاثرت بخالف تأويل عائشة ،وقد أخرج ابن جرير يف تفسري سورة [النساء] «أن عائشة
كانت تصيل يف السفر أربع ًا فإذا احتجوا عليها تقول :أن النبي  كان يف حرب وكان خياف
فهل ختافون أنتم» ،واملنقول أن سبب إمتام عثامن أنه كـان يرى الـقرص خمتصـ ًا بمن كان شاخص ًا

( )1رواه البخاري (.)1483
( )2رواه البخاري (.)1434
( )3فتح الباري جـ 2ص.727
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........................................................................................
سائر ًا ،وأما من أقام يف مكان يف أثناء سفره فله حكم املقيم فيتم ،واحلجة فيه ما رواه أمحد بسند
حسن عن عباد بن عبداهلل بن الزبري قال« :ملا قدم علينا معاوية حاج ًا صىل بنا ظهر ًا ركعتني
بمكة ثم انرصف إىل دار الندوة فدخل عليه مروان وعمر وبن عثامن فقاال :لقد عبت أمر ابن
عمك ألنه كان قد أتم الصالة ،قال :وكان عثامن حيث أتم الصالة إذا قدم مكة صىل هبا الظهر
والعرص والعشاء أربع ًا ،ثم إذا خرج إىل منى وعرفة قرص الصالة فإذا فرغ من احلج وأقام بمنى
أتم الصالة ،وقال ابن بطال :الوجه الصحيح يف ذلك أن عائشة وعثامن كانا يريان أن النبي 
إنام قرص ألنه أخذ باألي ر من ذلك عىل أمته فأخذ ألنفسهام بالشدة.
وهذا ما رجحه مجاعة من آخرهم القرطبي ،لكن الوجه الذي قبله أوىل لترصيح الراوي
السبب.
فروى الطحاوي وغريه من هذا الوجه عن الزهري قال« :إنام صىل عثامن بمنى أربع ًا ألن
األعراب كانوا كثروا يف ذلك العام فأحب أن يعلمهم أن الصالة أربع» ،كام يف رواية عند
البيهقي « :أنه أتم بمنى ثم خطب فقال :أن القرص سنة رسول اهلل  وصاحبيه» ،ولكن
حديث طغام فخفت أن يستنوا عن ابن جريج أن أعرابي ًا ناداه يف منى« :يا أمري املؤمنني ما زلت
أصليها منذ رأيتك عام أول ركعتني» ،وهذه طرق يقوي بعضها بعض ًا ،وال مانع أن يكون هذا
أصل سبب اإلمتام وليس بمعارض للوجه الذي أخرتته بل يقويه من حيث أن حالة اإلقامة يف
أثناء السفر أقرب إىل قياس اإلقامة املطلقة عليها بخالف السائر ،وهذا ما أدى إليه إجتهاد
عثامن ،وأما عائشة فقد جاء عنها سبب اإلمتام رصحي ًا وهو فيام أخرجه البيهقي من طريق هشام
بن عروة عن أبيه« :أهنا كانت تصيل يف السفر أربع ًا فقلت هلا :لو صليت ركعتني فقالت :يا ابن
أختي إنه ال يشق عيل» .إسناده صحيح.
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وهو دال عىل أهنا تأولت أن القرص رخصة وأن اإلمتام ملن ال يشق عليه أفضل ،ويدل عىل
اختيار اجلمهور ،ما رواه أبو يعىل والطرباين بإسناد جيد عن أيب هريرة « :أنه سافر مع النبي
 ومع أيب بكر وعمر فكلهم كان يصيل ركعتني من حني خيرج من املدينة إىل مكة حتى يرجع
إىل املدينة يف السري ويف املقام بمكة».
وقال الشوكاين :)1(vوأحاديث الباب تدل عىل أن السنة أن يصيل احلاج الظهر يوم
الرتوية بمكة ،وهو قول اجلمهور ،ثم نقل ما نقلنا أوالً من قول احلافظ يف الفتح بكامله.
وقال( :)2وقوله :وركب رسول اهلل  قال النووي فيه بيان سنن:
إحداها :أن الركوب يف تلك املواضيع أفضل من امليش كام أنه يف مجلة الطريق أفضل من
امليش ،هذا هو الصحيح يف الصورتني أن الركوب أفضل.
والثانية :أن يصيل بمنى هذه الصلوات اخلمس.
الثالثة :أن يبيت بمنى هذه الليلة وهي ليلة التاسع هذا املبيت سنة وليس بركن وال واجب
فلو تركه فال دم عليه باإلمجاع.
وقوله( :ثم مكث قلي ً
ال) فيه استحباب أن ال خيرجوا من منى حتى تطلع الشمس.
وقال النووي  )3(vبعد هذا القول :هذا املبيت سنة ليس بركن وال واجب ،وأن السنة أن
ال خيرجوا من منى حتى تطلع الشمس ،وهذا متفق عليه.
قــال األلبـاين  :)4(vفإذا كـان يوم الرتوية  ...ثم ينطلق إىل منى فيصيل فيها الـظهر ويبيت
( )1نيل األوطار جـ 3ص.048
( )2نيل األوطار جـ 3ص.043
( )3رشح مسلم جـ 8ص.014
( )0مناسك احلج والعمرة ص.27
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وال فرق بني أهل مكة وغريهم؛ ألن النبي  صىل بالناس من أهل مكة
وغريهم بمنى وعرفة ومزدلفة قرص ًا ،ومل يأمر أهل مكة باإلمتام ولو كان واجباً
عليهم؛ لبينه  هلم.
فيها حتى يصيل سائر الصلوات اخلمس قرص ًا دون مجع.
وقال  :)1(vأن السنة البيات يف منى وأن ال خيرجوا منها حتى تطلع الشمس.
وقال الشيخ العثيمني  :)2( vوأن يبيت بمنى ليلة التاسع وعىل هذا فيصيل الظهر والعرص
واملغرب والعشاء كلها من منى قرص ًا بال مجع ألن النبي  مل يكن جيمع يف منى وإنام مجع يف
عرفة ويف مزدلفة.
وقال ابن تيمية  :)3(vوالسنة أن يبيت احلاج بمنى فيصلون هبا الظهر والعرص واملغرب
والعشاء والفجر وال خيرجون منها حتى تطلع الشمس كام فعل النبي  ،وأما اإليقاد فهو
بدعة مكروهة با تفاق العلامء ،وإنام اإليقاد بمزدلفة خاصة بعد الرجوع من عرفة وأما اإليقاد
بمنى أو عرفة فبدعة أيض ًا.
قوله « :والفرق بني أهل مكة وغريهم؛ ألن النيب  صلى بالناس من أهل مكة
وغريهم مبنى وعرفة ومزدلفة قصراً ،ومل يأمر أهل مكة باإلمتام ولو كان واجب ًا عليهم؛
لبينه  هلم ».
قال ابن تيمية  :)4(vويصيل خلفه مجيع احلاج أهل مكة وغريهم قرص ًا ومجع ًا ،ويصيل
بعرفة ومزدلـفة ومنى قـرص ًا ،ويقرص أهل مكة وغري أهل مكة ،وكذلك جيمعون الصالة بعرفة

( )1حجة النبي ص.73
( )2الرشح املمتع جـ 7ص.313
( )3جمموع الفتاوى جـ 27ص.72

( )0جمموع الفتاوى جـ 27ص.72
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ومزدلفة ومنى كام كان أهل مكة يفعلون خلف النبي  بعرفة ومزدلفة ومنى وكذلك كانوا
يفعلون خلف أيب بكر وعمر ريض اهلل عنهام ومل يأمر النبي  وال خلفاؤه أحد ًا من أهل مكة
أن يتموا الصالة وال قالوا هلم بعرفة ومزدلفة ومنى «أمتوا صالتكم فإنا قوم سفر» ومن حكى
ذلك عنهم فقد أخطأ ولكن املنقول عن النبي  أنه قال ذلك يف غزوة الفتح ملا صىل هبم
بمكة ،وأما يف حجه فإنه مل ينزل بمكة ولكن كان نازالً خارج مكة ،وهناك كان يصيل
بأصحابه ثم ملا خرج إىل منى وعرفة خرج معه أهل مكة وغريهم وملا رجع رجعوا معه وملا
صىل بمنى أيام منى صلوا معه ومل يقل هلم« :أمتموا صالتكم فإنا قوم سفر» ،ومل حيد النبي 
السفر ال بمسافة وال بزمان ،ومل يكن بمنى أحد ساكن ًا يف زمنه وهلذا قال :منى مناخ من سبق،
ولكن قيل :أهنا سكنت يف خالفه عثامن وأنه بسبب ذلك أتم عثامن الصالة ألنه كان يرى أن
املسافر من حيمل الزاد واملزاد.
قال الشوكاين  :)1(vقال ابن املنذر :أمجع أهل العلم عىل أن اإلمام جيمع بني الظهر
والعرص بعرفة وكذلك من صىل مع اإلمام ،وذكر أصحاب الشافعي :أنه ال جيوز إال ملن بينه
وبني وطنه ستة عرش فرسخ ًا إحلاق ًا له بالقرص ،قال :وليس بصحيح فإن النبي  مجع فجمع
معه من حرضه من املكيني وغريهم ومل يأمرهم برتك اجلمع كام أمرهم برتك القرص فقال« :أمتوا
فإنا سفر» ،ولو حرم اجلمع لبينه هلم إذ ال جيوز تأخري البيان عن وقت احلاجة.

( )1نيل األوطار جـ 3ص.011
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ثم بعد طلوع الشمس من يوم عرفة يتوجه احلاج من منى إىل عرفة ،ويسن أن
ينزلوا بنمرة إىل الزوال ،إذا تي ر ذلك لفعله ................................... ،
قوله « :ثم بعد طلوع الشمس من يوم عرفة يتوجه احلاج من منى إىل عرفة ،ويسن أن
ينزلوا بنمرة إىل الزوال ،إذا تيسر ذلك لفعله .» 

ويف رواية جابر « :ثم مكث قليالً حتى طلعت الشمس وأمر ٍ
بقبة من ٍ
شعر ترضب له

بنمرة ،فسار رسول اهلل  وال تشك قريش أنه واقف عند املشعر احلرام كام كانت قريش
تضع يف اجلاهلية ،فأجاز رسول اهلل  حتى أتى عرفة فوجد القبة قد رضبت له بنمرة فنزل هبا
فرحلت له فأتى بطن الوادي»(.)1
حتى إذا زاغت الشمس فأمر بالقصواء ُ
ورواية ابن عمر ريض اهلل عنهام قال« :غدا رسول اهلل  من منى حني صىل الصبح يف
صبيحة يوم عرفة حتى أتى عرفة فنزل بنمرة وهي منزل اإلمام الذي ينزل به بعرفة حتى إذا كان
عند صالة الظهر راح رسول اهلل ُ م َهجر ًا فجمع بني الظهر والعرص»(.)2
وعن حممد بن أيب بكر بن عوف قال :سألت أنس ًا ونحن غاديان من منى إىل عرفات عن
رب
َرب امل َك ُ
التلبية كيف كنتم تصنعون مع النبي ؟ قال« :كان يلبي امللبي فال ُينك َُر عليه ،و ُيك ُ
فال ُينكر عليه»(.)3
قال الشوكاين  :)4(vواحلديث يدل عىل التخيري والتلبية لتقريره  هلم عىل ذلك ،وقال
يستحب أن ينزل بنمرة حيث نزل رسول اهلل  وهو عند الصخرة الساقطة بأصل
املاوردي:
ُ
اجلبل عىل يمني الذاهب إىل عرفات( ،)5واهلاجر ُة :نصف النهار عند اشتداد احلر والتوجه وقت

( )1رواه مسلم (.)2301

( )2رواه أبو داود ( ،)1313وأمحد (.)123/2

( )3رواه البخاري ( ،)1713 ، 374ومسلم (.)1281 ،270

( )0نيل األوطار جـ 3ص.014

( )1قال األلباين يف " حجة النبي  " ص« :74وليست نمرة من عرفات».
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اهلاجرة يف ذلك اليوم ُسنة ملا يلزم من تعجيل الصالة ذلك اليوم وقد أشار البخاري إىل هذا
احلديث فقال( :باب التهجري بالرواح يوم عرفة) أي من نمرة.
قال النووي  :)1(vفيه استحباب النزول بنمرة إذا ذهبوا من منى ألن السنة أن ال يدخلوا
ٍ
عرفات إال بعد زوال الشمس وبعد صاليت الظهر والعرص مجع ًا ،فالسنة أن ينزلوا بنمرة فمن
كان ل ُه قبة رضهبا ويغتسلون للوقوف قبل الزوال فإذا زالت الشمس سار هبم اإلمام إىل مسجد
إبراهيم  وخطب هبم خطبتني خفيفتني وخيفف الثانية جد ًا ،فإذا فرغ منها صىل هبم الظهر
والعرص جامع ًا بينهام فإذا فرغ من الصالة سار إىل املوقف.
ويف هذا احلديث جواز اإلستظالل للمحرم بقبة وغريها وال خالف يف جوازه للنازل،
وقوله« :وال تشك قريش »...إن قريش ًا كانت يف اجلاهلية تقف باملشعر احلرام ،وهو جبل يف
املزدلفة يقال له :قزح ،وقيل إن املشعر احلرام كل املزدلفة ،وكان سائر العرب يتجاوزون
املزدلفة ويقفون بعرفات فظنت قريش أن النبي  يقف يف املشعر احلرام عىل عادهتم ،وال
يتجاوزه فتجاوزه النبي  إ ىل عرفات ،ألن اهلل تعاىل أمره بذلك يف قوله تعاىل [ﮐ ﮑ
ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ] [البقرة  ،]133 :أي سائر العرب غري قريش ،وإنام كانت قريش تقف
باملزدلفة ألهنا من احلرم وكانوا يقولون نحن أهل حرم اهلل فال نخرج منه ،وقوله« :فأجاز
رسول اهلل  ،»أما أجاز فمعناه جاوز املزدلفة ومل يقف هبا بل توجه إىل عرفات ،وقوله:
«حتى أتى عرفة» فمجاز واملراد قارب عرفات ،ألنه ف ر بقوله «وجد القبة قد رضبت فنزل
هبا ،»...وقد سبق أن نمرة ليست من عرفات ،وقدمنا أن دخول عرفات قبل صاليت الظهر
والعرص مجيع ًا خالف السنة وقوله «أمر بالقصواء».
( )1رشح مسلم جـ 8ص.014
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وقال( :)1قال ابن األعرايب :القصواء التي قطع طرف أذهنا ،وقال أبو عبيد :القصواء
املقطوعة األذن عرض ًا.
قال ابن تيمية  :)2(vثم بعد ذلك يذهب إىل عرفات فهذه السنة لكن يف هذه األوقات ال
يكاد يذهب أحد إىل نمرة وال إىل مصىل النبي  ،ويدخلوهنا قبل الزوال ومنهم من يدخلها
لي ً
ال ويبيتون هبا قبل التعريف وهذا الذي يفعله الناس كله جيزي معه احلج ،لكن فيه نقص عن
السنة.
قال احلافظ  )3(vعن سامل قال :كتب عبدامللك إىل احلجاج أن ال ُخيالف ابن عمر يف
احلج ،فجاء ابن عمر  وأنا معه يوم عرفة حني زالت الشمس فصاح عند رسادق احلجاج
فخرج وعليه ملحفة معصفرة فقال :ما َ
لك يا أبا عبدالرمحن؟ فقال :الرواح إن كنت تريد
السنة ،قال هذه الساعة ،قال :نعم ،قال :فأنظرين حتى أفيض عىل رأيس ثم أخرج ،فنزل حتى
فقلت زان كنت تريدُ السنة ،ر
وع ر
جل الوقوف
خرج احلجاج فسار بيني وبني أيب
فأقرص اخلطبة َ
ُ
ُ
فجعل ينظر إىل عبداهلل فلام رأى ذلك عبداهلل قال :صدق ،فصاح عند رسادق احلجاج :أي
خيمته .قال ابن بطال :ويف هذا احلديث الغسل للوقوف بعرفة لقول احلجاج لعبداهلل أنظرين
فأنتظره ،وأهل العلم يستحبونه .وحيتمل أن يكون ابن عمر إنام أنتظره حلمله عىل أن اغتساله
عن رضورة ،نعم روى مالك يف " املوطأ " عن نافع عن ابن عمر كان يغتسل لوقوفه عشية
عرفة .قال ابن املنري :إن احلج اج مل يكن يتقي املنكر األعظم من سفك الدماء وغريه حتى يتقي
املـعصفر ،وإنام مل ينهه ابن عمر لـعلمه بأنه ال يـنجع فيه الـنهي ،ولعلمه بــأن الناس ال يـقـتدون

( )1رشح مسلم جـ 8ص.01
( )2جمموع الفتاوى جـ 27ص.73

( )3فتح الباري جـ 3ص 711حتت حديث رقم (.)1774
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باحلجاج ،وأما ابن عمر فإنام أطاع لذلك فرار ًا من الفتنة ،وفيه صحة الصالة خلف الفاسق
وإن التوجه إىل املسجد إيل بعرفة حني تزول الشمس للجمع بني الظهر والعرص يف أول وقت
الظهر سنة وال يرض التأخر بقدر ما يشتغل به املرء من متعلقات الصالة كالغسل.
قال الشيخ العثيمني  :)1(vاليوم التاسع فيسري إىل عرفة وينزل أوالً بنمرة ،ونمرة قرية
قرب عرفة وليست من عرفة وهذا النزول نزول الراحة أو النسك.
اجلواب املعروف عند العلامء :أنه نزول نسك ،وحيتمل أنه نزول راحة ،ألن النبي 
رضبت ل ُه القبة يف نمرة ،وقال « :منى مناخ من سبق» ،ألن منى مشعر ونمرة ليست
بمشعر عىل هذا القول .لكن املعروف إن النزول هبا سنة وليس من أجل الراحة فينزل هبا إن
تي ر وهي معروفة اآلن وبعض احلجاج ينزلون فيها وحيدثوننا إهنم جيدون راحة بالغة ،وينزل
إىل أن تزول الشمس فإذا زالت الشمس ركب من نمرة إىل عرفة.
وقال األلباين  :)2(vفإذا طلعت شمس يوم عرفة انطلق إىل عرفة وهو يلبي أو يكرب كل
ذلك فعل أصحاب النبي  ،وهم معه يف حجته يلبي امللبي فال ينكر عليه ويكرب املكرب فال
ينكر عليه ثم ينزل بنمرة وهو مكان قريب من عرفات وليس منها ويظل هبا إىل ما قبل الزوال.
فإذا زالت الشمس رحل إىل ُعرنة ونزل فيها وهي ُقبيل عرفة.
وقال يف هامشه :هذا النزول والذي بعد ُه قد يتعذر اليوم حتقيقه لشدة الزحام فإذا جاوزمها
إىل عرفة فال حرج إن شاء اهلل.

( )1الرشح املمتع جـ 7ص.313
( )2مناسك احلج والعمرة ص .28
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قال ابن تيمية  :)1(vوأما ما تضمنته سنة رسول اهلل  من املقام بمنى يوم الرتوية
واملبيت هبا الليلة التي قبل يوم عرفة ،ثم املقام بـ( ُعرنة) التي بني املشعر احلرام وعرفة إىل
الزوال والذهاب منها إىل عرفة واخلطبة والصالتني يف أثناء الطريق ببطن عرنة فهذا كاملجمع
عليه بني الفقهاء وإن كان كثري من املصنفني ال يميزه وأكثر الناس ال يعرفه لغلبة العادات
املحدثة.
وقال األلباين  :)2(vمن بدع عرفة( :اإلغتسال ليوم عرفة) ،وقال يف هامشه( :)3أما
حديث « :أن النبي  كان يغتسل يوم الفطر ويوم النحر ويوم عرفة» فهو ضعيف جد ًا ،وقد
خفي عىل ابن تيمية  vفقال( :)4ومل ينقل عن النبي  وال عن أصحابه يف احلج إال ثالثة
اغتسال :غسل اإلحرام والغسل عند دخول مكة والغسل يوم عرفة .ولكن قال يف أول قوله
واإلغتسال لعرفة قد روى عن النبي  وروى عن ابن عمر وغريه ومل ينقل.
وقال سعيد بن عبد القادر(َ :)5عد ُه رمح ُه اهلل اإلغتسال ليوم عرفة من البدع (اإلغتسال يوم
عرفة مستحب ،وليس ببدعة وقد وهم الشيخ يف عده من البدع هنا وخفي عليه أنه استحبه يف
" اإلرواء " ( )177/1حيث قال :وأحسن ما يستدل به عىل إستحباب اإلغتسال للعيدين ما
روى البيهقي من طريق الشافعي عن زاذان قال« :سأل رجل علي ًا  عن الغسل؟ قال:
اغتسل كل يـوم ْ
إن شئت .فـقـال :ال ،الغسل الذي هو الغسل قال يوم اجلمعة ويوم عرفة ويوم

( )1جمموع الفتاوى جـ 27ص.178
( )2حجة النبي .
( )3حجة النبي  ص.123
( )0جمموع الفتاوى جـ  27ص.70
( )1نظرات يف كتاب حجة النبي  لأللباين ص.33
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حرَامِ بِالْحَج يَوْمِ الْثامِنِ والْ ُ
الْفَصْلُ اْلعَا ِشرُ :يف حُكْمِ اإلِ ْ
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النحر ويوم الفطر» .وسنده صحيح.
قلت :روى مالك عن نافع «أن عبداهلل بن عمر كان يغتسل إلحرامه قبل أن حيرم ولدخول
ُ
مكة ولوقوفه عشية عرفة» ،ويف رواية حممد بن احلسن الشيباين قال أخربين مالك عن نافع« :أن
ابن عمر كان يغتسل بعرفة يوم عرفة حني يريد أن يروح» ،قال حممد :هذا حسن وليس
بواجب( ،)1قلت :وهذا سندان صحيحان.
سمعت ابن
وأخرج عبدالرزاق عن رجل من أهل البرصة عن أيب سنان الشيباين قال:
ُ
عباس يقول « :إين ألغتسل يوم الفطر ويوم النحر ويوم عرفة ويوم اجلمعة ومن اجلنابة
واإلحتالم ومن احلامم وإذا احتجمت»(.)2
وأخرج ابن أيب شيبة عن عبدالرمحن بن أيب ليىل« :الغسل يوم اجلمعة ويوم األضحى ويوم
الفطر ويوم عرفة ويوم دخول مكة وعن يزيد قال :قلت لعبدالرمحن :هل من غسل غري يوم
اجلمعة؟ قال نعم :يوم األضحى ويوم الفطر ويوم عرفة»(.)3

( )1املوطأ ص.170
( )2املصنف ( )343/3رقم (.)1717
( )3املصنف رقم ( ،)1418وانظر املصنف البن أيب شيبة ( )043/3باب :ذكر يف الغسل يوم عرفة يف احلج .للمزيد.
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فإذا زالت الشمس سن لإلمام أو نائبه أن خيطب الناس خطبة تناسب احلال بني
فيها ما يرشع للحاج يف هذا اليوم وبعده ،ويأمرهم بتقوى اهلل وتوحيده
واإلخالص له يف كل األعامل ،وحيذرهم من حمارمه ،يوصيهم فيها بالتمسك
بكتاب اهلل وسنة نبيه  ،واحلكم هبام والتحاكم إليهام يف كل األمور اقتداء بالنبي
 ،يف ذلك كله ،وبعدها يصلون الظهر والعرص قرص ًا ومجع ًا يف وقت األوىل
بأذان واحد وإقامتني؛ لفعله [ رواه مسلم من حديث جابر].
قوله « :فإذا زالت الشمس سن لإلمام أو نائبه أن خيطب الناس خطبة تناسب احلال
بني فيها ما يشرع للحاج يف هذا اليوم وبعده.» ،
وذكر األلباين  )1(vرواية جابر وقال« :حتى إذا زاغت الشمس أمر بالقصواء َف ُر رحلت ل ُه
فـ(ركب حتى) أتى بطن الوادي ،فخطب الناس وقال  :إن دمائكم وأموالكم حرام
عليكم كحرمة يومكم هذا يف شهركم هذا يف بلدكم هذا ،أال (و) (إن) كل يشء من أمر
اجلاهلية حتت قدمي (هاتني) موضوع ودماء اجلاهلية موضوعة ،وأن أول دم أضع من دمائنا
دم ابن ربيعة بن احلارث (ابن عبداملطلب) كان مسرتضع ًا يف بني سعد فقتلته هذيل وربا
اجلاهلية موضوع وأول ربا أضع ربانا ربا عباس بن عبداملطلب فإنه موضوع ُكل ُه فاتقوا اهلل يف
النساء ،فإنكم أخذمتوهن بأمانة اهلل واستحللتم فروجهن بكلمة اهلل ،وإن لكم عليهن أن ال
يوطئن فرشكم أحد ًا تكرهونه فإن فعلن ذلك فارضبوهن رضب ًا غري مربح ،وهلن عليكم
رزقهن وكسوهتن باملعروف ،وإين قد تركت فيكم ما لن تضلوا بعد إن اعتصمتم به كتاب اهلل
وأنتم تسـألون (مسؤولون) عني فام أنتم قـائلون :قالوا :نشهد أنك قد بلغت (رساالت ربك)

( )1حجة النبي  ص.71
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وأديت ونصحت (ألمتك وقضيت الذي عليك) فقال بأصبعه السبابة يرفعها إىل السامء
وينكتها إىل الناس :اللهم أشهد ،اللهم أشهد».
ثم أذن بالل (بنداء واحد) ثم أقام فصىل الظهر ثم أقام فصىل العرص ومل يصل بينهام شيئا
ثم ركب رسول اهلل ( القصواء) حتى أتى املوقف فجعل بطن ناقته القصواء إىل
الصخرات وجعل حبل املشاة بني يديه واستقبل القبلة ،فلم يزل واقف ًا حتى غربت الشمس
وذهبت الصفرة قلي ً
ال حتى غاب القرص ( ،وقال وقفت ههنا وعرفة كلها موقف واردف
أسامة ابن زيد خلف ُه).
وقال(« :)1جاء يف غري حديث أنه  وقف يدعو رافع ًا يديه ،ومن ألسنة أيض ًا التلبية يف
موقفه عىل عرفة خالف ًا ملا ذكره شيخ اإلسالم يف " منسكه " ص :383فقد قال سعيد بن جبري:
فقلت :خيافون من
وكنا مع ابن عباس بعرفة فقال يل :يا سعيد ما يل ال أسمع الناس يلبون؟
ُ
معاوية ،قال فخرج ابن عباس من فسطاطه ،فقال :لبيك اللهم لبيك فإهنم قد تركوا السنة من
بغض عيل  .)2(»ثم روى الطرباين( )3عن ابن عباس« :أن رسول اهلل  وقف بعرفات فلام
قال :لبيك اللهم لبيك قال :إنام اخلري خري اآلخرة» ،وسنده صصحه احلاكم ووافقه الذهبي.
وعن ميمونة زوج النبي  من فعلها أخرجه البيهقي وكان  يف موقفه هذا مفطر ًا فقد
أ رسلت إليه أم الفضل بقدح لبن وهو واقف عىل بعريه فرشبه كام يف الصحيحن عنها(.)4

( )1يف هامشه ص.73
( )2أخرجه احلاكم ( ،)070/1والبيهقي (.)113/1
( )3يف األوسط (.)111/1
( )0عن أم الفضل« :شك الناس يوم عرفة يف صوم النبي  فبعث إىل النبي  برشاب فرشبه» البخاري ( )1718و(.)1771
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........................................................................................
ر
ويؤذن هلام أذان ًا
وقال :)1(vثم يصيل بالناس الظهر والعرص قرص ًا ومجع ًا يف وقت الظهر
واحد ًا وإقامتني ،وال يصيل بينهام شيئ ًا ومن مل يتي ر ل ُه صالهتام مع اإلمام فليصلهام كذلك
وحد ُه أو مع من حوله من أمثاله ،ثم ينطلق إىل عرفة فيقف عند الصخرات أسفل اجلبل الرمحة
إن تي ر ل ُه ذلك وإال فعرفة كلها موقف ويقف مستقب ً
ال القبلة رافع ًا يديه يدعوا ويلبي ويكثر
فيها من التهليل فإنه خري الدعاء يوم عرفة لقوله « : أفضل ما قلت أنا والنبييون عشية
عرفة :ال إله إال اهلل وحده ال رشيك له ،له امللك ول ُه احلمد وهو عىل كل يشء قدير» ،وإن زاد
يف التلبية أحيان ًا «إنام اخلري خري اآلخرة» جاز ،والسنة للواقف يف عرفة أال يصوم هذا اليوم،
وقال يف هامشه :قلت :وكذلك مل ينقل عنه  أنه تطوع قبل الظهر وبعد العرص هنا ويف سائر
أسفاره ومل يثبت أنه  صىل شيئ ًا من الرواتب فيها إال سنتي الفجر ر
والوتر.
قال البخاري« :وكان ابن عمر ريض اهلل عنهام إذا فاتته الصالة مع اإلمام مجع بينهام»(.)2
قال احلافظ  :)3(vوقد ذهب اجلمهور إىل أن ذلك اجلمع املذكور خيتص بمن يكون
مسافر ًا برشطه وعن مالك واألوزاعي وهو وجه للشافعية أن اجلمع بعرفة مجع للنسك فيجوز
لكل أحد ،وروى ابن املنذر بإسناد صحيح عن القاسم بن حممد« :سمعت ابن الزبري يقول :أن
من سنة احلج إن اإلمام يروح إذا زالت الشمس خيطب فيخطب الناس ،فإذا فرغ من خطبته
نزل فصىل الظهر والعرص مجيع ًا (...كان ابن عمر) » ،وصله إبراهيم احلريب يف املناسك عن
نـافع أن ابن عمر « :كان إذا مل يدرك اإلمام يوم عرفة مجع بني الظهر والعرص يف منزله» ،وأخرج

( )1مناسك احلج والعمرة ص.28
( )2معلق ًا يف صحيحه فوق رقم (.)1772
( )3فتح الباري جـ 3ص.710

خرُوجُ إىل مٌنَى
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ثم يقف الناس بعرفة ،وكلها موقف إال بطن ُع َر َن َة ،ويستحب استقبال القبلة
وجبل الرمحة إن تي ر ذلك فإن مل يتي ر استقباهلام استقبل القبلة وإن مل يستقبل
اجلبل ،ويستحب للحاج يف هذا املوقف أن جيتهد يف ذكر اهلل  -سبحانه  -ودعائه
والترضع إليه ،ويرفع يديه حال الدعاء ..............................................
الثوري عن نافع مثله ،وأخرجه ابن املنذر من هذا الوجه ،وهبذا قال اجلمهور وخالفهم يف
ذلك النخعي والثوري وأبو حنيفة قالوا :خيتص اجلمع بمن صىل مع اإلمام ،وخالف أبا حنيفة
يف ذلك صاحباه والطحاوي ،ومن أقوى األدلة هلم صنيع ابن عمر هذا فقد روى حديث مجع
النبي  بني الصالتني ،وكان مع ذلك جيمع وحده فدل عىل أنه عرف أن اجلمع ال خيتص
باإلمام.
قوله « :ثم يقف الناس بعرفة ،وكلها موقف إال بطن عُرَنََة ،ويستحب استقبال القبلة
وجبل الرمحة إن تيسر ذلك .» ...

يف رواية« :كان إذا دعا بدأ بنفسه»( ،)1ويف رواية« :كان إذا دعا جعل باطن ِ
كفه إىل

وجهه»(.)2
ُ
وأبخل الناس
وعن أيب هريرة  قال :قال النبي « :أعجز الناس من عجز عن الدعاء
من بخل بالسالم»( .)3ويف حديث صحيح ابن ماجه(« :)4إن ربكم حي كريم يستحي من عبده
أن يرفع إليه يديه فريدمها صفر ًا(خائبتني)» .وعن ابن عباس ريض اهلل عنهام :قال النبي 

( )1صحيح اجلامع ( ،)0724املشكاة (.)2218
( )2صحيح اجلامع (.)0721
( )3الصحيحة ( ،)741وصحيح اجلامع (.)1400
( )0برقم (.)317
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وإن لبى أو قرأ شيئ ًا من القرآن فحسن ،و ُيسن أن يكثر من قول :ال إله إال اهلل
وحده ال رشيك له ،له امللك وله احلمد حيي ويميت وهو عىل كل يشء قدير؛ ملا
روي عن النبي  أنه قال« :خري الدعاء :دعاء يوم عرفة ،وأفضل ما قلت أنا
والنبيون من قبيل :ال إله إال اهلل وحده ال رشيك له ،له امللك وله احلمد حيي ويميت
وهو عىل كل يشء قدير» .وصح عنه  أنه قال« :أحب الكالم إىل اهلل أربع:
سبحان اهلل واحلمد هلل وال إله إال اهلل واهلل أكرب».
«املسألة أن ترفع يديك حذو منكبيك واإلستغفار أن تشري بأصبع واحدةٍ
ُ
واإلبتهال متُ د يديك
مجيع ًا»(.)1
ويف حديث« :إذا سألتم اهلل فسألوه ببطون أكفكم وال تسألوه بظهورها»(.)2
قوله « :وإن لبى أو قرأ شيئاً من القرآن فحسن ،ويُسنّ أن يكثر من قول :ال إله إال اهلل
وحده ال شريك له ،له امللك وله احلمد حيي ومييت وهو على كل شيء قدير؛ .» ...
احلديث يف " سلسلة األحاديث الصحيحة " برقم( ،)1143ويف " املشكاة " برقم
( ،)2138ويف " صحيح اجلامع " برقم (.)3270
قوله « :وصح عنه  أنه قال « :أحب الكالم إىل اهلل أربع :سبحان اهلل واحلمد هلل وال
إله إال اهلل واهلل أكرب» ».
ويف آخره ...« :وال يرضك بأهين بدأت» يف " خمترص صحيح مسلم " برقم ( ،)1011و "
صحيح اجلامع " برقم (.)173

( )1صحيح أيب داود ( ،)1338وصحيح اجلامع (.)7730
( )2سلسلة األحاديث الصحيحة (.)131
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وعن أيب ذر « :أحب الكالم إىل اهلل أن يقول العبد :سبحان اهلل وبحمده»(.)1
وعنه « :أحب الكالم إىل اهلل تعاىل ما اصطفاه اهلل ملالئكته سبحان ريب وبحمده  ...ثالث ًا
»(.)2
رطب من ذكر اهلل»(.)3
وعن معاذ « : أحب األعامل إىل اهلل أن متوت ولسانك
ُ
وعن ابن عباس ريض اهلل عنهام :قال اهلل تعاىل« :عبدي إذا ذكرتني خالي ًا ذكرتك خالي ًا وإن
مالء ذكرتك يف ٍ
ذكرتني يف ٍ
مالء خري منهم وأكرب»(.)4
وعن معاذ بن أنس :قال اهلل تعاىل« :ال يذكرين عبد يف نفسه إال ذكرته يف ٍ
مالء يف مالئكتي،
وال يذكرين يف ٍ
مالء إال ذكرته يف الرفيق األعىل»(.)5
ويدع ما سوى ذلك»(.)6
وعن عائشة « :dكان يستحب اجلوامع من الدعاء
ُ
أكرب أحب إم  اا
وعن أيب هريرة « :ألن أقول سبحان اهلل واحلمد هلل وال إله إال اهلل واهلل ُ
طلعت عليه الشمس»(.)7
ْ

( )1خمترص مسلم ( ،)1347صحيح اجلامع (.)170
( )2صحيح اجلامع (.)171
( )3صحيح اجلامع (.)171
( )0الصحيحة ( ،)1411صحيح اجلامع (.)0320
( )1صحيح اجلامع (.)0331
( )7صحيح أيب داود ( ،)1332صحيح اجلامع (.)0303
( )7خمترص مسلم ( ،)1341صحيح اجلامع (.)1437
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فينبغي اإلكثار من هذا الذكر وتكراره بخشوع وحضور قلب وينبغي اإلكثار
أيض ًا من األذكار واألدعية الواردة يف الرشع يف كل وقت والسيام يف هذا املوضوع
ويف هذا اليوم العظيم وخيتار جوامع الذكر والدعاء ومن ذلك «سبحان اهلل
وبحمده سبحان اهلل العظيم [ﮜ ﮝﮞ ﮟﮠ ﮡ ﮢ ﮣ
ﮤﮥ] [األنبياء« ،]87 :ال إله إال اهلل وال نعبد إال إياه ،ل ُه النعمة ول ُه الفضل
ول ُه الثناء احلسن ،ال إله إال اهلل خملصني له الدين ولو كره الكافرون».............. ،
قوله « :ف ينبغي اإلكثار من هذا الذكر وتكراره خبشوع وحضور قلب وينبغي اإلكثار
أيضاً من األذكار واألدعية الواردة يف الشرع يف كل وقت .» ...
عن أيب هريرة « :كلمتان خفيفتان عىل اللسان ثقيلتان يف امليزان حبيبتان إىل الرمحن:
سبحان اهلل وبحمده سبحان اهلل العظيم»(.)1
قوله [ « :ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ] [األنبياء.» ]78 :
كنت من
دعوة (ذي النون) إذ دعا هبا وهو يف بطن احلوت« :ال إله إال أنت سبحانك إين ُ
الظاملني» مل يدع هبا رجل مسلم يف ٍ
يشء قط إال استجاب اهلل ل ُه»(.)2
َ ُ
قوله« « :ال إله إال اهلل وال نعبد إال إياه ،لهُ النعمة ولهُ الفضل ولهُ الثناء احلسن ،ال إله
إال اهلل خملصني له الدين ولو كره الكافرون» ».
رواه مسلم برقم ( ،)1302وأبو داود برقم ( ،)1147والنسائي برقم ( ،)1338ولفظه:
ٍ
صالة حني ُيسلم« :ال إله إال اهلل وحده ال رشيك له ،ل ُه امللك
كان ابن الزبري يقول يف د ُبر ُكل
( )1خمترص مسلم ( ،)1340صحيح اجلامع (.)0172
( )2صحيح اجلامع ( ،)3383الكلم الطيب (.)122

خرُوجُ إىل مٌنَى
حرَامِ بِالْحَج يَوْمِ الْثامِنِ والْ ُ
الْفَصْلُ اْلعَا ِشرُ :يف حُكْمِ اإلِ ْ
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«ال حول وال قوة إال باهلل [ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ
ﯤ ﯥ ﯦ ﯧ] [البقرة« ،]241 :اللهم أصلح يل ديني الذي هو عصمة أمري،
وأصلح يل دنياي التي فيها معايش ،وأصلح يل آخريت التي فيها معادي ،واجعل
احلياة زيادة يل يف كل خري ،واملوت راحة يل من كل رش»........................... ،
ول ُه احلمدُ وهو عىل كل يشء قدير وال حول وال قوة إال باهلل» ،وقال« :كان رسول اهلل ُ َهي ُلل
ٍ
صالة».
رهبرن ُد ُب َر ُكل
قوله « :ال حول وال قوة إال باهلل ».
عن جابر بن عبداهلل « :أكثر من ال حول وال قوة إال باهلل فإهنا من كنز اجلنة»(.)1
كلمة من حتت العرش من كنز ِ
ٍ
اجلنة؟ تقول :ال حول وال قو َة إال
ويف رواية« :أال أدلك عىل
أسلم عبدي واستسلم»(.)2
باهلل ،فيقول اهللُ:
َ
قوله [ « :ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ ﯧ]
[البقرة.» ]102 :
ً
حسنة ويف اآلخرة حسنة وقنا
يدعو هلا :ربنا آتنا يف الدنيا
عن أنس « :كان أكثر دعوة ُ
عذاب النار»(.)3
قوله « « :اللهم أصلح لي ديين الذي هو عصمة أمري.» ... ،
احلديث رواه مسلم برقم (.)7801

( )1صحيح اجلامع ( ،)1241املشكاة ( ،)2313وصحيح ابن ماجه (.)3480
( )2صحيح اجلامع الصغري ( ،)2710املشكاة (.)2321
( )3خمترص مسلم ( ،)1873صحيح اجلامع ( )0842و(.)1347
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«أعوذ باهلل من جهد البالء ،ودرك الشقاء ،وسوء القضاء ،وشامتة األعداء»« ،اللهم
إين أعوذ بك من اهلم واحلزن ،ومن العجز والكسل ،ومن اجلبن والبخل ،ومن
املأثم واملغرم ،ومن غلبة الدين وقهر الرجال .أعوذ بك اللهم من الربص واجلنون
والـجذام ،ومن سيئ األسقـام ،اللهم إين أسـألك العـفو والعافية يف الدنيا
واآلخرة............................................................................. ،
قوله« « :أعوذ باهلل من جهد البالء ،ودرك الشقاء ،وسوء القضاء ،ومشاتة األعداء» ».
احلديث رواه البخاري برقم ( ،)217/0ويف سلسلة األحاديث الصحيحة برقم
(.)1101
قوله « :اللهم إني أعوذ بك من اهلم واحلزن ،ومن العجز والكسل ،ومن اجلنب والبخل،
ومن املأثم واملغرم ،ومن غلبة الدين وقهر الرجال .أعوذ بك اللهم من الربص واجلنون
واجلذام ،ومن سيئ األسقام ».
رواه البخاري برقم ( ،)118/7ويف صحيح اجلامع برقم ( )1283بدون املقطع األخري:
«أعوذ بك من الربص ،»...ومع هذا املقطع مع بعض الزيادة ذكره األلباين()1وهذا لفظه:
ِ
ِ
«اللهم إين أعوذ بك من العجز والكسل ُ
والذلة
والغفلة والعلية
واجلبن وال ُبخل واهلرم والقسوة
ِ
ِ
والفسوق والشقاق والنفاق والسمعة والرياء واعوذ بك
واملسكنة وأعوذ بك من الفقر والكفر
والرب ِ
الصمم وال َبك ِم واجلنون ُ
وَء األَسقام»(.)2
من
واجلذا ِم َ
ِ َ
َ
قوله « :اللهم إني أسألك العفو والعافية يف الدنيا واآلخرة ».
رواه أبوداود ،ويف صحيح ابن ماجه برقم ( )332/2قطعة من احلديث بعده ويف لفظ« :ما
( )1يف صحيح اجلامع برقم (.)1281
( )2ويف املشكاة ( ،)2074واإلرواء ( ،)874ويف صحيح اجلامع (.)1281

خرُوجُ إىل مٌنَى
حرَامِ بِالْحَج يَوْمِ الْثامِنِ والْ ُ
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اللهم إين أسألك العفو والعافية يف ديني ودنياي وأهيل ومايل .اللهم اسرت عورايت
وآمن روعايت( )1واحفظني من بني يدي ،ومن خلفي ،وعن يميني ،وعن شاميل،
ومن فوقي ،وأعوذ بعظمتك أن أغتال من حتتي.................................... ،
من دعوة يدعو هبا العبد أفضل من اللهم إين اسألك املعافاة يف الدنيا واآلخرة»( ،)2ويف لفظ« :يا
عم أكثر الدعاء بالعافية»(.)3
قوله « :اللهم إني أسألك العفو والعافية يف ديين ودنياي وأهلي ومالي ».
يف صحيح سنن أيب داود ( ،)317/3ومتام احلديث« :اللهم إين أسألك العفو والعافية يف
الدنيا واآلخرة ،اللهم إين أسألك العفو والعافية يف ديني ودنياى وأهيل ومام  ،اللهم اسرت
عورايت وآمن روعايت ،وأحفظني من بني يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شامم  ومن فوقي،
وأعوذ بعظمتك أن أغتال من حتتي»(.)4
قوله « :اللهم اسرت عوراتي وآمن روعاتي واحفظين من بني يدي ،ومن خلفي ،وعن
مييين ،وعن مشالي ،ومن فوقي ،وأعوذ بعظمتك أن أغتال من حتيت ».
يف " صحيح اجلامع الصغري " برقم (.)1270

( )1الروع :هو اخلوف والفزع.
( )2صحيح ابن ماجه (.)3147
( )3سلسلة األحاديث الصحيحة (.)1123
( )0صحيح ابن ماجه (.)321
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اللهم اغفر يل خطيئتي وجهيل ،وإرسايف يف أمري ،وما أنت أعلم به مني ،اللهم
اغفر يل جدي وهزيل ،وخطئي وعمدي ،وكل ذلك عندي ،اللهم اغفر يل ما
قدمت وما أخرت ،وما أرسرت وما أعلنت ،وما أنت أعلم به مني .أنت املقدم
وأنت املؤخر وأنت عىل كل يشء قدير ،اللهم إين أسألك الثبات يف األمر،
والعزيمة عىل الرشد ،وأسألك شكر نعمتك وحسن عبادتك .وأسألك قلباً سلي ًام،
ولسان ًا صادق ًا ،وأسألك من خري ما تعلم .وأعوذ بك من رش ما تعلم وأستغفرك ملا
تعلم؛ إنك عالم الغيوب........................................................... ،
قوله « :اللهم اغفر لي خطيئيت وجهلي ،وإسرايف يف أمري ،وما أنت أعلم به مين،
اللهم اغفر لي جدي وهزلي ،وخطئي وعمدي ،وكل ذلك عندي ،اللهم اغفر لي ما قدمت
وما أخرت ،وما أسررت وما أعلنت ،وما أنت أعلم به مين .أنت املقدم وأنت املؤخر
وأنت على كل شيء قدير ».

األذكار الثالثة من قوله« :اللهم اغفر م  خطيئتي وجهيل  ...وأنت عىل كل ٍ
يشء قدير» .يف

حديث " صحيح اجلامع الصغري " برقم (.)1270
قوله « :اللهم إني أسألك الثبات يف األمر ،والعزمية على الرشد ،وأسألك شكر نعمتك
وحسن عبادتك .وأسألك قلباً سليماً ،ولساناً صادقاً ،وأسألك من خري ما تعلم .وأعوذ بك
من شر ما تعلم وأستغفرك ملا تعلم؛ إنك عالم الغيوب ».
صححه األلباين  vيف " سنن الرتمذي " برقم ( ،)3047ويف " صحيح الكلم الطيب "
برقم ( ،)140،71ويف " املشكاة " برقم (.)311

خرُوجُ إىل مٌنَى
حرَامِ بِالْحَج يَوْمِ الْثامِنِ والْ ُ
الْفَصْلُ اْلعَا ِشرُ :يف حُكْمِ اإلِ ْ
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اللهم رب النبي حممد  -عليه الصالة والسالم  -اغفر يل ذنبي ،وأذهب غيظ قلبي،
وأعذين من مضالت الفتن ما أبقيتني ،اللهم رب السموات ورب األرض ورب
العرش العظيم ربنا ورب كل يشء ،فالق احلب والنوى ،منزل التوراة واإلنجيل
والقرآن ،أعوذ بك من رش كل يشء أنت آخذ بناصية ،أنت األول فليس قبلك
يشء ،وأنت اآلخر فليس بعدك يشء ،وأنت الظاهر فليس فوقك يشء ،وأنت
الباطن فليس دونك يشء ،اقض عني الدين وأغنني من الفقر .اللهم أعط نفيس
تقواها ،وزكها وأنت خري من زكاها ،أنت وليها وموالها .اللهم إين أعوذ بك من
العجز والكسل ،وأعوذ بك من اجلبن واهلرم والبخل ،وأعوذ بك من عذاب القرب.
قوله « :اللهم رب النيب حممد  -عليه الصالة والسالم  -اغفر لي ذنيب ،وأذهب غيظ
قليب ... ،اقض عين الدين وأغنين من الفقر.» .
رواه مسلم برقم (.)7827
قوله « :اللهم أعط نفسي تقواها ،وزكها وأنت خري من زكاها ،أنت وليها وموالها.
اللهم إني أعوذ بك من العجز والكسل ،وأعوذ بك من اجلنب واهلرم والبخل ،وأعوذ بك من
عذاب القرب ».
رواه مسلم برقم ( ،)7800ويف " صحيح اجلامع " برقم ( ،)1287والنسائي ()1073
بلفظ « :اللهم إين أعوذ بك من العجز والكسل واجلبن والبخل واهلرم وعذاب القرب وفتنة
الدجال .اللهم ِ
آت نفيس تقواها وزكها أنت خري من زكاها أنت وليها وموالها ،اللهم إين
أعوذ بك من علم ال ينفع ومن قلب ال خيشع ومن نفس ال تشبع ومن دعوة ال ُيستجاب هلا».
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اللهم لك أسلمت ،وبك آمنت ،وعليك توكلت ،وإليك أنبت ،وبك خاصمت،
أعوذ بعزتك أن تضلني ال إله إال أنت ،أنت احلي الذي ال يموت واجلن واإلنس
يموتون .اللهم إين أعوذ بك من علم ال ينفع ،ومن قلب ال خيشع ،ومن نفس ال
تشبع ،ومن دعوة ال يستجاب هلا .اللهم جنبني منكرات األخالق واألعامل
واألهواء واألدواء .اللهم أهلمني رشدي وأعذين من رش نفيس .اللهم اكفني
بحاللك عن حرامك وأغنني بفضلك عمن سواك................................ .
قوله « :اللهم لك أسلمت ،وبك آمنت ،وعليك توكلت ،وإليك أنبت ،وبك خاصمت،
أعوذ بعزتك أن تضلين ال إله إال أنت ،أنت احلي الذي ال ميوت واجلن واإلنس ميوتون ».
رواه البخاري برقم ( ،)7383ومسلم برقم ( ،)7837ويف " صحيح اجلامع الصغري "
برقم (.)1343
قوله « :اللهم إني أعو ذ بك من علم ال ينفع ،ومن قلب ال خيشع ،ومن نفس ال تشبع،
ومن دعوة ال يستجاب هلا ».
احلديث يف " صحيح اجلامع الصغري " برقم ( )1237و( )1281و(.)1231
قوله « :اللهم جنبين منكرات األخالق واألعمال واألهواء واألدواء ».
احلديث يف " صحيح اجلامع الصغري " برقم ( ،)1238ويف " املشكاة " برقم (.)2071
قوله « :اللهم أهلمين رشدي وأعذني من شر نفسي ».
احلديث يف " صحيح أيب داود " برقم ( ،)1377و " سنن الرتمذي " برقم (.)3080
قوله « :اللهم ا كفين حباللك عن حرامك وأغنين بفضلك عمن سواك ».
احلديث يف " صحيح الرتغيب " برقم ( ،)1824و " السلسلة الصحيحة " برقم (.)277
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حرَامِ بِالْحَج يَوْمِ الْثامِنِ والْ ُ
الْفَصْلُ اْلعَا ِشرُ :يف حُكْمِ اإلِ ْ
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اللهم إين أسألك اهلدى والتقى والعفاف والغنى .اللهم إين أسألك اهلدى
والسداد .اللهم إين أسألك من اخلري كله عاجله وآجله ما علمت منه وما مل أعلم،
وأعوذ بك من الرش كله عاجله وآجله ما علمت منه وما مل أعلم ،وأسألك من خري
ما سألك منه عبدك ونبيك حممد  .وأعوذ بك من رش ما استعاذ منه عبدك
ونبيك حممد  .اللهم إين أسألك اجلنة وما قرب اليها من قول أو عمل وأعوذ
بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل ،وأسألك أن جتعل كل قضاء قضيته
يل خري ًا............................................................................... ،
قوله « :اللهم إني أسألك اهلدى والتقى والعفاف والغنى ».
رواه مسلم برقم ( ،)7802ويف " صحيح اجلامع الصغري " برقم (.)1271
قوله « :اللهم إني أسألك اهلدى والسداد ».
يف " صحيح اجلامع الصغري " برقم ( ،)7312ويف " املشكاة " برقم ( ،)2081ولفظه:
«يا عيل ِ
سل اهلل اهلدي والسداد وأذكر باهلدى هدايتك الطريق وبالسداد تسديدك السهم» .رواه
مسلم برقم (.)7803
قوله « :اللهم إني أسألك من اخلري كله عاجله وآجله ما علمت منه وما مل أعلم ،وأعوذ
بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمت منه وما مل أعلم ... ،وأسألك أن جتعل كل قضاء
قضيته لي خرياً ».
رواه ابن ماجه ،وأمحد ،وابن حبان ،ويف " السلسلة الصحيحة " برقم ( ،)1102ولفظه« :
اللهم إين أسألك من اخلري كُله عاجله وآجله ،ما علمت منه وما مل أعلم ،وأعوذ بك من الرش
لمت منه ومـا مل أعـلم ،اللهم إين أسـألك من خـري مـا سـألك عـبدك
كـله عـاجـله وآجـله ،مـا عـ ُ
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وال إله إال اهلل وحده ال رشيك له ،له امللك وله احلمد حيي ويميت بيده اخلري
وهو عىل كل يشء قدير .سبحان اهلل ،واحلمد هلل ،وال إله إال اهلل ،واهلل أكرب ،وال
حول وال قوة إال باهلل العيل العظيم ،اللهم صل عىل حممد وعىل آل حممد كام صليت
عىل إبراهيم وعىل آل إبراهيم إنك محيد جميد ،وبارك عىل حممد وعىل آل حممد كام
باركت عىل إبراهيم وعىل آل إبراهيم إنك محيد جميد ................................
ونبيك ،وأعوذ بك من رش ما عاذ به عبدك ونبيك ،اللهم إين أسألك اجلنة وما قرب إليها من
عمل ،وأعوذ بك من النار وما َقرب إليها من ٍ
ٍ
ٍ
ٍ
عمل ،وأسألك أن جتعل كل
قول أو
قول أو
َق ٍ
ضاء قضيته م  خري ًا».
قوله « :وال إله إال اهلل وحده ال شريك له ،له امللك وله احلمد حيي ومييت بيده اخلري
وهو على كل شيء قدير .سبحان اهلل ،واحلمد هلل ،وال إله إال اهلل ،واهلل أكرب ،وال حول وال
قوة إال باهلل العلي العظيم ».
عند البخاري عن عبادة بن الصامت ،ومسلم برقم ( ،)1177ويف " صحيح اجلامع "
برقم ( ،)173و " صحيح الرتمذي " ( ،)112/2و " صحيح اجلامع الصغري " برقم
( .)7117ولفظه« :من تعار من الليل فقال حني يستيقظ :ال إله إال اهلل وحد ُه ...سبحان اهلل
واحلمدُ هلل وال إله إال اهلل واهلل أكرب وال حول وال قوة إال باهلل ،ثم قال :اللهم اغفر م  أو دعا
أستجيب ل ُه قام فتوضأ ثم صىل قبلت صالت ُه» .ويف " املشكاة " برقم (.)1213
صل على حممد وعلى آل حممد كما صليت على إبراهيم وعلى آل
قوله « :اللهم ِّ
إبراهيم إنك محيد جميد ،وبارك على حممد وعلى آل حممد كما باركت على إبراهيم
وعلى آل إبراهيم إنك محيد جميد ».
يف " صحيح اجلامع " برقم ( ،)0017و " صحيح أيب داود " ( ،)837واإلرواء (.)324
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........................................................................................ .
ويف رواية« :كُل د ٍ
حمجوب حتى ُيصيل عىل النبي .)1(»
عاء
ٌ
ُ
وحط عنه هبا عرش
ويف رواية« :من صىل عيل صال ًة واحد ًة صىل اهلل عليه عرش صلوات َ
ٍ
سيئات ورفعه هبا عرش درجات»(.)2
يشء حتى تُصيل عىل
ويف رواية« :أن الدعاء موقوف بني السامء واألرض ال يصعدُ منه
ٌ
نبيك»(.)3
ذكرت عنده فلم يصل عيل»(.)4
ويف رواية« :البخيل من
ُ
ويف رواية« :من نيس الصالة عيل ُخطيء طريق اجلنة»(.)5
ولفظ الصالة يف صفة صالة النبي 

()6

قال :أخرجه أمحد وأبو يعيل بسند صحيح،

وراجع كتاب صفة صالة فقد ذكر عدة الروايات يف الصلوات عىل النبي .
ويف رواية« :إذا أراد أحدكم أن يسأل فليبدأ باملدحة والثناء عىل اهلل بام هو أهله ثم َل ُيصل
أجدر أن ينجح»( .)7وقال :موقوف يف حكم املرفوع عن ابن
عىل النبي  ثم ليسأل بعد فإنه
ُ
مسعود.

( )1سلسلة األحاديث الصحيحة ( ،)2431صحيح الرتغيب (.)1771
( )2صحيح الرتغيب (.)1717
( )3صحيح الرتغيب (.)1777
( )0صحيح الرتغيب (.)1783
( )1صحيح الرتغيب (.)1782
( )7ص177
( )7سلسلة األحاديث الصحيحة (.)3240
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[ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ ﯧ] ».
ويستحب يف هذا املوقف العظيم أن يكرر احلاج ما تقدم من األذكار واألدعية
وما كان يف معناها من الذكر والدعاء والصالة عىل النبي  ويلح يف الدعاء.
ويسأل ربه من خريي الدنيا واآلخرة .وكان النبي  إذا دعا كرر الدعاء ثالث ًا
فينبغي التأيس به يف ذلك  -عليه الصالة والسالم .-
قوله[ « :ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ ﯧ] ».
ً
حسنة ويف اآلخرة حسن ًة
عن أنس  قال :كان أكثر دعاء النبي « :ربنا آتنا يف الدنيا
وقنا عذاب النار»( .)1وعند مسلم « :وكان أنس إذا أراد أن يدعوا بدعوة دعا هبا ،فإذا أراد أن
ٍ
بدعاء دعا هبا فيه».
يدعو
ويف رواية« :كان إذا اجتهد ألحد يف الدعاء قال :جعل اهلل عليكم صالة قوم أبرار يقومون
ٍ
بأثمة والفجار»(.)2
الليل ويصومون النهار ليسوا
قوله « :ويستحب يف هذا املوقف العظيم أن يكرر احلاج ما تقدم من األذكار واألدعية
 ...وكان النيب  إذا دعا كرر الدعاء ثالثاً فينبغي التأسي به يف ذلك .» ...
يف رواية ابن مسعود  قال« :كان إذا دعا دعا ثالثاً وإذا سأل سأل ثالث ًا»(.)3
ٍ
بكلمة أعادها ثالث ًا حتى تُفهم عن ُه وكان إذا أتى عىل قوم فسلم
ويف رواية« :كان إذا تكلم
عليهم سلم عليهم ثالث ًا»(.)4
( )1رواه البخاري يف األدب املفرد ( ،)777ومسلم ( ،)7781صحيح الرتغيب (.)3717
( )2سلسلة األحاديث الصحيحة (.)1814
( )3رواه البخاري ( ،)0317 ،1413ومسلم ( ،)173/1ويف الصحيحة (.)3072
( )0رواه البخاري ( ،)720ويف الصحيحة ( ،)3073وصحيح اجلامع الصغري (..)0730
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ويكون املسلم يف هذا املوقف خمبت ًا لربه  -سبحانه  -متواضع ًا له خاضع ًا جلنابه
منك ر ًا بني يديه يرجو رمحته ومغفرته ،وخياف عذابه ومقته ،وحياسب نفسه وجيدد
توبة نصوح ًا؛ ألن هذا يوم عظيم ،وجممع كبري ،جيود اهلل فيه عىل عباده ،ويباهي هبم
مالئكته ،ويكثر فيه العتق من النار ،وما ُرئر َى الشيطان يف يوم هو فيه أدحر وال
أصغر وال أحقر منه يف يوم عرفة إال ما ُرئر َى يوم بدر وذلك ملا يرى من جود اهلل عىل
عباده وإحسانه إليهم وكثرة إعتاقه ومغفرته .ويف صحيح مسلم عن عائشة  -ريض
اهلل عنها  -أن النبي  قال« :ما من يوم أكثر من أن يعتق اهلل فيه عبد ًا من النار من
يوم عرفة ،وإنه ليدنوا ثم يباهي هبم املالئكة فيقول :ما أراد هؤالء؟».
قوله « :ويكون املسلم يف هذا املوقف خمبتاً لربه  -سبحانه  -متواضعاً له خاضعاً
جلنابه منكسراً بني يديه يرجو رمحته ومغفرته.» ... ،
احلديث يف خمترص مسلم برقم ( ،)703وصحيح اجلامع الصغري برقم ( ،)1737ويف
رواية« :أشهدوا مالئكتي أين قد غفرت هلم»(.)1
ويف رواية« :وقف النبي  بـ(عرفات) وقد كادت الشمس أن تؤوب فقال :يا بالل
أنصت م  الناس ،فقام بالل فقال :أنصتوا لرسول اهلل  ،فأنصت الناس فقال :معارش الناس
أتاين جربيل آنفاً فأقرأين من ريب السالم وقال إن اهلل عز وجل غفر ألهل عرفات وأهل املشعر
وضمن عنهم التبعات ،فقام عمر بن اخلطاب فقال :يا رسول اهلل هذا لنا خاصة؟ قال :هذا لكم
وملن أتى من بعدكم إىل يوم القيامة ،فقال عمر :كثر خري اهلل وطاب»(.)2

( )1صحيح الرتغيب (.)1110
( )2صحيح الرتغيب (.)1111
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فينبغي للمسلمني أن يروا اهلل من أنفسهم خري ًا وأن هيينوا عدوهم الشيطان
وحيزنوه بكثرة الذكر والدعاء ومالزمة التوبة واالستغفار من مجيع الذنوب
واخلطايا وال يزال احلجاج يف هذا املوقف مشتغلني بالذكر والدعاء والترضع إىل أن
تغرب الشمس ،فإذا غربت انرصفوا إىل مزدلفة بسكينة ووقار وأكثروا من التلبية
وأرسعوا يف املتسع؛ لفعل النبي ............................................... ، 
ويف رواية« :إن اهلل ُيباهي بأهل عرفات أهل السامء فيقول هلم :أنظروا إىل عباي جاؤوين
شعث ًا غُ رب ًا»(.)1
ً
حسنة أو
ويف رواية« :فإن له حني خيرج منه بيته أن راحلته ال ختطو خطوة إال كتب اهلل ل ُه هبا
حط عنه هبا خطيئة فإذا وقف بـ(عرفة) فإن اهلل عزوجل ينزل إىل سامء الدنيا فيقول :أنظروا إىل
عبادي ش ُعثاً غُ رب ًا أشهدوا أين قد غفرت هلم ذنوهبم وإن كانت عدد قطر السامء ورمل عالج
وإذا رمى اجلامر ال يدري أحدٌ مال ُه حتى يوافاه يوم القيامة وإذا حلق رأسه فل ُه بكل شعرة
ٍ
طواف بالبيت خرج من ذنوبه كيوم ولدته
سقطت من رأسه نور يوم القيامة ،وإذا قىض آخر
أم ُه»(.)2
قوله « :فينبغي للمسلمني أن يروا اهلل من أنفسهم خرياً وأن يهينوا عدوهم الشيطان
وحيزنوه بكثرة الذكر والدعاء ومالزمة التوبة واالستغفار .» ...

ٍ
يسري العنق فإذا
عن أسامة بن زيد « :أن رسول اهلل  حني أفاض من عرفات كان ُ

وجد فجو ًة نص»(.)3
( )1صحيح الرتغيب (.)1112
( )2صحيح الرتغيب (.)1111
( )3رواه البخاري ( ،)1777ومسلم (.)3430
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........................................................................................ .
ويف رواية جابر « :فلم يزل واقف ًا حتى غربت الشمس وذهبت الصفر ُة قلي ً
ال حتى غاب
القرِ وأردف أسامة خلفه ودفع رسول اهلل  وقد شنق للقصواء الزمام حتى إن رأسها
ُ
ليصيب مورك رجله ويقول بيده اليمنى( :أهيا الناس السكينة السكينة )...حتى أتى نزدلفة»(.)1
ويف رواية « :يا أهيا الناس عليكم بالسكينة فإن الرب ليس بإجياف اخليل واإلبل»(.)2
وعن ابن عباس ريض اهلل عنهام« :إنه دفع مع النبي  يوم عرفة فسمع النبي  وراءه
ِ
بسوطه إليهم وقال :أهيا الناس عليكم بالسكينة فإن
زجر ًا شديد ًا ورضب ًا وصوت ًا لإلبل فأشار
الرب ليس باإليضاع»( .)3أي اإلرساع.
قال ابن تيمية  :)4(vوجيتهد يف الذكر والدعاء هذه العشية فإنه ما رؤى ابليس يف يوم هو
فيه أصغر وال أحقر وال أغيظ وال أدحض من عشية عرفة ملا يرى من تنزيل الرمحة وجتاوز اهلل
سبحانه عن الذنوب والعظام إال ما رؤي يوم بدر ،فإنه رأى جربيل يزع املالئكة ويصح وقوف
احلائض وغري احلائض وجيوز الوقوف ماشي ًا وراكب ًا ،وأما األفضل فيختلف بإختالف
الناس ...وعرفة كلها موقف وال يقف ببطن عرفة ،وأما صعود اجلبل الذي هناك فليس من
السنة ويسمى جبل الرمحة ويقال ل ُه إالل عىل وزن هالل وكذلك القبة التي فوقه التي يقال هلا
قبة آدم ال يستحب دخوهلا وال الصالة فيها والطواف هبا من الكبائر ،وكذلك املساجد التي
عند اجلمرات ،أما الطواف هبا أو بالصخرة أو بحجرة النبي  وما كان غري البيت العتيق فهو
من أعظم البدع املحرمة.
( )1رواه مسلم (.)2301
( )2صحيح اجلامع (.)7880
( )3رواه البخاري (.)1771
( )0جمموع الفتاوى جـ  27ص.73
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وال جيوز االنرصاف قبل الغروب؛ ألن النبي  وقف حتى غربت الشمس
وقال« :خذوا عني مناسككم» .فإذا وصلوا إىل مزدلفة صلوا هبا املغرب ثالث
ركعات والعشاء ركعتني مجع ًا بأذان وإقامتني من حني وصوهلم إليه؛ لفعل النبي
 ،سواء وصلوا إىل مزدلفة يف وقت املغرب أو بعد دخول وقت العشاء ،وما
يفعله بعض العامة من التقاط حىص اجلامر من حني وصوله إىل مزدلفة قبل الصالة
واعتقاد كثري منهم أن ذلك مرشوع فهو غلط ال أصل له ،والنبي  مل يأمر أن
يلتقط له احلىص إال بعد انرصافه من املشعر إىل منى ومن أي موضع لقط احلىص؛
أجزأه ذلك ،وال يتعني التقاطه من مزدلفة بل جيوز التقاطه من منى............... ،
قوله « :وال جيوز االنصراف قبل الغروب؛ ألن النيب  وقف حتى غربت الشمس
وقال« :خذوا عين مناسككم» .» ...
عن أسامة بن زيد ريض اهلل عنهام« :أن النبي  حيث أفاض من عرفة مال إىل الشعب
فقلت يا رسول اهلل أتصيل؟ فقال :الصالة أمامك»(.)1
فقىض حاجت ُه فتوضأ،
ُ
ويف رواية« :فلام بلغ رسول اهلل  الش َعب األيرس دون املزدلفة أناخ فبال ثم جاء فصببت
ِ
ب حتى أتى املزدلفة فصىل ثم ردِف الفضل رسول
عليه الوضوء فتوضأ وضوء ًا خفيف ًا ...فرك َ
اهلل  غداة مج ٍع»( ،)2وكان ابن عمر ريض اهلل عنهام يفعل ذلك (.)3
وعن أسامة بن زيد « :رفع النبي  من عرفة  ...فجاء املزدلفة فتوضأ فأسبغ ثم
ٍ
إنسان بعري ُه يف منزله ثم أقيمت الصالة فصىل ومل
أقـيمت الـصالة ،فـصىل املـغرب ،ثم أنـاخ كل

( )1رواه البخاري (.)1777
( )3رواه البخاري (.)1778

( )2رواه البخاري (.)1773
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ُيصل بينهام»(.)1
عن عبدالرمحن بن يزيد يقول« :حج عبداهلل ( ابن مسعود) فأتينا املزدلفة حني األذان
العتمة أو قريباً من ذلك فأمر رج ً
ال فأذان وأقام ثم صىل املغرب وصىل بعدها ركعتني ثم دعا
بعشائه فتعشى ثم أمر ،أرى رجالً -فأذن وأقام – ثم صىل العشاء ركعتني فلام طلع الفجر قال:
إن النبي  كان ال يصيل هذه الساعة إال هذه الصالة يف هذا املكان من هذا اليوم ،قال عبداهلل:
مها صالتان ُحت ِ
والن عن وقتهام :صالة املغرب بعدما يأيت الناس املزدلفة ،والفجر حني يبزُغ
الفجر ،قال :رأيت النبي  يفعله»(.)2
عن ابن عمر ريض اهلل عنهام« :مجع رسول اهلل  بني املغرب والعشاء بجمع ليس بينهام
ٍ
ٍ
بأقامة
ركعات وصىل العشاء ركعتني»( .)3ويف رواية« :صالمها
سجدة وصىل املغرب ثالث
واحدةٍ» (.)4

ويف رواية ...« :بإ ٍ
قامة واحدة  ،...هكذا صىل بنا رسول اهلل  يف هذا املكان»(.)5
ويف رواية جابر « :حتى أتى املزدلفة فصىل هبا املغرب والعشاء بأذان واحد وإقامتني ومل
يسبح بينهام شيئ ًا»(.)6
قال النووي :)7(vاجلمع بني املغرب والعشاء يف وقت العشاء يف هذه الليلة يف املزدلفة
وهذا جممع عليه لكن اختلفوا يف حكمه فمذهبنا أنه عىل اإلستحباب فلو صالمها يف وقت
املغرب أو يف الطريق أوكل واحدة يف وقتها جاز وفاتته الفضيلة.
( )1رواه البخاري ( ،)1772ومسلم (.)3487
( )3رواه مسلم (.)3433

( )2رواه البخاري (.)1771
( )0رواه مسلم ( ،) 3142 ، 3141وأبو داود (.)1334
( )1رواه مسلم (.)3143

( )7رواه مسلم (.)2301

( )7رشح مسلم جـ  3ص.30
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قول ُه (وأقيمت الصالة )...ويف الرواية األخرى :إنه صالمها بإقامة واحدة ،وقد سبق يف
حديث جابر الطويل :بأذان واحد وإقامتني ،وهذه الرواية مقدمة عىل الروايتني األوليني ألن
مع جابر زيادة علم وزيادة الثقة مقبولة وألن جابر ًا اعتنى احلديث ونقل حجة النبي 
مستقصاة فهو أوىل باإلعتامد وهذا هو الصحيح من مذهبنا أنه يستحب األذان لألوىل منهام
ويقيم لكل واحدة إقامة ويتأول حديث إقامة واحدة :إن كل صالة هلا إقامة ،وال بد من هذا
ليجمع بينه وبني الرواية األوىل وبينه أيض ًا وبني رواية جابر ،وفيه دليل عىل استحباب املبادرة
بصاليت املغرب والعشاء أول قدومه املزدلفة وجيوز تأخريمها إىل قبيل طلوع الفجر ،وفيه أنه ال
يرض الفصل بني الصالتني املجموعتني إذا كان اجلمع يف وقت الثانية لقوله ثم أناخ ،وأما إذا
مجع بينهام يف وقت األوىل فال جيوز الفصل بينهام فإن فصل بطل اجلمع ومل تصح الصالة الثانية
إال يف وقتها األصيل.
وقال النووي  :)1( vإن السنة للدافع من عرفات أن يؤخر املغرب إىل وقت العشاء
ويكون هذا التأخري بنية اجلمع ثم جيمع بينهام يف املزدلفة ولكن مذهب أيب حنيفة وطائفة أنه
جيمع بسبب النسك ،وجيوز ألهل مكة واملزدلفة ومنى وغريهم والصحيح عند أصحابنا أنه
مجع بسبب السفر فال جيوز إال ملسافر سفر ًا يبلغ به مسافة القص(.)2

( )1يف رشح حديث جابر  جـ 8ص.017
( )2قال ابن تيمية  vيف جمموع الفتاوى جـ 27ص( :32وهذا ليس بحق فإنه لو كان مجعه ألجل السفر جلمع قبل هذا اليوم
وبعده وقد أقام بمنى أيام الترشيق ومل جيمع فيها ،السيام ومل ينقل عنه أنه مجع يف السفر وهو نازل إال مرة واحدة وأنام كان جيمع
يف السفر إذا جد به السري وإنام مجع لنحو الوقوف ألجل أال يفصل بني الوقوف بصالة وال غريها ...فاجلمع ليس من خصائص
السفر).
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لو مجع بينهام يف وقت املغرب أو أرض عرفات أو يف الطريق أو يف أي موضع آخر وصىل
كل واحدة يف وقتها جاز مجيع ذلك لكنه خالف األفضل ،وهذا مذهبنا ،وبه قال مجاعات من
الصحابة والتابعني ،وقاله األوزاعي وأبو يوسف وأشهب وفقهاء أصحاب احلديث ،وقال أبو
حنيفة والكوفيني :يشرتط أن يصليهام باملزدلفة وال جيوز قبلها ،وقال مالك :ال جيوز إال لعذر،
وقوله (مل يسبح بينهام) مل يصل نافلة تسمى سبحة إلشتامهلا عىل التسبيح ففيه املواالة بني
الصالتني املجموعتني ،وال خالف يف هذا ولكن هل ورشط أم ال؟ والصحيح عندنا أنه ليس
برشط بل هو سنة مستحبة أما إذا مجع بينهام يف وقت األوىل فاملواالة رشط بال خالف.
قال احلافظ  :)1(vقوله (بجمع) أي املزدلفة سميت مجع ًا ألن آدم اجتمع فيها مع حواء
وازدلف إليها ،أي :دنا منها.
وروى عن قتادة أهنا سميت مجع ًا ألهنا جيمع فيها بني الصالتني ،وقيل ألهنم جيتمعون فيها
وسميت املزدلفة ،أما اإلجتامع الناس هبا أو إلقرتاهبم إىل منى أو اإلزدالف الناس منها مجيع ًا أو
للنزول هبا يف كل زلفة من الليل أو إلهنا منزلة وقربة إىل اهلل أو اإلزدالف آدم إىل حواء منها.
ونقل ابن املنذر اإلمجاع عىل ترك التطوع بني الصالتني يف املزدلفة ،ومن تنفل بينهام مل
سصح أنه مجع بينهام ويعكر عىل نقل اإلتفاق فعل ابن مسعود.
قال األلباين  :)2(vفإذا وصلها أذن وأقام وصىل املغرب ثالث ًا ثم أقام وصىل العشاء قرص ًا
ومجع بينهام ،وإن فصل بينهام احلاجة مل يرضه ذلك وال يصيل بينهام وال بعد العشاء شيئ ًا.

( )1فتح الباري جـ 3ص.777
( )2مناسك احلج والعمرة ص.34
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وقال  :)1(vهذا هو الصحيح مما يف بعض املذاهب أنه يقيم إقامة واحدة خالف السنة
وإن ورد ذلك يف بعض الطرق فإنه شاذ كام أن األذان مل يرد أص ً
ال يف بعض األحاديث ،أنظر
(نصب الراية (.))73/3
قال ابن تيمية  :)2(vفيؤخر املغرب إىل أن يصليها مع العشاء بمزدلفة وال يزاحم الناس،
فإذا وصل إىل املزدلفة صىل املغرب قبل تربيك اجلامل إن أمكن ثم إذا بركوها صلوا العشاء وإن
أخر العشاء مل يرض ذلك ويبيت بمزدلفة ومزدلفة كلها يقال هلا :املشعر احلرام وهي ما بني
ومأزمي عرفة إىل بطن عرنة.
قال العثيمني  :)3(vبطن عرنة من عرفة ولكن مع ذلك ال جيوز الوقوف فيه ولو وقف يف
الوادي ودفع منه فحج ُه غري صحيح ألن هذا ليس من عرفة رشع ًا وإن كان منها تأرخيي ًا،
ويسن أن جيمع بني الظهر والعرص ،وأنه لو مل جيمع بينهام فال حرج ومها صحيحتان ،وملاذا
كانت السنة اجلمع مع أن الناس نازلون واملسافر النازل ال َيسن له اجلمع؟ اجلواب :الجتامع
الناس واجتامعهم عىل العبادة ل ُه شأن كبري يف الرشيعة واجلمع ألجل حتصيل اجلامعة مرشوع
كام يرشع يف أيام املطر املؤذي(.)4
ولو قال قائل :األفضل أن يقف راكب ًا إال إذا كان وقوفه عىل األرض أخشع ل ُه وأحرض
لقلبه لكان أوىل وهذا ال ينايف القواعد الرشعية ألن من القواعد ما قررناه (إن مراعاة الكامل
الذايت للعبادة أوىل باملراعاة من الكامل يف املكان) ،وعليه فنقول إن كان األخشع لك واألحرض
( )1حجة النبي  ص.71
( )2جمموع الفتاوى جـ 27ص.70
( )3الرشح املمتع جـ 7ص.323
( )0وكذلك بمثل هذا رد عليهم ابن تيمية جمموع الفتاوى جـ 20ص.13
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لقلبك أن تقف يف السيارة فافعل وإال فعىل األرض وتستقبل القبلة حتى ولو كان اجلبل خلف
ظهرك ألن الكعبة أفضل من اجلبل وعند العامة تستقبل اجلبل ولكن هذا ناتج عن اجلهل وعىل
طلبة العلم أن يبينوا للناس ،أما من صعد اجلبل تعبد ًا فصعوده ممنوع ألنه يكون بدعة فكل
بدعة ضاللة ،وأما من صعده إرشاد ًا للجهال فصعوده مرشوع.
وإذا حلق اإلنسان امللل فال حرج أن يسرتيح إما بنوم أو بقراءة القرآن أو بمذاكرة مع
إخوانه أو بمدارسة القرآن ،لكن ينبغي أن يغتنم آخر النهار بالدعاء ويتفرغ ل ُه تفرغ ًا كام ً
ال.
واألفضل أن كل إنسان يدعو لنفسه ،ولكن لو جاءك إنسان وقال :أدع اهلل لنا ورأيت منه
التشوق إىل أن تدعو له وهو يؤمن فإنه ال بأس يف هذا احلال أن تدعوا له تطيب ًا لقلبه وربام
يكون يف ذلك خشوع أيض ًا والدليل أنه مل يرد منع.
ثم يدفع بعد الغروب إىل مزدلفة وجيمع هبا بني العشائني ،ولو صىل املغرب والعشاء يف
الطريق فام احلكم؟
اجلواب :ذهب ابن حزم إىل أنه لو صىل يف الطريق مل جيزئه ألن النبي  قال ألسامة
«الصالة أمامك» ،وذهب اجلمهور :إىل أنه لو صىل يف الطريق ألجزأه لعموم قول النبي 
«جعلت م  األرض مسجد ًا وطهور ًا» ،وأما قوله  ألسامة «الصالة أمامك» ألنه لو وقف
ليصيل وقف الناس ولو أوقفهم يف هذا املكان وهو مرشئبون إىل أن يصلوا إىل مزدلفة لكان يف
ذلك مشقة عليهم ،وربام جيب أن يصيل يف الطريق وذلك إذا أخشى خروج وقت صالة العشاء
بمنتصف الليل فإنه جيب أن يصيل يف الطريق ،واختلف العلامء يف حكم املبيت يف مزدلفة فقال
بعض العلامء :سنة ،وقال بعضهم :واجب جيرب بدم ،وقال البعض :ركن كالوقوف بعرفة ألن
اهلل تعـاىل يـقـول[ :ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄﮅ ]
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[البقرة  ،]138 :والنبي  سواها بعرفة حينام قال« :وقفت هاهنا ومجع كلها موقف».
ولكن القول الوسط أحسن األقوال أنه :واجب جيرب بدم.
قال الشنقيطي  :)1(vفقد اختلف العلامء يف حكمه إىل ثالثة مذاهب:
 -1أن املبيت بمزدلفة واجب جيرب بدم.
 -2أنه ركن ال يتم احلج بدونه.
 -3أنه سنة وليس بواجب.
والقول :بأنه واجب جيرب بدم وهو قول أكثر أهل العلم منهم :مالك وأمحد وأبو حنيفة
والشافعي يف املشهور عنه وعطاء والزهري وقتادة والثوري وإسحاق وأبو ثور.
قال النووي  vيف رشح املهذب :قد ذكرنا أن املشهور من مذهبنا :أنه ليس بركن فلو
تركه صح حجه ،قال القايض أبو الطيب وأصحابنا :وهبذا قال مجاهري العلامء من السلف
واخللف.
وممن قال :أنه ركن ال يصح احلج إال به مخسة من أئمة التابيعني وبعض الشافعية واخلمسة
املذكورون :علقمة واألسود والنخعي واحلسن البرصي ،قال مقيد ُه :قد قدمنا أن اإلستدالل
بحديث عبدالرمحن بن يعمر الدييل (أن من أدرك عرفة ولو يف آخر جزء من ليلة النحر قبل
الصبح أنه تم حجه وقىض تفثه)( )2عىل عدم ركنية املبيت بمزدلفة صحيح وأن داللته عىل ذلك
داللة إشـارة كام هو معروف يف األصـول ،وال شـك أنه يـنبغي للحـاج أن حيـرص عىل أن يفعل

( )1أضواء البيان جـ 1ص.184
( )2قال األلباين يف تعليقه عىل الروضة الندية جـ 2ص :143أن احلديث (أي هذا) ليس دليالً عىل ذلك بدليل ذكر الصالة فيه فإن
هذا ليس ركن ًا اتفاق ًا.
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كفعل النبي  فيبيت بمزدلفة .والعلم عند اهلل تعاىل.
فروع تتعلق هبذه املسألة:
الفرع األول :وقد قدمنا أن املزدلفة كلها موقف فحيث وقف منها أجزأه ،وهذا ال خالف
فيه بني العلامء.
الفرع الثاين :اعلم أنه ينبغي التعجيل بصالة الصبح يوم النحر بمزدلفة يف أول وقتها.
الفرع الثالث :ا علم أن العلامء اختلفوا يف القدر الذي يكفي يف النزول باملزدلفة ،فذهب
مالك وأصحابه إىل أن النزول بمزدلفة بقدر ما يصيل املغرب والعشاء ويتعشى يكفيه يف نزول
مزدلفة ولو أفاض منها قبل نصف الليل ،واألظهر عندي يف هذه املسألة هو أنه ينبغي أن يبيت
إىل الصبح ألنه ال دليل مقنع ًا جيب الرجوع إليه من حدد بالنصف األخري وال مع من اكتفى
بالنزول.
الفرع الرابع :أنه ال بأس بتقديم الضعفة إىل منى قبل طلوع الفجر.
وقال الشوكاين  :)1(vواحلاصل أن األدلة قد دلت عىل وجوب املبيت بمزدلفة ،وعىل
مجع العشاءين هبا وعىل صالة الفجر فيها ،وعىل الدفع منها قبل رشوق الشمس فهذه واجبات
احلج وفرائض من فرائضه ،السيام صالة الفجر بمزدلفة لقوله  يف حديث عروة بن
ال أو هناراً
مرضس« :من شهد صالتنا هذه ووقف معنا حتى ندفع وقد وقف قبل ذلك بعرفة لي ً
فقد تم حج ُه وقىض تفثه» ،فإن هذه العبارة تفيد أنه ال يتم حج من مل يصل الفجر باملزدلفة.
وقال  :)2(vوقد ذهب مجاعة من أهل العلم منهم جماهد وقتادة والزهري والثوري إىل أن

( )1سيل اجلرار جـ 2ص.178
( )2نيل األوطار جـ 3ص.017
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يع ُن ُسك ًا وعليه دم وهو قول أيب حنيفة وأمحد واسحاق وأيب ثور.
من مل يقف باملشعر فقد َض َ
وقال الشيخ ابن باز  :)1(vاملبيت بمزدلفة واجب عىل الصحيح ،وقال بعضهم أنه ركن،
وقال بعضهم أنه مستحب ،والصواب من أقوال أهل العلم أنه واجب ،ومن تركه فعليه دم،
والسنة أن ال ينرصف منها إال بعد صالة الفجر وبعد األسفار يصيل فيها الفجر وجيوز للضعفة
سن رفع
من النساء والرجال والشيوخ اإلنرصاف من مزدلفة يف النصف األخري من الليل ،و ُي ُ
اليدين مع الدعاء يف مزدلفة مستقب ً
ال القبلة كام فعل يف عرفة ومزدلفة كلها موقف.
وقال ابن تيمية  :)2(vوال يزال يلبي يف ذهابه من مشعر إىل مشعر مثل ذهابه إىل عرفات
وذهابه من عرفات إىل املزدلفة حتى يرمي مجرة العقبة فإذا رشع يف الرمي قطع التلبية فإنه
حينئذ يرشع يف التحلل.
قال ابن رشد  :)3(vفقال األوزاعي ومجاعة من التابعني :هو من فروض احلج ومن فاته
كان عليه حج قابل واهلدي ،وفقهاء األمصار يرون أنه ليس من فروض احلج وأن من فاته
الوقوف باملزدلفة واملبيت هبا فعليه دم ،وقال الشافعي  :vإن دفع منها إىل بعد نصف الليل
األول ومل يصل هبا فعليه دم ،وعمدة اجلمهور ما صح عنه أنه  قدم ضعفة أهله.

( )1فتاوى تتعلق بأحكام احلج والعمرة ص.118
( )2جمموع الفتاوى جـ 27ص.70
( )3بداية املجتهد جـ 1ص.724
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مَنْ أَدْرَكَ اإلِمَامَ بِجَمْعٍ فَقَدْ أَدْرَكَ الْحَجَّ
عن عبدالرمحن بن يعمر« :أن ناس ًا من أهل ٍ
نجد أتوا رسول اهلل  وهو بعرفة فسالوه
فأمر منادي ًا فنادى :احلج عرفة ،من جاء ليلة مجع قبل طلوع الفجر فقد أدرك احلج ،أيام منى
ثالثة ،فمن تعجل يف يومني فال إثم عليه ،ومن تأخر فال إثم عليه»( .)1ولفظه« :احلج يوم عرفة
من جاء قبل صالة الصبح من ليلة مجع فتمم حجه أيام منى ثالثة ،فمن تعجل يف يومني فال إثم
عليه ومن تأخر فال إثم عليه.
ويف رواية عروة بن مرضس الطائي« :أتيت رسول اهلل  باملزدلفة حني خرج عىل الصالة
أكللت راحلتي وأتعبت نفيس واهلل ما تركت من
فقلت :يا رسول اهلل إين جئت من جبل طيء
ُ
حبل إال وقفت عليه ،فهل م  من حج؟ فقال رسول اهلل  :من شهد صالتنا هذه ووقف معنا
حتى ندفع وقد وقف قبل ذلك بعرفة لي ً
ال أو هنار ًا فقد تم حجه وقىض تفثه»(.)2
أكللت) :أعييت دابتي.
(
ُ
(حبل) :وهو ما طال من الرمل وهو ما اجتمع فاستطال وارتفع.
(اجلبل رميل) وطيء :مها جبل سلمى وجبل أجا.
وروي أن هبار بن األسود جاء يوم النحر و عمر بن اخلطاب ينحر هديه فقال« :يا أمري
املؤمنني أخطأنا العدة كنا نرى أن هذا اليوم يوم عرفة ،فقال عمر :إذهب إىل مكة فطف أنت
ومن معك وانـحروا هدي ًا إن كـان معكم ،ثم احلقوا أو ُاقـرصوا وارجـعوا ،فإذا كـان عـام قـابل
( )1رواه الرتمذي ( ،)883ويف صحيح الرتمذي ( ،)741وصحيح أيب داود ( ،)1717وصحيح ابن ماجه ( ،)2001وصحيح
النسائي ( ،)2822ويف اإلرواء برقم ()1470
( )2اإلرواء برقم (.)1477
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فحجوا وأهدوا ،فمن مل جيد فصيام ثالثة أيام يف احلج وسبعة إذا رجع»(.)1
قال الشوكاين  :)2(vقوله (لي ً
ال أو هنار ًا) :متسك هبذا أمحد بن حنبل ،فقال :وقت
الوقوف ال خيتص بام بعد الزوال ،بل وقته ما بني طلوع الفجر يوم عرفة وطلوعه يوم العيد ألن
لفظ (الليل والنهار) مطلقان ،وأجاب اجلمهور عن احلديث بأن املراد بالنهار ما بعد الزوال
بدليل أنه  واخلفاء الراشدين بعده مل يقفوا إال بعد الزوال ومل ينقل عن أحد أنه وقف قبله،
فكأهنم جعلوا هذا الفعل مقيد ًا لذلك املطلق وال خيفى ما فيه ،وقوله (وقىض تفثه) :قيل :املراد
به أنه أتى بام عليه من املناسك والتفث ما يصنعه املحرم عند حله من تقصري الشعر.
قوله (احلج عرفة) :أي احلج الصحيح حج من أدرك يوم عرفة ،قال الرتمذي :قال سفيان
الثوري :والعمل عىل حديث عبدالرمحن بن يعمر عند أهل العلم من أصحاب النبي 
وغريهم :أن من مل يقف بعرفات قبل الفجر فقد فاته احلج وال جيزئ عنه إن جاء بعد طلوع
الفجر وجيعلها عمرة وعليه احلج من قابل ،وهو قول الشافعي وأمحد وغريمها.
قوله (من جاء ليلة اجلمع) ليلة املبيت باملزدلفة وظاهره :أنه يكفي الوقوف يف جزء من
أرض عرفه ،ولو يف حلظه لطيفة يف هذا الوقت ،وبه قال اجلمهور وحكى النووي قوالً :أنه ال
يكفي الوقوف لي ً
ال ،ومن اقترص عليه فقد فاته احلج ،واألحاديث الصحيحة ترده قوله (ثالثة
أيام) وهي األيا م املعدودات وأيام الترشيق وأيام رمي اجلامر ،وهي الثالثة التي بعد يوم النحر
وليس يوم النحر منها المجاع الناس عىل أنه ال جيوز النفر يوم ثاين النحر ،ولو كان يوم النحر
من الثالث جلاز أن ينفر ،من شاء يف ثانية (فمن تعجل يف يومني) من أيـام الـترشيق فنفر يف يوم

( )1اإلرواء برقم ( ،)1478قال األلباين :وهذا سند صحيح.
( )2نيل األوطار جـ  3ص.011
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........................................................................................ .
الثاين منها فال إثم عليه يف تعجيله ،ومن تأخر عن النفر يف اليوم الثاين من أيام الترشيق إىل
اليوم الثالث يف تاخريه ،وإن املراد :من عمل بالرخصة وتعجل فال إثم عليه يف العمل
بالرخصة ومن ترك الرخصة وتأخر فال إثم عليه يف ترك الرخصة وذهب بعضهم إىل أن املراد
وضع اإلثم من املتعجل دون املتأخر ولكن ذكررا مع ًا واملراد أحدمها.
قال ابن رشد  :)1(vوأمجعوا عىل أن من وقف بـ(عرفة) قبل الزوال وأفاض منها قبل
الزوال أنه ال يعتد بوقوفه ذلك ،وأنه إن مل يرجع فيقف بعد الزوال أو يقف من ليلته تلك قبل
طلوع الفجر فقد فاته احلج.
واختلفوا فيمن وقف بعرفة بعد الزوال ثم دفع منها قبل غروب الشمس ،فقال مالك عليه
احلج من قابل إال أن يرجع قبل الفجر ،وباجلملة فرشط صحة الوقوف عنده هو أن يقف لي ً
ال.
وقال مجهور العلامء :من وقف بـ (عرفة) بعد الزوال فحجه تام وإن دفع قبل الغروب أال
أهنم ا ختلفوا يف جوب الدم عليه وعمدة اجلمهور حديث عروة بن مرضس .وأمجعوا عىل أن
املراد بقوله (هنار ًا) أنه بعد الزوال ،ومن اشرتط الليل احتج بوقوفه بـ(عرفة)  حني غربت
الشمس.
لكن اجلمهور أن يقولوا :أن وقوفه بـ(عرفة) إىل املغيب قد نبأ حديث عروة بن مرضس أنه
عىل جهة األفضل إذ كان خمري ًا بني ذلك.
قال الشنقيطي  :)2(vأمجعوا عىل أن الوقوف ينتهي وقته بطلوع الفجر يوم النحر وهو مل
يأت عرفة فقد فـاته احلج إمجاع ًا ،ومن مجع يف وقـوف عرفة بني الليل والنهـار وكان جزء النهار

( )1بداية املجتهد جـ 1ص.718
( )2أضواء البيان جـ 1ص.172
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الذي وقف فيه من بعد الزوال فوقوفه تام ،ومن اقترص عىل جزء من الليل دون النهار صح
حجه ولزمه دم عند املالكية خالف ًا جلامهري أهل العلم القائلني :بأنه ال دم عليه.
واحلاصل :إن الوقوف بعرفة ركن من أركان احلج إمجاع ًا ،وأن من مجع بني الليل والنهار
من بعد الزوال فوقوف تام إمجاع ًا ،وأن من اقترص عىل الليل دون النهار فوقوفه تام وال دم
عليه عند اجلمهور خالف ًا للاملكية ،وعند اجلمهور حجه صحيح ،منهم الشافعي وأبو حنيفة
وعطاء والثوري وأبوثور وهو الصحيح من مذهب أمحد.
وقال مقيد ُه :أما من اقترص يف وقوفه عىل الليل دون النهار أو النهار بعد الزوال دون الليل
فأظهر األقوال فيه دلي ً
ال عدم لزوم الدم.
واعلم أنه ال خالف بني أهل العلم يف صحة الوقوف دون الطهارة فيصح وقوف اجلنب
واحلائض.
قال العثيمني  :)1(vولو وقف قبل الغروب بلحظة ثم دفع بعد الغروب فحجه صحيح،
وإن وقف هنار ًا ثم قبل الغروب نظرت فإن عاد إليها قبل الغروب صح حجه وإن غابت
الشمس قبل أن يعود صح حجه وعليه دم ،ألن ترك الواجب وهو الوقوف بعرفة إىل الغروب،
إذا عاد بعد الغروب فقد عاد يف وقت الوقوف إنه ال يشء عليه كام لو عاد قبل الغروب ،ومن
وقف لي ً
ال بأن مل يأت إىل عرفة إال بعد غروب الشمس فإنه جيزئه لعموم قول النبي « :وقد
وقف قبل ذلك بعرفة لي ً
ال أو هنار ًا تم حجه وقىض تفثه».

( )1الرشح املمتع جـ 7ص.333
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والسنة :التقاط سبع يف هذا اليوم يرمي هبا مجرة العقبة؛ اقتداء بالنبي  أما يف
األيام الثالثة فيلتقط من منى كل يوم إحدى وعرشين حصاة يرمي به اجلامر
الثالث.
قوله « :والسنة :التقاط سبع يف هذا اليوم يرمي بها مجرة العقبة؛ اقتداء بالنيب 
أما يف األيام الثالثة فيلتقط من منى كل يوم إحدى وعشرين حصاة يرمي به اجلمار
الثالث ».
ويف رواية جابر  قال :قال رسول اهلل « :اإلستجامر تو ورمي اجلامر تَو والسعي بني
الصفا واملروة تو»(.)1
وقال النووي  :)2(vالتَو :بفتح التاء وتشديد الواو وهو الوتر.
ويف رواية أخرى عن عبدالرمحن بن يزيد قال« :رمى عبداهلل مسعود مجرة العقبة من بطن
الوادي بسبع حصيات»(.)3
وقال الشيخ العثيمني  :)4(vوالصحيح أنه ال يأخذ السبعني وال تسع ًا وأربعني وإنام
يأخذ احلىص كل يوم يف يومه من طريقه وهو ذاهب إىل اجلمرة ألن اليشء الذي ليس عليه دليل
يكون عدم فعله السيام يف العبادة هو الدليل.
وكلمة مجرة العقبة :قال احلافظ  :)5(vمجرة العقبة هي اجلمرة الكربى وليست من منى
بل هي حد من جهة مكة ،وهي التي بـايع النبي  األنصـار عندها عىل اهلجرة ،واجلمرة إسم
( )1رواه مسلم (.)3134
( )2رشح املسلم جـ 3ص.13
( )3رواه البخاري ( ،)1707ومسلم (.)318
( )0الرشح املمتع جـ 3ص.307
( )1فتح الباري جـ 3ص.701
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وال يستحب غسل احلىص بل يرمي به من غري غسيل؛ ألن ذلك مل ينقل عن
النبي  وأصحابه................................................................. ،
املجتمع احلىص سميت بذلك الجتامع الناس هبا ،وقيل :أن العرب تسمى احلىص الصغار مجار ًا
فسميت تسمية اليشء بالزمة.
قال الشنقيطي  :)1(vفاشتاق اجلمرة من التجمر بمعنى :التجمع الجتامع احلجيج عندها
يرموهنا ،وقيل ألن احلىص يتجمع فيها وقيل :إشتقاق اجلمرة من أمجر إذا أرسع ألن الناس
يأتون م رعني لرميها ،وأظهرها القول األول والثاين .والعلم عند اهلل تعاىل.
وقال الشيخ العثيمني  :)2(vوكانت اجل مرة وقد أدركتها يف ظهر جبل الصقة به لكنه
جبل ليس بالرفيع يف عقبه ،وهلذا تسمى مجرة العقبة يصعد الناس إليها وكان حتتها ٍ
واد يميش.
وقال النووي  :)3(vوقال بعض أصحابنا :يأخذ منها حىص مجار أيام الترشيق أيض ًا وهي
ثالث وستون حصاة ،وقال بعضهم :أن يأخذ حىص مجار أيام الترشيق من غري املزدلفة
وكالمها قد ُن رقل عن الشافعي رمحه اهلل تعاىل ،لكن اجلمهور عىل هذا.
قوله « :وال يستحب غسل احلصى بل يرمي به من غري غسيل؛ ألن ذلك مل ينقل عن
النيب  وأصحابه ».
قال الشيخ العثيمني  :)4(vقال بعض العلامء :أنه يغسله تطهري ًا ل ُه إن كانت قد أصابته
نجاسة أو تنظيف ًا ل ُه إن مل تكن أصابته نجاسة ،والصحيح :أن غسله بدعة ،ألن النبي  مل
يغسل ُه.
( )1أضواء البيان جـ 1ص.140
( )2الرشح املمتع جـ  3ص.314
( )3اإليضاح ص.207
( )0الرشح املمتع جـ 3ص .301
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وال يرمى بحىص قد رمي به........................................................ ،
وأعده األلباين  vمن البدع الرمي وقال :من بدع الرمي :غسل احلصيات قبل الرمي(.)1
قال النووي  :)2(vقال الشافعي رمحه اهلل تعاىل :وال إكر ُه غسل حىص اجلامر بل مل أزل
أعمله وأحبه.
قوله « :وال يرمى حبصى قد رمي به ».
قال النووي  :)3(vو ُيكره من اجلمرات التي رماها هو أو غريه ألنه روي عن ابن عباس
لسد ما بني اجلبلني»،
ريض اهلل عنهام قال« :ما ُتقبل منها رفع وما مل ُيت ََق ْبل ُت ررك ،ولوال ذلك َ
بعض أصحابنا فكره أخذها من مجيع منى النتشار ما ُرمي فيها ومل ُيت ََقبل ،ولو رمى بركل
وزاد ُ
ما كرهناه له جاز.
قال ابن حزم  :)4(vورمي اجلامر بحىص قد رمي به قبل ذلك جائز ،أما رميها بحىص قد
رمي به ،فألنه مل ينه عن ذلك قرآن ،وال سنة وهو قول أيب حنيفة وأصحابه.
فإن قيل :قد روي عن ابن عباس أن حىص اجلامر ما تقبل منه رفع وما مل يتقبل منه ترك ولو
ال ذلك لكان هضابا تسد الطريق؟
قلنا :نعم ،فكان ماذا؟
وإن مل يتقبل رمي هذه احلىص من عمرو فيستقبل من زيد ،وقد يتصدق املرء بصدقة فال
يقبلها اهلل تعاىل من ُه ثم يملك تلك العني آخر فيتصدق هبا فتقبل منه.
وقال ابن تيمية  :)5(vلكن ال يرمي بحىص قد رمى به.
( )1مناسك احلج والعمرة ص.10
( )2اإليضاح ص .208
( )0املحىل جـ 1ص.133
( )1جمموع الفتاوى جـ 27ص .77

( )3اإليضاح ص .208
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وقال العثيمني  : )1(vقوله أي ال ترم بحصاة رمي هبا وعللوا بام ييل:
 .1أن املاء املستعمل يف الطهارة الواجبة ال يرفع احلدث وهذه حصاة مستعملة يف عباده
واجبة فال جيوز أن يرمي هبا ثانية ،كام ال جيوز أن تتوضأ باملاء املستعمل.
 .2أن العبد إذا اعتق يف كفارة مل جيزئ اعتاقه مرة أخرى .وكال التعليلني عليل:
أما األول :فإنه قياس خمتلف في ه عىل خمتلف فيه ألن بعض العلامء قال :أن احلصاة املرمي
هبا جمزئة ،وهذا مذهب الشافعي  ،vوالقياس البد أن يتفق الطرفان عىل حكم األصل.
ٍ
وحينئذ إذا بطل
أما إذا قال :أنا ال أسلم أن املاء املستعمل ال يرفع احلدث بل يرفع احلدث
األصل املقيس عليه بطل املقيس.
وأما الرقبة :أن العبد إذا اعتق صار حر ًا ولو قدر أن هذا العبد ذهب إىل الكفار ثم حاربنا
ثم سبيناه مرة ثانية عاد رقيق ًا وجاز أن يعتق يف الكفارة.
إذ ًا القول الراجح :أ ن احلصاة املرمي هبا جمزئة ،وهذا مع كونه هو الصحيح أرفق بالناس
ألنه أحيان ًا تسقط منك احلصاة وأنت عند احلوض وتتحرج أن تأخذ مما حتت قدمك فإذا قلنا
بالقول الراجح أمكن اإلنسان أن يأخذ من حتت قدمه ويرمي هبا.
قال الشنقيطي  :)2(vواألقرب أنه ال يلزم غسل احلىص لعدم الدليل عىل ذلك ،وأنه لو
رمى بحصاة نجسة أجزأ ُه ذلك لصدق إسم الرمي عليه ،وعدم نص عىل إشرتاط طهارة
احلىص مع كراهة ذلك عند بعض أهل العلم.
وقول بعضهم :بعدم األجزاء واألقرب أنه لو رمى بحصاة قد رمى هبا أهنا جتزئه ،لصدق
إسم الرمي عليهـا ،وعدم الـنص عىل منع ذلك ،وال عىل عدم أجزائه ولكن األحوط يف اجلميع
( )1الرشح املمتع جـ 3ص.303

( )2أضواء البيان جـ 1ص.243

خرُوجُ إىل مٌنَى
حرَامِ بِالْحَج يَوْمِ الْثامِنِ والْ ُ
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ويبيت احلاج يف هذه الليلة بمزدلفة ،وجيوز للضعفاء من النساء والصبيان ونحوهم
أن يدفعوا إىل منى آخر الليل .حلديث عائشة وأم سلمة وغريمها.................. .
اخلروج من اخلالف.
قوله « :ويبيت احلاج يف هذه الليلة مبزدلفة ،وجيوز للضعفاء من النساء والصبيان
وحنوهم أن يدفعوا إىل منى آخر الليل .حلديث عائشة وأم سلمة وغريهما ».
ويف رواية جابر بن عبداهلل ريض اهلل عنهام« :حتى أتى املزدلفة فصىل هبا املغرب والعشاء
ٍ
ٍ
واحد وإقامتني ومل ُيسبح بينهام شيئ ًا ثم اضطجع رسول اهلل  حتى طلع الفجر وصىل
بأذان
ٍ
ٍ
وإقامة»(.)1
بأذان
الفجر حني تبني له الصبح
عن عائشة  dقالت« :أسـتأذنت سودة النبي  ليلة مجع وكانت ثقيلة ثبطة فأذن
()2
فأذن هلا فخرجت قبل دفعه وحبسنا حتى أصبحنا فدفعنا بدفعة» .ويف رواية
هلا»  .ولفظهَ « :
بمنى فأرمي
كنت
ُ
عنها« :ودِ ْد ُت أين ُ
أستأذنت رسول اهلل  كام أستأذنت ُه سودة فأصيل الصبح ً

الناس»( .)3ويف رواية عن القاسم « :وكانت عائشة ال ت ُ
ُفيض إال مع
اجلمرة قبل أن يأيت
ُ
اإلمام»( ،)4ويف رواية قوهلا« :فأكون أدفع بإذنه أحب إم  من مفروحٍ به»(.)5
قال احلافظ  :)6( vوقوهلا (مفروح) أي :ما يفرح به من كل يشء.

ويف روايـة عن سـامل« :وكـان عبداهلل بن عمر ريض اهلل عنهام يـقدم ضعـفه ِ
أهله فيقفـون عند
ُ

( )1رواه مسلم (.)2301
( )2رواه البخاري ( ،)1784ومسلم (.)3147
( )3رواه مسلم (.)3148
( )0رواه مسلم (.)3147
( )1رواه البخاري ( ،)1718ومسلم (.)3147
( )7فتح الباري جـ 3ص.777
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املشعر احلرام باملزدلفة ٍ
ثم يرجعون قبل أن يقف اإلمام وقبل أن
بليل فيذكرون اهلل ما بدا هلم َ
ِ
نى لصالة الفجر ومنهم من يقدم بعد ذلك»(.)1
يدفع فمنهم من يقدم م ً
وعن ابن عباس ريض اهلل عنهام يقول« :أنا ان قدم النبي  ليلة املزدلفة يف ضعفة
أهله»(.)2
ويف رواية« :بعثني رسول اهلل  يف الثقل(أو قال يف الضعفة) من مجع بليل»(.)3
ويف رواية« :بعث يب رسول اهلل  بسحر من مجع يف ثقل نبي اهلل  قلت( :أي ابن
جريج لعطاء) أبلغك أن ابن عباس قال :بعث يب بليل طويل قال :ال ،إال كذلك بسحر قلت
له ،فقال ابن عباس :رمينا اجلمرة قبل الفجر ،وأين صىل الفجر؟ قال :ال إال كذلك»(.)4
عن عبداهلل موىل أسامء ،عن أسامء« :أهنا نزلت ليلة مجع عند املزدلفة فقامت ُتصيل فصلت
ً
ساعة ثم قالت :هل غاب القمر؟
ساعة ثم قالت :يا نَبـي هل غاب القمر قلت :ال فصلت
قلت نعم ،قالت :فأرحتلوا فارحتلنا ومضينا حتى رمت اجلمرة ثم رجعت فصلت الصبح يف
فقلت هلا :يا هنتاه ما رأرنا إال قد غلسنا :قالت :يا ُبني إن رسول اهللَ أ رذ َن للظ ُعن)
منزهلا،
ُ
«»(.)5
قـال ابن تيمية  :)6(vوالسنة أن يبيت بمزدلفة إىل أن يطلع الفجر فيصىل هبا الفجر يف أول

( )1رواه البخاري ( ،)1777ومسلم (.)3117
( )2رواه البخاري ( ،)1778ومسلم(.)3110
( )3رواه مسلم (.)3113
( )0رواه مسلم (.)3117
( )1رواه البخاري ( ،)1773ومسلم (.)3114
( )7جمموع الفتاوى جـ 27ص.71
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الوقت ثم يقف باملشعر احلرام إىل أن يسفر جد ًا قبل طلوع الشمس ،فإن كان من الضعفة
كالنساء والصبيان ونحوهم فإنه يتعجل من مزدلفة إىل منى إذا غاب القمر ،وال ينبغي ألهل
الق وة أن خيرجوا من مزدلفة حتى يطلع الفجر فيصلوا هبا الفجر ويقفوا هبا ،ومزدلفة كلها
موقف لكن الوقوف عند قزح أفضل وهو جبل امليقدة وهو املكان الذي يقف فيه الناس اليوم
خيصه كثري من الفقهاء باسم املشعر احلرام.
وقد بنى عليه بناء وهو املكان الذي ُ
وقال  :)1(vومن سنة رسول اهلل  أنه مجع باملسلمني مجيعهم بعرفة بني الظهر والعرص
وبمزدلفة بني املغرب والعشاء ،وكان معه خلق كثري ممن منزله دون مسافة القرص من أهل مكة
وما حوهلا ،ومل يأمر حارضي املسجد احلرام بتفريق كل صالة يف وقتها وال أن يعتزل املكيون
ونحوهم فلم يصلوا معه العرص .فإن هذا مما يعلم باإلضطرار ملن تتبع األحاديث إنه مل يكن،
وهو قول مالك وطائفة من أصحاب الشافعي وأمحد وعليه يدل كالم أمحد ،وإنام غفل قوم من
أصحاب الشافعي وأمحد عن هذا فطردوا قياسهم يف اجلمع فاعتقدوا أنه إنام مجع ألجل السفر،
وهذا ليس بحق فإنه لو كا ن مجعه ألجل السفر جلمع قبل هذا اليوم وبعده ،وقد أقام بمنى أيام
الترشيق ومل جيمع فيها السيام ومل ينقل عنه أنه مجع يف السفر وهو نازل إال مرة واحدة ،وإنام كان
جيمع يف السفر إذا جد به السري وإنام مجع لنحو الوقوف ألجل إال يفصل بني الوقوف بصالة
وال غريها كام قال أمحد :أنه جيوز اجلمع ألجل ذلك من الشغل املانع من تفريق الصلوات.
وهلذا قال أكثر الفقهاء كالشافعي وأمحد :إن قرص الصالة بعرفة وبمزدلفة ومنى أيام
باح ل ُه القرص عندهم طرد ًا للقياس واعتقاد ًا أن القرص مل
الترشيق ،ال جيوز إال للمسافر الذي ُي ُ
أمري َ
مكة ألجل قرص
يكن إال للسفر بخـالف اجلمع ،حتى أمر أمحد وغريه :أن املوسم ال يقيمه ُ
( )1جمموع الفتاوى جـ 27ص.32
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الصالة.
وذهب طوائف من أهل املدينة وغريهم منهم مالك وطائفة من أصحاب الشافعي وأمحد
إىل أنه يقرص املكيون وغريهم وأن القرص هناك ألجل النسك.
واحلجة مع هؤالء :إنه مل يثبت أن النبي  أمر من صىل خلفه بعرفة ومزدلفة ومنى من
املكيني أن يتموا الصالة ،كام أمرهم أن يتموا ملا كان يصيل هبم بمكة أيام فتح مكة حني قال
هلم« :أمتوا صالتكم فإنا قوم سفر».
قال الشنقيطي  :)1(vقال مقيده عفا اهلل عنه وغفر له :ال خيفى أن ظاهر الروايات أن
النبي  ومجيع من معه مجعوا وقرصوا ،ومل يثبت يشء يدل عىل أهنم أمتوا صالهتم بعد سالمه
يف منى وال مزدلفة وال عرفة ،بل ذاك اإلمتام يف مكة وقد قدمنا أن حتديد مسافة القرص مل يثبت
فيه يشء عن النبي .
وإن أقوى األقوال دلي ً
ال هو أن كل ما يطلق عليه اسم السفر لغة تقرص فيه الصالة كام
أوضحنا ذلك بأدلته يف سورة النساء يف قوله تعاىل [ :ﯽ ﯾ ﯿ ﰀ ﰁ ﰂ ﰃ ﰄ
ﰅ ﰆ ﰇ] [النساء .]141 :
()2
الص رح َ ر
رص ًحا بر ره َع ْن ميمونةَ :أ َّن
وقال العالمة ابن القيم َ : vهك ََذا َجا َء ريف " َّ
يح ْني " ُم َ َّ
َّاس َشكوا ريف رص َيا رم النَّبري َي ْو َم َع َر َف َةَ ... ،و َمل َي ْأ ُم ْر ُه ْم بر ْ ر
رت رك ْ
اجلَ ْمعرَ ،و َم ْن َق َال :إر َّن ُه
الن َ
اإل ْمتَا رمَ ،و َال بر َ ْ
ْ
ر ر ر
ِ
ر
يحاَ ،وإرن ََّام َق َال َهل ُ ْم
مها َقبر ً
َق َال َهل ُ ْمَ « :أمتُّوا َص َال َتك ُْم َفإِنَّا َق ْو ٌم َس ْف ٌر» َف َقدْ غَ ل َط فيه غَ َل ًطا َبينًاَ ،و َوه َم َو ْ ً

يل َع َىل َأ َّن َس َف َر ا ْل َق ْ ر
كَّةَ ... ،و ريف َه َذا َأ ْو َض ُح َدل ر ٍ
َذل ر َك ريف غَ َز راة ا ْل َفت رْح بر َج ْو رف َم َ
رص َال َيت ََحدَّ ُد بر َم َسا َف ٍة
( )1أضواء البيان جـ 1ص.178
( )2زاد املعاد (.)217/2
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مع ُلوم ٍة ،و َال بر َأيا ٍم مع ُلوم ٍة ،و َال َت ْأثرري لرلنس ر
ك ريف َق ْ ر
الص َال رة ا ْل َبت ََّةَ ،وإرن ََّام ال َّت ْأثر ُري ملَ را َج َع َل ُه اهللَُّ َس َب ًبا
رص َّ
َّ َ ْ َ َ
َْ َ َ
َ ُ
ر
ر
ب إر َل ْي ره املُْ َحد ُد َ
ون.
الس َف ُرَ ،ه َذا ُم ْقت ََىض السنَّةَ ،و َال َو ْج َه َملا َذ َه َ
َو ُه َو َّ
قال احلافظ  :)1(vواستدل باحلديث عىل مجع التأخري وهو إمجاع بمزدلفة لكنه عند
الشافعية وطائفة بسبب السفر وعند احلنفية واملالكية بسبب النسك.
وقال الشوكاين  :)2(vقال ابن املنذر :أمجع أهل العلم عىل أن اإلمام جيمع بني الظهر
والعرص بعرفة ،وكذلك من صىل مع اإلمام ،وذكر أصحاب الشافعي :أنه ال جيوز اجلمع إال
ملن بينه وبني وطنه ستة عرش فرسخ ًا إحلاق ًا ل ُه بالقرص .قال :وليس بصحيح ألن النبي  مجع
فجمع مع ُه من حرضه من املكيني وغريهم ومل يأمرهم برتك اجلمع كام أمرهم برتك القرص فقال
(أمتوا فإنا قوم سفر) ،ولو حرم اجلمع لبين ُه هلم إذ ال جيوز تأخري البيان عن وقت احلاجة.

صَالةُ الْ َمغِْربُ وَاْلعِشَاءُ يف طَرِيقِ الْ ُمزْدَلِفَةِ
وقال ابن حزم  :)3(vوأما قولنا :ال جتزيء صالة املغرب تلك الليلة إال بمزدلفة وال بد
وبعد غروب الشفق وال بد فلام روينا ُه عن أسامة قال« :يا رسول اهلل أتصيل؟ قال :املصىل
أمامك» ،فإذا قصد  ترك الصالة املغرب وأخرب بأن املصىل من أمام وأن الصالة من أمام
فاملصىل هو موضع الصالة ،فقد أخرب بأن موضع الصالة ووقت الصالة من أمام فصح يقين ًا أن
ما قبل ذلك الوقت وما قبل ذلك املكان ليس مصىل وال الصالة فيه صالة.
( )1فتح الباري جـ 3ص.771
( )2نيل األوطار جـ 3ص.011
( )3املحىل جـ 1ص .121
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قال النووي  :)1(vقال أصحابنا :ولو مجع بينهام يف وقت املغرب يف أرض عرفات أو يف
الطريق أو يف موضع آخر وصىل كل واحدة يف وقتها جاز مجيع ذلك ،لكنه خالف األفضل هذا
مذهبنا ،وبه قال مجاعات من الصحابة والتابعني وقاله األوزاعي وأبو يوسف وأشهب وفقهاء
أصحاب احلديث ،وقال أبو حنيفة وغريه من الكوفيني :يشرتط أن يصليهام باملزدلفة وال جيوز
قبلها ،وقال مالك :ال جيوز أن يصليهام قبل املزدلفة إال َم ْن به أو بدابته عذر فل ُه أن يصليهام قبل
املزدلفة برشط كونه بعد مغيب الشفق.
قال ابن تيمية  :)2(vفإن اجلمع بمزدلفة إنام املرشوع فيه تأخري املغرب إىل وقت العشاء
بالسنة املتواترة واتفاق املسلمني وما علمت أحد ًا من العلامء سوغ له هناك أن يصيل العشاء يف
طريقة ،وإنام اختلفوا يف املغرب هل ل ُه أن يصليها يف طريقه عىل قولني.
قال العثيمني  :)3(vذهب اجلمهور إىل أنه لو صىل (املغرب والعشاء) يف الطريق ألجزأ ُه،
لعموم قول النبي « :جعلت م  األرض مسجد ًا وطهور ًا»( ،)4وأما قول الرسول :
«الصالة أمامك» ألسامة فوجهه أنه لو وقف ليصيل وقف الناس ولو أوقفهم يف هذا املكان
وهم مرشئبون إىل أن يصلوا إىل مزدلفة لكان يف ذلك مشقة عليهم ،ربام ال حتتمل فكان هديه
 هدي رفق وتيسري ،لكن لو أن أحد ًا صىل فإن صالته تصح لعموم احلديث« :جعلت م 
األرض مسجد ًا وطهور ًا» وهذا هو الصحيح.

( )1رشح املسلم جـ 8ص 017حتت رقم ( )2301حديث جابر .
( )2جمموع الفتاوى جـ 20ص.37
( )3الرشح املمتع جـ 3ص.337
( )0رواه البخاري (.)027
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وربام جيب أن يصيل يف الطريق وذلك إذا خيش خروج وقت صالة بمنتصف الليل فإنه
جيب أن يصيل ولو عىل السيارة ألنه ربام يكون السري يميش مشي ًا ضعيف ًا ال يمكن أن يصل معه
إىل مزدلفة قبل منتصف الليل ،وليس احلظ واقف ًا حتى يمكن أن ينزل ويصيل ثم يركب ففي
هذا احلال إذا اضطر أن يصيل يف السيارة فليصل وعليه أن يأيت بام يمكنه من الرشوط واألركان
والواجات.

الْتَّنَفُّلُ بَيْنَ الْصَّالتَيْنِ
قوله يف احلديث« :ومل يسبح بينهام»؛ قال الشوكاين ( :)1(vمل يسبح بينهام) أي مل يتنفل،
وقد نقل ابن املنذر اإلمجاع عىل ترك التطوع بني الصالتني باملزدلفة ،ألهنم اتفقوا عىل أن السنة
اجلمع بني املغرب والعشاء باملزدلفة ،ومن تنفل بينهام مل يصح أنه مجع ،ويشكل عىل ذلك ما يف
البخاري عن ابن مسعود  :أنه صىل بعد املغرب ركعتني ثم دعا بعشائه فتعشى ثم صىل
العشاء.
وقال احلافظ  : )2(vواستدل بحديث ابن مسعود عىل جواز التنفل بني الصالتني إن أراد
اجلمع بينهام لكون ابن مسعود تعشى بينهام ،وال حجة فيه ألنه مل يرفعه وحيتمل أن ال يكون
ر
صنيعه يدل عىل ذلك لقوله إن املغرب حتول عن وقتها فرأى أنه وقت
قصد اجلمع ،وظاهر
هذه املغرب خاصة ،وحيتمل أن يكون قصد اجلمع ،وكان يرى أن العمل بني الصالتني ال
يقطعه إذا كان ناوي ًا للجمع.
( )1نيل األوطار جـ 3ص .017
( )2فتح الباري جـ 3ص.774
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وقال النووي  )1(vحتت حديث جابر( :مل يسبح بينهام) فمعناه مل يصل بينهام نافلة،
والنافلة ُتسمى سبحة الشتامهلا عىل التسبيح ،ففيه املواالة بني الصالتني املجموعتني وال
خالف يف هذا ،لكن اختلفوا هل هو رشط أم ال؟
والصحيح عندنا أنه ليس برشط بل هو سنة مستحب،ة وقال بعض أصحابنا :هو رشط أما
إذا مجع بينهام يف وقت األوىل فاملواالة رشط بال خالف.
وأعد الشيخ األلباين  vال تنفل يف املزدلفة بني الصالتني بدعة كام يف رسالة حجة النبي
 )2(قال :صالة سنة املغرب بني الصالتني أو مجعها إىل السنة العشاء والوتر بعد الفريضتني
كام يقول الغزايل.
وقال الشيخ العثيمني  :)3(vهل يرشع أن حييى تلك الليلة بالقراءة والذكر والصالة أم
السنة النوم؟
اجلواب :السنة النوم ألن الرسول  اضطجع حتى طلع الصبح ،وهل يصيل الوتر يف
تلك الليلة؟
اجلواب :مل يذكر يف حديث جابر وال غريه فيام نعلم أن النبي  أوتر تلك الليلة ،لكن عىل
سبيل العموم األصل أنه كان ال يدع الوتر حرض ًا وال سفر ًا ،فنقول :إنه يوتر تلك الليلة ،وعدم
النقل ليس نق ً
ال للعدم ولو تركه تلك الليلة لنقل ألنه لو تركه لكان رشع ًا والرشع البد أن
حيفظ وينقل.

( )1رشح مسلم جـ 8ص.017
( )2ص .123
( )3الرشح املمتع جـ 3ص.301
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ولكن رد عىل الشيخ األلباين سعيد بن عبدالقادر يف رسالته  :)1(vقال :هني الشيخ عن
وعد ُه ذلك بدعة غري صحيح ولو أنه اكتفى بام ذكره من
التنفل بعد العشاء يف مزدلفة ليلة العيد َ
قول ابن القيم أن النبي  مل حيي تلك الليلة وال صح عنه يف أحياء ليلتي العيدين شيئ ًا لكان
حسن ًا ،وذلك للتايل:
 .1عن عبداهلل موىل أسامء ،عن أسامء :أهنا نزلت ليلة مجع عند املزدلفة فقامت تصيل فصلت
ساعة ثم قالت« :يا بني هل غاب القمر؟ قلت :ال ،فصلت ساعة»(.)2
فهذه أسامء ريض اهلل عنها من فقهاء الصحابة مل تر حرجاً يف التنفل بعد العشاء ورأته قربة
ال بدعة.
 .2عن سامل « :وكان عبداهلل بن عمر ريض اهلل عنهام يقدم ضعفة أهله فيقفون عند املشعر
احلرام باملزدلفة بليل فيذكرون اهلل ما بدا هلم ثم يرجعون قبل أن يقف اإلمام وقبل أن يدفع
فمنهم من يقدم منى لصالة الفجر ومنهم من يقدم بعد ذلك فإذا قدموا رموا اجلمرة»(.)3
وظاهر احلديث أهنم يشتغلون بالذكر حتى يايت وقت انرصافهم.
فرتك النبي  التنفل بعد العشاء ليس دليل عىل بدعيتها ألن النبي  مل ينه عنها أو
يكرهها.
فال يلزم من ترك رسول اهلل  ترك التنفل بعد صالة العشاء ليلة مزدلفة كراهة ذلك
فض ً
ال عن حتريمه أو عده بدعة ،وترك النبي  ألشياء ال يلزم حتريمها أو بدعيتها إن مل تكن
هناك داللة تدل عىل ذلك مثال ذلك:

( )1نظرات يف كتاب حج النبي  لأللباين ص.83
( )2رواه البخاري ،وعند مسلم برقم (.)1231

( )3رواه مسلم (.)1231
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مما أخرجه مسلم( )1عن عائشة  dقالت« :ما رأيت رسول اهلل  صائ ًام يف العرش قط».
قال النووي  :vقال العلامء :هذا احلديث مما يوهم كراهة صوم العرش واملراد بالعرش هنا
األيام التسعة من أول ذي احلجة ،قالوا :وهذا مما يتأول فليس يف صوم هذه التسعة كراهة بل
هي مستحبة استحباب ًا شديد ًا السيام التاسع منها وهو يوم عرفة .وثبت يف البخاري «ما من أيام
ُ
وليلة
العمل الصالح فيها أفضل منه يف هذه» يعني العرش األوائل من ذي احلجة ،قلت:
مزدلفة من هذه العرش.
ومثال ذلك أيض ًا مثبت يف الصحيح عن عائشة  dقالت« :مل يكن النبي  يصوم شهر ًا
أكثر من شعبان وكان يصوم شعبان كله» رواه البخاري ،ولفظ املسلم« :كان يصوم شعبان
كله ،كان يصوم شعبان إال قلي ً
ال».
فلو أن أحد ًا مل يصم يف شعبان وصام أكثر املحرم هل ينهى عن ذلك ويقال هذه بدعة ،فإن
قيل هذه ليست بدعة ألن النبي  قال « :أفضل الصيام بعد رمضان شهر اهلل املحرم» رواه
مسلم ،فقد حث النبي  عىل صيام شهر حمرم قلنا :كذا حث النبي  عىل األعامل الصاحلة
يف عرش ذي احلجة ،فرتك النبي  الصالة ليلة مزدلفة مع حثه عىل قيام الليل عامة يف احلرض
والسفر وحثه عىل العمل الصالح يف هذه العرش ال جيعله بدعة.
الشعب فبال ،ثم توضأ ومل يسبغ
ويف رواية أسامة« :دفع رسول اهلل  من عرفة ،فنزل
َ
الوضوء فقلت له :الصالة ،قال :الصالة أمامك فجاء املزدلفة فتوضأ فاسبغ ثم أقيمت الصالة
فصىل املغرب ثم»(.)2

( )1برقم (.)1177
( )2رواه البخاري (.)1772
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قال الشيخ العثيمني  :)1(vهل يسن أن ينزل اإلنسان يف أثناء الطريق ويف املكان الذي
نزل فيه الرسول  إن كان سار فيه ويبول ويتوضأ وضوء ًا خفيفا أوال؟
اجلواب :ال ،ألن هذا وقع اتفاق ًا بمقتىض الطبيعة ،والدليل عىل هذا :أنه  ملا وصل إىل
مزدلفة ووقف صىل املغرب قبل حط الرحال ثم بعد صالة املغرب حطوا رحاهلم ثم صلوا
العشاء فهذا دليل عىل أن رسول اهلل  نزل هناك ال تعبد ًا ولكن اتفاق ًا.
يف رواية ابن عباس« :ثم أقيمت الصالة ،فصىل املغرب ،ثم أقيمت العشاء فصالها»(.)2
ويف رواية« :صالمها بإقامة واحدة»( .)3ورواية ابن عمر« :صىل املغرب ثالثاً والعشاء
ركعتني بإقامة واحدة»(.)4
وقال األلباين  :)5(vلكن قوله (بإقامة واحدة) شاذ إال أن يزاد لكل صالة.
قال النووي  :)6(vويف حديث جابر الطويل أ نه أتى املزدلفة فصىل هبا املغرب والعشاء
بأذان واحد وإقامتني ،وهذه الرواية مقدمة عىل األوليني :ألن مع جابر زيادة علم وزيادة الثقة
مقبولة ،فهو أوىل باإلعتامد ،وهذا هو الصحيح.
ويتأول حديث إقامة واحدة أن كل صالة هلا إقامة وال بد من هذا ليجمع بينه وبني الرواية
األوىل وبينه أيض ًا وبني رواية جابر.

( )1الرشح املمتع جـ 3ص.337
( )2رواه مسلم (.)3487
( )3رواه مسلم (.)3141
( )0رواه مسلم (.)3142
( )1ضعيف أيب داود لرواية ابن عمر رقم (.)024
( )7رشح مسلم جـ 3ص.30
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حُكْمُ املُبِيتُ يف الْ ُمزْدَلِفَةِ
قال اهلل تعاىل [ :ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄﮅ
ﮆﮇ ﮈﮉﮊﮋﮌ ﮍﮎﮏﮐﮑﮒﮓ
ﮔ ﮕ ﮖ ﮗﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ] [البقرة .]133 - 138 :
قال احلافظ  :)1(vوقد اختلف السلف يف هذه املسألة فكان بعضهم يقول :من مر
بمزدلفة فلم ينزل هبا فعليه دم ،ومن نزل هبا ثم دفع منها يف أي وقت كان من الليل فال دم عليه
يع ُنسكاً
ولو مل يقف مع اإلمام ،وقال جماهد وقتادة والزهري والثوري :من مل يقف هبا فقد َض َ
وعليه دم ،وهو قول أيب حنيفة وأمحد واسحاق وأيب ثور ،وروي عن عطاء وبه قال األوزاعي:
ال دم عليه مطلق ًا ،وإنام هو منزل من شاء نزل به ومن شاء مل ينزل به ،وذهب ابن بنت الشافعي
وابن خزيمة إىل أن الوقوف هبا ركن ال يتم احلج إال به ،وأشار ابن املنذر إىل ترجيحه ونقله ابن
املنذر عن علقمة والنخعي والعجب أهنم قالوا من مل يقف هبا فات ُه احلج وجيعل إحرامه عمرة،
واحتج الطحاوي بأن اهلل مل يذكر الوقوف وإنام قال [ :ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ
ﮄ] وقد أمجعوا عىل أن من وقف هبا بغري ذكر أن حجه تام ،فإذا كان الذكر املذكور يف
الكتاب ليس من صلب احلج فاملوطن الذي يكون الذكر فيه أحرى أن ال يكون فرض ًا.
وقال صديق حسن خان  : )2(vقال النحاس :أن كثري ًا من احلجاج ال يقف باملزدلفة،
وإن وقـف فال يبني ،وهذه بدعة جيب عىل األمـري ومن قدر أن يـمنع منهـا ،ألن من ترك املـبيت
( )1فتح الباري جـ 3ص  770حتت رقم (.)1777
( )2الروضة الندية جـ 2ص.142
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باملزدلفة وجب عليه إراقة دم يف األظهر ،وذهب ابن خزيمة ومجاعة من العلامء إىل أن املبيت
هبا ركن ،فعىل هذا إذا تركه فسد حجه ،وال جيرب بدم وال بغريه ،ورشط املبيت أن يكون يف
ساعة من النصف الثاين من الليل فلو رحل قبله مل يسقط عنه الدم ولو أعاد إليها قبل الفجر
سقط.
وقال النووي  :)1(vواختلف العلامء يف مبيت احلاج باملزدلفة ليلة النحر ،والصحيح من
مذهب الشافعي أنه واجب من تركه لزمه دم وصح حجه .وبه قال فقهاء الكوفة وأصحاب
احلديث وقالت طائفة :هو سنة إن تركه فاتته الفضيلة وال إثم عليه وال دم وال غريه ،وهو قول
الشافعي وبه قال :مجاعة وقالت طائفة ال يصح حجه وهو حمكي عن النخعي وغريه وبه قال
إمامان كبريان من أصحابنا :ومها أبو عبدالرمحن ابن بنت الشافعي وابن خزيمة وحكى عن
عطاء واألوزاعي :أن املبيت باملزدلفة يف هذه الليلة ليس بركن وال واجب وال سنة وال فضيلة
فيه ،بل هو منزل كسائر املنازل إن شاء تركه وإن شاء مل يرتكه وال فضيلة فيه وهذا قول باطل.
ونقل أبو مالك كامل بن السيد  :)2(vاختلف أهل العلم يف حكم الوقوف باملزدلفة
واملبيت هبا عىل ثالثة أقوال:
أ ) أنه ركن :ومن فاته احلج :وهو مذهب ابن عباس وابن الزبري من الصحابة وإليه ذهب
النخعي والشعبي وعلقمة وأهل الظاهر ويف مذهب مالك ما يدل عليه وهو إختيار ابن القيم
يف الزاد ( ،)213/2وحجتهم:
 .1قوله تعاىل [ :ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ].
( )1رشح مسلم جـ 3ص 02حتت رقم(.)3147
( )2صحيح فقه السنة جـ 2ص.200
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 .2حديث عروة بن املرضس « :من شهد صالتنا هذه ووقف معنا حتى ندفع وقد وقف
بعرفة قبل ذلك لي ً
ال أو هنار ًا فقد تم حجه وقىض تفثه»َ ،ف ُفهم منه أن من مل يقف باملزدلفة مل يتم
حجه.
 .3فعل النبي  خرج خمرج البيان للذكر املأمور به يف اآلية الكريمة.
ب ) أنه واجب :ومن تركه عليه دم وحجه صحيح وهذا مذهب مجهور العلامء واستدلوا:
 .1احلديث « :احلج عرفة ومن جاء قبل أن يطلع الفجر فقد أدرك».
ولو كان الوقوف بمزدلفة ركن ًا مل يصح حجه.
 .2لو كان ركن ًا الشرتك فيه الرجال والنساء .فلام قدم رسول اهلل  النساء بالليل ُعلم أنه
ليس بركن.
وأجابوا عن اآلية وحديث عروة :بأن املنطوق فيهام ليس بركن إمجاع ًا ،فإنه لو بات
باملزدلفة ومل يذكر اهلل ومل يشهد الصالة فيها صح حجه ،ثم أن املبيت ليس من رضورة ذكر اهلل
هبا وكذلك شهود صالة الفجر.
فإنه لو أ فاض من عرفة يف آخر ليلة النحر أمكنه ذلك فتعني محل ذلك عىل جمرد اإلجياب أو
الفضيلة أو االستحباب.
قلت :فيكون املراد بإمتام احلج يف احلديث اإلمتام الذي يصح اليشء بدونه مع التحريم
ويؤيد هذا من أدرك عرفة واملزدلفة ومل يطف طواف اإلفاضة فلم يتم حجه باإلمجاع.
والقول بوجوب الوقوف باملزدلفة واملبيت هبا هو أعدل األقوال وأرجحها ،إال أنني أحتفظ
عىل الزامه بدم اجلربان ألن األصل حرمة مال املسلم إال بحق ،واحلق يعرف بالدليل وال يصح
القياس يف الكفارات عىل األصح وإن كان هذا خالف اجلامهري.
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جـ ) أنه سنة :وهو قول ضعيف وهو رواية عن أمحد رمح ُه اهلل تعاىل.
وقال الشنقيطي  :)1(vفقد اختلف العلامء إىل ثالثة مذاهب :والقول بأنه واجب جيرب
بدم :هو قول أكثر أهل العلم منهم مالك وأمحد وأبو حنيفة والشافعي يف املشهور عنه وعطاء
والزهري وقتادة والثوري واسحاق وأبو ثور.
أما الذين قالوا بأنه واجب وليس بركن :استدلوا بحديث عبدالرمحن «أن من أدرك عرفة
ولو يف آخر جزء من ليلة النحر قبل الصبح أنه تم حجه وقىض تفثه» ،ومعلوم أن هذا الواقف
بعرفة يف آخر جزء من ليلة النحر ،قد فاته املبيت بمزدلفة قطع ًا بال شك.
الظاهر أن االستدالل هبذا احلديث عىل هذا احلكم صحيح وداللته عليه هي املعروفة عند
أهل األصول بداللة اإلشارة.
وضابط داللة اإلشارة هي أن يساق النص ملعنى املقصود :فيلزم ذلك املعنى املقصود أمر
آخر غري مقصود باللفظ لزوم ًا ال ينفك ،فإذا علمت ذلك فاعلم أنه  مل يذكر حديث
عبدالرمحن بن يعمر املذكور لقصد بيان حكم املبيت بمزدلفة ولكنه ذكره قاصد ًا بيان أن من
أدرك الوقوف بعرفة يف آخر جزء من ليلة النحر أن حجه تام وهذا املعنى املقصود يلزمه حكم
آخر غري مقصود باللفظ وهو عدم ركنية املبيت بمزدلفة.
قال مقيده :قد قدمنا أن االستدالل بحديث عبدالرمحن عىل عدم ركنية املبيت بمزدلفة
صحيح ،وأ ن داللته عىل ذلك داللة إشارة كام هو معروف يف األصول ،وال شك أنه ينبغي
للحاج أن حيرص عىل أن يفعل كفعل النبي  فيبيت بمزدلفة.

( )1أضواء البيان جـ 1ص.184
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وقال األلباين  )1(vحلديث عبدالرمحن بن يعمر (ومتام البحث أنظره يف " زاد املعاد "
جـ 1ص 310وقد ذكرت يف التعليقات) عليه ( )101/0ما يستفاد منه أن احلديث ليس دلي ً
ال
عىل ذلك بدليل ذكر الصالة فيه فإن هذا ليس ركن ًا إتفاق ًا ،وأعده عبدالعظيم البدوي يف كتابه
الوجيز من الركن الثالث من احلج (ص ،)207ونقل عنه حسني العوايشة يف (موسوعته جـ0
ص )331أنه قال :نحن ال نقول بركنية املبيت ،نحن نقول ركنية صالة الفجر ووجوب
املبيت.
وقال الشيخ العثيمني  :)2(vولكن القول الوسط أحسن األقوال :أنه واجب جيرب بدم.
وقال الشيخ ابن باز  :)3(vاملبيت بمزدلفة واجب عىل الصحيح من أقوال أهل العلم،
ومن تركه فعليه دم.
وحديث عائشة  dقالت« :كانت قريش ومن دان دينها يقفون باملزدلفة وكانوا ُيسمون
ُ
احل ْم َس ،وكان سائر العرب يقفون بعرفة فلام جا َد اإلسالم أمر اهلل عز وجل نبيه  أن يأيت
عرفات فيقف هبا ثم يفيض منها فذلك قوله تعاىل [ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ]
[البقرة .)4(»]133 :
عن هشام عن أبيه قال« :كانت العرب تطوف بالبيت عراة إال ُ
مس ،وقريش وما َولدت
احل ُ
كانوا يطوفون ُعرا ًة إال أن تعطيهم ُ
احلمس ثياب ًا فيعطى الرجال الرجال والنساء والنساء وكانت
ُ
مس ال خيرجون من املـزدلفة ،وكـان الناس كلهم يبلغون عرفات ،يقولون :ال ُ
نفيض إال من
احل ُ
( )1يف تعليقه عىل الروضة الندية جـ 2ص.143
( )2الرشح املمتع جـ 3ص.338
( )3فتاوى تتعلق بأحكام احلج والعمرة ص.118
( )0رواه البخاري ( ،)0124ومسلم ( ،)2301وأبوداود (..)1314
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احلرم فلام نزلت( :أفيضوا من حيث أفاض الناس) رجعوا إىل عرفات»(.)1
أضللت بعري ًا م  فذهبت أطل ُبه يوم عرفة فرأيت رسول اهلل 
عن جبري بن مطعم قال« :
ُ
فقلت :واهلل إن هذا ملن ُ
احلمس فام شأنه ههنا وكانت قريش ُت َعد من
واقف ًا مع الناس بعرفة
ُ
ُ
احلمس»(.)2
()3
مس هم القريش ومن
قال النووي  vيف رشح األحاديث املتقدمة :قال أبو اهليثم :احلُ ُ

ولدته قريش وكنانة وجديلة قيس سموا ُمحس ًا ألهنم حتمسوا يف دينهم أي تشددوا وقيلَ :سموا
ُمحس ًا بالكعبة ألهنا محساء حجرها أبيض يرضب إىل السواد.

مِ ْقدَارُ الْمُبِيتُ يف الْ ُمزْدَلِفَةِ
قال النووي  :)4(vويف أقل املجزى من هذا املبيت ثالثة أقوال عندنا:
الصحيح :ساعة يف النصف الثاين من الليل.
والثاين :ساعة يف النصف الثاين أو بعد الفجر قبل طلوع الشمس.
والثالث :معظم الليل واهلل أعلم.
قال الشنقيطي  :)5(vاعلم أن العلامء اختلفوا يف القدر الذي يكفي يف النزول باملزدلفة،
فذهب مالك وأصحـابه إىل أن الـنزول بمزدلفة بقدر ما يصيل املغرب والعشاء ،ويتعشى يكفيه

( )1رواه مسلم (.)2307
( )3رشح مسلم جـ 8ص .023
( )0رشح مسلم جـ 8ص.017
( )1أضواء البيان جـ 1ص.181

( )2رواه مسلم (.)2307
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يف نزول مزدلفة ولو أفاض منها قبل نصف الليل وذهب الشافعي وأمحد إىل أنه إن دفع منها
بعد نصف الليل أجزأه وإن دفع منها قبل نصف الليل لزمه دم ،وذهب أبو حنيفة إىل أنه دفع
منها قبل الفجر لزمه دم ألن وقت الوقوف عنده بعد الصالة الصبح ومن حرض املزدلفة يف
ذلك الوقت فقد أتى بالوقوف ومن تركه ودفع لي ً
ال فعليه دم إال إن كان لعذر.
واألظهر عندي يف هذه املسألة :هو أنه ينبغي أن يبيت إىل الصبح ألنه ال دليل مقنع ًا جيب
الرجوع إليه مع من حدد بالنصف األخري وال مع من اكتفى بالنزول وقياسهم األقوياء عىل
الضعفاء قائلني :إنه لو كان الدفع بعد النصف ممنوع ًا ملا رخص النبي  لضعفة أهله :ألنه ال
يرخص ألحد يف حرام قياس مع وجود الفارق وال خيفى ما يف قياس القوي عىل الضعيف
الذي َ
رخص ل ُه ألجل ضعفه كام ترى ،وال خالف بني العلامء أن السنة أنه يبقى بجميع حتى
يطلع الفجر كام تقدم ومن املعلوم أن مجع ًا واملزدلفة واملشعر احلرام أسامء مرتادفة يراد هبا يشء
واحد خالف ًا ملن خصص املشعر احلرام بقزح دون باقي املزدلفة.
قال النووي  :)1(vوأ ما املشعر احلرام هذا هو الصحيح وبه جاء القرآن وتظاهرت به
الروايات احلديث واملراد به هنا ُق َز ْح وقال مجاهري املف رين وأهل السري واحلديث :املشعر
احلرام مجيع املزدلفة.
وقال العثيمني  :)2(vواملشعر احلرام جبل صغري معروف يف مزدلفة وعليه املسجد املبنى
عليه اآلن و(مجع) أي مزدلفة وسميت مجع ًا ألن الناس يف اجلاهلية جيتمعون فيها كلهم ويف
عرفات ال جتتمع قريش مع غريهم ،ألهنم يقفون يف مزدلفة ،ال خيرجون إىل عرفة ألن عرفة من

( )1رشح مسلم جـ 8ص.017
( )2الرشح املمتع جـ 3ص.302
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احلل فمن أجل هذا سميت مجع ًا ألهنا جتمع الناس كلهم وسميت باملشعر احلرام ألنه داخل يف
حدود احلرم فاملشعر احلرام مزدلفة واملشعر احلالل :عرفة.
ويف تفسري القرطبي  :)1(vويسمى مجع ًا :ألنه جيمع ثم املغرب والعشاء قاله قتادة :وقيل
ال جتامع آدم فيه مع حواء وازدلف إليها أي دنا منها وبه سميت املزدلفة ،وجيوز أن يقال:
سميت بفعل أهلها ألهنم يزدلفون والدعاء عنده من شعائر احلج ووصف باحلرم حلرمته.
وقال الشيخ العثيمني  :)2(vأن النبي  إذن للضعفة أن يدفعوا من مزدلفة لي ً
ال ،قالوا:
فإذا ا نتصف الليل فقد مىض أكثر الليل يف مزدلفة وإذا أمىض أكثر الليل أجزأه ،ولكن يف هذا
احلكم نظر ألنه ال يطابق الدليل ،فالدليل هو أن الرسول  بعث الضعفة من أهله بليل
وكلمه(ليل) تصدق عىل النصف األول وعىل النصف الثاين ،والسحر وتعيينها بام بعد النصف
حيتاج إىل دليل ،ومن املعلوم أننا لو أخذنا بظاهر اللفظ لقلنا :جيوز الدفع قبل منتصف الليل
ألنه دفع بليل.
ثم إذا قلنا :الواجب املبيت معظم الليل ،فإن نصف الليل ليس هو معظم الليل ألن الناس
دفعوا من عرفة بعد غروب الشمس واملسري من عرفة إىل مزدلفة حيتاج إىل ساعة ونصف أو
ساعتني ،ومن ثم كان من فقه أسامء بنت أيب بكر إهنا كانت تنتظر حتى إذا غاب القمر دفعت
وغروب القمر يكون بعد ميض ثلثي الليل تقريب ًا وقد يزيد قليل ً
ال أو ينقص وكأهنا اعتربت
نصف الليل ،لكن أعتربت النصف من نزول الناس يف مزدلفة ونزول الناس من املزدلفة إذا
اعتربنا الـ نصف فإنه يزيد عىل النصف احلقيقي الذي هو من طلوع الشمس إىل غروب الشمس

( )1تفسري القرطبي (.)021/2
( )2الرشح املمتع جـ 3ص.338
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بنحو هذا املقدار الذي اعتربته أسامء وهو غروب القمر وهذا هو الصحيح :أن املعترب غروب
القمر وإن شئت فقل :أن املعترب البقاء من مزدلفة أكثر الليل ولكن يؤخذ من الليل املسافة ما
بني الدفع من عرفة إىل وصول مزدلفة فيكون ما ذهبت إليه أسامء ريض اهلل عنها هو املطابق
ملعظم الليل.
قال ابن تيمية  :)1(vفإن كان من الضعفة كالنساء والصبيان ونحوهم فإنه يتعجل من
مزدلفة إىل منى إذا غاب القمر وال ينبغي ألهل القوة أن خيرجوا من مزدلفة حتى يطلع الفجر
فيصلوا هبا الفجر.
قال ابن حزم  :)2(vوأما بطالن حج من مل يدرك مع اإلمام صالة الصبح بمزدلفة من
الرجال فلام حدثناه عن عروة بن مرضس« :من أدرك مجعاً مع اإلمام والناس حتى يفيضوا منها
فقد أدرك احلج ومن مل يدرك مع اإلمام والناس فلم يدرك».
وقال اهلل تعاىل [ :ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ
ﮄ] فوجب الوقوف بمزدلفة ،وذكر اهلل تعاىل عندها فرض يعيص من خالفه وال حج ل ُه
ألنه مل يأت بام أمر إال أن إدراك صالة الفجر فيها مع اإلمام هو الذكر املفرتض ببيان رسول اهلل
 املذكور ،واحتج بعضهم بقول النبي « احلج عرفة» ،وليس احلديث بامنع من أن يكون
غري عرفة احلج إذا جاء بذلك النص ،وقد قال اهلل تعاىل[ :ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ
ﯓ ﯔ ﯕ] [آل عمران  ،]37 :والبيت غري عرفة بال شك.

( )1جمموع الفتاوى جـ 27ص.71
( )2املحىل جـ 1ص.127
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وسوى تعاىل بني األمر بعرفة واألمر بمزدلفة يف القرآن [ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ
ﭱ ﭲ ﭳ] [التوبة .]3 :
وال يكون يوم احلج األكرب وال يكون فيه من فرائض احلج يشء ،ألن فيه فرائض ثالث ًا من
فرائض احلج وهو الوقوف بمزدلفة ال يكون جائز ًا إال غداة يوم النحر ومجرة العقبة وطواف
اإلفاضة ،وصح أن مزدلفة أشد فروض احلج تأكيد ًا وأضيقها وقت ًا ،وأما قولنا أن النساء
والصبيان والضعفاء بخالف فلام رويناه عن أسامء.
قال احلافظ  :)1(vوقد ارتكب ابن حزم الشطط فزعم أنه من مل يصل صالة الصبح
بمزدلفة مع اإلمام أن احلج يفوته التزام ًا ملا ألزمه به الطحاوي ومل يعترب ابن قدامة خمالفته هذه
فحكى اإلمجاع عىل األجزاء كام حكاه الطحاوي وعند احلنفية جيب برتك الوقوف ملن ليس به
عذر ومن مجلة األعذار عندهم الزحام.
ونقل حسني العوايشة  )2(vعن األلباين قوله :نحن ال نقول بركنية املبيت نحن نقول
بركنية صالة الفجر ووجوب املبيت جيب التفريق بني األمرين واحلديث الواضح الرصيح (أنه
من صىل صالتنا هذه) معنا يف مجع وكان قد وقف عىل عرفة ساعة من الليل أو النهار فقد تم
حجه ،فجعل صالة الصبح من مزدلفة والوقوف بعرفة شيئ ًا واحد ًا ثم رتب بأنه قد تم حجة،
ومعنى ذلك أنه إذا أخل بأحد األمرين فحجه مل يتم.
قـال الشيخ العثيمني  :)3(vأن ظاهر حديث عروة بن املُرضس يقتيض أن من أدرك صالة

( )1فتح الباري جـ 3ص.771
( )2يف املوسوعة جـ 0ص.331
( )3الرشح املمتع جـ 3ص.304
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........................................................................................ .
الفجر يف أوهلا فإنه جيزئه ،وبعض احلجاج ال يصلون إىل املزدلفة إال بعد طلوع الفجر وبعد
صالة الفجر ،وقال بعض العلامء :إن هؤالء أحرصوا أكراها ،فإهنم يكونون كالذين عذروا عن
وقت الصالة حتى خرج وقتها وهذا القول أقرب إىل الصواب ،ألنه يشبه الصالة إذا فاتت
لعذر فإنه يقضيها ولو قيل :بأنه يسقط الوقوف ألنه فات وقته مل يكن بعيد ًا ،فالراجح :أنه ال
يلزم بدم ألنه ترك هذا الواجب عجز ًا عن ُه.

فَضْلُ الْوُقُفُ يف الْمَ ْشعَرِ الْحَرَامِ
عن أنس بن مالك  قال« :وقف النبي  بـ (عرفات) وقد كادت الشمس أن تؤوب
فقال :يا بالل أنصت م  الناس ،فقال :أنصتوا لرسول اهلل  ،فأنصت الناس ،فقال :معارش
الناس :أتاين جربائيل آنف ًا فأقرأين من ريب السالم وقال :إن اهلل عزوجل غفر ألهل عرفات
وأهل املشعر وضمن عنهم التبعات ،فقام عمر بن اخلطاب  فقال :يا رسول اهلل هذا لنا
خاصة؟ قال :هذا لكم وملن أتى من بعدكم إىل يوم القيامة ،فقال عمر بن اخلطاب :ك ُثر خري اهلل
وطاب»(.)1

صَالةُ الْفَجْرِ يف الْ ُمزْدَلِفَةِ
عن ابن مسعود  قال« :ما رأيت النبي  صىل صالة لغري ميقاهتا إال صالتني :مجع بني
املغرب والعشاء وصىل الفجر قبل ميقاهتا»(.)1
( )1صحيح الرتغيب والرتهيب (.)1111

( )2رواه البخاري ( ،)1782ومسلم (.)3140
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ٍ
بغلس».
ويف رواية مسلم( )1بلفظ« :قبل وقتها
ٍ
يومئذ قبل ميقاهتا املعتاد ،ولكن بعد حتقق طلوع الفجر
قال النووي  :)2(vوصىل الفجر
فقوله (قبل وقتها) املراد قبل وقتها املعتاد ال قبل طلوع الفجر ألن ذلك ليس بجائز بإمجاع
املسلمني ،وقد ثبت يف البخاري أن ابن مسعود صىل الفجر حني طلع الفجر باملزدلفة ثم قال:
إن رسول اهلل  صىل الفجر هذه الساعة.
ويف رواية البخاري عن عبدالرمحن بن يزيد قال« :خرجنا مع عبداهلل إىل مكة ثم قدمنا مجع ًا
فصىل الصالتني  ...ثم صىل الفجر حني طلع الفجر قائل يقول :طلع الفجر ،وقائل يقول :مل
يطلع الفجر ،ثم قال :إن رسول اهلل  قال :إن هاتني الصالتني حولتا عن وقتهام يف هذا املكان
الناس مجع ًا حتى ُيعتموا وصالة الفجر هذه الساعة»( .)3العتمة وهو
املغرب والعشاء فال يقدم
ُ
وقت العشاء اآلخرة.
وقال الشنقيطي  :)4(vاعلم أنه ينبغي التعجيل بصالة الصبح يوم النحر بمزدلفة يف أول
وقتها ،ورواية البخاري ليس املراد قبل طلوع الفجر ألن ذلك ممنوع إمجاع ًا ،صالها قبل ميقاهتا
املعتاد ،ولكن بعد حتقق طلوع الفجر.
وقال الشيخ العثيمني  :)5(vقد ثبت يف السنة أن الرسول  صالها حني تبني ل ُه
ٍ
بغلس.
الصبح ومل يتأخر فصالها
ُ
( )1برقم (.)3141
( )2رشح مسلم جـ  3ص.01
( )3رواه البخاري (.)1783
( )0أضواء البيان جـ 1ص.180
( )1الرشح املمتع جـ 3ص.302
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وأما غريهم من احلجاج فيتأكد يف حقهم أن يقيموا هبا إىل أن يصلوا الفجر ،ثم
يقفوا عند املشعر احلرام فيستقبلوا القبلة ويكثروا من ذكر اهلل وتكبريه والدعاء إىل
أن يسفروا جد ًا ،ويستحب رفع اليدين هنا حال الدعاء........................... ،
قوله « :وأما غريهم من احلجاج فيتأكد يف حقهم أن يقيموا بها إىل أن يصلوا الفجر ،ثم
يقفوا عند املشعر احلرام فيستقبلوا القبلة ويكثروا من ذكر اهلل وتكبريه والدعاء إىل أن
يسفروا جدّاً ،ويستحب رفع اليدين هنا حال الدعاء ».
ِ
القصواء( ،)1حتى أتى املشعر احلرام ،فاستقبل
ب
يف حديث جابر الطويلُ …« :ثم َرك َ
َ
وهل َله َو َوحد ُه ،فلم يزل واقفاً حتى أسفر جد ًا ،فدفع قبل أن تطلع
القبلة ،فدعا ُه وكرب ُه َ
الشمس.)2(»...
قال ابن األعرايب :القصواء التي قطع طرف أذهنا واجلدع أكثر من ُه كل قطع يف األذن جدع
فإن جاوز الربع فهي عضاء واملخرضم مقطوع األذنني ،قال أبو عبيد :القصواء املقطوعة األذن
عرض ًا واملخرضمة النصف فام فوق ،وقال اخلليل :املخرضمة مقطوعة الواحدة والعضباء
مشقوقة الذن.
حديث« :املزدلفة كلها موقف»( .)3وعن عيل « :ملا أصبح النبي  وقف عىل قزح
فقال هذا قزح وهو املوقف ومجع كلها موقف»(.)4

( )1قال النووي  vيف رشح مسلم جـ 8ص 01يف حديث جابر :يف آخر احلديث خطب عىل القصواء ويف غري مسلم (اجلدعاء)،
ويف حديث آخر (خرماء) ،ويف آخر (العضباء) ،وآخر (خمرضمة) ،وهذا كله يدل عىل أهنا ناقة واحدة خالف ما قاله ابن قتيبة،
وقال احلريب :العضب واجلدع واحلزم والقصو واخلرضمة يف اآلذان.
( )2رواه مسلم (.)2301
( )3صحيح اجلامع الصغري (.)7732
( )0صحيح أيب داود ( ،)1741وصحيح الرتمذي (.)742
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الصبح ،ثم وقف فقال :إن
شهدت عمر  صىل بجمع
عن عمرو بن ميمون قال« :
ُ
َ
الشمس ويقولونِ :
أرشق ثبري ،وأن النبي  خالفهم،
املرشكني كانوا ال يفيضون حتى تطلع
ُ
ثم أفاض قبل أن تطلع الشمس»(.)1
قال النووي  :)2(vوقال مجاهري املف رين وأهل السري واحلديث املشعر احلرام مجيع
املزدلفة ،فيه أن الوقوف عىل قزح من مناسك احلج وهذا ال خالف فيه لكن اختلفوا يف وقت
الدفع منه ،فقال ابن مسعود و ابن عمر وأبو حنيفة والشافعي ومجاهري العلامء ،ال يزال واقف ًا
فيه يدع ويذكر حتى يسفر الصبح جد ًا ،وقال مالك :يدفع منه قبل األسفار.
وقال ابن تيمية  :)3(vمزدلفة كلها موقف لكن الوقوف عند قزح أفضل ،وهو املكان
الذي خيصه كثري من الفقهاء باسم املشعر احلرام.
قال الشنقيطي  :)4(vأن املزدلفة كلها موقف فحيث وقف منها أجزأه وهذا ال خالف فيه
بني العلامء.
قال صديق حسن  :)5(vتركهم السنة يف الوقوف باملشعر احلرام بدعة أيض ًا ويستقبل
القبلة (فيذكر اهلل عنده ويدعو ُه ويكربه وهيلله ويوحد ُه) ،أقول :وما أحق الذكر عند املشعر
احلرام بأن يكون واجب ًا أو نسك ًا ألن ُه مع كونه مفعوالً ل ُه  ومندرج ًا حتت قوله «خذوا عني
مناسككم» فيه أيض ًا النص الـقرآين بصيغة األمر [ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ]
( )1رواه البخاري (.)1780
( )2رشح مسلم جـ 8ص.017
( )3جمموع الفتاوى جـ 27ص.71
( )0أضواء البيان جـ 1ص.180
( )1الروضة الندية جـ 2ص.143
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(ويقف به) ،والوقوف هو النسك الرابع من مناسك احلج (إىل قبل طلوع الشمس).
قال الشيخ العثيمني  :)1(vحيمد اهلل ويكربه ويدعو اهلل رافع ًا يديه إىل أن يسفر جد ًا
ويكون مستقبل القبلة ،يدخل يف سفر الصبح ويرى الناس بعضهم بعض ًا ثم ينطلق قبل أن
تطلع الشمس خالف ًا ألهل اجلاهلية ال يدفعون من مزدلفة إال إذا طلعت الشمس ،وكان من
عباراهتم املورثة :أرشق ثبري كي ما نغري ،ثبري جبل معروف هناك كان رفيع ًا تبني به الشمس
قبل غريه مما حوله من اجلبال ،وكانوا يرقبون هذا اجلبل فإذا أرشق دفعوا إذ ًا أهل اجلاهلية
يبادرون األسفار يف أول الليل ويف آخره ألهنم يدفعون من عرفة قبل غروب الشمس ويدفعون
من مزدلفة بعد طلوع الشمس أما الرسول  فخالفهم يف الوقتني فيسري بسكينة بدون
إرساع.
قال احلافظ  :)2(vأرشق أي أدخل يف الرشوق وثبري جبل معروف وهو عىل يسار
الذاهب إ ىل منى وهو أعظم جبال مكة ،عرف برجل من هذيل اسمه ثبري دفن فيه" ،كيام نغري"
معناه كيام ندفع للنحر قال ُه الطربي  ...اإلفاضة الدفعة ،وروى الطرباين من حديث عيل :
«فوقف عىل قزح وأردف الفضل ثم قال :هذا املوقف وكل املزدلفة موقف» ،وقد نقل الطربي
اإلمجاع عىل أن من مل يقف فيه حتى طلعت الشمس فاته الوقوف ،قال ابن املنذر :وكان
الشافعي ومجهور أهل العلم يقولون بظاهر هذه األخبار.

( )1الرشح املمتع جـ 3ص.303
( )2فتح الباري جـ 3ص .778
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ْدعَاءِ
رَفْعُ الَْيدَيْنِ عِنْدَ ال ُّ
ٍ
واحدة
واإلستغفار أن تشري بأص ُبع
احلديث« :املسألة أن تَرفع يديك َحذو منكبيك،
ُ
ُ
واإلبتهال متُ د يديك مجيع ًا»(.)1
عن ابن عباس« :أفضل العبادة الدعاء»(.)2
عن عائشة « :dإذا سأل أحدكم فليكثر فإنام يسأل ربه»(.)3
عن أنس بن مالك « :اتقوا دعوة املظلوم وإن كافر ًا ،فإنه ليس دوهنا حجاب»(.)4
عن سلامن « :ال َيرد القضاء إال الدعاء ،وال يزيد يف العمر إال الرب»(.)5
عن أيب هريرة  « :ادعوا اهلل تعاىل وأنتم موقنون باإلجابة واعلموا أن اهلل ال يستجيب
دعاء من قلب غافل اله»(.)6
ً
عن ابن عباس « :cيا عم أكثر الدعاء بالعافية»(.)7
عن أيب هريرة « :يقول اهلل تعاىل :أنا عند ظن عبدي يب وأنا معه إذا ذكرين فإذا ذكرين يف
نفسه ذكرته يف نفيس وإن ذكرين يف ٍ
تقربت إليه
مأل ذكرته يف مأل خري منهم وإن تقرب إيل شرب ًا
ُ
ذراع ًا وإذا تقرب إيل ذراع ًا تقربت إليه باع ًا وأن أتاين يميش أتيته هرولة»(.)8
( )1صحيح جلامع الصغري ( ،)7730صحيح أيب داود (.)1338
( )2سلسلة األحاديث الصحيحة (.)1173

( )3سلسلة األحاديث الصحيحة (.)1321

( )0سلسلة األحاديث الصحيحة (.)777
( )1سلسلة األحاديث الصحيحة (.)110
( )7سلسلة األحاديث الصحيحة (.)130
( )7سلسلة األحاديث الصحيحة (.)1123
( )8رواه البخاري ،ومسلم ،وصحيح الرتغيب ( ،)1087و الرتمذي ،والنسائي.
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وحيثام وقفوا من مزدلفة؛ أجزأهم ذلك ،وال جيب عليهم القرب من املشعر وال
صعوده ،لقول النبي « :وقفت ههنا – يعني :عىل املشعر – ومجع كلها موقف»
[رواه مسلم يف صحيحه] .ومجع هي مزدلفة ،فإذا أسفروا جد ًا؛ انرصفوا إىل منى قبل
طلوع الشمس وأكثروا من التلبية يف سريهم فإذا وصلوا إىل حم ر استحب
اإلرساع قلي ً
ال....................................................................... ،
وج ُبن عن
عن ابن عباس « :cمن عجز منكم عن الليل أن يكابده وبخل باملال أن ينفقه َ
العدو أن جياهد ُه فليكثر ذكر اهلل»(.)1
عن جابر « :ما عمل آدمي عم ً
ال أنجى ل ُه من العذاب من ذكر اهلل تعاىل ،قيل :وال اجلهاد
يف سبيل اهلل؟ قال :وال اجلهاد يف سبيل اهلل إال أن يرضب بسيفه حتى ينقطع»(.)2
قوله « :وحيثما وقفوا من مزدلفة؛ أجزأهم ذلك ،وال جيب عليهم القرب من املشعر وال
صعوده ،لقول النيب « :وقفت ههنا – يعين :على املشعر – ومجع كلها موقف» ».
احلديث رواه مسلم برقم ( ،)2303وأبو داود ( ،)1347والنسائي (.)3411
قوله « :فإذا أسفروا جدّاً؛ انصرفوا إىل منى قبل طلوع الشمس وأكثروا من التلبية يف
سريهم فإذا وصلوا إىل حمسر استحب اإلسراع قليالً ».
حم ٍ
رسَ ،ف َح َ
رك قلي ً
ال»(.)3
ويف حديث جابر الطويل« :حتى أتى بطن ُ َ
وعن ابن عباس ريض اهلل عنهام« :أن النبي  أردف الفضل ،فأخرب الفضل أنه مل يزل
ُيلبـي حتى رمى اجلمرة»(.)4
( )1صحيح الرتغيب (.)1037
( )2صحيح الرتغيب (.)1037
( )3رواه مسلم (.)2301

( )0رواه البخاري (.)1781
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ويف رواية عن ُه« :أن أسامة بن زيد كان ردف النبي  من عرفة إىل املزدلفة ،ثم أردف
الفضل من املزدلفة إىل منى قال فكالمها قاال :مل يزل النبي ُ ي َلبـي حتى رمى مجرة العقبة»(.)1
احلديث« :عرفة كلها موقف وارفعوا عن بطن عرفة و املزدلفة كلها موقف وارفعوا عن
بطن ُحمرس وشعاب منى كلها منحر»(.)2
()3
 رُ :سمي بذلك ألن فيها أصحاب الفيل
قال النووي  : vيف حديث جابر ُ :حم َ ْ

ح ر فيه ،فهي سنة من سنن السري يف ذلك املوضع ،قال أصحابنا :ي رع املايش وحيرك الراكب
دابته يف وادي حم ر ويكون ذلك قدر رمية حجر ،واهلل أعلم.
وقال ابن تيمية  :)4(vفإذا أتى حم ر ًا أرسع قدر رمية بحجر ،وال يزال يلبـي يف ذهابه من
مشعر إىل مشعر مثل ذهابه إىل عرفات وذهابه من عرفات إىل مزدلفة حتى يرمي مجرة العقبة
فإذا رشع يف الرمي قطع التلبية.
()5
وحم ر بطن واد عظيم وهبذا نعرف أن بني املشاعر أدوية فبني
قال الشيخ العثيمني ُ : v
واد وهو وادي ُعرنة وبني املشعرين احلرامني منى ومزدلفة ٍ
املشعر احلرام واملشعر احلالل ٍ
واد

 ر .فأختلف االعلامء يف سبب اإلرساع ،وقيل أرسع ألن اهلل أهلك فيه أصحاب
وهو وادي ُحم ْ
الفيل فينبغي أن ي رع ألن املرشوع لإلنسان إذا َمر بأرايض العذاب أن ُي رع كام فعل النبي
 حني َمـر بديـار ثمود يف غزوة تبوك زجر الناقة عليه الصالة والسالم وقـنع رأسه ،وبـعض
( )1رواه البخاري (.)1787 – 1787
( )2قال األلباين :إسناده صحيح يف السلسلة الصحيحة حتت رقم (.)1130
( )3رشح مسلم جـ 8ص.018
( )0جمموع الفتاوى جـ 27ص.71
( )1الرشح املمتع جـ 3ص.303
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فإذا وصلوا إىل منى قطعوا التلبية عند مجرة العقبة ثم رموها من حني وصوهلم
بسبع حصيات متعاقبات ،يرفع يده عند رمي كل حصاة ويكرب................... ،
الناس يتخذ اليوم هذه األماكن سياحة ونزهة والعياذ باهلل مع أن الرسول أرسع فيها ،وقال:
«ال تدخلوا عىل هؤالء املعذبني إال أن تكونوا باكني أن يصيبكم ما أصاهبم»(.)1
فيه خطر عظيم ألن اإلنسان إذا دخل عىل هؤالء فقلبه يكون غري لني خاشع فيكون قاسي ًا
مع مشاهدته آثار العذاب حينئذ يصيبه ما أصاهبم من التكذيب والتويل وليس املراد أن
يصيبكم العذاب والرجز احليس ،فقد يراد به العذاب والزجر املعنوي أن يقسو قلب اإلنسان
فيكذب باخلرب ويتوىل عن األمر.
والذين يذهبون إىل النزهة هم للضحك أقرب منهم للبكاء ،وتعليل إرساع النبي  يف
واد ُحم ر بذلك ألن أصحاب الفيل مل هيلكوا هنا بل من مكان ُيقال ل ُه املُغمس حول األبطح،
وقال بعض العلامء :إن النبي  أرسع ألهنم كانوا كانوا يف اجلاهلية يقفون يف هذا الوادي
ويذكرون أجماد آبائهم فأراد النبي  أن خيالفهم كامخالفهم يف اخلروج من عرفة ويف اخلروج
من مزدلفة ولعل هذا أقرب التعاليل.
وهلذا قال اهلل تعاىل[ :ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ
ﮄﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ] [البقرة .]138 :
قوله « :فإذا وصلوا إىل منى قطعوا التلبية عند مجرة العقبة ثم رموها من حني
وصوهلم بسبع حصيات متعاقبات ،يرفع يده عند رمي كل حصاة ويكرب ».
يف حديث جـابر « :ثم سلك الـطريق الوسطى التي خترج عىل اجلمرة الكربى ،حتى أتى

( )1رواه البخاري ( ،)3244ومسلم (.)2381
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اجلمرة التي عند الشجرة فرماها بسبع حصيات ُيكرب مع كُل حصاةٍ منها»(.)1
عن عبدالرمحن بن زيد قال« :رمى عبداهلل بن مسعود مجرة العقبة من بطن الوادي ،بسبع
ٍ
حصاة»(.)2
حصيات ُيكرب مع كل
وعن جابر « :اإلستجامر تو ،ورمي اجلامر تَو»(.)3
ويف روايتني ابن عباس عند البخاري بلفظ ُ « :يلبي حتى رمى اجلمرة»(.)4
قال الشنقيطي  :)5(vاعلم أن العلامء اختلفوا يف الوقت الذي جيوز فيه رمي مجرة العقبة
من الضعفة وغريهم ،مع إمجاعهم عىل أن من رماها بعد طلوع الشمس أجزأ ُه ذلك ،فذهبت
مجاعة من أهل العلم إىل أن الوقت الذي جيزيء فيه رمي مجرة العقبة ،هو إبتداء نصف األخري
من ليلة النحر ،وممن قال هبذا :الشافعي وأمحد وعطاء وابن أيب ليىل ،وقال النووي يف رشح
املهذب وبه ،قال عطاء وأمحد ومذهب أسامء بنت أيب بكر وابن أيب مليكة وعكرمة بن خالد.
وذهبت مجاعة من أهل العلم إىل أن أ ول وقته يبتديء من بعد طلوع الشمس وهو مذهب
مالك وأيب حنيفة ،وذهب بعض أهل العلم إىل أن أول وقته للضعف من طلوع الفجر
ولغريهم من بعد طلوع الشمس ،وهو إختيار ابن القيم.
والذين يقولون جيوز يف النصف األخري من ليلة النحر استدلوا برواية عائشة « :dأرسل
النبي  بأم سلمة ليلة النحر فرمت اجلمرة قبل الفجر ثم مضت فأفاضت»(.)6
( )1رواه مسلم (.)2301

( )2رواه مسلم (.)318

( )3رواه مسلم (.)3134
( )0برقم ( )1781و (.)1787
( )1أضواء البيان جـ 1ص.187
( )7رواه أبو داود ( ،)1302وضعفه األلباين يف " ضعيف أيب داود " برقم (.)023
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وقال النووي  :)1(vوأما حديث عائشة يف إرسال أم سلمة فصحيح ،وقال الزيلعي
ورواه البيهقي يف سننه الكربى قال :إسناده صحيح ال غبار عليه ،وأما ما ذكره الزيلعي بأنه
صحيح ال غبار عليه مل أر ُه يف سننه الكربى وقد ذكر احلديث فيها بدون التصحيح املذكور.
وأقول ما ذكره النووي من كون إسناد أيب داود املذكور صحيح ًا عىل رشط مسلم صحيح،
مع أن بعض أهل العلم ضعفه قائ ً
ال :أنه مضطرب متن ًا وسند ًا وممن ذكر أنه ضعفه اإلمام أمحد
وغريه.
وتعتضد بام رواه اخلالل :عن أم سلمة قالت« :قدمني رسول اهلل  فيمن َقدم من ِ
أهله
ليلة املزدلفة ،قالت :فرميت بليل ثم مضيت إىل مكة فصليت هبا الصبح ثم رجعت إىل منى».
وأما من قال :ال جيوز رميها إال بعد طلوع الشمس :أن النبي  رماها وقت الضحى
وقال« :خذوا عني مناسككم».
ومنها :ما رواه أصحاب السنن وغريهم عن ابن عباس أن النبي « :بعث بضعفة أهله
فأمرهم أن ال يرموا اجلمرة حتى تطلع الشمس»(.)2
ويف لفظ ابن عباس« :قدمنا رسول اهلل  ليلة املزدلفة أغيلمة بني عبداملطلب عىل مجرات
فجعل يلطخ أفخاذنا ويقول :أي بني ال ترموا اجلمرة حتى تطلع الشمس».
قال أبو داود :اللطح الرضب اللني ( ،)1304وهذا حديث صحيح.
وقال الرتمذي :حديث ابن عباس حديث حسن صحيح ،والعمل عىل هذا احلديث عند
أهل الـعلم ،وقــال الـنووي يف شــــرح املـهذب :صحيح ،رواه أبو داود والـرتمذي و الـنسـائي

( )1رشح املهذب.
( )2رواه أبو داود ( ،)1301والرتمذي ( ،)833وابن ماجه ( ،)3421والبيهقي يف الكربى (.)132 /1
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وغريهم بأسانيد صحيحة ،وقال ابن القيم يف زاد املعاد حديث صحيحح صحح ُه الرتمذي
وغريه.
وأما حجة من قال بجواز رمي مجرة العقبة للضعفة بعد الصبح قبل طلوع الشمس دون
غريهم وإن غريهم ال جيوز له رميها إال بعد طلوع الشمس.
فمنها حديث أسامء املتفق عليه ،رصيح أن أسامء رمت اجلمرة قبل طلوع الشمس بل بغلس
وهو بقية الظالم ورصحت بأنه  أذن للظعن ومفهومه أنه مل يأذن لألقوياء الذكور.
ومنها حديث ابن عمر املتفق عليه فإن فيه :أنه كان يقدم ضعفة أهله وأن منهم من يقدم
منى لصالة الفجر ومنهم من يقدم بعد ذلك فإذا قدموا رموا اجلمرة ،وكان ابن عمر ريض اهلل
عنهام يقول :أرخص يف أولئك رسول اهلل  ،وحديث ابن عمر املتفق عليه يدل داللة
واضحة عىل الرتخيص للضعفة يف رمي مجرة العقبة بعد الصبح قبل طلوع الشمس ومفهومه
أنه مل يرخص لغريهم يف ذلك.
وقال مقيد ُه عفا اهلل عنه وغفر له :إن الذي يقتيض الدليل رجحانه يف هذه املسألة :أن
الذكور األقوياء ال جيوز هلم رمي مجرة العقبة إال بعد طلوع الشمس وأن الضعفة والنساء ال
ينبغي التوقف يف جواز رميهم بعد الصبح قبل طلوع الشمس.
وأم ا رميهم أعني الضعفة والنساء قبل طلوع الفجر فهو حمل النظر فحديث عائشة عند أيب
داود يقتيض جوازه ،وحديث ابن عباس عند أصحاب السنن يقتيض منعه.
والقاعدة املقررة يف األصول :هي أن جيمع بني النصني إن أمكن اجلمع وإال فالرتجيح
بينهام ،وقد مجعت بينهام مجاعة من أهل العلم فجعلوا لرمي مجرة العقبة وقتني :وقت فضيلة
ووقت جواز ،ومحلوا حديث ابن عباس عىل وقت الفضيلة ،وحديث عائشة عىل وقت اجلواز،
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ول ُه وجه من النظر .والعلم عند اهلل تعاىل.
وأما الذكور األقوياء فلم يرد يف الكتاب وال السنة دليل يدل عىل جواز رميهم مجرة العقبة
قبل طلوع الشمس ألن مجيع األحاديث الواردة يف الرتخيص يف ذلك كلها يف الضعفة وليس
يشء منها يف األقوياء الذكور وقدمنا أن قياس القوي عىل الضعيف الذي رخص ل ُه من أجل
ضعفه قياس مع وجود الفارق وهو مردود.
وقال ابن القيم  :)1(vثم تأملنا فإذا أنه ال تعارض بني هذه األحاديث فإنه أمر الصبيان
أن ال يرموا اجلمرة حتى تطلع الشمس ،فإنه ال ُعذر هلم يف تقديم الرمي ،وأما من قدمه من
النساء ،فرمني قبل طلوع الشمس لل ُعذر واخلو ف عليهن من مزامحة الناس وحطمهم ،وهذا
الذي دلت عليه السنة جواز رمي الرمي قبل طلوع الشمس لعذر بمرض أو ٍ
كرب َي ُش ُق عليه
مزامحة الناس ألجله ،وأما القادر الصحيح فال جيوز له ذلك.
ويف املسألة ثالثة مذاهب:
أحدمها :اجلواز بعد نصف الليل مطلق ًا للقادر والعاجز ،كقول الشافعي وأمحد رمحهم اهلل
تعاىل.
والثاين :ال جيوز إال بعد طلوع الفجر ،كقول أيب حنيفة.
والثالث :ال جيوز ألهل القدرة إال بعد طلوع الشمس ،كقول مجاعة من أهل العلم ،والذي
السنة أنام هو التعجيل بعد غيبوبة القمر ال نصف الليل وليس مع حد ُه بالنصف
دلت عليه ُ
دليل .واهلل أعلم.

( )1زاد املعاد جـ 2ص.232
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قال الشوكاين  :)1(vواحتج املجوزون للرمي الفجر بحديث أسامء ولكنه خمتص
بالنساء ،وال حاجة إىل اجلمع بينه وبني حديث ابن عباس بحمل حديث ابن عباس عىل
الندب ،واألدلة تدل عىل أن وقت الرمي من بعد طلوع الشمس ملن كان ال رخصة له ،ومن
كان له رخصة كالنساء وغريهن من الضعفة جاز قبل ذلك ولكنه ال جيزيء يف أول ليلة النحر
إمجاع ًا.
وقال الشيخ العثيمني  :)2(vوقت الرمي بالنسبة جلمرة العقبة يوم العيد يكون ألهل
القدرة والنشاط من طلوع الشمس يوم العيد ،ولغريهم من الضعفاء ومن ال يستطيع مزامحة
الناس من الصغار والنساء يكون وقت الرمي يف حقهم من آخر الليل ،وكانت أسامء بنت أيب
بكر ريض اهلل عنهام ترتقب غروب القمر ليلة العيد ،فإذا غاب دفعت من مزدلفة إىل منى
ورمت اجلمرة ،أم ا آخره فإنه إىل غروب الشمس من يوم العيد ،فإذا زحام أو كان بعيد ًا عن
اجلمرات واجب أن يؤخره إىل الليل فال حرج عليه يف ذلك ولكنه ال يؤخر ُه إىل طلوع الفجر
من اليوم احلادي عرش.
وقال  :)3(vوأنه ال يدفع أحد من مزدلفة إال بعد أن يصيل الفجر ما مل يكن ضعيف ًا أو
صاحب ضعيف ومع ذلك لو دفع فإنه ال يأثم واملسألة من باب األفضلية.
وقال الشيخ األلباين  :)4(vأنه ال جيوز الرمي يوم النحر قبل طلوع الشمس ولو من
الـضعفة والـنسـاء الـذين يرخـص هلم أن يرحتلوا من املـزدلـفة بعد نـصف الليل ،فال بد هلم من
( )1نيل األوطار جـ 3ص.013
( )2فتاوى أركان اإلسالم ص.174
( )3الرشح املمتع جـ 3ص .311
( )0حجة النبي  ص.84

050

َشرْحُ رِسَالَةُ  :التحْقِيقُ واإلِضَاحُ لِكَثِريٍ مِن مَسَائِلِ الْحَج وَاْلعُمْرِة وَالْزيَارةِ

........................................................................................ .
اإلنتظار حتى تطلع الشمس ثم يرمون حلديث ابن عباس «أن النبي  قدم أهله وأمرهم أن
ال يرموا مجرة العقبة حتى تطلع الشمس» ،وهو حديث صحيح بمجموع طرقه وال يصلح أن
يعارض بام يف البخاري أن أسامء بنت أيب بكر رمت اجلمرة ثم صلت الصبح بعد وفاة النبي
 ،ألنه ليس رصحي ًا أهنا فعلت ذلك بإذن منه  بخالف إرحتاهلا بعد نصف الليل ،وقد
رصحت بأن النبي  أذن بذلك للظعن فمن اجلائز أهنا فهمت من هذا لإلذن ،اإلذن أيض ًا
بالرمي بليل ومل يبلغها هنيه  الذي حفظه ابن عباس .
وأن هناك رخصة بالرمي يف هذا اليوم بعد الزوال ولو إىل الليل ،فيستطيع أن يتمتع هبا من
جيد املشقة يف الرمي ضحى والدليل حديث ابن عباس أيض ًا :قال« :كان النبي  يسأل يوم
النحر بمنى فيقول :ال حرج فسأله رجل ،فقال ،حلقت قبل أن أذبح ،قال :إذبح وال حرج،
أمسيت ،فقال :ال حرج» رواه البخاري وغريه.
قال :رميت بعد ما
ُ
وإىل هذا ذهب الشوكاين ومن قبله ابن حزم ،فأحفظ هذه الرخصة فإهنا تنجيك من الوقوع
يف إرتكاب هني الرسول  املتقدم عن الرمي قبل طلوع الشمس الذي خيالفه كثري من
احلجاج بزعم الرضورة.
وقال الشيخ  :)1(vأخرجه النسائي ( )03/2عن ابن عباس يقول« :أرسلني رسول اهلل
 يف ضعفة أهله فصلينا الصبح بمنى ورمينا اجلمرة».
قلت :إسناده صحيح وقول ُه (رمينا اجلمرة) ليس نص ًا يف أهنم رموا قبل طلوع الشمس فال
يعارض ما سيأيت من الروايات املرصحة بنهيهم عن الرمي حتى تطلع الشمس.

( )1إرواء الغليل جـ 0ص.272
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وعن عطاء به بلفظ« :كان رسول اهلل  يقدم ضعفاء أهله بغلس ويأمرهم يعني ال يرموا
اجلمرة حتى تطلع الشمس» .أخرجه أبوداود ( ،)1301والنسائي ( ،)14/2قلت :إسناده
صحيح فإن له طرق أخرى تأيت.
وعن ابن عباس ريض اهلل عنهام« :كنت فيمن بعثه النبي  يوم النحر فرمينا اجلمرة مع
الفجر» .أخرجه الطحاوي والطيالييس ،قلت :إسناده ضعيف ،وقول ُه (فرمينا اجلمرة مع
الفجر) منكر ملخالفته ما يأيت.
ويف رواية أخرى عنه« :أن النبي  كان يأمر نساءه وثقله صبيحة مجع أن يفيضوا مع أول
الفجر بسواد وال يرموا اجلمرة إال مصبحني» .أخرجه الطحاوي والبيهقي بسند جيد.
ويف رواية أمحد( )1عن شعبة عن ُه« :أن رسول اهلل  رحل ناس ًا من بني هاشم بليل قال
شعبة أحسبه ،قال ضعفتهم وأمرهم أن ال يرموا اجلمرة حتى تطلع الشمس» .قلت :إسناده
صحيح.
ويف رواية عنه عند األئمة ولفظ األعمش وهو أحفظهم :قال رسول اهلل  ليلة املزدلفة:
«يا بني أخي ،يا بني ،يا بني هاشم تعجلوا قبل زحام الناس وال يرمني أحد منكم العقبة حتى
تطلع الشمس» ،ولفظ املسعودي« :أن النبي  قدم ضعفة أهله وقال :ال ترموا اجلمرة حتى
قلت :إسناده صحيح.
تطلع الشمس» ،وقال الرتمذي :حديث حسن صحيحُ .
ويف رواية عنه« :قدمنا رسول اهلل  ليلة املزدلفة أغليمة بني عبداملطلب عىل مجرات
فجعل يلطخ أفخاذنا ويقول :ابني ال ترموا اجلمرة حتى تطلع الشمس» .أخرجه أبوداود
( ،)1304والـنسـائي ( ،)14/2وابن مـاجه ( ،)3421والـطحـاوي ( ،)031/1وغــريهم،
( )1املسند (.)203/1
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وهو حديث صحيح عند الرتمذي.
واعلم أنه ال يصح حديث مرفوع رصيح عن النبي  يف الرتخيص بالرمي قبل طلوع
الشمس للضعفة ،وغاية ما ورد أن بعضهم رمى قبل الطلوع يف حجته  دون علمه أو إذنه،
ومن ذلك حديث عائشة « :dأرسل رسول اهلل  بأم سلمة ليلة النحر» ضعيف ،أخرجه
أبو داود ( ،)1302والبيهقي.
ويف رواية« :فأمر أن تعجل اإلفاضة من مجع حتى تأيت مكة فتصيل هبا الصحيح» ،ويف لفظ:
«فرمت مجرة العقبة وصلت الفجر بمكة» ،وعن أم سلمة قالت« :أمرها رسول اهلل  يوم
النحر أن توايف صالة الصبح بمكة».
وقال احلافظ  :)1(vقال البيهقي :هكذا رواه مجاعة عن أيب معاوية وهو آخر حديث
ٍ
يومئذ باملزدلفة فكيف
الشافعي املرسل ،وقد أنكره أمحد بن حنبل ألن النبي  صىل الصبح
يأمرها أن توايف معه صالة الصبح بمكة.
وخالصة القول :أن احلديث ضعيف ،الضطرابه إسناد ًا ومتن ًا .ولذلك فال يصح إستدالل
املصنف به عىل ما ذكره من أن املبيت يف املزدلفة إىل بعد نصف الليل لعدم ثبوت احلديث ،ولو
صح فداللته خاصة بالضعفة من النساء فال يصح إستدالله به لغريهن ،ثم رأيت ابن القيم قد
ضعف أيض ًا هذا احلديث.
قال ابن القيم  :)2(vقال ابن عبدالرب  :vكان اإلمام أمحد يرفع حديث أم سلمة هذا
ويضعفه ،وقال أبوداود :اختلفوا يف رميها قبل طلوع الشمس فمن رماها قبل طلوع الشمس مل

( )1التلخيص.
( )2يف " هتذيب السنن " .
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ر
جيزه وعليه اإلعادة ،قال ابن عبدالرب :وحجته أن رسول اهلل  رماها بعد طلوع الشمس،
فمن رماها قبل طلوع الشمس كان خمالف ًا للسنة ولزمه إعادهتا ،وقال :زعم ابن املنذر أنه ال
يعلم خالف ًا فيمن رماها قبل طلوع الشمس وبعد الفجر أنه جيزئه ،قال :ولو علمت أن يف ذلك
خالف ًا ألوجبت عىل فاعل ذلك اإلعادة ،فمقتىض مذهب ابن املنذر :أنه جيب اإلعادة عىل من
رماها قبل طلوع الشمس ،وحديث أسامء ليس يف هذا دليل عىل جواز رميها بعد نصف الليل
فإن القمر يتأخر يف الليلة العارشة إىل قبيل الفجر ،وقد ذهبت أسامء بعد غيابه من مزدلفة إىل
منى فلعلها وصلت مع الفجر أو بعده ،فهي واقعة عني ومع هذا فهي رخصة للظعن ،وإن
دلت عىل تقدم الرمي ،فإنام تدل عىل الرمي بعد طلوع الفجر ،وهذا قول أمحد يف رواية واختيار
ابن املنذر وهو مذهب مالك وأيب حنيفة وأصحاهبام.

الْرَِّميُ يف الْلَّيْلِ
عن ابن عباس ريض اهلل عنهام قال« :كان النبي  يسأل يوم النحر بمنى فيقول :ال حرج،
أمسيت،
فسأله رجل فقال :حلقت قبل أن أذبح ،قال :أذبح وال حرج ،وقال :رميت بعدما
ُ
فقال :ال حرج»(.)1
قال الشنقيطي  :)2(vاعلم أن وقت رمي مجرة العقبة يمتد إىل آخر هنار يوم النحر ،فمن
رماها قبل الغروب من يوم النحر فقد رماها يف وقت هلا ،قال ابن عبدالرب :أمجع أهل العلم عىل
أن من رماها يوم النحر قبل املغيب فقد رماها يف وقت هلا وإن مل يكن مستحب ًا هلا.
( )1رواه البخاري (.)1731
( )2أضواء البيان جـ 1ص.131
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ال ومنهم من قال رميها ليالً
فإن فات يوم النحر ومل يرمها فقال بعض أهل العلم :يرميها لي ً
أدا ًء ال قضاء.
قال النووي  :vوروى مالك يف املوطأ (كتاب احلج  )224عن نافع موىل ابن عمر« :أن
ابن ة أخ لصفية بنت أيب عبيد نفست باملزدلفة فتخلفت هي وصفية حتى أتتا من بعد أن غربت
الشمس من يوم النحر فأمرمها عبداهلل بن عمر :أن ترميا ومل ير عليها شيئ ًا».
وهو دليل :عىل أن ابن عمر يرى أن رميها يف الليل أدا ًء ملن كان ل ُه عذر كصفية وابنة أخيها،
وممن قال يرميها لي ً
ال :مالك وأصحابه ألن مذهبه قضاء الرمي الفائت يف الليل وغريه.
ويف املوطأ قال حييى :سئل مالك عمن نيس مجرة من اجلامر يف بعض أيام منى حتى ُيميس؟
قال :ليوم أية ساعة ذكر من ليل أو هنار كام يصيل الصالة إذا نسيها .فإن كان ذلك بعدما
صدر وهو بمكة أو بعد ما خيرج منها فعليه اهلدي.
وقال بعض أهل العلم :إ ن غربت الشمس من يوم النحر وهو مل يرم مجرة العقبة مل يرمها يف
الليل ،ولكن يؤخر رميها حتى تزول الشمس من الغد ،وهبذا قال أبو حنيفة واسحاق ،وقال
الشافعي وحممد بن املنذر ويعقوب :يرميها لي ً
ال لقول النبي « أرم وال حرج».
فإذا عرفت أقوال أهل العلم يف الرمي لي ً
ال هل جيوز أوالً وعىل جوازه هل هو أداء أو
قضاء؟
فاعلم أن من قالوا بجواز الرمي لي ً
ال :استدل بحديث البخاري ،وإسم املساء يصدق بجزء
من الليل.
والذين قالوا ال جيوز الرمي لي ً
ال ردوا اإلستدالل هبذا احلديث قائلني :أن مراد السائل بقوله
بعد ما أمسيت يعني به بعد زوال الـشمس يف آخر النهـار قبل الليل ،فـترصحيه بـقوله يوم النحر
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يدل عىل أ ن السؤال وقع يف النهار والرمي بعد اإلمساء وقع يف النهار ،ألن املساء يطلق لغة
عىل ما بعد وقت الظهر إىل الليل.
وقال احلافظ يف فتح الباري( :رميت بعد ما أمسيت) أي بعد دخول املساء وهو يطلق عىل
ما بعد الزوال إىل أن يشتد الظالم فلم يتعني لكون الرمي املذكور كان بالليل.
وقال ابن املنظور يف لسان العرب :املساء بعد الظهر إىل صالة املغرب ،وقال بعضهم إىل
نصف الليل.
وأجاب أصحاب الرأي األول:
األول :أن قول النبي ( ال حرج) بعد قول السائل( :رميت بعدما أمسيت) يشمل لفظ ُه
نفي احلرج عمن رمى بعدما أمسى وخصوص سببه بالنهار ال عربة به ،ألن العربة بعموم
اللفظ ال بخصوص السبب ،ولفظ املساء عام جلزء من النهار وجزء من الليل وسبب ورود
احلديث املذكور خاص بالنهار.
اجلواب الثاين :أنه ثبت يف بعض روايات حديث ابن عباس ما هو أعم من يوم النحر وهو
صادق قطع ًا بحسب الوضع اللغوي ببعض أيام الترشيق ،ومعلوم أن الرمي فيها ال يكون إال
بعد الزوال ،فقول ُه (رميت بعد ما أمسيت) ال ينرصف إال إىل الليل ألن الرمي فيها بعد الزوال
معلوم فال يسئل عنه صحايب.
ويف رواية النسائي عن ابن عباس قال« :كان رسول اهلل  يسأل أيام منى ...رميت بعدما
أمسيت ،قال( :الحرج) » و هذا احلديث صحيح اإلسناد ،وقوله أيام منى بصيغة اجلمع صادق
بأكثر من يوم واحد فهو صادق بحسب وضع اللغة ببعض أيام الترشيق والسؤال عن الرمي
بعد املساء فيها ال ينرصف إال إىل الليل كام بينا.
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اجلواب الثالث :ما قدمنا يف املوطأ عن ابن عمر ،وقد يقال :إن صفية وابنة أخيها كان هلام
عذر ألن ابن ة أخيها عذرها النفاس ليلة املزدلفة وهي عذرها معاوية ابنة أخيها .والعلم عند اهلل
تعاىل.
وقال الشوكاين  :)1(vفيكون وقته من طلوع الشمس يف يوم النحر إىل آخر الوقت الذي
يطلق عليه أنه ضحى ،وأما ما أخرجه البخاري وغريه من حديث ابن عباس فقال« :رميت
بعد ما أمسيت ،فقال :إفعل وال حرج» ففيه الرتخيص ملن جهل الوقت ال ملن علمه.
قال الشيخ ابن باز  :)2(vيرمي أول اجلامر يوم العيد وهي اجلمرة التي تيل مكة ،ويقال
هلا :مجرة العقبة يرميها يوم العيد وإن رماها يف النصف األخري من ليلة النحر كفى ذلك ،ولكن
األفضل أن يرميها ضحى ويستمر إىل غروب الشمس ،فإن فاته الرمي رماها بعد غروب
الشمس لي ً
ال عن يوم العيد.
وقال الشيخ األلباين :)3(vأن هناك رخصة بالرمي يف هذا اليوم بعد الزوال ولو إىل الليل
فيستطيع أن يتمتع هبا من جيد املشقة يف الرمي ضحى والدليل حديث ابن عباس.
وقال ابن حزم  :)4(vإنام هنى النبي  عن رميها ما مل تطلع الشمس من يوم النحر،
وأباح رميها بعد ذلك وإن أمسى وهذا يقع عىل الليل والعيش مع ًا ،وأما الرمي قبل طلوع
الشمس فال جيزيء أحد ًا ال إمرأة وال رج ً
ال ،وروينا عن طائفة من التابعني :إباحة الرمي قبل
طلوع الشمس وال حجة يف أحد مع رسول اهلل .
( )1السيل اجلرار جـ 2ص.173
( )2فتاوى تتعلق بأحكام احلج ص.123
( )3حجة النبي  ص.84
( )0املحىل جـ 1ص.132
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قال الشيخ العثيمني  :)1(vأما رمي مجرة العقبة يوم العيد فإنه ينتهي بطلوع الفجر من
اليوم احلادي عرش ،ويبتديء من آخر الليل من ليلة النحر للضعفاء ونحوهم ،فالرمي يف النهار
أفضل إ ال أنه يف هذه األوقات مع كثرة احلجج وغشمهم وعدم مباالة بعضهم ببعض ،إذا
خاف عىل نفسه من اهلالك أو الرضر أو املشقة الشديدة فإن ُه يرمي لي ً
ال وال حرج عليه كام أنه لو
رمى لي ً
ال بدون أن خياف هذا فال حرج عليه ولكن األفضل أن يراعي اإلحتياط يف هذه املسألة
وال يرمي لي ً
ال إال عند احلاجة إليه.

حُكْمُ الْرَِّميُ
قال الشوكاين  :)2(vواعلم أنه قد قيل أن الرمي واجب باإلمجاع ،واقترص صاحب الفتح
عىل حكاية الواجب عن اجلمهور وقال أنه عند املالكية سنة وحكى عنهم أن رمي مجرة العقبة
ركن يبطل احلج برتكه ،وحكى ابن جرير عن عائشة وغريها  :أن الرمي إنام رشع حفظ ًا للتكبري
فإن تركه وكرب ُه أجزأ ُه ،واحلق أنه واجب ملا قدمنا من أن أفعال ُه  بيان ملجمل واجب وهو
قوله تعاىل [ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ] وقوله « :خذوا عني
مناسككم».
قال الشنقيطي  :)3(vاعلم أن الرمي يف أ يام الترشيق واجب ،جيرب بدم عند مجاهري العلامء
عىل إختالف بينهم يف تـعدد الـدماء فيه وعدم تـعددها ،وال خالف بينهم يف أنه ليس بركن ألن
( )1فتاوى أركان اإلسالم ص.117
( )2نيل األوطار جـ 3ص.013
( )3أضواء البيان جـ 1ص.244
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احلج يتم قبله ويتحلل صاحبه التحلل األصغر واألكرب فيحل ل ُه كل يشء حرم عليه باإلحرام
فحج ُه تام إمجاع ًا قبل رمي أيام الترشيق ولكن رميها واجب جيرب بدم ألن النبي  رمى فيها
وقال« :لتأخذوا عني مناسككم».
قال الشنقيطي  :)1(vاعلم أن مجهور العلامء عىل أن رمي مجرة العقبة واجب جيرب بدم
وخالف عبدامللك بن املاجشون من أصحاب مالك اجلمهور فقال :هو ركن ،واحتج اجلمهور
بالقياس عىل الرمي يف أيام الترشيق ،واحتج املاجشون بأن النبي  رماها وقال« :لتأخذوا
عني مناسككم».
وأمجع العلامء عىل أنه ال يرمي من اجلمرات يوم النحر إال مجرة العقبة.
فقال النووي  :)2(vرمي مجرة العقبة يوم وهو جممع عليه وهو واجب وهو أحد أسباب
التحلل ،فلو ترك رمي مجرة العقبة حتى فاتت أيام الترشيق فحجه صحيح وعليه دم ،هذا قول
الشافعي واجلمهور ،وهو الصحيح.
ونقل حسني العوايشة( )3عن شيخ األلباين رمحه اهلل تعاىل :قوله (سألت شيخنا رمحه اهلل
تعاىل هل ترون وجوب رمي اجلامر؟ فأجاب :نعم).
وقال أبو مالك كامل بن السيد سامل  :)4(vذهب مجهور العلامء إىل أن رمي اجلمرات
واجب ال جيوز تركه فمن تركه لزمه دم ،عندهم دليل إجيابه:
 .1حديث جابر « :لتأخذوا عني مناسككم»(.)5
( )1أضواء البيان جـ 1ص.131
( )2رشح مسلم جـ 3ص 07حتت رقم (.)3118
( )3يف كتابه موسوعة الفقهية املي رة جـ 0ص.040
( )0صحيح فقه السنة جـ 2ص.208

( )1رواه مسلم (.)1237
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 .2حديث « :إنام جعل الطواف بالبيت وبالصفا واملروة ورمي اجلامر إلقامة ذكر اهلل»(.)1
إسناده ضعيف.
 .3وألنه عمل يرتتب عليه احلل فكان واجب ًا ليكون فاص ً
ال بني احلل واإلحرام.

الْرَِّميُ بِسَبْعِ حَصِيَاتٍ
يف رواية جابر « :فرماها بسبع حصيات»( .)2ورواية عبدالرمحن بن زيد« :بسبع
حصيات»( .)3ورواية أخرى عن جابر « :الرمي اجلامر تَو»(.)4
قال الشنقيطي  :)5(vاعلم أن التحقيق يف عدد احلصيات التي ترمي هبا كل مجرة أهنا سبع
حصيات ،فمجموع احلىص سبعون حصاة سبع منها ترمي هبا مجرة العقبة يوم النحر ،والثالث
والستون الباقية تفرق عىل األيام الثالثة يف كل يوم إحدى وعرشون حصاة لكل مجرة سبع،
وأحوط األقوال يف ذلك قول مالك وأصحابه ومن وافقهم أن من ترك حصاة واحدة كمن
ترك رمي اجلميع ،وقال بعض أهل العلم :جيزئه الرمي بخمس أوست.
وقال ابن قدامة  :vواألوىل أال ينقص يف الرمي عن سبع حصيات ألن النبي  رمى
بسبع حصيات ،فإن نقص حصاة أو حصاتني فال بأس وال ينقص أكثر من ذلك نص عليه
يعني أمحد ،وهو قـول جماهد واسحـاق وعنه :إن رمي بست ناسيـ ًا فال يشء عليه ،وال ينبغي أن

( )1رواه أبوداود ( ،)1888والرتمذي ( ،)342ويف " ضعيف أيب داود " ( ،)014و " ضعيف الرتمذي " ( ،)110و " ضعيف
اجلامع الصغري " (.)2417
( )2رواه مسلم (.)2301
( )1أضواء البيان جـ 1ص.211

( )3رواه مسلم (.)318

( )0رواه مسلم (.)3134
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يتعمده فإن تعمد ذلك تصدق بيشء ،وكان ابن عمر يقول :ما أبايل رميت بست أو بسبع ،وعن
أمحد :أن عدد السبع رشط ونسبه إىل مذهب الشافعي وأ صحاب الرأي ألن النبي  رمى
بسبع.
وقال مقيده :التحقيق أنه ال جيوز أقل من سبع حصيات للروايات الصحيحة عن النبي
 :أنه كان يرمي اجلامر بسبع حصيات مع قوله «لتأخذوا عني مناسككم» فال ينبغي العدول
عن ذلك لوضوح دليله وصحته وألن مقابله مل يقم عليه دليل يقارب دليله والعلم عند اهلل
تعاىل ،والظاهر أن من شك يف عدد ما رمى يبنى عىل اليقني وروى البيهقي عن عيل  ما
يؤيد ُه.
قال احلافظ  :)1(vوأشار يف الرتمجة أي :البخاري الذي بوب باسم (باب رمي اجلامر
بسبع حصيات) إىل رد ما رواه قتادة عن ابن عمر قال« :ما أبام  رميت اجلامر بست أو سبع»،
وأن ابن عباس أنكر ذلك وقتادة مل يسمع من ابن عمر ،أخرجه ابن أيب شيبة من طريق قتادة،
وروى من طريق جماهد :من رمى بست فال يشء عليه ،ومن طريق طاوس :يتصدق بيشء،
وعن مالك واألوزاعي :من رمى بأقل من سبع وفاته التدارك جيربه بدم ،وعن الشافعية :يف
ترك حصاة مد ،ويف ترك حصاتني مدان ،ويف ثالثة فأكثر دم ،وعن احلنفية :أن ترك أقل من
نصف ا جلمرات الثالث فنصف صاع وإال فدم.
وقال الشوكاين  :)2(vوقوله (ورمى بسبع) فيه دليل عىل أن رمي اجلمرة يكون بسبع
حصيات وهو َير َدُ قول ابن عمر.

( )1فتح الباري جـ 3ص.701
( )2نيل األوطار جـ 3ص.024
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وقال اإلمام البغوي  :)1( vوال جيوز أقل من سبع حصيات.
وقال ابن حزم  :)2(vوأما العدد فإن الناس اختلفوا وروينا من طريق ابن عينية عن
جماهد أن سعد بن أيب وقاص قال :جلسنا فقال بعضنا :رميت بست وقال بعضنا :رميت بسبع
فلم يعب بعضنا عىل بعض( .)3ومن طريق عبدالرزاق عن أبا حبة يفتي بأنه ال بأس بام رمى به
اإلنسان من عدد ،وقال الشوكاين  :)4(vولكن هذا احلديث ال يكون دلي ً
ال بمجرد ترك
إنكار الصحابة عىل بعضهم بعض ًا إال أن يثبت أن النبي  أطلع عىل يشء من ذلك وقرره.
وقال  :)5(vوأما قوله (يف نقصه وتغريقه دم) إجياب هذا الدم يف هذه املناسك من التقول
عىل الرشع بام مل يقل.
احلىص فجاء عبداهلل بن عمرو إىل ابن عمر فأخربه فقال :صدق أبو حبة.
وروينا عن طاوس :من ترك حصاة فإنه يطعم مترة أو لقيمة وعن عطاء :من فاتته اجلامر
يوم ًا تصدق بدرهم ،ومن فاتته حتى تنقيض أيام منى فعليه دم.
وروينا عن طريق عبدالرزاق عن أيب جملز قلت البن عمر :نسيت أن أرمي بحصاة من
حـصـى اجلمرة ،فـقـال يل ابن عمر :اذهب إىل ذلك الـشيخ (هذا الـشيخ هو حممد ابن احلـنفية)
( )1رشح السنة جـ 0ص.338
( )2املحىل جـ 1ص.131
( )3صححه األلباين يف سنن النسائي رقم ( ،)3477وقال األلباين يف تعليقه عىل الروضة يف مسند أمحد ( :)1033سنده صحيح
عىل رشط الشيخني .ورواية قتادة عن ابن عباس «رماها رسول اهللٍ 
بست أو بسب ٍع»صححه األلباين يف أيب داود (،)1377
والنسائي ( ،)3478وقال :غريب خمالف حلديث ابن عباس «كنت ردرف النبي  ...فرماها بسبع حصيات» النسائي برقم
( ،)3473واإلرواء (.)231/0
( )0نيل األوطار جـ 3ص  033حتت هذه الرواية برقم (.)2403
( )1السيل اجلرار جـ 2ص.184
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نسيت شيئ ًا من صاليت ألعدت،
فسأله ثم أرجع فأخربين بام يقول ،قال فسألته :فقال يل لو
ُ
فقال ابن عمر :أصاب.
وروينا عن ابن عمر قال :من نيس اجلمرة رماها بالليل حني يذكر .وعن طاوس وعروة بن
الزبري والنخعي واحلسن قالوا كلهم :يرمي بالليل هو قول سفيان ومل يوجبوا يف ذلك شيئ ًا.
قال أبو حنيفة :عليه يف كل حصاة نسيها طعام مسكني نصف صاع حنطة إال أن يبلغ ذلك
دم ،و إن ترك بدنة ،فإن مل جيد فبقرة
دم ًا .وقال مالك :عليه يف احلصاة الواحدة فأكثر إن نسيها ٌ
فإن مل جيد فشاة فإن مل جيد فصيام.
وأما الشافعي فمرة قال :عليه يف حصاة واحدة ُمد طعام ويف احلصاتني ُمدان ويف ثالث
دم،
دم ،وقد روي عنه يف حصاة ثلث دم ،ويف احلصاتني ثلثا دم ويف ثالث فصاعد ًا ُ
فصاعد ًا ٌ
وهذه األقوال املذكورة كلها ليس يشء منها جاء به نص وال رواية فاسدة وال قول صاحب وال
تابع وال قياس وال قال بيشء منها أحد نعلمه قبل القائل بكل قول عمن ذكرناه عنه!؟.
وقول الشيخ (متعاقبات) ويف رواية جابر  عند مسلم(« )1فرماها بسبع حصياتُ ،يكرب
مع كُل حصاة منها».
قال النووي  )2(vحتت حديث جابر :وفيه أنه َيسن التكبري مع كل حصاة ،وفيه أنه جيب
التفريق بني احلصيات فريميهن واحد ًة واحدة ،فإن رمى السبعة رمية واحدة ،حسب ذلك كله
حصاة واحدة عندنا وعند األكثرين وموضع الداللة هلذه املسألة يكرب مع كل حصاة فهذا
ترصيح بأنه رمى كل حصاة وحدها مع قوله « لتأخذوا عني مناسككم».

( )1برقم (.)2301
( )2رشح مسلم جـ 8ص .018
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وقال الشيخ العثيمني  :)1(vواألصل يف العبادة الواحدة املكونة من عدد أن تكون
متوالية ،وكلام رمى قال :اهلل أكرب مع كل حصاة وهبذا تعرف احلكمة من رمي اجلمرات قال
النبي  « إنام جعل الطواف بالبيت ويف الصفا واملروة ورمي اجلامر إلقامة ذكر اهلل» ،احلكمة
إقامة ذكر اهلل وتعظيم اهلل  ومتام التعبد ،ألن كون اإلنسان يأخذ حىص ويرضب به هذا
املكان يدل عىل متام إنقياده إن النفوس قد إلنتقاد اىل اليشء إال بعد أن تعرف املعنى الذي من
أجله رشع).
وقال الشيخ األلباين ( :)2(vويكرب مع كل حصاة) ،وأما زيادة (اللهم اجعله حج ًا
مربور ًا )...التي يذكر بعض املصنفني فلم تثبت عنه  كام بينت ُه يف الضعيفة برقم (.)1147
وقال  )3(vيف بدع الرمي :الزيادة عىل التكبري قوهلم «رغ ًام للشيطان وحزبه ،اللهم اجعل
حجي مربور ًا ،وسعي مشكور ًا وذنبـي مغفور ًا ،اللهم إيامن ًا بكتابك واتباع ًا لسنة نبيك» ،وقول
بعض املتأخرين و َيسن أن يقول مع كل حصاة عند الرمي« :بسم اهلل ،اهلل أكرب ،وصدق اهلل
وعده ...إىل قوله (وكره الكافرون)».
وقال سعيد بن عبدالقادر  :)4(vوبالرجوع إىل الضعيفة وجدنا الشيخ رمحه اهلل تعاىل
قال :أخرج البيهقي يف سننه ( ،)123/1واخلطيب يف تلخيص ( ،)2/11عن عبداهلل بن
حكيم حدثني أسامة قال :رأيت سامل بن عبداهلل يعني ابن عمر استبطن الوادي ثم رمى اجلمرة
بـسبـع حـصيـات يـكرب مع كـل حـصاة« :اهلل أكـرب ،اهلل أكـرب ،اللهم اجـعله حجـ ًا مربور ًا ،وذنب ًا
( )1الرشح املمتع جـ 3ص.308
( )2مناسك احلج والعمرة ص.31
( )3مناسك احلج والعمرة ص.10
( )0نظرات يف كتاب حجة النبي  لأللباين ص.81
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مغفور ًا ،وعم ً
ال مشكور ًا» فسالته عام صنع؟ فقال :حدثني أيب أن النبي  كان يرمي اجلمرة
يف هذا املكان ويقول مثل ما قلت .قال البيهفي :عبداهلل بن حكيم ضعيف .واهلل أعلم ،وقد
روى باسناد آخر ولكنه ضعيف.
قلت :احلديث أخرجه أمحد يف مسنده ( )027/1عن حممد بن عبدالرمحن بن يزيد عن
أبيه :كنت مع عبداهلل حتى انتهى إىل مجرة العقبة ،يكرب مع كل حصاة وقال« :اللهم اجعله حج ًا
مربور ًا وذنب ًا مغفور ًا» ،ثم قال :ها هنا كان يقوم الذي أنزلت عليه سورة البقرة ،قال أمحد
شاكر :إسناده صحيح ( ،)0471وقال الساعايت :سنده جيد ،وذكره احلافظ يف الفتح وسكت
عليه ،وأخرجه أبو يعيل يف مسنده ( ،)33والبيهقي يف " الكربى " ( ،)123/1واحلديث
رجاله كلهم ثقات وإن كان تكلم يف ليث بن أيب سليم.
وقد روى هذا الذكر عن بعض أهل العلم ،قال ابن قدامة  :)1(vوإن قال «اللهم
اجعله »...فحسن فإن ابن مسعود وابن عمر كانا يقوالن نحو ذلك.
وقال إبراهيم النخعي :كانوا يستحبون ذلك.
وقال شيخ اإلسالم  :)2(vقال أمحد يف رواية املروزي :يكرب يف أثر كل حصاة يقول« :اهلل
أكرب اللهم اجعله ...وجتارة لن تبور».
ويف اإلصناف( )3نقل حرب يرمي ثم يقول« :اللهم »...مما سبق يظهر أنه ال بأس من هذه
الزيادة واهلل أعلم.

( )1املغني (.)027/3
( )2رشح العمدة (.)134/2
( )3اإلصناف (.)30/1
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وقال ابن تيمية  :)1(vويستحب أن يكرب مع كل حصاة وإن شاء قال مع ذلك« :اللهم
اجعله حج ًا مربور ًا.»...
وقال الشوكاين  :)2(vلرواية أمحد قوله «اللهم اجعله »...فيه استحباب هذا الدعاء مع
التكبري ،قال يف الفتح :وأمجعوا عىل أن من مل يكرب ال يشء عليه.
وقال النووي  :)3(vوحكى ابن جرير عن بعض الناس أن رمي اجلامر إنام رشع حفظ ًا
للتكبري ،ولو تركه وكرب أجزأ ُه ونحوه عن عائشة  ،dوالصحيح املشهور ما قدمناه (أي
وجوب الرمي).
وقال القايض :أمجعوا عىل أنه ترك التكبري ال يشء عليه.
وقال الشيخ ابن باز  )4(vعمن رمي احلىص دفعة واحدة :فإن رميه ..يعترب رمي حصاة
واحدة وهذا غري جمزيء ألن الواجب أن يرمي حصاة مرتب ًا ،ألن الرسول  رمى مرتب ًا وقال
«خذو عني مناسككم» ،واألمر يف األصل يقتيض الوجوب ،إال إذا دل الدليل عىل رصفه وال
نعلم دلي ً
ال يرصفه عن أصله يف هذه املسألة.

( )1جمموع الفتاوى جـ 27ص.71
( )2نيل األوطار جـ 3ص.021
( )3رشح مسلم جـ 3ص .07
( )0فتاوى تتعلق بأحكام احلج والعمرة ص.128
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رَِميُ الْجِمَارِ بِحَصَى َقدْ رَِميَ بِهِ قَبْلُ
قال ابن حزم  :)1(vرمي اجلامر بحىص قد رمي به قبل ذلك جائز ألنه مل ينه عن ذلك
قرآن وال سنة ،وهو قول أيب حنيفة وأصحابه :فإن قيل :قد روى عن ابن عباس أن حىص
اجلامر ما تقبل من ُه رفع وما مل يتقبل منه ترك ،ولوال ذلك لكان هضاب ًا تسد الطريق .قلنا :نعم،
وقد يتصدق املرء بصدقة فال يقبلها اهلل تعاىل منه ثم يملك تلك العني آخر فيتصدق هبا فتقبل
منه.
قال الشيخ العثيمني  :)2(vالقول الراجح :أن احلصاة املرمي هبا جمزئة وهذا مع كونه هو
الصحيح أرفق بالناس ،ألنه أحيان ًا تسقط منك احلصاة وأنت عند احلوض وتتحرج أن تأخذ
مما حتت قدمك ،فإذا قلنا بالقول الراجح أمكن اإلنسان أن يأخذ من حتت قدمه ويرمي هبا.
وقال :وأرم به سواء غلب عىل ظنك أنه قد رمي هبا أم ال(.)3
وقال الشنقيطي  :)4(vواألقرب أنه لو رمى بحصاة قد رمى هبا جتزئه لصدق إسم الرمي
عليها وعدم النص عىل منع ذلك وال عىل عدم أجزائه ولكن احلوط يف اجلميع اخلروج من
اخلالف.
وقال الشيخ األلباين  :)5(vوعلم أنه ال مانع من رمي اجلمرات بحصيات قد رمي هبا إذ
مل يرد أي دليل عىل املنع ،وبه قال الشافعي وابن حزم خالف ًا البن تيمية.
( )1املحىل جـ 1ص.133
( )2الرشح املمتع جـ 3ص.303
( )3جمموع فتاوى ورسائل ص 117سؤل رقم (.)1170
( )0أضواء البيان جـ 1ص.243

( )1حجة النبي  ص.82
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وقال ابن تيمية  :)1(vول ُه أن يأخذ احلىص من حيث شاء لكن ال يرمي بحىص قد رمي
به.

صِفَةُ الْحَصِيَاتُ
يف حديث جابر « :مثل حىص احلذف».
ويف رواية عن عمرو بن احلوص اإلزدي عن ُأمه قالت :سمعت النبي  يقول« :أهيا
الناس ال ُيقتُل بعضكم بعض ًا إذا رميتم اجلمرة فارموا بمثل حىص اخلذف»(.)2
ُ
ويف رواية ابن عباس« :عليكم بحىص اخلذف الذي يرمى به اجلمرة»(.)3
ويف رواية ابن عباس قال رسول اهلل  غداة العقبة وهو عىل ناقته« :القط م  حىص،
فلقطت له سبع حصيات هن حىص اخلذف فجعل ينفضهن يف كفه ويقول :أمثال هؤالء
فارموا ،ثم قال:يا أ هيا الناس إياكم والغلو يف الدين فإنام أهلك من كان قبلكم الغلو يف
الدين»(.)4
قال النووي ( :)5(vحىص اخلذف) قال العلامء :هو نحو حبة الباقال ،وقال أصحابنا:
ولو رمى بأكرب منها أو أصغر جاز وكان مكروه ًا ،وقال يف اللسان( :واحلذف رميك بحصاة أو

( )1جمموع الفتاوى جـ 27ص.77
( )2رواه أبو داود ( ،)1377وابن ماجه ( ،)3428ويف " صحيح أيب داود " ( ،)1723ويف " الصحيحة " (.)2001
( )3مسلم (.)3478
( )0صحيح ابن ماجه ( ،)2011صحيح سنن النسائي ( ،)2873والصحيحة (.)1283
( )1رشح مسلم جـ 3ص.31
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نواة تأخذها بني سبابتيك).
وقال الشنقيطي  :)1(vال ينبغي أن يرمي إال باحلجارة وال جيوز الرمي باخلشب والعنرب
واجلواهر ،واألحجار النفيسة كالياقوت.
قال ابن تيمية  :)2(vرمي اجلامر ويف ذبح الكبش أنه فعل أوالً ملقصود ثم رشعه اهلل ُنسك ًا
وعبادةً ،وقال :ويستحب أن يكون فوق احلمص ودون البندق وان ك ره جاز والتقاط احلىص
أفضل من تكسريه من اجلبل(.)3
قال العثيمني  :)4(vواحلاصل أهنا أكرب من احلمص ودون البندق ،وأما ما يذكر من أن
الرمي هنا إنام هو اإلغاظة الشيطان ،فإن هذا ال أصل له وعىل هذا املفهوم صار بعض العامة
إذا أقبل عىل اجلمرة أقبل بإنفعال شديد ،وغضب شديد حممر العينني يرضب بأكرب حصاة
جيدها وبالنعال واخلشب.
ونقل عن الشيخ األلباين صاحب املوسوعة الفقهية حسني العوايشة  :)5(vقوله :لكن
ليس هناك شيطان قابع لريميه احلجاج ،ولكنه تذكري بتلك احلادثة اجلليلة.
ُ
خليل اهلل املناسك
عن ابن عباس ريض اهلل عنهام رفعه إىل النبي  قال« :ملا أتى إبراهيم
عرض له الشيطان عند مجرة العقبة ،فرماه بسبع حصيات حتى ساخ يف األرض ،ثم عرض له
عند اجلمرة الثـانية ،فرماه بسبع حصيـات حتى سـ اخ يف األرض ثم عرض له عند اجلمرة الثـالثة

( )1أضواء البيان جـ 1ص.243
( )2جمموع الفتاوى جـ 17ص.213
( )3جمموع الفتاوى جـ 27ص.77
( )0الرشح املمتع جـ 3ص.308
( )1املوسوعة الفقهية جـ 0ص.040

567

خرُوجُ إىل مٌنَى
حرَامِ بِالْحَج يَوْمِ الْثامِنِ والْ ُ
الْفَصْلُ اْلعَا ِشرُ :يف حُكْمِ اإلِ ْ

........................................................................................ .
فرماه بسبع حصيات حتى ساخ يف األرض ،قال ابن عباس :الشيطان ترمجون ،وملة أبيكم
إبراهيم تتبعون»( .)1ساخ :أي غاص فيها.
وعن ابن عمر ريض اهلل عنهام عن النبي « :وإذا رمى اجلامر ال يدري أحد ماله حتى
يوفاه يوم القيامة»(.)2

ورواية أخرى« :وأما رميك اجلامر ،فلك بكل حصاةٍ رميتها تكفري كبريةٍ من املوبقات»(.)3

وعن ابن عباس ريض اهلل عنهام عن النبي « :إذا رميت اجلامر ،كان لك نور ًا يوم
القيامة»(.)4

حِكْمَةُ الْرَّمِيُ
قال الشنقيطي  :)5(vاعلم أنه ال شك يف أن حكمه الرمي يف اجلملة هي طاعة اهلل فيام أمر
به ذكره بامتثال أمره عىل لسان نبيه  يف رواية أيب داود عن عائشة « :dإنام جعل الطواف
بالبيت وبني الصفا واملروة ورمي اجلامر إلقامة ذكر اهلل».
وقال النووي  :)6(vهذا اإلسناد كله صحيح إال عبيد اهلل فضعف ُه أكثرهم ضعف ًا يسري ًا،
ومل يضعف أبوداود فهو حسن عنده وروي الرتمذي هذا احلديث وقال :حديث حسن ،ويف
بعض النسخ حسن صحيح فلعله أعتضد برواية أخرى.

( )1صحيح الرتغيب والرتهيب ( ،)1117والبيهقي يف " الكربى " (.)131/1
( )2صحيح الرتغيب (.)1111

( )3صحيح الرتغيب جـ  3ص.37

( )0صحيح الرتغيب ( ،)1117الصحيحة (.)2111
( )1أضواء البيان جـ 1ص.211

( )7رشح املهذب.
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وقال مقيده :عبداهلل وقد وثقه مجاعة وضعفه آخرون ،وحديثه هذا معناه صحيح بال شك،
ويشهد لصحة معناه قوله تعاىل[ :ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ] [البقرة  ]243 :ألنه يدخل
يف ذكر املامور به رمي اجلامر بدليل قوله تعاىل بعد ُه[ :ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ]
[البقرة  ]243 :وذلك يدل عىل أن الرمي يرشع إلقامة ذكر اهلل كام هو واضح ،ولكن هذه احلكمة
إمجالية وقد روى البيهقي عن ابن عباس مرفوع ًا« :ملا أتى إبراهيم خليل اهلل املناسك عرض له
الشيطان ...وملة أبيكم إبراهيم تتبعون» ،وقد روى هذا احلديث احلاكم يف املستدرك مرفوع ًا
وقال هذ ا حديث صحيح عىل رشط الشيخني ومل خيرجاه ،وعىل هذا الذي ذكره البيهقي ،فذكر
اهلل الذي يرشع الرمي إلقامته هو اإلقتداء بإبراهيم يف عداوة الشيطان ورميه وعدم اإلنقياد
إليه ،واهلل يقول [ :ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ] [املمتحنة  ]0 :فكان الرمي رمز وإشارة إىل
عداوة الشيطان التي أمرنا اهلل هبا يف قوله [ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ] [فاطر  ،]7 :وقوله
منكر ًا عىل من وااله [ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﯓ ﯔ] [الكهف .]14 :
ومعلوم أن الرجم باحلجارة من أكرب مظاهر العداوة.
وقال النووي  :)1(vاحلكمة يف الرمي :قال العلامء :أصل العبادة الطاعة ،وكل عبادة فلها
معنى قطع ًا ،ألن الرشع ال يأمر بالعبث ،ثم معنى العبادة قد يفهمه املكلف ،وقد ال يفهمه،
فاحلكمة يف الصالة :التواضع واخلضوع وإظهار اإلفتقار إىل اهلل تعاىل ،واحلكمة يف الصوم:
ك ر النفس وقمع الشهوات ،واحلكمة يف الزكاة :مواساة املحتاج ،ويف احلج :إقبال العبد
أشـعث أغـرب من مسـافة بـعيدة إىل بيت فضله اهلل كإقبـال العبد إىل مواله ذلي ً
ال ،ومن العبـادات

( )1رشح املهذب.
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التي ال يفهم معناها :السعي والرمي ،فكلف العبد هبام ليتم إنقياده ،فإن هذا النوع الحظ
للنفس فيه ،وال للعقل وال حيمل عليه إال جمرد إمتثال األمر وكامل اإلنقياد.
قال مقيده :ما ذكره الشيخ النووي من أن حكمة السعي والرمي غري معقولة املعنى غري
صحيح ،حكمة السعي ما رواه البخاري عن ابن عباس يف قصة ترك إبراهيم هاجر وإسامعيل
يف مكة ،ثم أتت املروة ،ففعلت ذلك سبع مرات ،قال ابن عباس :قال النبي « :فذلك سعي
الناس بينهام»( .)1وقد قدمنا يف حديث البيهقي املذكور حكمة الرمي أيض ًا.

مِنْ أَيْنَ يَرْمِي جَمَْرةُ اْلعَقَبَة؟
يستحب أن يرمي من بطن الوادي بحيث تكون مكة عن يساره ومنى عن يمينه إن تي ر له
ذلك لفعل النبي  يف حديث جابر وابن مسعود ريض اهلل عنهام« :أنه حني رمى مجرة العقبة
إستبطن الوادي حتى إذا حاذى بالشجرة اعرتضها فرمى»(.)2
قال النووي  :)3(vاستحباب كون الرمي من بطن الوادي فيستحب أن يقف حتتها يف
بطن الوادي ،فيجعل مكة عن يساره ومنى عن يمينه ويستقبل العقبة واجلمرة ويرميها
باحلصيات السبع ،وهذا هو الصحيح يف مذهبنا وبه قال مجهور العلامء ،وأمجعوا عىل أنه من
حيث رماها جاز وأما رمي باقي اجلمرات يف أيام الترشيق فيستحب من فوقها.

( )1رواه البخاري (.)3370
( )2رواه البخاري ( ،)1714ومسلم (.)1237
( )3رشح مسلم جـ  3ص.07
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قال الشيخ العثيمني  :)1(vوكانت اجلمرة وقد أدركتها يف ظهر جبل ال صقة به جبل
ليس بالرفيع يف عقبة وهلذا ُتسمى مجرة العقبة ،يصعد الناس إليها وكان حتتها واد يميش ،فالنبي
 رمى من بطن الوادي ومل يصعد عىل اجلبل لريمي من فوقه ،وقال ابن مسعود« :هذا مقام
الذي أنزلت عليه سورة البقرة»( .)2هذا وإن تي ر ويف الوقت احلارض قد يكون صعب ًا وقد
ذكرنا قاعدة نافعة «أن مراعاة ذات العبادة أوىل من مراعاة مكاهنا» ،املهم أن ترميها بخشوع
واستحضار أنك يف العبادة.
وقال الشنقيطي  :)3(vأن السنة أنه إذا أتى منى ال يشتغل بيشء قبل الرمي فاستحب أن
يأخذ احلىص من منزله بمزدلفة لي ً
ال يشتغل عن الرمي بلقطة إذا أتى منى ،وال شك أنه إن أخذ
احلىص من غري املزدلفة أنه جيزئه.
قال ابن تيمية  :)4(vإعتقاد بعضهم أنه يستحب صالة العيد بمنى يوم النحر ،وهذه غفلة
عن السنة ظاهرة ،فإن النبي  وخلفاءه مل يصلوا بمنى عيد ًا قط ،وإنام صالة العيد بمنى هي
مجرة العقبة فرمي مجرة العقبة ألهل املوسم بمنزلة صالة العيد لغريهم ،وهلذا استحب أمحد أن
تكون صالة أهل األمصار وقت النحر بمنى ،وهلذا خطب النبي  يوم النحر بعد اجلمرة كام
كانت خيطب يف غري مكة بعد صالة العيد ،ورمي اجلمرة حتية منى كام أن الطواف حتية املسجد
احلرام.
وقــال  :)5(vولـيس بـمنى صـالة عـيد ،بـل رمي جـمرة الـعقبة هلم كـصالة الـعيد ألهـل
( )1الرشح املمتع جـ  3ص.314
( )2رواه البخاري ( ،)1774ومسلم (.)1237
( )3أضواء البيان جـ 1ص.131
( )0جمموع الفتاوى جـ 27ص.33

( )1جمموع الفتاوى جـ 27ص.77
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األمصار ،والنبي  مل يصل مجعة وال عيد ًا يف السفر ال بمكة وال عرفة ،بل كانت خطبته
بعرفة خطبة نسك ال خطبة مجعة ومل جيهر بالقراءة يف الصالة بعرفة.

قَطْعُ الْتَّلْبِيَةُ قَبْلَ الْشُّرُعِ يف الْرَّمِي
قال الشنقيطي  :)1(vوإذا عرفت مما ذكرنا أول وقت التلبية ،وأنه وقت انعقاد اإلحرام
فا علم أن الصحيح الذي قام عليه الدليل ،أن احلاج ال يقطع التلبية ،حتى يرشع يف رمي مجرة
العقبة ،وقال بعض أهل العلم :حتى ينتهي رميه إياها.
والدليل عىل أن القول هو الصواب دون غري من أقوال أهل العلم :ما ثبت يف صحيح
مسلم( )2من حديث الفضل وكان رديف النبي « :أن رسول اهلل  مل يزل يلبي حتى بلغ
اجلمرة» ،وقوله (حتى بلغ اجلمرة هو حجة من قال يقطع التلبية عند الرشوع يف الرمي).
وعن الفضل أيضا« :مل يزل لبى حتى رمى مجرة العقبة»( .)3هو حجة من قال يلبي حتى
ينتهي رميه ،واألظهر أنه يقطعها عند الرشوع يف رمي العقبة ،وأن رواية مسلم حتى رمى مجرة
العقبة يراد به الرشوع يف رميها ال اإلنتهاء منه.
وأما حكم التلبية فقد اختلف أهل العلم فيه أهنا سنة ،واجبة جيب برتكها دم ،أهنا ركن،
وأما كوهنا مسنونة أو مستحبة أو واجبة يصح احلج بدوهنا ،وجترب بدم فكل ذلك مل يرد فيه
دليل خاص واخلري كله يف إتباعه  والعلم عند اهلل تعاىل.
( )1أضواء البيان جـ 1ص.238
( )2برقم (.)278
( )3رواه مسلم (.)277

516

َشرْحُ رِسَالَةُ  :التحْقِيقُ واإلِضَاحُ لِكَثِريٍ مِن مَسَائِلِ الْحَج وَاْلعُمْرِة وَالْزيَارةِ

........................................................................................ .
وقال الشيخ العثيمني  :)1(vويقطع التلبية عند البدء يف الرمي ،ألنه إذا بدء رشع ل ُه ذكر
آخر وهو التكبري.
وقال الشيخ األلباين  :)2(vويقطع التلبية مع آخر حصاة.
وقال ابن تيمية  :)3(vوال يزال يلبي يف ذهابه من مشعر إىل مشعر ،حتى يرمي مجرة
العقبة ،فإذا رشع يف الرمي قطع التلبية.
وقال ابن القيم  :)4(vفرماها راكب ًا بعد طلوع الشمس واحدة بعد واحدة ،يكرب مع كل
حصاة ،وحينئذ قطع التلبية ،وكان يف مسريه ذلك يلبي حتى رشع يف الرمي ،ورمى بالل
وأسامة معه أحدمها آخذ بخطام ناقته واآلخر ُيظلل ُه بثوب من اجلر.
قال الشوكاين  :)5(vهل يقطع التلبية مع رمي أول حصاة أو عند متام الرمي فذهب
مجهورهم إىل األول وإ ىل الثاين أمحد وبعض أصحاب الشافعي ويدل هلم ما روى ابن خزيمة
عن الفضل« :فلم يزل يلبـي حتى رمى مجرة العقبة ويكرب مع كل حصاة ثم قطع التلبية مع آخر
حصاة»( ،)6قال ابن خزيمة :هذا حديث صحيح مف ر ملا أهبم يف الروايات األخرى ،وأن املراد
بقوله« :حتى رمى مجرة العقبة» أي أمتها .واألمر كام قال ابن خزيمة ،فإن هذه الزيادة مقبولة
خارجة من خمرج صحيح غري منافية للمزيد وقبوهلا متفق عليه كام تقرر يف األصول.

( )1الرشح املمتع جـ 3ص.314
( )2مناسك احلج والعمرة ص.31
( )3جمموع الفتاوى جـ 27ص.71
( )0زاد املعاد جـ 2ص.237
( )1نيل األوطار جـ 3ص.332
( )7رواه ابن خزيمة ( ،)2887والبيهقي (.)137/1
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ويستحب أن يرميها من بطن الوادي وجيعل الكعبة عن يساره ومنى عن يمينه؛
لفعل النبي  ،وإن رماها من اجلوانب األخرى أجزأه إذا وقع احلىص يف املرمى،
وال يشرتط بقاء احلىص يف املرمى وإنام املشرتط :وقوعه فيه ،فلو وقعت احلصاة يف
املرمى ثم خرجت منه أجزأت يف ظاهر كالم أهل العلم .وممن رصح بذلك
النووي  -رمحه اهلل  -يف «رشح املهذب» ،ويكون حىص اجلامر مثل حىص اخلذف،
وهو أكرب من احلمص قليالً.
واستشهد الشيخ األلباين  vبرواية ابن خزيمة يف رسالته مناسك احلج والعمرة
(ص )31واإلرواء (جـ 0ص ،)237وقال صبحي حسن احلالق  :)1(vأخرجه ابن خزيمة
( )2887بإسناد صحيح ،أنظر الفتح ( ،)133/3وقال ابن حزم يف املحىل جـ 1ص :131ال
يقطع التلبية إال مع أخر حصاة من مجرة العقبة.
قوله « :ويستحب أن يرميها من بطن الوادي وجيعل الكعبة عن يساره ومنى عن
ميينه؛ لفعل النيب  ،وإن رماها من اجلوانب األخرى أجزأه إذا وقع احلصى يف
املرمى.» ... ،
ومنى عن يمينه ورمى بسبع وقال :هكذا رمى
عن ابن مسعود « :جعل البيت عن يساره
ً
الذي أنزلت عليه سورة البقرة .)2(»
يف حديث جابر  وابن مسعود  ولفظه« :فأتى مجرة العقبة فاستبطن الوادي
فاستعرضها فرماها من بطن الوادي»(.)3
( )1حتقيق سيل اجلرار جـ 2ص.170
( )2رواه البخاري (.)1708
( )3رواه مسلم (.)3124
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........................................................................................ .
وعن أم احلصني قالت« :حججت مع النبي  حجة الوداع فرايت أسامة وبالالً وأحدمها
آخذ بخطام ناقة النبي  واآلخر رافع ثوب ُه يسرت ُه من احلر حتى رمى مجرة العقبة»(.)1
قال الشنقيطي  :)2(vأن األقرب فيام يظهر لنا أنه البد من رمي احلصاة بقوة ،فال يكفي
طرحها ،وال وضعها باليد يف املرمى ،ألن ذلك ليس برمي يف العرف ،خالف ًا ملن قال :إنه رمي،
وأنه البد من وقوع احلصاة يف نفس املرمى ،وهو اجلمرة التي حييط هبا البناء واستقرارها فيه
خالف ًا ملن قال :أهنا وقعت من املرمى ،ثم تدحرجت حتى خرجت منه :أنه جيزئه ،وأهنا لو
رضبت شيئ ًا دون املرمى ،ثم طارت ،وسقطت يف املرمى :إن ذلك جيزم ُه بخالف ما لو جاءت
يف حممل أو يف ثوب رجل ،فتحرك املحمل أو الرجل فسقطت يف املرمى فإهنا ال جتزيء،
وكذلك لو جاءت دون املرمى فأطارت حصاة أخرى ،فجاءت هذه احلصاة األخرى يف
املرمى ،فإهنا ال جتزئه ،ألن احلصاة التي رماها مل تسقط يف املرمى ،وإنام وقعت فيه احلصاة التي
أطارهتا وإهنا إن أخطأت املرمى ولكن سقطت قريب ًا منه ،إن ذلك ال جيزئه خالف ًا ملن قال :جيزئه
وأنه ال ينبغي أن يرمي إال باحلجارة.
قال النووي  :)3(vوأمجعوا عىل أن الرمي جيزيه عىل أي حال رماه إذا وقع يف املرمى.
قال الشيخ العثيمني  :)4(vاملقصود أن تقع يف احلوض سوا ًء رضبت العمود أم مل ترضبه.
وقال  :)5(vسئل :حاج رمى مجرة العقبة من جهة الرشق ومل يسقط احلجر يف احلوض
وهو يف اليوم الثالث عرش هل يلزمه إعادة الرمي كله؟
( )1رواه مسلم (..)3127
( )2أضواء البيان جـ 1ص .242
( )3رشح مسلم جـ 3ص.14
( )0الرشح املمتع جـ 3ص.308

( )1جمموع فتاوى أركان اإلسالم ص .110
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........................................................................................ .
اجلواب :ال يلزمه إعادة الرمي كله وإنام يلزمه إعادة الرمي الذي أخطأ فيه فقط ،وعىل هذا
يعيد رمي العقبة فقط يرميها عىل الصواب ،وال جيزئه الرمي الذي رماه من جهة الرشق إذا مل
يسقط احلىص يف احلوض ،الذي هو موضع الرمي ،وهلذا لو رماها من اجل ر من الناحية
الرشقية أجزأ ألنه يسقط يف احلوض.
وسئل :إذا مل تصب مجرة أو مجرتان من اجلامر السبع املرمى ومىض يوم أو يومان ،فهل يعيد
رمي هذه اجلمرة؟ وإذا لزمه فهل يعيد ما بعدها من الرمي؟
والصواب عندي :أنه يكمل النقص مطلق ًا وال يلزمه إعادة رمي ما بعدها ،وذلك ألن
الرتتيب يسقط باجلهل أو بالنسيان  ،وهذا الرجل قد رمى الثانية وهو ال يعتقد أن عليه شيئا مما
قبلها فهو بني اجلهل والنسيان وحينئذ نقول له ما نقص من احلصا فارمه ،وال جيب عليه رمي
ما بعدها ،أحب أن أنبه إ ىل أن املرمى جمتمع احلصا وليس العمود املنصوب للداللة عليه ،فلو
رمى يف احلوض ومل يصب العمود بيشء من احلصيات فرميه صحيح ،واهلل أعلم.
وقال الشيخ ابن باز  :)1( vسئل :ماذا جيب عىل من رمى أحد احلصوات فلم تقع يف
حوض اجلمرة الكربى من شدة الزحام؟
اجلواب :إن أمكنه أن يرمي بدهلا دون حرج رمى واحدة عنها وإال أجزأه مارمى وال دم
عليه وال إطعام.

( )1رسالة فتاوى تتعلق بأحكام احلج ص.134
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........................................................................................ .

الْرَِّميُ رَاكِبَاً
عن قدامة بن عبداهلل قال« :رأيت رسول اهلل  يرمي مجرة العقبة يوم النحر عىل ناقة له
صهباء ،ال رضب وال طرد ،وال إليك إليك»( ،)1وقوله (إليك إليك :أي :إبتعد إبتعد).
ورواية جابر « :رأيت النبي  يرمي اجلمرة عىل راحلته يوم النحر»(.)2
قال الشوكاين  :)3(vاستدل به عىل أن رمي الراكب بجمرة العقبة أفضل من رمي
الراحل ،وبه قالت الشافعية واحلنفية وأجابوا عن احلديث بأنه  كان راكب ًا لعذر اإلزدحام.
ال فكان الكل ً
وقال  :)4(vفقد ثبت عنه  الرمي راكب ًا وراج ً
سنة وال وجه لتخصيص
أحد األمرين بالندب.
قال الشنقيطي  :)5(vاعلم أن مجاعة من أهل العلم قالوا :يستحب رمي مجرة العقبة راكب ًا
إن أمكن ورمي أيام الترشيق ماشي ًا يف الذهاب واإلياب إال اليوم األخري فريمي فيه راكب ًا.
وأظهر األقوال يف املسألة :هو اإلقتداء بالنبي  وهو قد رمي مجرة العقبة راكب ًا ورمي أيام
الترشيق ماشي ًا ذهاب ًا وإياب ًا ،واهلل أعلم.

( )1صحيح الرتمذي ( ،)718وصحيح ابن ماجه ( ،)2071وصحيح النسائي ( ،)2870املشكاة (.)2723
( )2رواه مسلم (.)1301
( )3نيل األوطار جـ 3ص.024
( )0سيل اجلرار جـ 2ص.173
( )1أضواء البيان جـ 1ص.214
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ثم بعد الرمي ينحر هديه ،ويستحب أن يقول عند نحره أو ذبحه« :بسم اهلل،
واهلل أكرب ،اللهم هذا منك ولك»................................................... ،
قوله « :ثم بعد الرمي ينحر هديه ».
وكلمة النحر يستعمل لإلبل والذبح للبقرة والضأن واملعز ،ألن الذبح يف أعىل الرقبة
والنحر يف أسفلها كام أشار إليه الشيخ العثيمني .)1(v
قوله « :ويستحب أن يقول عند حنره أو ذحبه« :بسم اهلل ،واهلل أكرب ،اللهم هذا منك
ولك» ».
قال اهلل تعاىل[ :ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ] [األنعام .]121 :
وقال تعاىل[ :ﯺ ﯻ ﯼ ﯽ ﯾ ﯿ ﰀ ﰁ ﰂ ﰃ ﰄ] [األنعام .]118 :
ويف حديث جابر « :ذبح النبي  يوم الذبح كبشني أقرنني أملحني موجئني فلام
وجههام قال :إين وجعهت وجهي للذي فطر السموات واألرض عىل ملة إبراهيم حنيف ًا وما أنا
من املرشكني ،إن صاليت ونسكي وحمياي واايت هلل رب العاملني ال رشيك له وبذلك أمرت وأنا
من املسلمني ،اللهم منك ولك عن حممد وأمته ،بسم اهلل واهلل أكرب ،ثم ذبح»(.)2
ويف رواية« :بسم اهلل واهلل أكرب ،اللهم هذا منك ولك ،اللهم تقبل مني»( .)3معنى (منك):
عطا ًء ورزق ًا ،و(لك) :تعبد ًا ورشع ًا وإخالص ًا.

( )1يف الرشح املمتع جـ 3ص.021 – 311
( )2صحيح أيب داود (.)2021
( )3رواه مسلم (.)1377
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ويوجهه إىل القبلة ،والسنة نحر اإلبل قائمة معقولة يدها الي رى................. ،
قوله « :ويوجهه إىل القبلة ،والسنة حنر اإلبل قائمة معقولة يدها اليسرى ».
قال اهلل تعاىل[ :ﮯ ﮰ ﮱ ﯓ ﯔﯕ ﯖ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ] [احلج .]37 :
قال البخاري حتت باب (البدن قائمة) :وقال ابن عباس ريض اهلل عنهام( :صواف) قيام ًا.
وعن أنس « :ونحر النبي  بيده سبع ٍ
بدن قياما»(.)1
وعن زياد ابن جبري قال« :رأيت ابن عمر ريض اهلل عنهام أتى عىل رجل قد أناخ بدنته
ينحرها قال :أبعثها قيام ًا مقيدة سنة حممد .)2(»
عن عبدالرمحن بن سابط« :أن النبي  وأ صحابه كانوا ينحرون البدنة معقولة اليرسى
قائمة عىل ما بقى من قوائمها»(.)3
ويف اآلية (وجبت جنوهبا) قال الشيخ العثيمني ( :)4( vوجبت) :يعني سقط عىل
األرض وتكون الي رى هي املعقولة ،ألن الذابح سوف يأتيها من اجلهة اليمنى وسيمسك
احلربة بيده اليمنى ،ولو عقلت اليد اليمنى لرضبت الناحر بركبتها إذا احست ويكون عليه
خطر ،وإذا نحرها فهي سوف تسقط عىل اجلانب األي ر التي به اليد املعقولة هي هذه السنة.
لكن إذا كان اإلنسان ال يستطيع ذلك كام هو املعروف عندنا اآلن يف بالدنا فإهنم يربكوهنا
ويعقلون يدهيا ورجليها ويلوون رقبتها ويشدون بحبل عىل ظهرها ثم ينحروهنا .وإذا مل
يستطيع وخاف عىل نفسه أو البهيمة أن متون فال حرج أن يعلقها وينحرها باركة ،والنحر
يـكون يف أسفل الرقبة وهلذا متوت اإلبل أرسع من موت الضأن واملعز والبقر وذلك ألن النحر
( )1رواه البخاري (.)1712
( )2رواه البخاري ( ،)1713ومسلم (.)1324
( )3صحيح أيب داود (.)1113
( )0الرشح املمتع جـ 3ص.024
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وذبح البقر والغنم عىل جنبها األي ر ،ولو ذبح إىل غري القبلة؛ ترك السنة وأجزأته
ذبيحته؛ ألن التوجيه إىل القبلة عند الذبح سنة وليس بواجب.................... ،
قريب من القلب فيتفجر الدم من القلب ب رعة ولو أهنا ذبحت من عند الرأس لكانت تتأمل
من الذبح ألن الدم سيكون جمراه ما بني القلب إىل حمل الذبح بعيد ًا فيتأخر موهتا فكان من
احلكمة أن ينحر وخيرج الدم ب رعة ثم متوت ب رعة.
وأما غريها فالسنة أن تذبح من عند الرأس ويكون عىل اجلنب األي ر ألنه أي ر للذابح إذ
أ ن الذابح سوف يذبح باليد اليمنى فيضجعها عىل اجلنب األي ر ثم يضع رجله عىل رقبتها ثم
يمسك برأسها ويذبح وإذا كان الرجل ال يعمل باليد اليمنى وهو الذي يسمى(أع ر) فإنه
يضجعها عىل اجلنب األيمن ألن ذلك أسهل له ثم أن األفضل أن تبقى قوائمها مطلقة أي
اليدين والرجلني وذلك لوجهني:
 .1أنه أريح للبهيمة أن تكون طليقة تتحرك.
 .2أنه أشد يف إ فراغ الدم من البدن ألنه مع احلركة خيرج الدم كله ومعلوم أن تفريغ الدم
أطيب للحم وأحسن وأكمل ومن ثم صارت امليتة حرام ًا ألن الدم حيتقن هبا فيفسد اللحم.
قوله « :وذبح البقر والغنم على جنبها األيسر ،ولو ذبح إىل غري القبلة؛ ترك السنة
وأجزأته ذبيحته؛ ألن التوجيه إىل القبلة عند الذبح سنة وليس بواجب ».
قوله (التوجيه إىل القبلة سنة وليس بواجب) ملا ورد يف احلديث« :فلام وجهها» ،ويف رواية
مالك بسند صحيح عن ابن عمر موقوف ًا وعلقه البخاري بصيغة اجلزم برقم ( )334خمترص
البخاري.
قال عبدالعظيم آبادي ( :)1(vفلام وجههام) أي :نحو القبلة.
( )1عون املعبود جـ 8ص.311
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........................................................................................ .
قال الشوكاين  :)1(vوقوله (وندب اإلستقبال) أقول :ليس عىل هذا دليل ال من كتاب
وال من سنة وال من قياس وما قيل من أن القول بندب اإلستقبال يف الذبح قياس عىل
األضحية فليس بصحيح ألنه ال دليل عىل األصل حتى يصلح للقياس عليه ،بل النزاع فيه
كائن كام هو كائن يف الفرع ،والندب حكم من أحكام الرشع فال جيوز إثباته إال بدليل تقوم به
احلجة.
قال ابن رشد القرطبي  :)2(vوأما إستقبال القبلة بالذبيحة :فإن قوم ًا استحبوا ذلك
وقوم ًا أجازوا ذلك ،وقوم ًا أوجبوه وقوم ًا كرهوا أن ال يستقبل القبلة والكراهية واملنع
موجودان يف املذهب ،وهي مسألة مسكوت عنها.
واألصل فيها اإلباحة إال أن يدل الدليل عىل إشرتاط ذلك وليس يف الرشع يشء يصلح أن
يكون أص ً
ال تقاس عليه هذه املسألة.
وقال ابن تيمية  :)3(vويرشع أن يستقبل هبا القبلة.
قال الشيخ العثيمني ( :)4(vويكره ...أن يوجهه إىل غري القبلة) يعني يوجه احليوان إىل
غري القبلة ولكن لو فعل فال بأس والذبيحة حالل والدليل عىل أنه يكره مل يذكر الفقهاء رمحهم
اهلل دلي ً
ال يف ذلك وغاية ما فيه ما ذكر عن النبي  أنه حني وجه أضحيته قال« :بسم اهلل ،واهلل
أكرب» حني وجهها يعني وجهها إىل القبلة ،وهذا يدل عىل أن التوجيه سنة وال يلزم من ترك
السنة الـكـراهة كام ذكـره أهل العلم ألنه لو لزم من ترك السنة الـكـراهة لكـان كل إنسان يـرتك
( )1سيل اجلرار جـ 3ص.222
( )2بداية املجتهد جـ 1ص.781
( )3جمموع الفتاوى جـ 27ص.173
( )0الرشح املمتع جـ 7ص.371
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مسنون ًا يكون قد فعل مكروه ًا ،وليس كذلك وإنام الكراهة حكم إجيايب البد له من دليل ،وقد
يقول وجه أضحيتني ألنه ذبح عبادة وليس ذبح عادة ومعلوم أن العبادة هلا من اخلصائص ما
ليس للعادة فلو أن أحد ًا قال :أنا أطالبكم بالدليل عىل استحباب توجيه الذبيحة إىل القبلة إذا مل
تكن من الذبائح ،يف األضحية واهلدي والعقيقة النذر نعم داخل يف هذا ،لكن نقول :هذا فعل
واحد فمن فرق بني العبادة والعادة ،فعليه الدليل وإذا ثبت أن الرسول  وجههام فليكن
هذا هو املرشوع إنام القول بالكراهة حيتاج إىل دليل وال أعلم للفقهاء رمحهم اهلل يف هذه املسألة
دليل.
قال صديق حسن خان  :)1(vوأما استقبال القبلة ،فليس يف السنة ما يدل عىل هذا ،فإن
كان الدال عىل استقبال القبلة هو قوله يف احلديث «فلام وجههام» فليس فيه أنه وجههام إىل
القبلة ،بل املراد وجههام للذبح ،وال أعلم دلي ً
ال يدل عىل مرشوعية اإلستقبال حال الذبح وما
قيل قياس عىل األضحية فليس بصحيح ألنه ال دليل عىل األصل حتى يصلح للقياس عليه،
وهذا ما أكد عليه األلباين يف تعليقاته عىل الروضة يف هامشه يقول :ال غبار عىل تعبري الشارح
فإنه أراد باملرشوعية الندب واإلستحباب كام يدل عليه السياق ،وإذ ال دليل عىل اإلستحباب
فهو مكروه غري مرشوع ألنه داخل يف عموم األدلة الناهية عن اإلبتداع يف الدين وهذا منه.
وقال األلباين  :)2(vويذبحها مستقب ً
ال هبا القبلة ،وقال يف هامشه :وروي عن ابن عمر أنه
كان يستحب أن يستقبل القبلة إذا ذبح.
وروي عبدالرزاق برقم ( )8181بإسناد صحيح عنه أنه كان يكره أن يأكل ذبيحت ذبحت
لغري اهلل.
( )1روضة الندية جـ 3ص.11

( )2مناسك احلج والعمرة ص.33
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حُكْمُ الْتَّسْمِيَةُ على الذَّبِيحَةِ
قال الشيخ العثيمني  :)1(vوالتسمية عىل الذبيحة رشط من رشوط التزكية ،وال تسقط ال
عمد ًا وال سهو ًا وال جه ً
ال وذلك ألهنا من الرشوط ،والرشط ال تسقط عمد ًا وال سهو ًا وال
جه ً
ال ،وألن اهلل تعاىل قال[ :ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ] [األنعام  ،]121 :فقال [ﮂ ﮃ
ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ] ومل يقيد ذلك بام إذا ترك إسم اهلل عليه عمد ًا وهنا يلتبس عىل بعض الناس
فيقول أليس اهلل قال [ﯥ ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ] ؟ فنقول بىل قال اهلل ذلك ولكن
هنا فعلني:
األول :فعل الذابح.
الثاين :فعل اآلكل.
وكل واحد منهام يتميز عن اآلخر وال يلحق هذا حكم هذا ،ولذلك قال النبي  فيمن
سألوه عن قوم حديثي عهد بالكفر يأتون باللحم وال يدري أحدهم« :هل ذكر إسم اهلل عليه أم
ال؟ قال  :سموا أنتم وكلوا»(.)2
ألن اإلنسان مطالب بتصحيح فعله وال بتصحيح فعل غريه ،فإن الفعل إذا وقع من أهله
فإن األصل السالمة والصحة ونقول :ال تأكلوا مما مل يذكر إسم اهلل عليه ،فإذا أكلنا نسياناً أو
جه ً
ال فليس علينا يشء لقوله تعاىل[ :ﯥ ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ] [البقرة  ،]287 :أما
إن نعرف أن هذه الذبيحة مل يسم عليها فال جيوز أكلها.
( )1الرشح املمتع جـ 3ص.022
( )2رواه البخاري (.)1312
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وأما فعل الذابح :فإذا نيس التسمية فقد قال اهلل تعاىل [ﯥ ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ
ﯫ] [البقرة .]287 :
فإذا قال قائل :كيف تؤاخذونه وقد نيس؟
قلنا :ال نؤاخذه .فنقول اآلن ليس عليك إسم بعد التسمية ولو تعمدت ترك التسمية لكنت
آثام ملا يف ذلك من إضاعة املال وإفساده ،وأما اآلن فال يشء عليك ألنك نايس ،ولو صىل
اإلنسان وهو حمدث ناسي ًا فليس عليه إثم وصالته باطلة جيب أن تعاد ألن الطهارة من احلدث
رشط وإذا كانت رشط ًا فإهنا ال تسقط بالنسيان ولكن يعذر الفاعل بعد اإلثم وهذا واضح
وكذلك التسمية أيض ًا أن التسمية عىل الذبيحة أو عىل الصيد اختلف فيها العلامء عىل أقوال
هي:
األول :أن التسمية ال جتب ،ال عىل الصيد وال عىل الذبيحة ،إنام هي سنة حلديث ال يصح
«ذبيحة املسلم حالل وإن مل يذكر إسم اهلل عليها»(.)1
الثاين :أن التسمية واجبة وتسقط بالنسيان واجلهل يف الذبيحة والصيد .
الثالث :أن التسمية رشط يف الذبيحة والصيد وتسقط سهو ًا يف الذبيحة وال تسقط يف
الصيد.
الرابع :أن التسمية رشط يف الذبيحة والصيد وال تسقط بالنسيان واجلهل ،وهذا قول شيخ
اإلسالم ابن تيمية وهو الذي تدل عليه األدلة.
فإن قال قائل :أرأيتم لو نيس أن يسمى عىل بعري قيمته مخسة اآلف ريال؟ قلنا :ال حتل
فتضيع مخسة اآلف ريال ،فيقال :هذا من مجلة ما يقدر اهلل لإلنسان أن يضيع عليه.
( )1ضعيف جامع الصغري ( ،)2433وضعفه يف اإلرواء برقم (.)2137
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قال الشوكاين  :)1(vأن التسمية رشط ال حتل الذبيحة بدوهنا ،لكنه قد ورد ما يدل عىل
أنه إذا التبس عىل اآلكل هل ذكر اسم اهلل عىل الذبيحة أم ال؟ فإنه يسمى عليها ويأكل كام يف
البخاري(.)2
ويف رواية عائشة « :dيا رسول اهلل إن قوم ًا يأتوننا باللحم ال ندري أذكر اسم اهلل عليه أم
ال ،فقال :سموا عليه أنتم وكلوا» قالت :وكانوا حديثي عهد بالكفر فهذا يدل داللة بينة عىل
أنه إذا ا لتبس عىل األكل هل وقعت التسمية من الذابح أم ال؟ إنه يكتفي بالتسمية منه عند
األكل ،فاحلاصل أن التسمية فرض عىل الذابح واعادهتا فرض عند األكل عىل املرتدد وليس يف
هذا احلديث ما يدل عىل أن التسمية سنة فقط كام قاله مجاعة.
فليس يف األدلة ما يدل عىل أن النسيان يسق ط هذه الفريضة إال األحاديث العامة الواردة
برفع اخلطأ والنسيان وقد قدمنا أن النبي  حكى عن اهلل  أنه قال عند الدعاء[ :ﯥ ﯦ
ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ] قد فعلت وذلك ثابت يف الصحيح.
وقال صديق حسن خان « :)3(vسموا عليه أنتم وكلوا» وهذا ال ينايف وجوب التسمية
عىل الذابح بل فيه الرتخيص لغري الذابح إذا شك يف اللحم هل ذكر عليه اسم اهلل عند الذبح أم
ال؟ فإنه جيوز له أن يسمى ويأكل.
وقال  :)4(vأقول ذبائح مجيع املسلمني عىل اختالف نحلهم وتباين طرائقهم حالل ألن
اهلل  إنام هنانـا عن أكل ما مل يذكر عليه اسمه ،وكـل مسلم ال يذبـح إال ذاكر ًا إلسم اهلل حتقيقـ ًا

( )1سيل اجلرار جـ 3ص.221
( )2برقم (.)1147
( )3الروضة الندية جـ 3ص.11

( )0الروضة الندية جـ 3ص.77
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أو تقدير ًا عىل أي مذهب كان وذبائح أهل الكتاب تابعة لتحليل أطعمتهم.
فاحلاصل :أن الذبح الذي حتل به الذبيحة ما يف حديث رافع« :ما أهنر الدم وذكر اهلل عليه
فكلوا» ،أخرجه اجلامعة.
وذبيحة املسلم عىل أي مذهب كان ويف أي بدعة وقع هي مما يذكر عليه اسم اهلل ومع
اإللتباس هل وقعت التسمية من املسلم أم ال؟
قد دل الدليل عىل احلل ملا أخرجه البخاري «أذكروا اسم اهلل وكلوا».
فأمره  بإعادة التسمية مشعر بأن ذبيحة من مل يسم سواء كان مسلام أو غري مسلم حالل.
وحيمل قوله تعاىل [ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ] عىل عدم الذكر الكيل عند الذبح
وعند األكل وهو الظاهر من نفي ذكر اسم اهلل ،فاللحم إذا سمي عليه اآلكل عند األكل
والذابح ك افر مل يسم يكون مما ذكر اسم اهلل عليه ،وهذا من املوضوع بمكان وال عربة
بخصوص السبب وهو كون عائشة عن اللحامن من كان حديث عهد باجلاهلية بل اإلعتبار
بعموم اللفظ كام يف األصول.
واحلق :أن ذبيحة الكافر حالل إذا ذكر عليها اسم اهلل ومل هيل هبا لغري اهلل كالذبح لألوثان
ونحوها.
فإن قلت :الكافر ال يذكر اسم اهلل عىل الذبيحة وقال تعاىل[ :ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ
ﮆ ﮇ] ،قلت :هذا ال يتم إال بعد العلم بأن الكافر ال يذكر اسم اهلل عىل ذبيحته.
وأما اإلحتجاج لعدم اشرتاط التسمية بحديث اللحامن فليس فيه دليل عىل عدم إشرتاط
التسمية مطلق ًا ،بل عدم إشرتاطها عند الذبح.
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وحاصل البحث:
أنه إذا ذبح الكافر ذاكر ًا إلسم اهلل  غري ذابح لغري اهلل وأهنر الدم ،وفرى األوداج فليس
يف األية ما يدل عىل حتريم هذه الذبيحة الواقعة عىل هذه الصفة.
فمن زعم أن الكافر خارج من ذلك بعد أن ذبح اهلل تعاىل وسمى فالدليل عليه .وأما ذبح
الكافر لغري اهلل فهذه الذبيحة حرام ،ولو كانت من مسلم ،وهكذا إذا ذبح غري ذاكر إلسم اهلل
 فإن إمهال التسمية منه كإمهال التسمية من مسلم حيث ذبحا مجيع ًا هلل .
وإذا عرفت هذا ،الح لك أن الدليل عىل من قال بإشرتاط إسالم الذابح ،ال عىل من قال
بأنه ال يسقط ،فال حاجة إىل اإلستدالل عىل عدم حل ذبيحة الكافر فدعوى اإلمجاع غري
مسلمة ،وعىل تقدير أن هلا وجه صحة ،فال بد من محلها عىل ذبيحة كافر ذبح لغري اهلل أو مل
يذكر اسم اهلل تعاىل.
وقال الشيخ العثيمني  :)1(vرشوط الزكاة:
األول :التسمية ،عند إرادة الفعل وليس عند شحذ الشفرة.
الثاين :إهنار الدم ،ال يتحقق إال بقطع الوجودين يعرفان عند الناس بالرشايني.
الثالث :أن يكون الذابح عاقال ،فإن كان جمنون ًا فإنه ال تصح تذكيته ولو سمى ألنه ال قصد
له.
الرابع :أن يكون مسل ًام أو كتابي ًا.
اخلامس :أن ال يكون احليوان حمرم ًا حلق اهلل ،صاد صيد ًا يف احلرم.

( )1الرشح املمتع جـ 3ص.020
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قال أبو بكر العريب  :)1(vترك املسلم التسمية عمد ًا مسألة مشكلة جد ًا ،ولكن نشري إىل
نكتة تتعلق باملقصود ،فنقول :اختلف العلامء يف مرتوك التسمية عىل ستة أقوال:
 -1إن تركها سهو ًا أكلت وإن تركها عمد ًا مل تؤكل ،قاله مالك وابن قاسم وأبو حنيفة.
 -2إن تركها عامد ًا أو ناسي ًا تؤكل ،قاله احلسن والشافعي.
 -3إن تركها عامد ًا أو ناسي ًا حرم أكلها ،قاله ابن سريين وأمحد.
 -4إن تركها متعمد ًا كره أكلها ومل حترم ،وهو ظاهر قول الشافعي.
 -5التسمية رشط يف إرسال الكلب دون السهم ،أمحد بن حنبل.
 -6قال القايض أبو بكر :جيب أن تعلق هذه األحكام بالقرآن والسنة والدالئل املعنوية ،أما
القرآن[ :ﯺ ﯻ ﯼ ﯽ ﯾ ﯿ] و [ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ] ،والسنة« :ما
أهنر الدم وذكر اهلل عليه فكلوا» .وهذه أدلة ظاهرة غالبة عالية من أظهر األدلة ،وأما النايس
للتسمية عىل الذبيحة فإهنا مل حترم عليه ألن اهلل قال[ :ﮈ ﮉ] [األنعام  ،]121 :وليس
النايس فاسقا بإمجاع فال حترم عليه .فإن قيل :وكذلك املتعمد ليس بفاسق إن أكلها إمجاع ًا،
ألهنا مسألة إجتهاد اختلف العلامء فيها.
وإن تارك التسمية عمد ًا ال خيلوا من ثالثة أحوال:
 .1إن يرتك التسمية إذا أضجع الذبيحة ألنه يقول :قلبي مملوء من أسامء اهلل وتوحيده فال
افتقر إىل ذكر ذلك بلساين فذلك جيزيه.
 .2وإن قال :ليس هذا موضع التسمية رصحية فإهنا ليست بقربة فهذا جيزيه لكونه عىل
مذهب يصح اعتقاده إجتهاد ًا للمجتهد فيه وتقليد ًا.
( )1أحكام القرآن جـ 2ص.242
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 .3إن قال :ال أسمي وأي قدر للتسمية فهذا متهاون كافر فاسق ال تؤكل ذبيحته.
والذي نعتمد عليه يف صورة النايس أن اخلطاب ال يتوجه إليه الستحالة خط اب النايس
فالرشط ليس بواجب عليه.
قال أبو مالك كامل بن السيد  :)1(vفإن تعمد تركها وهو قادر عىل النطق هبا مل تؤكل
ذبيحته عند اجلمهور ومن نسيها أو كان أخرس أكلت ذبيحته قال اهلل تعاىل[ :ﮀ ﮁ ﮂ
ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇﮈ ﮉ] ،وحلديث رافع« :ما أهنر الدم .»...
ولذا اشرتط اجلمهور التسمية عىل الذبيحة عند التذكر والقدرة ،وقال الشافعي وهو رواية
عن أمحد :أهنا مستحبة وليست بواجبة حلديث عائشة « :dسموا عليه أنتم وكلوا» ،فلو
كانت التسمية رشطا ملا حلت الذبيحة مع الشك يف وجودها ألن الشك يف الرشط شك فيام
رشطت له.
واستدلوا بأن اهلل أباح لنا ذبائح أهل الكتاب وهم ال يذكروهنا وأجابوا عن قوله [ﮀ
ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ] بأن املراد ما ذكر عليه اسم غري اهلل يعني :ما ذبح لألصنام،
بدليل قوله تعاىل [ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ] [املائدة  ،]3 :وسياق اآلية دال عليه فإنه قال[ :ﮈ
ﮉ] ،واحلالة التي تكون فيها فسق ًا هي اإلهالل لغري اهلل كام قال تعاىل[ :ﮰ ﮱ ﯓ ﯔ
ﯕ ﯖ] [األنعام .]101 :
وقال عبدالعظيم بدوي( :)2التسمية عىل الذبيحة رشط يف حاهلا فمن تركها عامد ًا مل حتل
ذبيحته.
( )1صحيح فقه السنة جـ 2ص.371

( )2الوجيز يف فقه السنة والكتاب العزيز ص.333
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وقال ابن جريين  :)1(vإشرتط العلامء للذبح أربعة رشوط:
األول :أهلية املذكي بأن يكون مسل ًام أو كتابي ًا متمسك ًا بكتابه.
الثاين :ذكر اسم اهلل عند الذبح.
الثالث :اآللة بأن تكون حادة ولو من حجارة أو قصب وال تكون عظ ًام وال ظفر ًا.
الرابع :قطع احللقوم واملرئ .أما إذا ترك ناسي ًا فلعل الصواب أنه حيل ما ذبحه ألنه ال إثم
عليه لقوله تعاىل[ :ﯥ ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ] ،ويف احلديث« :وضع عن أمتي
اخلطأ والنسيان ،»...فأما إن ترك التسمية عمد ًا فاألصح حتريم ذبيحته.
وقال ابن باز  :)2(vال جيوز أكل ذبائح الكفار غري أهل الكتاب من اليهود والنصارى
سوا ًء كانوا جموس ًا أو وثنيني أو شيوعيني أو غريهم من أنواع الكفار ،ألن اهلل سبحانه مل يبح لنا
من أطعمة الكفار إال طعام أهل الكتاب.
وقالت اللجنة الدائمة األفتاء ( :)3كان اليهود والنصارى كافرين بكثري من أصول اإليامن
التي جاءت يف التوراة واإلنجيل ،وأحل ذبائحهم ونكاح نسائهم املحصنات ومل يكن كفرهم
وشكرهم وحتريفهم لكتبهم مانع ًا من إجراء أحكام أهل الكتاب عليهم يف عهد النبي  ،فال
يكون مانع ًا من إجرائها عليهم إىل يوم القيامة.
وقالت اللجنة( :)4إذا ذبح الكتايب الذبيحة وعلمنا أنه ذكر اسم اهلل عليها فإنه حيل أكلها
لدخول ذلك يف عموم قـوله تعـاىل[ :ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ] [املائدة  ،]1 :وإن علمنا أنه

( )1فتاوى إسالمية جـ 3ص.77
( )2فتاوى إسالمية جـ 3ص.88
( )3فتاوى إسالمية جـ 3ص.34

( )0فتاوى إسالمية جـ 3ص.33
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ذكر اسم غري اهلل فإنه ال حيل أكلها لدخول ذلك يف عموم [ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ
ﮇ] ،وإن جهلنا أ نه ذكر التسمية أو تركها جاز األكل منها ألن األصل حل ذبائحهم لعموم
قوله تعاىل[ :ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ].
وقالت  :)1(vخيتلف حكم الذبائح ح ً
ال وحرمة بإختالف حال الذابحني فإن كان الذابح
مسل ًام ومل يعلم عنه أنه أتى بام ينقص أصل إسالمه وذكر اسم اهلل عىل ذبيحتة أو مل يعلم ذكر
اسم اهلل عليها أم ال ،فذبيحته حالل بإمجاع املسلمني ،وكذا من انتسب إىل اإلسالم وهو يدعو
غري اهلل فيام ال يقدر عليه إال اهلل ويستغيث بغري اهلل فذبائحهم كذبائح الكفار الوثنني والزنادقة
فال حتل ذبائحهم.
قال ابن تيمية  :)2(vوالتسمية عىل الذبيحة مرشوعة لكن قيل :هي مستحبة كقول
الشافعي ،وقيل :واجبة مع العمد وتسقط مع السهو كقول أيب حنيفة ومالك وأمحد يف املشهور
عنه ،وقيل :جتب مطلق ًا فال تؤكل الذبيحة بدوهنا سوا ًء تركها عمد ًا أو سهو ًا رواية عن أمحد
وهو قول غري واحد من السلف وهذا أظهر األقوال ،فإن الكتاب والسنة قد علق احلل بذكر
اسم اهلل يف غري موضع [ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ] [املائدة .]0 :
إذا وجد اإلنسان حل ًام قد ذبحه غريه جاز له أن ياكل منه ويذكر اسم اهلل عليه حلمل أمر
الناس عىل الصحة والسالمة كام يف رواية «سموا أنتم وكلوا» ،التسمية عليها واجبة بالكتاب
والسنة وهو قول مجهور العلامء ،لكن إذا مل يعلم اإلنسان هل سمي الذابح أم مل يسم أكل منها
وإن تيقن أنه مل يسم مل يأكل وكذلك األضحية.
( )1فتاوى إسالمية جـ 3ص.141
( )2جمموع الفتاوى جـ 31ص.101
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وقال الشيخ العثيمني  :)1(vأما فعل غريكم فليس عليكم منه يشء وقد ترجم جمد الدين
ابن تيمية  vعىل هذا احلديث بأن الفعل إذا صدر من أهله فاألصل فيه الصحة والسالمة،
ولو أننا كلفنا أن نبحث عن كيفية الذبح وهل سمي الذابح أم ال للحقنا بذلك حرج شديد ال
يتحمل ،بل يمكن أنه مل يسم ،حتى املسلم يمكن أنه خنق ،فكل يشء حمتمل لكن األصل يف
الفعل الواقع من أ هله السالمة وهبذا يسرتيح اإلنسان ،ويسلم من القلق الذي حيصل فيام لو
ذبح الكتايب الذبيحة واهتدى له.
واحلمد هلل عىل التيسري لقوله تعاىل[ :ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ] [املائدة  ،]1 :وقد
أخربين بعض اإلخوة الذين يف أمريكا :أهنم اآلن رجعوا إىل الرشط اإلسالمي وهو أهنار الدم
بشق الودج ثم يدخلون آلة مع الودج الثاين وينفخوهنا بشدة ،من أجل أن خيرج الدم مندفع ًا
من الودج األول الذي فروه.
األحاديث:
 .1عن رافع بن خديج مرفوع ًا« :ما أهنر الدم فكل ليس السن والظفر»(.)2
 .2ويف رواية أخرى عنه :كنا مع النبي  فند بعري ،وكان يف القوم خيل يسري فطلبوه
فأعياهم ،فأهوى إليه رجل بسهم فحبسه اهلل فقال النبي « :إن هلذه البهائم أوابد الوحش،
فام غلبكم منها فاصنعوا به كذا»(.)3
 .3احلديث« :وإن ذبحتم فأحسنوا الذبحة وليحد أحدكم شفرته ولريح ذبيحته»(.)4
( )1الرشح املمتع جـ 3ص.027
( )2رواه البخاري ومسلم ،واإلرواء (.)2122
( )3متفق عليه ،ويف اإلرواء برقم (.)2130
( )0رواه مسلم ،ويف اإلرواء برقم (.)2104
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 .4أثر ابن عمر« :أنه كان يستحب أن يستقبل القبلة إذا ذبح»(.)1
 .5عن شداد بن أوس مرفوع ًا« :أن اهلل كتب اإلحسان عىل كل يشء فإذا قتلتم فأحسنوا
القتلة وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبح وليحد أحدكم شفرته ،فلريح ذبيحته»(.)2
 .6عن جابر مرفوع ًا« :زكاة اجلنني زكاة أمه»(.)3
 .7عن أنس  قال« :ضحى النبي  بكبشني أملحني ،فرايته واضعاً قدمه عىل
صفاحهام يسمى ويكرب ،فذبحهام بيده»(.)4
 .8وذكر البخاري معلق ًا(« :)5أمر أبو موسى بناته أن ُيضحني بأيدهين».
وذكر احلافظ « :)6( vأن أبا موسى كان يأمر بناته أن يذبحن نسائكهن بـيدهن» ،سنده
صحيح.
 .9عن عائشة « :dفدُ ِخ َل علينا يوم النحر بلحم بقر فقلت :ما هذا؟ قال :نحر رسول
اهلل  عن أزواجه»( .)7رواه البخاري ،وبوبه بإسم( :باب ذبح الرجل البقر عن نسائه من
غري ر
أمرهن).

( )1اإلرواء (.)2100
( )2صحيح :اإلرواء (.)21044
( )3صحيح :اإلرواء (.)2133
( )0رواه البخاري ( ،)1118ومسلم (.)1474
( )1فوق رقم (.)1113
( )7فتح الباري جـ 14ص.23
( )7رواه البخاري (.)1743
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ويستحب أن يأكل من هديه وهيدي ويتصدق لقوله تعاىل[ :ﮦ ﮧ ﮨ
ﮩ ﮪ ﮫ]

[احلج ]28 :

....................................................

قوله « :ويستحب أن يأكل من هديه ويهدي ويتصدق لقوله تعاىل[ :ﮦ ﮧ
ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ] [احلج .» ]17 :
عن عائشة  dمرفوعا« :إنام هنيتكم من أجل الدافة التي دفت ،فكلوا وأدخروا
وتصدقوا»(.)1
عن جابر  قال« :كنا نتزود حلوم اهلدي عىل عهد رسول اهلل  إىل املدينة»(.)2
عن سلمة بن األكوع قال :قال النبي « :من ضحى منكم فال يصبحن بعد ثالثة وبقي يف
بيته منه يشء ،فلام كان العام املقبل قالوا :يا رسول اهلل ،نفعل كام فعلنا العام املايض؟ قال :كلوا،
وأطعموا ،وأدخروا ،فإن ذلك العام كان بالناس جهد فأردت أن تعينوا فيها»(.)3
قال اهلل تعاىل[ :ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ] [احلج .]28 :
وقال تعاىل[ :ﯖ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ] [احلج . ]37 :

حُكْمُ األَضْحِيَةُ
وقال الشيخ العثيمني  :)4(vأما القول الثاين :أن األضحية واجبة وهو مذهب أيب حنيفة
ورواية عن اإلمام أمحد واختاره شيخ اإلسالم ابن تيمية رمحه اهلل حيث قال :أن الظاهر وجوهبا
( )1رواه مسلم (.)1477
( )2سلسلة األحاديث الصحيحة (.)841
( )3رواه البخاري (.)1173

( )0الرشح املمتع جـ 3ص.048
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وأ ن من قدر عليها فلم يفعل فهو آثم ألن اهلل سبحانه ذكرها مقرونة بالصالة يف قوله[ :ﮊ
ﮋ ﮌ ﮍ] [الكوثر  ]2 :و [ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ]

[األنعام :

.]172
فالقول بالوجوب أظهر من القول بعدم الوجوب لكن برشط القدرة ،وأما العاجز الذي
ليس عند ُه إال مؤنة أهله فإنه ال تلزمه األضحية بل إن كان عليه دين ينبغي له أن يبدأ بالدين
قبل األضحية.
قال الشوكاين  :)1(vومل يأت من قال بعدم الوجوب بام يصلح للرصف.
وقال  :)2(vوقد ذهب اجلمهور إىل أهنا غري واجبة ،وقال ابن حزم :ال يصح عن أحد من
الصحابة أهنا واجبة وصح أهنا غري واجبة عن اجلمهور .وهبذا تعرف أن احلق ما قاله األقلون
من كوهنا واجبة ولكن هذا الوجوب مقيد بالسعة ،فمن ال سعة له ال أضحية عليه.
قال الشنقيطي  :)3(vاختلف أهل العلم يف حكمها ،فذهب أكثر أهل العلم إىل أهنا سنة
مؤكدة يف حق املورس وال جتب عليه ،وقال النووي :هذا مذهبنا ،وبه قال أكثر أهل العلم.
الذي يظهر يل مثل هذا الذي مل تتضح فيه داللة النصوص عىل يشء معني إيضاح ًا بين ًا أنه
يتأكد عىل اإلنسان اخلروج من اخلالف فيه فال يرتك األضحية مع قدرته عليها ،ألن أداءها هو
الذي يتيقن به براءة الذمة .والعلم عند اهلل تعاىل.

( )1نيل األوطار جـ 3ص.070
( )2السيل اجلرار جـ 3ص.228
( )3أضواء البيان جـ 1ص.017
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وروي عن أيب بكر وعمر ريض اهلل عنهام« :أهنام كانا اليضحيان عن أهلهام خمافة أن يرى
ذلك واجب ًا»(.)1
ثم قال :ثم روى عن أيب مسعود األنصاري  قال« :أين ألدع األضحى وإين ملورس،
خمافة أن يرى جرياين أنه حتم عيل» ،قلت :إسناده صحيح.

ا َألكْلُ وَاإلِطْعَامُ منْ األَضْحِيَةِ
قال ابن كثري  :)2(vاستدل هبذه اآلية من ذهب إىل وجوب األكل من األضاحي وهو
قول غريب والذي عليه األكثرون أنه من باب الرخصة أو اإلستحباب ،وعن إبراهيم« :فكلوا
منها» قال :كان املرشكون ال يأكلون من ذبائحهم فرخص للمسلمني فمن شاء أكل ومن شاء مل
يأكل ،واستدل من نص القول بأن األضاحي يتصدق منها بالنصف بقوله يف اآلية [ ﮦ ﮧ
ﮨ ﮩ ﮪ] ،فجزأ نصفني :نصف للمضحي ونصف للفقراء .والقول اآلخر
أهنا جتزأ ثالثة أجزاء ،ثلث له وثلث هيديه وثلث يتصدق به ،لقوله تعاىل [ ﯙ ﯚ ﯛ
ﯜ ﯝ] [احلج  ،]37 :قال عكرمة( :البائس القفري) :هو املضطر الذي عليه البؤس،
و(الفقري) :املتعفف .قال ابن عباس( :القانع) :املستغني بام أعطيته وهو يف بيته ،و(املعرت):
الذي يتعرض لك ويلم بك أن تعطيه وال يسأل ،ويف رواية عنه( :القانع) :املتعفف ،و(املعرت):
السائل.

( )1صححه األلباين يف اإلرواء برقم ( ،)1133ورواه البيهقي (.)231/3
( )2يف تفسري اآلية ( )28من سورة احلج جـ 1ص.028
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قال الشوكاين  :)1(vقوله (وكلوا) :استدل هبذا األمر من قال بوجوب األكل من
األضحية .وقد حكاه النووي عن بعض السلف ويؤيده [ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ
ﮫ] [احلج  ،]28 :ومحل اجلمهور هذه األوامر عىل الندب واإلباحة ،و(تصدقوا) :فيه دليل عىل
وجوب التصدق من األضحية ،وبه قالت الشافعية قالوا :الواجب ما يقع عليه اسم اإلطعام
والصدقة ،ويستحب أن يكون بمعظمها قالوا :وأدنى الكامل أن يأكل الثلث ويتصدق بالثلث
وهيدي الثلث ويف قول هلم يأكل النصف ويتصدق بالنصف.
وقول ُه «فكلوا ما بدا لكم وأطعموا وأدخروا»( )2فيه :دليل عىل عدم تقدير األكل بمقدار،
وأن للرجل أن يأكل من أضحيته ما شاء وأن كثر ما مل يستغرق بقرينة قوله (وأطعموا).
قال ابن تيمية  :)3(vويتصدق بثلثها وهيدي ثلثها وإن أكل أكثرها أو أهداه أو أكله أو
طبخها ،ودعا الناس إليها جاز.
وقال األلباين  :)4(vوله أن يأكل من هديه وأن يتزود منه إىل بلدة كام فعل النبي  كام
يف رواية جابر  قال الرسول « :كلوا وتزودوا» ،قال :فأكلنا وتزودنا حتى بلغنا املدينة.
وعليه أن يطعم الفقراء منها وذوي احلاجة لقوله تعاىل [ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ]
[احلج .]37 :
قال الشيخ العثيمني  :)5(vولكن حتديدها بالثلث حيتاج إىل دليل من السنة ،والرسول
« تصدق بكل حلم اإلبل يف اهلدي إال القطع التي أختارها  أن جتمع يف ٍ
قدر وتطبخ»(.)6

( )1نيل األوطار جـ 3ص.033

( )2رواه مسلم ( ،)1487والرتمذي ( ،)1114وأمحد والنسائي.

( )3جمموع الفتاوى جـ 27ص.173

( )0مناسك احلج والعمرة ص.30

( )1الرشح املمتع جـ 3ص.007

( )7رواه مسلم (.)1218

خرُوجُ إىل مٌنَى
حرَامِ بِالْحَج يَوْمِ الْثامِنِ والْ ُ
الْفَصْلُ اْلعَا ِشرُ :يف حُكْمِ اإلِ ْ
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وَقْتُ الْذَّبْحُ أَو الْنَّحْرُ
قال اهلل تعاىل[ :ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ] [البقرة .]243 :
وقال تعاىل [ :ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ]
[احلج .]28 :
قال الشوكاين  :)1(vاألحاديث الصحيحة الثابتة يف الصحيحن أو أحدمها ويف غريمها
قاضية بأن وقتها من بعد الصالة ،فمن ذبح قبل الصالة مل جتزه ،وعليه اإلعادة ،وال فرق بني
من تلزمه الصالة ومن ال تلزمه فال ذبح قبل صالة العيد اجلامعة ،وأما آخر وقت الذبح
فحديث جبري بن مطعم «كل أيام الترشيق ذبح» فمن زعم أنه ال جيزئه الذبح إال يوم النحر أو
أنه جيزيء بعد أ يام الترشيق فهذا احلديث وما يقويه يرد عليه ،ووجه الرد أن النبي  بني لنا
أن أ يام الترشيق كلها ذبح ،فمن زعم أن غريها وقت للذبح فعليه الدليل وال دليل ينتهض
للقول به.
قال الشنقيطي  :)2(vوالتحقيق إن شاء اهلل يف هذه املسألة :أن األيام املعدودات هي أيام
الترشيق التي هي أيام رمي اجلمرات وحكى عليه غري واحد اإلمجاع ويدل عليه قوله تعاىل
متص ً
ال به [ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ] [البقرة  ،]243 :وأن األيام املعلومات هي أيام
النحر فيدخل فيها يوم النحر واليومان بعده واخلالف يف الثالث عرش هل هو منها ،وقد رجح
بعض أهل العلم أن الثالث عرش منها ،ورجح بعضهم أنه ليس منها.
( )1السيل اجلرار جـ 3ص.238
( )2أضواء البيان جـ 1ص.300
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قال ابن حزم  :)1(vواأليام املعدودات واملعلومات واحدة وهي يوم النحر وثالثة أيام
بعده.
قال الشيخ العثيمني  :)2(vولكن أصح األقوال أن أيام الذبح أربعة :يوم العيد وثالثة
أيام بعده و الدليل عىل ذلك ما ييل:
 .1احلديث« :كل أيام الترشيق ذبح»( .)3وهذا نص يف املوضوع ولوال ما أعل به من
اإلرسال والتدليس لكاف فاص ً
ال يف النزاع.
 .2واحلديث« :أيام الترشيق أيام أكل ورشب وذكر اهلل عز وجل»(.)4
 .3أن هذه األيام الثالثة كلها تتساوى بتحريم صيامها لقول عائشة وابن عمر ريض اهلل
عنهام« :مل يرخص يف أيام الترشيق أن يضمن إال ملن مل جيد اهلدي»(.)5
 .4إن هذه األيام كلها أيام لرمي اجلمرات فال خيتص الرمي بيومني بل كل األيام الثالثة.
 .5أهنا كلها يرشع فيها التكبري املطلق واملقيد ،ومل يفرق أحد من العلامء فيام نعلم بني هذه
األيام الثالثة يف التكبرية فهي مشرتكة يف مجيع األحكام ،وأن وقت الذبح يستمر من بعد صالة
العيد يوم النحر إىل آخر أيام الترشيق وهذا القول الذي اختاره شيخ اإلسالم ابن تيمية وهو
الوارد عن اإلمام أمحد رمحه اهلل تعاىل.
قال األلباين  :)6(vووقت الذبح أربعة أ يام العيد ،يوم النحر وهو يوم احلج األكرب وثالثة

( )1املحىل جـ 1ص.318
( )2الرشح املمتع جـ 3ص.031
( )3صحيح اجلامع الصغري (.)0137
( )0رواه مسلم (.)1101
( )7مناسك احلج والعمرة ص.30

( )1رواه البخاري (.)1830

خرُوجُ إىل مٌنَى
حرَامِ بِالْحَج يَوْمِ الْثامِنِ والْ ُ
الْفَصْلُ اْلعَا ِشرُ :يف حُكْمِ اإلِ ْ
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أيام الترشيق لقوله « كل أيام الترشيق ذبح» أخرجه أمحد وصححه ابن حبان وهو قوي
عندي بمجموع طرقه ولذلك خرجته يف الصحيحة برقم (.)2077
قال القرطبي  :)1(vوال خالف بني العلامء أن األيام املعدودات يف هذه االية هي أيام منى
وهي أيام الترشيق وأن هذه الثالثة األسامء واقعة عليها وهي أيام رمي اجلامر وهي واقعة عىل
الثالثة األيام التي يتعجل احلاج منها يف يومني بعد يوم النحر.
قال ابن كثري  :)2(vقال ابن عباس( :األيام املعدودات) أيام الترشيق ،و(األيام
املعلومات) :أيام العرش ،ويف رواية أربعة أيام ،يوم النحر وثالثة بعده وروي عن ابن عمر وابن
الزبري وأيب موسى وعطاء وجماهد وعكرمة وابن جبري وأيب مالك والنخعي واحلسن وقتادة
والزهري ومقاتل والضحاك وغريهم مثل ذلك.
وقال عيل بن أيب طالب « :هي ثالثة يوم النحر ويومان بعده» ،والقول األول هو
املشهور وعليه دل ظاهر اآلية الكريمة حيث قال [ :ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ
ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ] [البقرة  ]243 :فدل عىل ثالثة بعد النحر ،ويتعلق بقوله [ :ﭒ ﭓ ﭔ
ﭕ ﭖ].
وأن الراجح يف ذلك مذهب الشافعي وهو أن وقت األضحية من يوم النحر إىل آخر أيام
الترشيق ،ويتعلق به أيض ًا الذكر املؤقت خلف الصلوات ويف وقته أقوال للعلامء أشهرها الذي
دل عليه العمل أنه من صالة الصبح يوم عرفة إىل صالة العرص من آخر أيام الترشيق وهو آخر
النفر األول.
( )1يف تفسريه جـ 3ص 1آية ( )243البقرة.
( )2يف تفسري آية ( )243البقرة.
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وقال ابن رشد  :)1(vاختالفهم يف الليايل التي تتخلل أيام النحر فذهب مالك يف املشهور
عنه :أنه ال جيوز الذبح يف ليايل أيام الترشيق وال النحر ،وذهب الشافعي ومجاعة إىل جواز
ذلك ،وسبب اختالفهم اإلشرتاك الذي من أسم اليوم ذلك أن العرب يطلقه عىل النهار
والليلة مثل « فتمتعوا يف دارهم ثالثة أيام » ،ومرة يطلقه عىل األيام دون اليايل مثل[ :ﯫ
ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ ﯰ ﯱ] [احلاقة .]7 :
وقال العثيمني  :)2(vفالصواب أن الذبح ال يكره إال أن خيل ذلك بام ينبغي يف األضحية
فيكره يف هذه الناحية ال من كونه ذبح ًا يف الليل ،وقيل :ألن الذبح بالليل ربام يعمد إليه
البخالء من أجل أن ال يتصدقوا فلهذا كره الذبح بالليل.

يَوْمُ الْحَجُّ ا َألكْبَرُ
قال اهلل تعاىل[ :ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ] [التوبة . ]3 :
قال ابن كثري( )3يف تفسري اآلية :يوم احلج األكرب :وهو يوم النحر الذي هو أفضل أيام
املناسك وأظهرها وأكثرها مجع ًا.
وقال الشوكاين  :)4(vوقد اختلف العلامء يف تعني هذا اليوم املذكور يف اآلية ،فذهب مجع
مـنهم أنه يـوم الـنحـر ،ورجحـه ابن جـريـر ،وذهب آخـرون أنه يوم عـرفة ،واألول أرجـح ألن
( )1بداية املجتهد جـ 1ص.777
( )2الرشح املمتع جـ 3ص.033
( )3تفسري القرآن العظيم جـ 0ص.111
( )0فتح القدير جـ 2ص.011

خرُوجُ إىل مٌنَى
حرَامِ بِالْحَج يَوْمِ الْثامِنِ والْ ُ
الْفَصْلُ اْلعَا ِشرُ :يف حُكْمِ اإلِ ْ
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النبي  أمر من بعثه إلبالع هذا إىل املرشكني أن يبلغهم يوم النحر.
وقال اهلل تعاىل [ :ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ] [الفجر .]3 - 1 :
عن عيل ابن أيب طالب « :سألت رسول اهلل  عن يوم احلج األكرب؟ فقال :يوم
النحر»(.)1
عن ابن عمر ريض اهلل عنهام« :أن رسول اهلل  وقف يوم النحر بني اجلمرات يف احلجة
التي حج فقال :أي يوم هذا؟ فقالوا :يوم النحر ،فقال :هذا يوم احلج األكرب»(.)2
ويف رواية :أن أبا هريرة قال« :بعثني أبوبكر يف من يؤذن يوم النحر بمنى :أال حيج بعد العام
مرشك وال يطوف بالبيت عوريان و يوم احلج األكرب يوم النحر»(.)3
ويف رواية« :أهيا الناس "ثالث مرات" أي يوم هذا؟ قالوا :يوم النحر يوم احلج األكرب»(.)4
وقال ابن حزم  :)5(vوأخرب رسول اهلل  أن يوم احلج األكرب هو يوم النحر وال يكون
يوم احلج األكرب إال وغريه يوم احلج األصغر وحمال ممتنع أن يكون هو يوم احلج األكرب ،وال
يكون فيه فرائض احلج فصح أن مجلة فرائض احلج يف يوم احلج األكرب وهو الوقوف بمزدلفة
ورمي اجلمرة واإلفاضة ،وعن سعيد بن جبري قال :يوم احلج األكرب هو يوم النحر أال ترى أنه
إذا فاته عرفة مل يفته احلج وإذا فاته يوم النحر فاته احلج ،قلت :صدق سعيد ألن من فاتته عرفة
ألنه يقف ليلة يوم النحر وأما يوم النحر فإنام سامه اهلل تعاىل(يوم احلج األكرب).
( )1صحيح أيب داود ( ،)1774وصحيح الرتمذي (.)317
( )2رواه أبو داود (.)1301
( )3رواه مسلم ( ،)1307وأبوداود (.)1307
( )0رواه النسائي (.)0144
( )1املحىل جـ 1ص.128
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مَكَانُ الْذَّبْحِ وَالْنَّحْرِ
قال اهلل تعاىل[ :ﭸ ﭹ ﭺﭻ ﭼﭽ] [احلج .]33 :
وقال تعاىل[ :ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ] [البقرة .]137 :
وقال تعاىل[ :ﯲ ﯳ ﯴ] [املائدة .]31 :
وقال تعاىل[ :ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ] [الفتح .]21 :
حلديث جابر « :قد نحرت هاهنا ومنى كلها منحر»(.)1
ويف رواية « :وكل منى منحر وكل املزدلفة موقف وكل فجاج مكة طريق ومنحر»(.)2
وأن يكون الذبح يف حدود احلرم.
قال الشيخ العثيمني  :)3(vفإن ذبحه خارج احلرم مل جيزيء ولو ذبح هدي املتعة والقران
يف عرفة مل جيزيء ألنه يف غري املكان املعترب رشع ًا فإذا ذبحه يف عرفة فكأنام ذبحه يف الصني ولو
ذبح يف الصني مث ً
ال وجاء به إىل عرفة مل جيزيء فاحلل واحد من عرفة إىل أبعد الدنيا.
وقال  :)4(vهدي املتعة والقران هدي شكران فال جيب أن يرصف ملساكني احلرم بل
حكمه حكم األضحية أي أنه يأكل منه وهيدي ويتصدق عىل مساكني احلرم ،وال جتزيء
الصدقة عىل غري مساكني احلرم ،فلو ذبح اإلنسان هدي التمتع والقران يف مكة ثم خرج بلحمه

( )1رواه مسلم (.)1218
( )2صحيح سنن أيب داود ( ،)1747وصحيح سنن ابن ماجه (.)2073
( )3الرشح املمتع جـ 3ص.337
( )0الرشح املمتع جـ 3ص.271

خرُوجُ إىل مٌنَى
حرَامِ بِالْحَج يَوْمِ الْثامِنِ والْ ُ
الْفَصْلُ اْلعَا ِشرُ :يف حُكْمِ اإلِ ْ
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........................................................................................ .
إ ىل جدة أو ما أشبه ذلك وأكل هناك ووزع عىل الفقراء فال جيزئه ألنه البد أن يكون ملساكني
احلرم فيضمن ما جيب توزيعه ملساكني احلرم.
واهلدي الذي لرتك واجب جيب أن يتصدق بجميعه عىل مساكني املحرم.
واهلدي الواجب لفعل املحظور غري الصيد جيوز أن يكون يف احلرم وأن يكون يف حمل فعل
املحظور وما جاز أن يذبح ويفرق خارج احلرم حيث وجد السبب فإنه جيوز أن يذبح ويفرق
يف احلرم وال عكس ،ودم االحصار حيث وجد األحصار ،ولكن لو أراد أن ينقله إىل احلرم فال
بأس مساكني احلرم .من كان داخل احلرم سواء كان داخل مكة أو خارج مكة لكنه داخل
حدود احلرم وال فرق بني أن يكون املساكني من أهل مكة أو من اآلفاقيني للحجاج الفقراء فال
بأس.
ويستثنى من املحظور جزاء الصيد فإن جزاء الصيد البد أن يبلغ إىل احلرم لقوله تعاىل:
[ﯲ ﯳ ﯴ] ذبح ًا وتفريق ًا.
وقال  :)1(vرشوط اهلدي ما ييل:
 .1أن يبلغ السن املعترب رشع ًا ،وقال( :)2ستة أشهر يف الضأن وسنة يف املعز وسنتان يف البقر
ومخس سنني يف اإلبل.
 .2أن يكون اهلدي سلي ًام من العيوب املانعة من األجزاء« ،العوراء بني عورها ،واملريضة
البني مرضها ،والعرجاء البني ضلعها ،والعجفاء التي التنقي»(.)3

( )1الرشح املمتع جـ 3ص.133
( )2الرشح املمتع جـ 3ص.018
( )3صحيح اجلامع الصغري (.)887
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 .3أن يكون يف زمن الذبح ،فإ ن دم املتعة جيوز تقديم الذبح بعد اإلحرام بالعمرة ولو قبل
اخلروج إ ىل منى ليحج ألن الصيام ملن مل جيد اهلدي جيوز أن يكون قبل اخلروج إىل احلج مع أنه
بدل وهذا هو املشهور عند الشافعية.
والصحيح :أنه يشرتط الزمان وأن هدى املتمتع البد أن يكون يف أيام الذبح يوم العيد
وثالثة أيام بعده حلديث «ال أحل حتى أنحر»( .)1وال إحالل إال يوم العيد.
 .4أن يكون يف مكان الذبح فهدي املمتع ال يصح إال يف احلرم فاألضحية تصح يف كل
مكان.
 .5وأن يكون من هبيمة األنعام ،وقال( :)2وهي اإلبل والبقر والغنم لقوله تعاىل[ :ﮟ ﮠ
ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ] [احلج  ،]28 :وأما اهلدي فاألفضل فيه اإلبل بال شك ألن النبي
 أهدى إب ً
ال (مائة بعري).
وقال  :)3(vفالرشوط األضحية أربعة وأما اهلدي ال يشرتط له وقت معني إال من ساق
اهلدي من احلج فإنه ال يذبحه قبل يوم النحر ،وأما من ساق اهلدي يف العمرة فيذبحه حني
وصوله.
وأن يكون من غري حارضي املسجد احلرام[ :ﰓ ﰔ ﰕ ﰖ ﰗ ﰘ ﰙ ﰚ]
[البقرة .]137 :
قال الشنقيطي  :)4(vفمن أجاز ذبح هدي التمتع قبل ذلك (يوم النحر) فقد خالف فعله
 املبني إلجـمـال الـقرآن وخـالف ما كـان عليه أصحـابه من بعده ،وجـرى عليه عـمل عامة
( )1رواه البخاري (.)1031
( )2الرشح املمتع جـ 3ص.043

( )3الرشح املمتع جـ 3ص.011

( )0أضواء البيان جـ 1ص.374

خرُوجُ إىل مٌنَى
حرَامِ بِالْحَج يَوْمِ الْثامِنِ والْ ُ
الْفَصْلُ اْلعَا ِشرُ :يف حُكْمِ اإلِ ْ
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املسلمني وال يثبت بنص صحيح عن صحايب واحد أنه نحر هدي متتع أو قران قبل يوم النحر
فال جيوز العدول عن هذا الذي فعله  مبين ًا به إمجال اآليات القرآنية وأكده بقوله «لتأخذوا
عني مناسككم)».
فإذا عرفت مما ذكرنا أن احلق الذي دل عليه الكتاب والسنة وفعل اخللفاء الراشدين
وغريهم من كافة علامء املسلمني .هو أنه ال جيوز نحر هدي التمتع والقرآن قبل يوم النحر.
وال شك أن اهلل جل وعال يف حمكم كتابه بني أن اهلدي له حمل معروف ال جيوز التحلل
بحلق الرأس قبل بلوغه إياه وذلك قوله [ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ] [البقرة  ]137 :وال
شك أن املانع له من فسخ احلج يف العمرة أنه ال يمكنه التحلل وحلق الرأس حتى يبلغ اهلدي
حمله ومن الرضوري البدهيي أن هدي التمتع لو كان جيوز ذبحه عند اإلحالل من العمرة أو
اإلحرام باحلج أنه  يتحلل بعمرة ويذبح هديه عندما حتلل منها فيكون متمتع ًا ذابح ًا عند
الفراغ من العمرة أو عند اإلحرام باحلج فلام رصح بإمتناع هذا وعلله بأنه قلد هديه وعلم أنه
ال جيوز ذبحه قبل يوم النحر كام هو واضح.
وقد علمت مما ذكرنا أن القائلني بجواز ذبح هدي التمتع عند اإلحرام باحلج أو بعد الفراغ
من العمرة كالشافعي وأيب اخلطاب من احلنابلة ليس معهم حجة واضحة من كتاب اهلل وال من
سنة نبيه  وال فعل أحد من الصحابة وأن متسكهم بأية [ﯹ ﯺ ﯻ ﯼ ﯽ]

[البقرة :

 ،]137وبعض األحاديث ليس يف يشء منه حجة ناهضة جيب الرجوع إليها هذا ما ظهر لنا يف
هذه املسألة والعلم عند اهلل تعاىل.

566

َشرْحُ رِسَالَةُ  :التحْقِيقُ واإلِضَاحُ لِكَثِريٍ مِن مَسَائِلِ الْحَج وَاْلعُمْرِة وَالْزيَارةِ

ويمتد وقت الذبح إىل غروب شمس اليوم الثالث من أيام الترشيق يف أصح أقوال
أهل العلم ،فتكون مدة الذبح يوم النحر وثالثة أيام بعده ثم بعد نحر اهلدي أو
ذبحه حيلق رأسه أو يقرصه ،واحللق أفضل؛ ألن النبي  دعا بالرمحة واملغفرة
للمحلقني ثالث مرات وللمقرصين واحدة ........................................
قوله « :اللهم أهلمين رشدي وأعذني من شر نفسي ».
قال اهلل تعاىل [ :ﮰ ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ ﯖﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ
ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ] [الفتح .]27 :
وعن ابن عمر ريض اهلل عنهام أن النبي  قال« :اللهم ارحم املحلقني ،قالوا :واملقرصين
يا رسول اهلل؟ قال :اللهم ارحم املحلقني ،قالوا :واملقرصين يا رسول اهلل؟ قال :اللهم ارحم
املحلقني ،قالوا :واملقرصين يا رسول اهلل؟ قال :واملقرصين»(.)1
قال تعاىل [ :ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤﮥ
ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ] [احلج .]23 - 28 :
ومن قضاء تفثهم :احللق أو التقصري.
ويف رواية « :قيل يا رسول اهلل مل ظاهرت للمحلقني ثالث ًا وللمقرصين واحدة قال :أهنم مل
يشكو»(.)2
قال سيد سابق  :)3(vوقد اختلف مجهور الفقهاء يف حكمه فذهب أكثرهم إىل أنه واجب
جيرب تركه بدم وذهبت الشافعية إىل أنه ركن من أركان احلج.

( )1رواه البخاري ( ،)1727ومسلم (.)1341
( )2صحيح ابن ماجه (.)2074

( )3فقه السنة جـ 1ص.104

خرُوجُ إىل مٌنَى
حرَامِ بِالْحَج يَوْمِ الْثامِنِ والْ ُ
الْفَصْلُ اْلعَا ِشرُ :يف حُكْمِ اإلِ ْ

567

........................................................................................ .
وقال النووي  :)1(vومذهبنا املشهور وركن من أركاهنام احلج والعمرة.
وقال أبو مالك بن السيد السامل  :)2(vاتفق مجهور العلامء عىل أن حلق الشعر الرأس أو
تقصريه واجب من واجبات احلج ،وهو مذهب احلنفية واملالكية واحلنابلة وذهب الشافعي يف
املشهور عنه والراجح يف مذهبه أنه ركن.
وقال عبدالعظيم بدوي  :)3(vوسبب اختالفهم هو الدليل عىل هذا أو ذاك كام أخربين
بذلك شيخنا األلباين حفظه اهلل.
قال العثيمني  :)4(vالصواب أنه نسك وعبادة وقربة هلل والدليل عىل هذا :أن النبي 
دعا للمحلقني وللمقرصين ،وال يدعو إال ليشء مطلوب رشع ًا ،لو أخر احللق أو التقصري عن
أيام الترشيق أو عن شهر ذي احلجة ،ولكن الذي يظهر أنه ال جيوز تأخريه عن شهر ذي احلجة
ألنه نسك لكن أن كان جاه ً
ال وجوب احللق أو التقصري ،ثم علم فإننا نقول أحلق أو قرص وال
يشء عليك فيام فعلت من حمظورات.
وقال الشنقيطي  :)5(vأن احللق نسك فدل دعاءه للمحلقني بالرمحة مرار ًا عىل أن احللق
نسك ألنه لو مل يكن قربة هلل تعاىل ملا استحق فاعله دعاء النبي  بالرمحة.
قال ابن القيم  :)6(vاآلية وحديث الدعاء للمحلقني وحديث عائشة « :dطيبت»...
إلحالله قبل أن حيل دليل أن احللق ُن ُسك وليس بإطالق من املحظورات.
( )1رشح مسلم جـ 3ص.10
( )2صحيح فقه السنة جـ 2ص.274
( )3الوجيز يف فقه السنة والكتاب العزيز ص.208
( )0الرشح املمتع جـ 3ص.313
( )1أضواء البيان جـ 1ص.042

( )7زاد املعاد جـ 2ص.214
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وال يكفي تقصري بعض الرأس بل البد من تقصريه كله كاحللق ،واملرأة تقرص من
كل ضفرية قدر أنملة فأقل.
وقال العثيمني  :)1(vإطالق من املحظور وليس نسك ًا بناء ينوب مناب احللق فعل أي
حمظور كأن املقصود أن يعلم أنه حتلل من إحرامه كام قال بعضهم يف التسليم يف الصالة أن املراد
فعل ما ينايف الصالة وهذا القول ضعيف والصواب أنه نسك وعبادة وقربة هلل.
وقال ابن حجر  :)2(vالقول بأن احللق نسك قول اجلمهور.
وقال الشنقيطي  :)3(vوأظهر القولني عندي أن احللق ُنسك.
قوله « :وال يكفي تقصري بعض الرأس بل البد من تقصريه كله كاحللق ،واملرأة
تقصر من كل ضفرية قدر أمنلة فأقل ».
قال العثيمني  :)4(vأن التقصري البد أن يكون شام ً
ال لرأسه بحيث يظهر ملن رآه أنه
مقرص ،ال من كل شعرة بعينها وذكر ذلك خالف ًا ملن قاله بعض أهل العلم أنه يكفي أن يقرص
من ثالث شعرات أو من ربع الرأس أو ما أشبه ذلك البد أن يقرص من مجيع شعره.
قال الشنقيطي  :)5(vقال الشافعي وأصحابه :يكفي فيها حلق ثالث شعرات فصاعد ًا،
ألن الثالث مجع ،قال أبو حنيفة :يكفي حلق ربع الرأس أو تقصري ربعه بقدر األنملة ،وقال
مالك وأمحد و أصحاهبام :جيب حلق مجيع الرأس أو التقصري مجيعه.
أظهر األقـوال عندي أنه يلزم حلق مجيع الرأس أو تقصري مجيعه ،وال يلزم تتبع كل شعرة يف
( )1الرشح املمتع جـ 3ص.313
( )2فتح الباري جـ 3ص.717
( )3أضواء البيان جـ 1ص.137
( )0الرشح املمتع جـ 3ص.314
( )1أضواء البيان جـ 1ص.042

خرُوجُ إىل مٌنَى
حرَامِ بِالْحَج يَوْمِ الْثامِنِ والْ ُ
الْفَصْلُ اْلعَا ِشرُ :يف حُكْمِ اإلِ ْ
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التقصري ألن فيه مشقة كبرية.
احلديث« :ليس عىل النساء حلق إنام عىل النساء التقصري»(.)1
قال الشنقيطي  :)2(vوالصواب عندنا :وجوب تقصري املرأة مجيع رأسها ويكفيها قدر
األنملة.
يعتضد عدم حلق النساء رؤوسهن بخمسة أمور:
 -1اإلمجاع عىل عدم حلقهن يف اجلمع.
 -2أحاديث جاءت بنهي النساء عن حلق.
 -3أنه ليس عملنا.
 -4أنه تشبه بالرجال وهو حرام.
 -5أنه مثلة واملثلة ال جتوز.
واإلمجاع قال النووي يف رشح املهذب :قال ابن املنذر :أمجعوا عىل أال حلق عىل النساء وإنام
عليهن التقصري ويكره هلن احللق ألنه بدعة يف حقهن وفيه ُمثلة ،ألن شعر املرأة من مجاهلا ،فقال
ابن عمر والشافعي وأمحد واسحاق وأبو الثور :تقرص من كل قرن مثل األنملة.
إ ن حلق امرأة شعر رأسها نقص يف مجاهلا وتشوية هلا فهو مثلة وبه تعلم أن العرف الذي
صار جاري ًا يف كثري من البالد بقطع املرأة شعر رأسها إىل قرب أصوله سنة أفرنجية خمالفة ملا
كان عليه نساء املسلمني ونساء العرب قبل اإلسالم فهو من مجلة اإلنحرافات التي عمت
البلوى هبا يف الدين واخللق والسمت وغري ذلك.

( )1سلسلة األحاديث الصحيحة ( ،)741وصحيح سنن أيب داود (.)1707
( )2أضواء البيان جـ 1ص.043
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وبعد رمي مجرة العقبة واحللق أو التقصري يباح للمحرم كل يشء حرم عليه
باإلحرام إال النساء ويسمى هذا التحلل :التحلل األول........................... ،
ر
بأطرافه إن
قال الشيخ العثيمني  :)1(vأن املرأة متسك ضفائر رأسها إن كان هلا ضفائر أو
مل يكن هلا ضفائر وتقص قدر أنملة ومقدار ذلك سنتيمرتات إثنان تقريب ًا.
عن أنس بن مالك « :أتى منزله بمنى ونحر ثم قال للحالق :خذوا أشار إىل جانبه
األيمن ثم األيرس»(.)2
وروى مالك عن نافع أن ابن عمر ريض اهلل عنهام« :كان إذا حلق رأسه يف حج أو عمرة
أخذ من حليته وشاربيه»(.)3
عن ابن عمر ريض اهلل عنهام أن النبي  قال لألنصاري« :وأما حالقك رأسك ،فلك
بكل شعرة حلقتها حسنة ومتحى عنك هبا خطيئة»(.)4
وعن عبادة بن الصامت« :وأما حلقك رأسك فإنه ليس من شعرك شعرة تقع يف األرض إال
كانت لك نور ًا يوم القيامة»(.)5
وعن ابن عمر ريض اهلل عنهام« :حلق رسول اهلل  يف حجته»(.)6
قوله « :وبعد رمي مجرة العقبة واحللق أو التقصري يباح للمحرم كل شيء حرم عليه
باإلحرام إال النساء ويسمى هذا التحلل :التحلل األول ».

عن عائشة  dقالت« :كنت أطيب النبي  إلحرامه قبل أن حيرمِ ،
وحللِه قبل أن يطوف

بالبيت»(.)7
( )1الرشح املمتع جـ  3ص.312
( )2رواه مسلم (.)3133

( )3املوطأ (.)340

( )0صحيح الرتغيب (.)1174

( )1صحيح الرتغيب حتت رقم ( ،)1174ورقم ( ،)24باب األول.

( )7رواه البخاري (.)1727

( )7البخاري ( ،)1133ومسلم (.)1817

خرُوجُ إىل مٌنَى
حرَامِ بِالْحَج يَوْمِ الْثامِنِ والْ ُ
الْفَصْلُ اْلعَا ِشرُ :يف حُكْمِ اإلِ ْ
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ويف احلديث« :أن معي اهلدي فال أحل حتى أنحر»(.)1
ويف رواية« :إذا رميتم فقد حل لكم كل يشء»(.)2
وعن ابن عباس ريض اهلل عنهام قال« :إذا رميتم اجلمرة فقد حل لكم كل يشء إال النساء،
فقال له رجل يا ابن عباس :والطيب؟ فقال :أما أنا فقد رأيت رسول اهلل  يضمخ رأسه
باملسك أفطيب ذلك أم ال»(.)3
قال احلافظ  :)4(vاستدل به عىل حل الطيب وغريه من حمرمات اإلحرام بعد رمي مجرة
العقبة ويستمر إمتناع اجلامع ،ومتعلقاته عىل الطواف بالبيت ،وهو دال أن للحج حتللني فمن
قال إ ن احللق نسك كام هو قول اجلمهور وهو الصحيح عند الشافعية يوقف إستعامل الطيب
وغريه من املحرمات املذكورة عليه.
قال الشوكاين  :)5(vاستدل احلنفية والشافعية عىل أنه حيل بالرمي جلمرة العقبة كل
حمظورات اإلحرام إال الوطء للنساء فإنه ال حيل به باإلمجاع.
قال ابن تيمية  :)6(vثم حيلق ،وإذا فعل ذلك فقد حتلل بإتفاق املسلمني التحلل األول،
فيلبس الثياب ويقلم أظفاره وكذلك له عىل الصحيح أن يتطيب ويتزوج وأن يصطاد وال
يبقى عليه من املحظورات إال النساء.

( )1رواه البخاري (.)1177
( )2صحيح سنن أيب داود (.)1378
( )3صحيح ابن ماجه ( ،)2077والصحيحة (.)233
( )0فتح الباري جـ 3ص.114
( )1نيل األوطار جـ 3ص.027
( )7جمموع الفتاوى جـ 27ص.77

576

َشرْحُ رِسَالَةُ  :التحْقِيقُ واإلِضَاحُ لِكَثِريٍ مِن مَسَائِلِ الْحَج وَاْلعُمْرِة وَالْزيَارةِ

........................................................................................ .
قال العثيمني  :)1(vفعندنا ثالثة أشياء :الرمي والنحر واحللق أو التقصري إذا فعل هذه
حل من كل يشء إال النساء وط ًأ ومبارش ًة وعقد ًا وهذا هو املشهور من املذهب ،والقول الثاين:
وهو إختيار شيخ اإلسالم ابن تيمية وهو الصحيح أنه جيوز عقد النكاح بعد التحلل األول
ويصح.
أنه ال حيل بمجرد الرمي وهذه املسألة فيها خالف بني أهل العلم فقال بعض العلامء :أنه
حيل بالرمي أي رمي مجرة العقبة سوا ًء حلق أم مل حيلق ،واستدلوا بأن اإلنسان يقطع التلبية إذا
رشع يف الرمي أي أن ُنسكه انتهى ،ولكن الذي يظهر يل :أنه ال حيل إال بعد الرمي واحللق،
والصواب أنه ال حيل التحلل األول إال بالرمي واحللق.
قال الشنقيطي  :)2(vفمذهب مالك :أنه بمجرد رمي مجرة العقبة يوم النحر حيل له كل
يشء إال النساء والصيد والطيب.
ومذهب الشافعي :أنه عىل القول بأن احللق نسك حيصل التحلل األول بإثنني من ثالثة:
رمي مجرة العقبة واحللق وطواف اإلفاضة فإذا فعل إثنني من هذه الثالثة حتلل التحلل األول
فإن فعل الثالث منها حتلل التحلل الثاين وباألول حيل عنده كل يشء إال النساء وبالثاين (حتل
النساء.)...
ومذهب اإلمام أمحد :هو أنه إن رمى مجرة العقبة ثم حلق حتلل التحلل األول وبه حيل عنده
كل يشء إال النساء فإن طاف طواف اإلفاضة حلت ل ُه النساء.
قـال مقيده :الـتحقيق أن الطـيب حيل له بالتحلل األول حلديث عـائشة متفق عليه رصيح يف

( )1الرشح املمتع جـ 3ص.312
( )2أضواء البيان جـ 1ص.137
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ذلك ،وكذلك لبس الثياب وقضاء التفث وأن اجلامع ال حيل إال بالتحلل األخري.
وأما حيلة الصيد بالتحلل األول فهي حمل النظر ألن األحاديث فيها ترصيح ل ُه كل يشء إال
النساء ومل يتعرض حلل الصيد وظاهر قوله [ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ] [املائدة  ]31 :يمكن أن
يتناول ما بعد التحلل األول ألن ُحرمة اجلامع تدل عىل أنه متلبس باإلحرام يف اجلملة وإن كان
قد حل له بعض ما كان حرام ًا عليه واهلل تعاىل أعلم.

خِطْبَةُ الْنَّحْرُ
ونقل األلباين  )1(vرواية جابر :وقال جابر « :خطبنا  يوم النحر فقال :أي يوم
أعظم حرمة؟ فقالوا :يومنا هذا ،قال :فأي شهر أعظم حرمة؟ قالوا :شهرنا هذا ،قال :أي بلد
أعظم حرمة؟ قالوا :بلدنا هذا ،قال :فإن دمائكم وأموالكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا يف
بلدكم هذا يف شهركم هذا ،هل بلغت؟ قالوا :نعم ،قال :اللهم أشهد» .ويف رواية ابن ماجه
قال« :هذا يوم احلج األكرب»(.)2
وقال  :)3(vويسن لإلمام أن خيطب يوم النحر بمنى بني اجلمرات حني إرتفاع الضحى،
يعلم الناس مناسكهم .وخمترص البخاري( ،)807وأبو داود عن مجع من الصحابة ،أنظر
صحيح أيب داود (( ،)1741وبني اجلمرات) رواه البخاري تعليق ًا ،ووصله أبو داود أنظر
صحيح أيب داود ( ،)1744ويف اإلرواء ( )1470كام يف صحيح أيب داود (.)1714 ،1743
( )1حجة النبي  ص.88
( )2صحيح سنن ابن ماجه (.)2082
( )3مناسك احلج والعمرة ص.37
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ويسن له بعد هذا التحلل التطيب والتوجه إىل مكة؛ ليطوف طواف اإلفاضة؛
حلديث عائشة  -ريض اهلل عنها  -قالت« :كنت أطيب رسول اهلل  إلحرامه قبل
أن حيرم وحلله قبل أن يطوف بالبيت» [أخرجه البخاري ومسلم].
ويسمى هذا الطواف :طواف اإلفاضة وطواف الزيارة وهو ركن من أركان
احلج ال يتم احلج إال به ،وهو املراد يف قوله عز وجل[ :ﮬ ﮭ ﮮ
ﮯ ﮰ ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ] [احلج .................. ،]23 :
قال ابن تيمية  :)1(vخطب النبي  يوم النحر بعد اجلمرة.
قوله « :ويسن له بعد هذا التحلل التطيب والتوجه إىل مكة؛ ليطوف طواف اإلفاضة؛
 ...ويسمى هذا الطواف :طواف اإلفاضة وطواف الزيارة .» ...
عن ابن عمر ريض اهلل عنهام« :أن رسول اهلل  أفاض يوم النحر ،ثم رجع ،فصىل الظهر
بمنى»(.)2
يف حديث جابر « :أن النبي  انرصف إىل املنحر فنحر ثم ركب فأفاض إىل البيت
فصىل بمكة الظهر»(.)3
ويف رواية أنس « :صىل  الظهر يوم الرتوية قال ،بمنى»(.)4
قال اهلل تعاىل [ :ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ] [احلج .]23 :
عن عـائـشة  dقــالت« :حـاضت صفية بنت حيي بعدما أفـاضت ،قالت :فذكرت ذلك
( )1جمموع الفتاوى جـ 27ص.33
( )2رواه مسلم ( ،)3112وأبوداود (.)1338
( )3رواه مسلم (.)2301
( )0رواه مسلم (.)3113

خرُوجُ إىل مٌنَى
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لرسول اهلل  ،فقال( :أحابستنا هي)؟ قلت :يا رسول اهلل  أهنا قد أفاضت وطافت
بالبيت ثم حاضت بعد اإلفاضة ،قال ( :فلتنفر إذن)»(.)1
قال النووي  :)2(vيف هذا احلديث إثبات طواف اإلفاضة ،وأنه يستحب فعله يوم النحر
وأول النهار ،وقد أمجع العلامء عىل أن هذا الطواف هو طواف اإلفاضة ركن من أركان احلج،
ال يصح احلج إال به ،واتفقوا عىل أنه يستحب فعله يوم النحر ،بعد الرمي ،والنحر ،واحللق،
فإن أخره عنه وفعله يف أيام الترشيق ،أجزأه وال دم عليه باإلمجاع ،فإن أخره إىل ما بعد أيام
الترشيق ،وأتى به بعدما أجزأه ،وال يشء عليه عندنا ،وبه قال مجهور العلامء ،وقال مالك وأبو
حنيفة :إذا تطاول لزمه معه دم ،واهلل أعلم.
وقال حتت حديث جابر( :)3هذا الطواف ركن من أركان احلج بإمجاع املسلمني ،وأول وقته
عندنا من نصف ليلة النحر وأفضله بعد رمي مجرة العقبة ،وذبح اهلدي واحللق ويكون ذلك
ضحوة يوم النحر وجيوز يف مجيع يوم النحر بال كراهة ويكره تأخريه عنه بال عذر ،وتأخريه عن
أيام الترشيق أشد كراهة ،وال حيرم تأخريه سنني متطاولة وال أخر لوقته ،بل يصح مادام
اإلنسان حي ًا ورشطه أن يكون بعد الوقوف بعرفات ،واتفق العلامء عىل أنه ال يرشع يف طواف
اإلفاضة رمل ،وال ا ضطباع إذا كان قد رمل واضطبع عقب طواف القدوم ،ولو طاف بنية
الوداع أو القدوم أو التطوع وعليه طواف إفاضة وقع عن طواف اإلفاضة بال خالف عندنا
نص عليه الشافعي ،واتفق األصحاب عليه ،وقال أبو حنيفة وأكثر العلامء :ال جيزيء طواف
اإلفاضة بنية غريه.

( )1رواه البخاري ( ،)1733ومسلم وأبو داود والرتمذي وابن ماجه.
( )2رشح املسلم جـ 3ص.73

( )3رشح املسلم جـ 8ص.013
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واعلم أن طواف اإلفاضة له أسامء أيض ًا :طواف الزيارة ،وطواف الفرض والركن ،وسامه
بعض أصحابنا طواف الصدر ،وأنكره اجلمهور قالوا :إنام طواف الصدر طواف الوداع ،واهلل
أعلم.
رواية ابن عمر «صىل الظهر بمنى» ،ورواية جابر «صىل الظهر بمكة» ،ووجه اجلمع بينهام
أنه  طاف لإلفاضة قبل الزوال ثم صىل الظهر بمكة يف أول وقتها ،ثم رجع إىل منى فصىل
الظهر هبا مرة أخرى بأصحابه حني سألوه ذلك ،فيكون متنف ً
ال بالظهر الثانية التي بمنى ،وهذا
كام ثبت يف الصحيحني يف صالته  ببطن نخل ،أحد أنواع صالة اخلوف فإنه  صىل
بطائفة من أ صحابه الصالة بكامهلا وسلم هبم ،ثم صىل بالطائفة األخرى تلك الصالة مرة
أخرى ،فكانت له صالتان وهلم صالة ،وأما احلديث الوارد عن عائشة وغريها أن النبي 
أخر الزيارة يوم النحر إىل الليل ،فمحمول عىل أنه عاد للزيارة مع نسائه ال لطواف اإلفاضة،
وال بد من هذا التأويل للجمع بني األحاديث وقد بسطت إيضاح هذا اجلواب يف رشح املهذب
واهلل أعلم.
قال األلباين  :)1(vكذا قال اجلابر وقال ابن عمر أنه صىل الظهر بمنى ،واختلفوا يف
الرتجيح وذهب بعضهم إ ىل اجلمع بني القولني ولكن النفس مل تطمئن ليشء من ذلك راجع
رشح مسلم للنووي وزاد املعاد ونيل األوطار.
وقال الشنقيطي  :)2(vووجه اجلمع أنه  صىل الظهر بمكة كام قال جابر وعائشة ،ثم
رجع إ ىل منى فصىل بأصحابه الظهر مرة أخرى كام صىل هبم صالة اخلوف مرتني ،وهبذا اجلمع
جزم الـنووي وغري واحد ،وقـال البخـاري يف صحيحه عن ابن عباس ريض اهلل عنهام وعـائشة
( )1حجة النبي  ص 31يف حاشيته.

( )2أضواء البيان جـ 1ص.107
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« :dأخر النبي  الزيارة إىل الليل» ،وصله أبو داود والرتمذي وأمحد خمالفة ملا يف حديث
جابر وابن عمر وللجمع بينهام أوجه من أظهرها عندي إثنان:
األول :أن النبي  طاف طواف الزيارة يف النهار يوم النحر ،كام أخرب به جابر وعائشة
وابن عمر ،ثم بعد ذلك صار يأيت البيت ليالً ،ثم يرجع إىل منى فيبيت هبا ،وإتيانه البيت يف
ليايل منى ،وهو مراد عائشة وابن عباس وقال البخاري يف صحيحه بصيغة اجلزم عن ابن
عباس« :أن النبي  كان يزور البيت أيام منى» .وقال ابن حجر يف الفتح :فكأن البخاري
عقب هذا بطريق أيب حسان ،ليجمع بني األحاديث بذلك فيحمل حديث جابر وابن عمر عىل
اليوم األول وحديث ابن عباس هذا عىل بقية األيام وهذا اجلمع مال إليه النووي وهذا ظاهر.
الثاين :أن الطواف الذي طافه النبي  لي ً
ال طواف الوداع .فنشأ الغلط من بعض الرواة
يف تسميته بالزيارة ومعلوم أن طواف الوداع كان لي ً
ال.
إىل هذا اجلمع مال ابن القيم يف زاد املعاد وقال :ولو فرضنا أن أوجه اجلمع غري مقنعة
فحديث جابر وعائشة وابن عمر أنه طاف طواف الزيارة هناراً أصح مما عارضها فيجب
تقديمها عليه والعلم عند اهلل تعاىل.
وقال  :)1(vالظاهر أن أول وقته أول يوم النحر بعد اإلفاضة من عرفة ومزدلفة كام فعل
النبي  فإنه طاف طواف اإلفاضة يوم النحر بعد رمي مجرة العقبة والنحر واحللق وقال:
«خذوا عني مناسككم».
والشافعية ومن وافقهم يقولون :أن أول وقته يدخل بنصف ليلة النحر وال أعلم لذلك
دلـي ً
ال مقنعـ ًا ،وأما آخر وقت اإلفـ اضة ،فلم يرد فيه نص ،ومجهور العلامء عىل أنه ال آخر لوقته،
( )1أضواء البيان جـ 1ص.101
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بل يبقى وقته مادام صاحب النسك حي ًا ولكن العلامء اختلفوا يف لزوم الدم بالتأخر.
قال النووي  :)1(vقال ابن املنذر :وال أعلم خالف ًا بينهم يف أن من آخره وفعله يف أيام
الترشيق أجزأ ُه وال دم عليه فإن أخره من أيام الترشيق ،فقد قال مجهور العلامء كمذهبنا :ال دم،
وممن قال به :عطاء وعمرو بن دينار وابن عينية وأبو ثور وأبو يوسف وابن املنذر وهو رواية
عن مالك ،وقال أبو حنيفة :إن رجع إىل وطنه قبل الطواف لزمه العود وعليه دم للتأخري وهو
رواية مشهورة عن مالك :دليلنا أن األصل عدم الدم حتى يرد الرشع به واهلل أعلم.
( )2
فدم) فال دليل عىل ذلك كام قدمنا ،وقال(:)3
قال الشوكاين  : vوأما قوله( فمن أخره ُ

وأما قوله (ويلزمه) (يف الرمي اجلامر) فقد قدمنا أنه ال دليل عىل ذلك إال قول ابن عباس إن
صح عن ُه وقد عرفت أن قول الصحايب ليس بحجة عىل أحد من العباد.
قال العثيمني  :)4(vطواف اإلفاضة ركن من أركان احلج ال يتم احلج إال به ،فإذ تركه
اإلنسان فإن حجه مل يتم ،والبد أن يأيت به فريجع ولو من بلده فيطوف طواف اإلفاضة ويف
هذه احلال مادام مل يطف ال جيوز له أن يستمتع بزوجته ،ألنه مل يتحلل التحلل الثاين.
وقال  :)5(vوالصواب أنه ال جيوز تأخريه عن شهر ذي احلجة ،إال إذا كان هناك عذر،
كمرض ... ،أما إذا كان لغري عذر فإنه ال حيل له أن يؤخره ،ويبقى عىل حله األول إذا أخر
طواف اإلفاضة عن يوم العيد ،وهذا هو الذي عليه مجهور العلامء.

( )1رشح املهذب.
( )2السيل اجلرار جـ 2ص.182
( )3السيل اجلرار جـ 2ص.178
( )0جمموع فتاوى أركان اإلسالم ص.101
( )1الرشح املمتع جـ 3ص.313
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وقال صديق حسن خان  :)1(vأقول :األدلة تدل عىل عدم وجوب طواف الزيارة عىل
التعيني ،فض ً
ال عن كونه ركن ًا من أركان احلج التي ال يصح بدوهنا ،فعىل املجتهد أن يبحث عن
املسائل التي قلد فيها األخر األول ،وجعل عليها سور ًا ال يستطيع صعوده من كان هياب ًا للقيل
والقال ،وجمنوط ًا بأسواط آراء الرجال ،وهو دعوى اإلمجاع فإن ما كان كذلك ،قل أن يكشف
عن أصله ومستنده ،إال من كان من األبطال املؤهلني للنظر يف الدالئل ،الفارقني بني العايل
منها والسافل(وقليل ماهم) بل هم أقل من القليل ،واهلل املستعان.
وقد ثبت عنه  عند الشيخني وغريمها من حديث عائشة  :dأنه قال هلا «طوافك
بالبيت وبني الصفا واملروة يكفيك حلجك وعمرتك».
وأخرج الشيخان وغريمها من حديث ابن عمر أنه  قال« :من أحرم باحلج والعمرة،
أجزأ ُه طواف واحد وسعي واحد» ،وهذا يدل عىل أن الواجب ليس إال طواف واحد ال ثالثة:
طواف القدوم ،والزيارة  ،والوداع.
ويدل عليه ما رواه الشيخان وغريمها عن ابن عمر« :أنه حج ،فطاف بالبيت ومل يطف
طواف ًا غري ذلك».
وقال األلباين  )2(vحتت أقوال صديق حسن خان يف نفيه الطواف الثالثة :وقوله (عن
ابن عمر أنه حج فطاف بالبيت ومل يطف طواف ًا غري ذلك) .لقد تتبعت ألفاظ هذا احلديث يف
البخاري ومسلم فلم أر فيهام هذا اللفظ ،وهو تساهل منه السيام وقد زاد فيه أنبا ًء عىل فهمه،
ومل يطف طواف ًا غري ذلك وال أصل هلذه الزيادة عندمها.

( )1الروضة الندية جـ 2ص( 110التعليقات الرضية).
( )2يف تعليقه عىل الروضة ص .111
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........................................................................................ .
والناظر يف ألفاظهام يتأمل ،يتبني له خالف ما قاله الشارح ،ذلك ألن ابن عمر كان قارن ًا كام
قال يف رواية هلام :أين قد أوجبت حجة مع عمرة ،فانطلق حتى ابتاع بقدير هدي ًا ،ثم طاف هلام
طواف ًا واحد ًا بالبيت ،وبني الصفا واملروة ثم مل حيل منهام حتى حل منها بحجة يوم النحر.
زاد مسلم وكان يقول :من مجع بني احلج والعمرة كفاه طواف واحد ومل حيل حتى حيل منهام
مجيع ًا.
فأنت ترى أنه ليس فيه نفي طواف اإلفاضة والوداع ،بل قصده بيان أن القارن يكتفي أن
يطوف لقدومه طواف ًا واحد ًا حلجه وعمرته.
نعم يف بعض الروايات عنه ما يدل – بظاهره – عىل ما ذهب إليه الشارح ،وهو قوله بعد
قول نافع :فطاف بالبيت وبالصفا واملرة ومل يزد عىل ذلك ومل ينحر ومل حيلق ومل يقرص ومل حيلل
من يشء حرم ،حتى كان يوم النحر ،فنحر وحلق ،ورأى أن قد قىض طواف احلج والعمرة
بطوافه األول ،وقال ابن عمر :كذلك فعل رسول اهلل .
وهلذا قال احلافظ  :)1(vوهذه ظاهره أنه اكتفى بطواف القدوم عن طواف اإلفاضة وهو
مشكل.
قلت :لكن هذا الظاهر غري مراد من احلديث والدليل قوله فيه :كذلك فعل رسول اهلل 
فإنه من املعلوم أنه  كان يف حجه قارن ًا وأنه طاف لذلك طواف ًا واحد ًا ثم طاف طواف
اإلفاضة ثم طواف الوداع كام ورد عن مجع من الصحابة منهم ابن عمر نفسه يف البخاري
وغريه.
فإذا محل قوله يف احلديث :كذلك فعل رسول اهلل  عىل اكتفائه بطوافه األول عن ما بعده
( )1فتح الباري جـ 0ص.1
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........................................................................................ .
من اإلفاضة والوداع كام فهم الشارح واستشكله احلافظ تناقض حديثاه وهذا ال جيوز ،فوجب
محله عىل معنى ال خيتلف مع حديثه اآلخر وليس هو إال ما ذكرناه من اكتفائه لقدومه بطواف
حلجه وعمرته ،ال الكتفاء به عام بعده من الطواف.
وبعد فإ ن البحث حيتمل الزيادة ولكن املجال ضيق فنكتفي هبذا.
والبد من التنبيه عىل أمرين آخرين:
األول :أن احتجاج املؤلف بحديث عائشة هو مثل احتجاجه بحديث ابن عمر ،أعني أن
عائشة كانت قارنة وأيض ًا فإهنا كانت حائض ًا حني قدمت مكة ،فلم تستطيع أن تطوف حتى
قضت مناسكها كلها كام يف البخاري وغريه فال يقاس هبا الرجال والنساء الطاهرات كام ال
خيفى.
واآلمر اآلخر :أنه فاته الدليل عىل وجوب طواف الزيارة وهو قوله تعاىل[ :ﮬ ﮭ
ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ] وهو طواف اإلفاضة كام جزم
به الشوكاين يف النيل وكذا ابن كثري وغريه.
وقال الشوكاين  :)1(vما روى عن ابن عمر ...اإلكتفاء بطواف واحد وقد احتج أبو ثور
عىل اإلكتفاء بطواف واحد للقارن ومن مجلة ما حيتج به «دخلت العمرة يف احلج »...بعد
دخوهلا فيها ال حتتاج إىل عمل آخر غري عمله ،والسنة الصحيحة أحق ب اإلتباع فال يلتفت إىل ما
خالفها.
قـال ابن الدقـيق  :)2(vأن طواف اإلفـاضة البد منه ،وأن املرأة إذا حـاضت ال تـنفر حتى
( )1نيل األوطار جـ 3ص.031
( )2العدة رشح العمدة جـ 3ص.048
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........................................................................................ .
تطوف لقوله « أحابستناهي ،»...فقيل(أهنا قد أفاضت) فإن سياق يدل عىل أن عدم
طواف اإلفاضة موجب للحبس.
قال ابن تيمية  :)1(vوبعد ذلك يدخل مكة فيطوف طواف اإلفاضة إن أمكنه ذلك يوم
النحر وإال فعله بعد ذلك لكن ينبغي أن يكون يف أيام الترشيق فإن تأخريه عن ذلك فيه نزاع.

هَلْ الْتَّصْحِيبُ سُنَّةٌ؟
السنة النزول بـ(األبطح) عشية النَفر»(.)2
عن عمر بن اخلطاب  قال« :من ُ
عن أنس « :أن النبي  صىل ال ُظهر والعرص واملغرب والعشاء ثم رقد رقدة با ُملحصب
ثم ركب إىل البيت فطاف به»(.)3
عن ابن عمر ريض اهلل عنهام« :أن النبي  صىل الظهر والعرص واملغرب والعشاء
ً
هجعة ،ثم دخل مكة وكان ابن عمر يفعله»(.)4
بالبطحاء ثم هجع
عن ابن عمر« :أن النبي  وأبا بكر وعمر كانوا ينزلون باألبطح»(.)5
عن نافع :أن ابن عمر كان يرى التحصيب سنة ،وكان يصيل الظهر يوم النفر باحلصبة ،قال
صب رسول اهلل  واخللفاء بعده»(.)6
نافع« :قد َح َ
( )1جمموع الفتاوى جـ 27ص.77
( )2سلسلة األحاديث الصحيحة (.)2771
( )3رواه البخاري (.)1770
( )0رواه أبو داود.
( )1رواه مسلم (.)3110
( )7رواه مسلم (.)3111
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عن أيب هريرة  عن رسول اهلل  أنه قال« :ننزل غد ًا ،إن شاء اهلل بخيف بني كرنانة،
حيث تقاسموا عىل الكفر»( .)1وذاك «إن قريش ًا وبني كنانة حالفت عىل بني هاشم ،وبني
مطلب ،أن ال يناكحوهم وال يبايعوهم حتى يسلموا إليهم رسول اهلل  يعني بذلك
املُحصب»(.)2
عن عائشة  dقالت« :نزل األبطح ليس بسنة ،إنام نزل ُه له رسول اهلل  ألنه كان
أسمح خلروجه إذا خرج»(.)3
التحصيب بيشء ،إنام هو ٌ
منزل نزله رسول
وعن ابن عباس ريض اهلل عنهام قال« :ليس
ُ
اهلل.)4(»
قال النووي  :)5(vنزول النبي  باألبطح يوم النفر وهو املحصب وأن أبا بكر وعمر
وابن عمر واخللفاء  كانوا يفعلونه ،وأن عائشة وابن عباس كانا ال ينزالن به ويقوالن :هو
منزل إتفاقي ال مقصود فحصل خالف بني الصحابة  ،ومذهب الشافعي ومالك واجلمهور
استحبابه إقتداء برسول اهلل  واخللفاء الراشدين وغريهم ،وأمجعوا عىل أن من تركه ال يشء
عليه ،ويستحب أن يصيل به الظهر والعرص واملغرب والعشاء ويبيت به بعض الليل أو كله
املحصب واألبطح وخيف بني كنانة :إسم ليشء واحد ،وأصل اخليف كلام انحدر عن اجلبل
وارتفع عن امليل.
وقال بعض العلامء :وكان نزوله  هنا شكر ًا هلل تعاىل عىل الظهور بعد اإلختفاء وعىل
إظهار دين اهلل تعاىل.

( )1رواه مسلم (.)3171

( )2رواه مسلم (.)3172

( )0رواه مسلم (.)3113

( )1رشح مسلم جـ 3ص.70

( )3رواه مسلم (.)3117
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........................................................................................ .
قال الشوكاين  :)1(vقوله (ليس التحصيب بيشء) أي من املناسك التي يلزم فعلها ،قد
نقل ابن املنذر اخلالف يف استحباب نزول املحصب مع اإلتفاق أنه ليس من املناسك ،وقد
روى أمحد ( )201/7عن عائشة  dأهنا قالت« :واهلل ما نزهلا إال من أجيل» ،وال شك أن
النزول مستحب لتقريره  عىل ذلك وفعله وقد فعله اخللفاء بعده ،وحكى النووي عن
القايض عياض أنه مستحب عند مجيع العلامء.
وقال احلافظ  :)2(vواحلاصل أن من نفى أنه سنة كعائشة وابن عباس أراد أنه ليس من
املناسك فال يلزم برتكه يشء ومن أثبته كابن عمر أراد دخوله يف عموم التأيس بأفعاله  ال
اإللزام بذلك.
قال ابن القيم  :)3(vفقصد النبي  إظهار شعائر اإلسالم يف املكان الذي أظهروا فيه
شعائر الكفر والعداوة هلل ورسوله وهذه كانت عادته  أن يقيم شعار التوحيد يف مواضع
شعائر الكفر والرشك كام أمر النبي  أن يبنى مسجد الطائف موضع الالت والعزى.
وقال الشيخ األلباين  :)4(vفإذا هو (يعني عمر بن اخلطاب) جزم أن التحصيب سنة
أطمأن القلب إىل أنه يعني أهنا سنة مقصودة أكثر من قول ابنه (يعني ابن عمر) بذلك السيام
ويؤيده حديث «نحن نازلون غد ًا ،»...فقد أجاب املحققون بجوابني:
األول :أن املثبت مقدم عىل النايف.
الثاين :أنه ال منافاة بينهام وذلك أن النايف أراد أنه ليس من املناسك فال يلزم برتكه يشء
واملثبت أراد دخوله يف عموم التأيس بأفعاله  ال إلزام بذلك.

( )1نيل األوطار جـ 3ص.002

( )2فتح الباري جـ 3ص.131

( )0سلسلة األحاديث الصحيحة حتت حديث رقم (.)2771

( )3زاد املعاد جـ 2ص.274
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ث م بعد الطواف وصالة الركعتني خلف املقام يسعى بني الصفا واملروة إن كان
متمتع ًا ،وهذا السعي حلجه والسعي األول لعمرته.
وال يكفي سعي واحد يف أصح أقوال العلامء؛ حلديث عائشة قالت :خرجنا مع
رسول اهلل  فذكرت احلديث وفيه فقال« :من كان معه هدي فليهل باحلج مع
العمرة ثم ال حيل حتى حيل منهام مجيع ًا» إىل أن قالت« :فطاف الذين أهلوا بالعمرة
بالبيت وبالصفا واملروة ثم حلوا ثم طافوا طواف ًا آخر بعد أن رجعوا من منى
حلجهم» [رواه البخاري ومسلم].
وقوهلا  -ريض اهلل عنها  -عن الذين أهلوا بالعمرة ثم طافوا طواف ًا آخر بعد أن
رجعوا من منى حلجهم ،تعني به الطواف بني الصفا واملروة عىل أصح األقوال يف
تفسري هذا احلديث ،وأما قول من قال :أرادت بذلك طواف االفاضة فليس
بصحيح؛ ألن طواف اإلفاضة ركن يف حق اجلميع وقد فعلوه ،وإنام املراد بذلك ما
خيص املتمتع وهو الطواف بني الصفا واملروة مرة ثانية بعد الرجوع من منى
لتكميل حجه ،وذلك واضح بحمد هلل وهو قول أكثر أهل العلم ويدل عىل صحة
ذلك أيض ًا ما رواه البخاري يف الصحيح تعليق ًا جمزوم ًا به عن ابن عباس  -ريض
اهلل عنهام  -أنه سئل عن متعة احلج فقالَّ « :
أهل املهاجرون واألنصار وأزواج النبي
 يف حجة الوداع وأهللنا فلام قدمنا مكة قال رسول اهلل « :اجعلوا إهاللكم
باحلج عمرة إال من قلد اهلدي» فطفنا بالبيت وبالصفا واملروة وأتينا النساء ولبسنا
الثياب .وقال« :من قلد اهلدي فإنه ال حيل حتى يبلغ اهلدي حمله» ،ثم امرنا عشية
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الرتوية أن هنل باحلج فإذا فرغنا من املناسك جئنا فطفنا بالبيت وبالصفا واملروة».
انتهى املقصود منه وهو رصيح يف سعي املتمتع مرتني .واهلل أعلم.
وأما ما رواه مسلم عن جابر أن النبي  وأصحابه مل يطوفوا بني الصفا واملروة
إال طواف ًا واحد ًا .طوافهم األول فهو حممول عىل من ساق اهلدي من الصحابة؛
ألهنم بقوا عىل إحرامهم مع النبي  حتى حلوا من احلج والعمرة مجيعاً .والنبي
 قد أهل باحلج والعمرة وأمر من ساق اهلدي أن هيل باحلج والعمرة ليس عليه
إال سعي واحد كام دل عليه حديث جابر املذكور وغريه من األحاديث الصحيحة.
وهكذا من أفرد احلج وبقي عىل إحرامه إىل يوم النحر ليس عليه إال سعي
واحد ،فإذا سعى القارن واملفرد بعد طواف القدوم كفاه ذلك عن السعي بعد
طواف اإلفاضة وهذا هو اجلمع بني حديثي عائشة وابن عباس وبني حديث جابر
املذكور وبذلك يزول التعارض وحيصل العمل باألحاديث كلها.
ومما يؤيد هذا اجلمع أن حديثي عائشة وابن عباس حديثان صحيحان وقد أثبتا
السعي الثاين يف حق املتمتع وظاهر حديث جابر ينفي واملثبت مقدم عىل النايف كام
هو مقرر يف علمي األصول ومصطلح احلديث واهلل  -سبحانه وتعاىل  -املوفق
للصواب ،وال حول وال قوة إال باهلل.
قوله « :ثم بعد الطواف وصالة الركعتني خلف املقام يسعى بني الصفا واملروة إن كان
متمتعاً ،وهذا السعي حلجه والسعي األول لعمرته .» ...
عن عائشة « :dخرجنا مع النبي  يف حجة الوداع ...قالت :فطاف الذين كانوا أهلوا
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بالعمرة بالبيت وبني الصفا واملروة ثم َحلوا ،ثم طافوا طوافاً واحد ًا بعد أن رجعوا من منى،
وأما الذين مجعوا احلج والعمرة فإنام طافوا طواف ًا واحد ًا»(.)1البخاري(.)1117
ِ
ِ
وعمرتك»(.)2
وسعيك بني الصفا واملروة يكفيك حلجك
وعنها« :طوافك بالبيت
ولفظ« :يسعك طوا ُفك حلجك وعمرتك»( .)3و«جيزيء عنك طوافك بالصفا واملروة عن
حجك وعمرتك»(.)4

ِ
طواف واحد»(.)5
وعمرته أجزأ ُه هلام
عن ابن عمر مرفوع ًا« :من قرن بني حجه
ُ
وسعي واحد منهام ،حتى حيل
أحر َم باحلج والعمرة ،أجزأ ُه
طواف واحدٌ
ٌ
ٌ
ويف لفظ« :من َ

منهام مجيع ًا»(.)6
عن جابر بن عبداهلل ريض اهلل عنهام يقول« :مل يطف النبي  وال أصحاب ُه بني الصفا
واملروة إال طواف ًا واحد ًا»( .)7ويف لفظ« :إال طواف ًا واحد ًا طوافه األول»(.)8
حديث ابن عباس« :أن النبي  أخر طواف يوم النحر اىل الليل» .ضعفه األلباين(.)9
وقال الشوكاين  :)10(vوهبذه األدلة متسك من قال أنه يكفي القارن حلجته وعمرته
وسعي واحد ،وهو مالك والشافعي وهو حمكي عن ابن عمر وجابر وعائشة.
طواف واحدٌ
ٌ
قال أبو حنيفة :قال النووي وهو حمكي عن عيل بن أيب طالب وابن مسعود والشعبي
والنخعي ،أنه يلزم القارن طوافان وسعيان وأجابوا عن أحاديث الباب بأجوبة متعسفة.

( )3رواه مسلم.

( )1رواه البخاري (.)1117

( )2رواه أبو داود (.)1837

( )0رواه مسلم (.)1211

( )1رواه أمحد ( ،)77/2وابن ماجه (.)2371

( )7رواه مسلم (.)3470

( )8رواه مسلم (.)3471

( )3يف ضعيف أيب داود ( ،)031وضعيف الرتمذي ( ،)113وضعيف ابن ماجه (.)710
( )14نيل األوطار جـ 3ص.030

( )7رواه الرتمذي (.)308
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قال أبو مالك بن السيد سامل  :)1(vاختلف العلامء يف طواف القارن واملتمتع عىل ثالثة
مذاهب:
 -1أن عىل كل منهام طوافني وسعيني ،وهو مروي عن عيل وابن مسعود وهو قول سفيان
الثوري وأيب حنيفة وإحدى الروايات عن أمحد.
 -2أن عىل كل منهام طواف ًا واحد ًا وسعي ًا واحد ًا ،نص عليه أمحد واختاره ابن تيمية وابن
القيم.
 -3أن عىل املتمتع طوافني وسعيني وعىل القارن سعي واحد ،وهو مذهب مالك والشافعي
وظاهر مذهب أمحد.
فأما القول األول فضعيف ،وأما القوالن اآلخران فسبب اخلالف بينهام تعارض األحاديث
الواردة يف ذلك.
قال ابن القيم( :)2فأما أن يقال عائشة أثبتت وجابر نفي واملثبت مقدم عىل النايف ،أو يقال:
مراد جابر من قرن مع النبي  وساق اهلدي – وهم قلة – فإهنم إنام سعوا سعي ًا واحد ًا ومل
يرد عموم الصحابة ،أو ُيعلل حديث عائشة بأن قوهلا (فطاف )...مدرج يف حديثها ،فهذه
ثالث طرق للناس يف حديثها.
قلت :أما دعوى األدراج فيلزم منها ختطئة جبال احلفظ الثقات بغري بينة كالزهري وغريه،
ُ
فحديثها ثابت ال شك فيه ول ُه طرق تؤيده ،وهو دليل عىل أن املتمتع عليه طوافان وسعيان
وعائشة قد حفظت ما مل حيفظ جابر ويشهد له حديث ابن عباس أنه سئل عن متعة احلج فقال:

( )1صحيح فقه السنة جـ 2ص.237
( )2زاد املعاد.

خرُوجُ إىل مٌنَى
حرَامِ بِالْحَج يَوْمِ الْثامِنِ والْ ُ
الْفَصْلُ اْلعَا ِشرُ :يف حُكْمِ اإلِ ْ
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قال رسول اهلل  « :اجعلوا إهاللكم باحلج عمرة إال من قلد اهلدي» طفنا بالبيت وبالصفا
واملروة وأتينا النساء لبسنا الثياب ،فإذا فرغنا من املناسك جئنا فطفنا بالبيت وبالصفا واملروة
فقد تم حجنا وعلينا اهلدي ،أخرجه البخاري تعليق ًا جمزوم ًا.
وهذا مؤكد ملا دل عليه حديث عائشة من أن املتمتع يلزمه طواف وسعي لعمرة ثم حيل
ويلزمه طواف وسعي آخران بعد اإلفاضة من عرفة وأما القارن فعليه طواف واحد وسعي
واحد عند اجلمهور.
قال الشيخ األلباين  :)1(vيف رواية جابر «ومل يطوفوا بني الصفا واملروة» ويف حاشيته كذا
أطلق جابر  : وفصلت عائشة  dحيث قالت« :فطاف الذين كانوا أهلوا بالعمرة بالبيت
وبني الصفا واملروة ثم حلوا ،ثم طافوا طواف ًا أخر بعد أن رجعوا من منى ،وأما الذين مجعوا
احلج والعمرة ،فإنام طافوا طواف ًا واحد ًا» .أخرجه الشيخان.
قال ابن القيم  :)2(vفأما أن يقال عائشة أثبتت وجابر نفي واملثبت مقدم عىل النايف ،أو
يقال :مراد جابر من قرن مع النبي  وساق اهلدي ،كأيب بكر وعمر وطلحة وعيل وذوي
اليسار ،فإهنم إنام سعوا سعي ًا واحد ًا ،وليس املراد به عموم الصحابة أو يعلل حديث عائشة
 dبأن قوهلا فطاف ...الخ.
يف احلديث مدرج من قول هشام ،وهذه ثالث طرق للناس يف حديثها واهلل أعلم.
قلت :والطريق األخري منها ضعيف ألن ختطئة الثقة بدون حجة ال جتوز السيام إذا كان مثل
لت :لـيس يف طـريق احلـديـث هـشـام ،ألنه من رواية مـالك عن ابن
هشـام ،ثم اسـتدركـت فـقـ ُ

( )1حجة النبي  ص.87
( )2زاد املعاد.
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شهاب عن عروة بن الزبري عنها فهذا إسناد غاية يف الصحية ،فمن اخلطأ واإلدراج؟

ثم وجدت شيخ اإلسالم ابن تيمية يف مناسك احلج قال :وقد روي يف حديث عائشة d
أهنم طافوا مرتني ،لكن هذه الزيادة قيل إهنا من قول الزهري ال من قول عائشة.
والزهري جبل يف احلفظ ،فكيف خيطأ بمجرد(قيل)؟
وأزيد اآلن يف هذه الطبقة فأقول :فمن العجيب أن يعتمد عىل ذلك ابن تيمية فريد به
حديث عائشة  dفيقول :وقد احتج هبا – يعني الزيادة – بعضهم عىل أنه يستحب طوافان
بالبيت ،وهذا ضعيف واألظهر ما يف حديث جابر ،ويؤيده قوله« :دخلت العمرة يف احلج إىل
يوم القيامة».
قلت :حديث عائشة صحيح ال شك فيه وما أعل به ال يساوى حكايته ،كام عرفت ومما
يؤكد ذلك شيئان:
األول :أن له طريقاً يف (املوطأ) برقم ( )223عن عبدالرمحن ابن القاسم عن أبيه عنها به.
وهذا سند صحيح أيض ًا كاجلبل ثبوت ًا.
واآلخر :أن له شاهد ًا رصحي ًا صحيح ًا من حديث ابن عباس أنه سئل عن متعة احلج.
فقال :أهل املهاجرون واألنصار وأزواج النبي  يف حجة الوداع فلام قدمنا مكة قال
رسول اهلل « :اجعلوا إهاللكم باحلج عمرة ،إال من قلد اهلدي ،طفنا بالبيت وبالصفا
واملروة ...ولبسنا الثياب  ..فطفنا بالبيت وبالصفا واملروة.»...
أخرجه البخاري تعليق ًا جمزوم ًا ورواه مسلم خارج صحيحه موصوالً وكذا اإلسامعييل يف
مستخرجه ومن طريقه البيهقي يف سننه ( )23/1وإسناده صحيح رجاله رجال الصحيح.

خرُوجُ إىل مٌنَى
حرَامِ بِالْحَج يَوْمِ الْثامِنِ والْ ُ
الْفَصْلُ اْلعَا ِشرُ :يف حُكْمِ اإلِ ْ
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فهذا كله يؤكد بطالن دعوى اإلدراج يف حديث عائشة  ،dويؤيد أهنا حفظت ما مل
حيفظ جابر  ، ويدل عىل أن املتمتع البد له من الطواف مرة أخرى بني الصفا واملروة ،ويف
حديث ابن عباس فائدة أخرى مهمة جد ًا ،وهي أن من فعل ذلك فقد تم حجه ،ومفهومه أن
من مل يفعل ذلك مل يتم حجه ،فهذا إن مل يدل عىل أنه ركن فال أقل من أن يدل عىل الوجوب
فكيف اإلستحباب.
وأما تأييد شيخ اإلسالم ما ذهب إليه من عدم املرشوعية بقوله « :دخلت العمرة»...
فال خيفى ضعفه ،بعد ما ثبت األمر به من النبي .
قال الشنقيطي  :)1(vأن العلامء اختلفوا يف طواف القارن واملتمتع إىل ثالثة مذاهب:
 .1عىل القارن طواف ًا واحد ًا وسعي ًا واحد ًا وإن ذلك يكفيه حلجه وعمرته وأن عىل املتمتع
طوافني وسعيني وهذا مذهب مجهور العلامء منهم مالك والشافعي وأمحد يف أصح الروايات.
 .2أن عىل كل واحد منهام سعيني وطوافني وهذا مذهب أيب حنيفة وأصحابه.
 .3أهنام مع ًا يكفيهام طواف واحد وسعي واحد وهو مروي عن أمحد.
أما اجلمهور املفرقون بني القارن واملتمتع ،فاحتجوا بأحاديث صحيحة ليس مع خمالفيهم
ما يقاومها.
ورواية عائشة يف حجة الوداع عند مسلم فهذا نص رصيح متفق عليه ،يدل عىل الفرق بني
القارن واملتمتع ،وأ ن القارن يفعل كفعل املفرد واملتمتع يطوف لعمرته ،ويطوف حلجه فال
وجه للنزاع يف هذه املسألة بعد هذا احلديث وحديث ابن عباس يف البخاري وقول من قال :إن
املراد بالطواف الـ واحد يف حديث عائشة هذا السعي ،له وجه من النظر واختاره ابن القيم وهو
( )1أضواء البيان جـ 1ص.111
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وجيه عندي .فهذه النصوص تدل عىل صحة هذا القول املفرق بني القارن واملتمتع وهو قول
مجهور العلامء وهو الصواب إن شاء اهلل.
وقال  :)1(vومما يوضح من جهة املعنى أن يطوف ويسعى حلجه بعد رجوعه من منى أنه
هيل باحلج باإلمجاع ،واحلج يدخل يف معناه دخوالً جمزوم ًا به الطواف والسعي فلو كان يكفيه
طواف العمرة التي حل منها وسعيها ،لكان إهالله باحلج إهالالً بحج ،ال طواف فيه وال
سعي ،وهذا ليس بحج يف العرف وال يف الرشع ،والعلم عند اهلل تعاىل.
قال الشيخ العثيمني  )2(vيف جواب السؤال :هل يكفي واحد وسعي واحد للقارن؟
اجلواب :إذا حج اإلنسان قارن ًا فإنه جيزئه طواف احلج وسعي احلج عن العمرة واحلج مجيعا
ويكون طواف القدوم طواف سنة ،وإن شاء قدم السعي بعد طواف القدوم كام فعل النبي 
وإن شاء أخره إىل يوم العيد بعد طواف اإلفاضة ،ولكن تقديمه أفضل لفعل النبي .
فإذا كان يوم العيد فإنه يطوف طواف اإلفاضة فقط ،وال يسعى ألنه سعى من قبل،

والدليل عىل أن الطواف والسعي يكفيان للعمرة واحلج مجيع ًا قول الرسول  لعائشة d
ِ
يسعك حلجك وعمرتك»( .)3فبني النبي 
وكانت قارنة« :طوافك بالبيت وبالصفا واملروة
أن طواف القارن وسعي القارن يكفي للحج والعمرة مجيع ًا.
وقال يف جواب سؤال :من حج مفرد ًا أو سعى بعد طواف القدوم فهل عليه سعي بعد
طواف اإلفاضة؟

( )1أضواء البيان جـ 1ص.128
( )2فتاوى أركان اإلسالم ص.173
( )3رواه أبو داود (.)1837

خرُوجُ إىل مٌنَى
حرَامِ بِالْحَج يَوْمِ الْثامِنِ والْ ُ
الْفَصْلُ اْلعَا ِشرُ :يف حُكْمِ اإلِ ْ
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اجلواب :ليس عليه سعي بعد طواف اإلفاضة ،فاملفرد إذا طاف للقدوم وسعى بعد طواف
القدوم ،فإن هذا السعي هو سعي احلج فال يعيده مرة أخرى بعد طواف االفاضة.
وهذا ما أيده الصنعاين( )1بقوله :حديث عائشة دليل عىل أن القارن يكفيه طواف واحد
وسعي واحد للحج والعمرة ،فاألحاديث متواردة عىل معنى حديث عائشة عن ابن عمر
وجابر وغريمها.
وقال املباركفوري  :)2(vقلت :القول الراجح :هو أن القارن ال جيب عليه إال طواف
واحد كاملفرد.
وقال صديق حسن خان( :)3أقول :األدلة القاضية بأن الواجب عىل القارن ليس إال طواف
واحد وسعي واحد قوالً وفعال وال يشك عامل باحلديث أن أدلة الطواف الواحد والسعي
الواحد أرجح.
وقال النووي  :)4(vطوافه األول فيه دليل عىل أن السعي يف احلج أو العمرة ال يكرر بل
يقترص منه عىل مرة واحدة ويكره تكراره ألنه بدعة وفيه دليل ملا قدمناه أن النبي  كان قارنا
والقارن يكفيه طواف واحد وسعي واحد.
قال ابن تيمية  :)5(vوليس عىل املفرد إال السعي واحد وكذلك القارن عند مجهور العلامء
وكـذلك املتمتع يف أصـح أقـواهلم وهو أصـح الـروايتني عن أمحد ،فـإذا اكـتفى املتمتع بـالـسعي

( )1سبل السالم جـ 2ص.1442
( )2التحفة جـ 3ص.838
( )3الروضة جـ 2ص.30
( )0رشح مسلم جـ 3ص.28
( )1جمموع الفتاوى جـ 27ص.77
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األول أجزأه ذلك كام جيزيء املفرد والقارن ،واألظهر ما يف حديث جابر ويؤيده «دخلت
العمرة يف احلج» فاملتمتع من حيث أحرم بالعمرة دخل احلج لكنه فصل بتحلل ليكون أي ر
عىل احلاج وأحب الدين إىل اهلل احلنيفية السمحة.
قال ابن القيم  :)1(vثم أفاض  إىل مكة قبل الظهر راكب ًا فطاف طواف اإلفاضة
وطواف الزيارة وهو طواف الصدر ومل يطف غريه ومل يسع معه هذا هو الصواب ،ومل يصح
عنه يف السعيني حرف واحد بل كلها باطلة.
عن ابن عباس ريض اهلل عنهام« :أن النبي  مل يرمل يف السبع الذي أفاض فيه»(.)2

  

( )1زاد املعاد جـ 2ص.214
( )2صحيح ابن ماجه (.)2083

حرَ
الْفَصْلُ الْحَادِيَ عَشَر  :يف بَيَانِ أَفْضَلِيَّةِ مَا يَ ْفعَلُهُ الْحَاجُّ يَوْمَ الْنَّ ْ
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م الْنَّحَْر
َاج َيوْ َ
يف بَيَانِ أَفْضَلِيَّةِ مَا يَفْعَلُ ُه الْح ُّ
واألفضل للحاج أن يرتب هذه األمور األربعة يوم النحر كام ذكر فيبدأ أوالً
برمي مجرة العقبة ،ثم النحر ،ثم احللق أو التقصري ،ثم الطواف بالبيت والسعي
بعده للمتمتع وكذلك للمفرد والقارن إذا مل يسعيا مع طواف القدوم .فإن قدم
بعض هذه األمور عىل بعض أجزأه ذلك لثبوت الرخصة عن النبي  يف ذلك،
ويدخل يف ذلك تقديم السعي عىل الطواف؛ ألنه من األمور التي تفعل يوم النحر
فدخل يف قول الصحايب :فام سئل يومئذ عن يشء قدم وال أخر إال قال« :افعل وال
حرج» وألن ذلك مما يقع يف النسيان واجلهل فوجب دخوله يف هذا العموم؛ ملا يف
ذلك من التيسري والتسهيل ......................................................... .
ِيةِ مَا َيفْعَلُهُ الْحَاجُّ يَوْمَ الْنَّحْرَ :واألفضل للحاج أن يرتب
َفْضَل َّ
َصلٌ يف بَيَانِ أ
قوله « :ف
هذه األمور األربعة يوم النحر كما ذكر فيبدأ أوالً برمي مجرة العقبة ،ثم النحر ،ثم احللق
أو التقصري.» ... ،
عن عبداهلل بن عمرو قال وقف رسول اهلل  يف حجة الوداع بمنى ،للناس يسألونه فجاء
فحلقت قبل أن أنحر ،قال« :إذبح وال حرج» ثم جاء ُه رجل
رج ٌل فقال يا رسول اهلل مل أش ُعر،
ُ
ُ
آخر فـقـال يـا رسول اهلل مل أشـعر فنحرت قبل أن أرمي ،فقـال« :إرم وال حرج» ،قـال :فام سئل
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وقد ثبت عن النبي  أنه سئل عمن سعى قبل أن يطوف فقال« :ال حرج» [أخرجه

أبو داود من حديث أسامة بن رشيك بإسناد صحيح] .فاتضح بذلك دخوله يف العموم من غري
شك واهلل املوفق.
ٍ
يومئذ عن يشء ُقدِّ َ َم وال ُأ ِّخ َر إال قال« :افعل وال حرج»(.)1
رسول اهلل 
أفضت
حلقت قبل أن أرمي ،فقال «إرم وال حرج» ،وأتاه آخر فقال :إين
ويف رواية عنه :إين
ُ
ُ
إىل البيت قبل أن أرمي ،قال «إرم وال حرج»(.)2
وعن ابن عباس «أن النبي  قيل له يف الذبح واحللق ،والرمي والتقديم والتأخري ،فقال:
الحرج»(.)3
ويف رواية عنه وقال :رميت بعد ما أسميت ،فقال« :ال حرج»(.)4
وقال آخر :طفت قبل أن أذبح ،قال« :إذبح وال حرج»(.)5
قال تعاىل [ :ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ] [البقرة.]691 :
وقال تعاىل[ :ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ]
[احلج.]99 :
قوله « :وقد ثبت عن النيب  أنه سئل عمن سعى قبل أن يطوف.» ... ،
رواية أسامة بن رشيك :خرجت مع رسول اهلل  حاج ًا فكان الناس يأتونه فمن قائل :يا
رسول اهلل  سعيت قبل أن أطوف أو أخرت شيئ ًا أو قدمت فكان يقول« :ال حرج ال
حرج»(.)6
( )6رواه مسلم (.)3613

( )9رواه مسلم (.)3613

( )3رواه البخاري ( ،)6331ومسلم ( )1( .)3616رواه البخاري (.)6331

( )1حجة النبي  لأللباين ص.61

( )1رواه أبو داود ( ،)9361وابن خزيمة ( ،)9339وصححه األلباين يف صحيح سنن أيب داود.
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قال األلباين  )1( vواعلم أن أفعال يوم النحر أربعة:
 .1رمي مجرة العقبة.
 .2ثم الذبح.
 .3ثم احللق.
 .4ثم طواف اإلفاةة.
والسنة ترتيبها هكذا ،فلو خالف وقدم بعضها عىل بعض جاز وال فدية عليه.
وقال النووي  )2( vبعدما نقله األلباين عنه :وهبذا قال مجاعة من السلف وهو مذهبنا
واتفقوا عىل أنه الفرق بني العامد والساهي يف ذلك يف وجوب الفدية وعدمها وإنام خيتلفان يف
اإلثم عند من يمنع التقديم ،واهلل أعلم.
قال احلافظ  :)3( vإن وظائف يوم النحر باإلتفاق أربعة أشياء :رمي مجرة العقبة ،ثم نحر
اهلدي أو ذبحه ،ثم احللق أو التقصري ثم طواف اإلفاةة .وقد أمجع العلامء عىل مطلوبية هذا
الرتتيب ،واختلفوا يف جواز تقديم بعضها عىل بعض فأمجعوا عىل األجزاء يف ذلك ،وقال
القرطبي  :vروي عن ابن عباس ومل يثبت عنه أن من قدم شيئ ًا عىل يشء فعليه دم وبه قال
ابن اجلبري وقتادة واحلسن والنخعي وأصحاب الرأي وذهب الشافعي ومجهور السلف
والعلامء وفقهاء أصحاب احلديث إىل اجلواز وعدم وجوب الدم لقوله للسائل «ال حرج» فهو
ظاهر يف رفع اإلثم والفدية مع ًا.

( )6حجة النبي  ص.61
( )9رشح مسلم جـ 9ص.19
( )3فتح الباري جـ 3ص.396
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قال الطحاوي  :vظاهر احلديث يدل عىل التوسعة يف تقديم بعض هذه األشياء عىل
بعض قال :ال ألنه حيتمل أن يكون قوله «ال حرج» أي ال إثم يف ذلك الفعل وهو كذلك ملن
كان ناسي ًا أو جاه ً
ال وأما من تعمد املخالفة فتجب عليه الفدية وتعقب بأن وجوب الفدية
حيتاج إىل دليل ولو كان واجب ًا لبينه  حينئذ ألنه وقت احلاجة وال جيوز تأخريه وقال
الطربي :مل يسقط النبي  احلرج إال وقد أجزأ الفعل.
وقال ابن دقيق العيد  :)1( vفقد اختلفوا فيام لو تقدم بعضها عىل بعض ،فأختار الشافعي
جواز التقديم وجعل الرتتيب مستحب ًا ومالك وأبو حنيفة يمنعان تقديم احللق عىل الرمي ألنه
يومئ ٍذ يكون حلق ًا قبل وجود التحللني.
ونقل عن أمحد فال يشء عليه إن كان جاه ً
ال وإن كان عامل ًا ففي وجوب الدم روايتان.
وهذا القول يف سقوط الدم عن اجلاهل والنايس دون العامد قوي من جهة أن الدليل دل
عىل وجوب اتباع أفعال الرسول  يف احلج بقوله «خذوا عني مناسككم».
وهذه األحاديث املرخصة يف التقديم إنام قرنت بقول السائل (مل أشعر) فيخصص احلكم
هبذه احلالة وتبقى حالة العمد عىل أصل وجوب اإلتباع ،وأما من أسقط الدم وجعل ذلك
خمصص ًا بحالة عدم الشعور فإنه حيمل(الحرج) عىل نفي اإلثم والدم مع ًا فال يلزم تأخري البيان
عن وقت احلاجة.
ومشى أيض ًا عىل القاعدة يف أن احلكم إذا ُرتِّب عىل وصف يمكن أن يكون معترب ًا مل جيز
أ ِّطراحه وإحلاق غريه مما ال ُيساويه به.

( )6العدة رشح العمدة جـ 3ص.396
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وصف مناسب لعدم التكليف واملؤاخذة واحلكم علق به ،فال
وال شك أن عدم الشعور
ٌ
يمكن إطراحه بإحلاق العمد به إذا ال يساويه.
فإن متسك بقول الراوي (فام سئل عن يشء الحرج) فإنه قد يشعر بأن الرتتيب مطلق ًا غري
مراعي يف الوجوب.
وهذا األخبار من الراوي إنام تعلق بام وقع السؤال عنه وذلك مطلق بالنسبة إىل حال
السؤال وكونه وقع عن العمد أ و عدمه واملطلق اليدل عىل أحد اخلاصني بعينه فال يبقى حجة
يف حال العمد ،واهلل أعلم.
وقال ابن تيمية  :)1( vإذا أخل بالرتتيب بني الذبح واحللق فإن اجلاهل يعذر بال خالف
يف املذهب وأما العامل املتعمد فعن ُه (أي اإلمام أمحد) روايتان :والسنة إنام جاءت عن النبي 
أنه كان يسأل عن ذلك فيقول «إفعل وال حرج» ألهنم قدموا وأخروا بال علم ،مل يتعمد
واملخالفة للسنة وإال فالقرآن قد جاء بالرتتيب لقوله [ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ]
ولبدت رأيس فال أحل وأحلق حتى أنحر».
وقال النبي « :إين قلدت هديى،
ُ
وقوله[ :ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ] أدل
عىل الرتتيب من قوله[ :ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ].
وقال الصنعاين  :)2( vأقول :ا علم أن إجياب الدم يف هذه الفعال والرتوك يف احلج مل يأت
به نص نبوي إنام روي عن ابن عباس ومل يثبت عنه أن من قدم شيئ ًا عىل يشء فعله دم.

( )6جمموع الفتاوى جـ 96ص.939
( )9العدة رشح العمدة جـ 3ص.399
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قال العثيمني  :)1( vوقال بعض العلامء املحقيقني كإبن دقيق العيد وغريه :إن هذا إنام
يكون ملن كان معذور ًا ألن يف بعض األلفاظ(مل أشعر )...ولكن ملا قال النبي « إفعل وال
حرج» وهي للمستقبل ،ومل يقترص فهو املوافق ملقاصد الدين اإلسالمي يف مثل هذه األزمان
ألن ذلك أيرس للناس.
قال الشنقيطي  :)2( vقال مقيده الذي تدل عليه نصوص السنة الصحيحة أن النحر
مقدم عىل احللق لكن من حلق قبل أن ينحر فال حرج عليه من إثم والدم فمن ذلك ما أخرجه
الشيخان من حديث ابن عمر وابن عباس واألحاديث بمثل هذا كثرية وهي تدل داللة ال لبس
فيها عىل أن من حلق قبل أن ينحر اليشء عليه من إثم وال فدية ألنه قوله (الحرج) نكرة يف
سياق النفي ركبت مع ال فبين ت عىل الفتح ،والنكرة إذا كانت كذلك فهي نص رصيح يف
العموم فاألحاديث إذن نص رصيح يف عموم النفي جلميع أنواع احلرج من إثم وفديه ،واهلل
أعلم.
وال يتضح محل األحاديث املذكورة عىل من قدم احللق جاه ً
ال أو ناسي ًا وإن كان سياق
حديث ابن عمر يدل عىل أن السائل جاهل ،ألن يف بعض تلك األحاديث الواردة يف الصحيح
ليس فيها ذكر النسيان وال اجله ل فيجب إستصحاب عمومها حتى يدل دليل عىل التخصيص
بالنسيان واجلهل.
وقد تقرر أيض ًا يف علم األصول أن جواب املسؤل ملن سأله اليعترب فيه مفهوم املخالفة ألن
ختصيص املنطوق بالذكر ملطابقة اجلواب للسؤال ،فلم يتعني كونه إلخراج املفهوم عن حكم

( )6الرشح املمتع جـ 3ص.311
( )9أةواء البيان جـ 6ص 669يف تفسري آية ( )691البقرة.
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املنطوق وبه تعلم أن وصف عدم الشعور الوارد يف السؤال ال مفهوم له.
وقال الشوكاين  vيف نيل األوطار :وتعلق سؤال بعضهم بعدم الـشعور اليستلزم سؤال
غريه به حتى يقال أنه خيتص احلكم بحالة عدم الشعور ،وال جيوز إطراحها بإحلاق العمد هبا.
وهلذا يعلم أن التعديل يف التخصيص عىل وصف عدم الشعور املذكور يف سؤال بعض
السائلني غري مفيد للمطلوب.

ْس ِعيُ قَبْلَ الْطَّوَاف
ال َّ
قال اإلمام البغوي  :)1( vإذا سعى بني الصفا واملروة قبل أن يطوف بالبيت يف احلج أو
كي
يف العمرة ،فال حيسب سعيه حتى يعيده بعد الطواف بالبيت عند عامة أهل العلم إال ما ُح َ
عن عطاء أنه قال جيزئه سعيه واحتج بام روى عن اسامة بن رشيك «سعيت قبل أن أطوف..
الحرج» ،وهذا عند العامة أن يكون قد سعى عقيب طواف القدوم قبل الوقوف بعرفة ويكون
حمسوب ًا ل ُه ،وال جيب عليه أن يعيده بعد طواف اإلفاةة ،فأما من مل يكن سعى عقيب طواف
القدوم فسعيه بعد الوقوف بعرفة الحيسب قبل طواف اإلفاةة.
قال العثيمني  :)2( vاحلديث «سعيت قبل أن أطوف» فمن العلامء من طعن يف صحة هذه
الرواية ومنهم من قال :املراد بذلك سعي احلج ملن كان قارن ًا أو مفرد ،واجلواب عن ذلك:
فأما األول :فاحلديث صحيح وال مطعن فيه.
وأما الثاين :فإن هذا الرجل مل يسأل عن سعي سبق منذ أيام ،وإنام ســأل عن سعي حصل يف
( )6رشح السنة جـ 1ص.311
( )9الرشح املمتع جـ 3ص.311
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ذلك اليوم وال يصح أن نقول إن هذا السعي الذي كان بعد طواف القدوم ألن ظاهر حال
السائل اليقتيض هذا.
وقال يف فتاوى أركان اإلسالم( )1يف جواب سؤال :هل جيوز تقديم السعي عىل الطواف؟
اجلواب :أما بالنسبة لتقديم سعي احلج عىل طواف اإلفاةة فهذا جائز ألن النبي  وقف
يوم النحر وجعل الناس يسالونه وقيل له سعيت قبل أن أطوف فقال «ال حرج» فمن كان
متمتع ًا فقدم السعي يف احلج عىل الطواف أو مفرد ًا أو قارن ًا ومل يكن سعي مع طواف القدوم
فقدم السعي عىل الطواف فهذا البأس به لقول النبي « ال حرج».
وقال( :)2الصواب أنه الفرق بني يوم العيد وغريه يف أنه جيوز تقديم السعي عىل الطواف
حتى ولوكان بعد يوم العيد.
قال الشنقيطي  :)3( vاعلم أن مجهور أ هل العلم عىل أن السعي اليصح ،إال بعد طواف،
فلو سعى قبل الطواف مل يصح سعيه عند اجلمهور منهم األئمة األربعة ،ونقل املاوردي وغريه
اإلمجاع عليه ،قال النووي يف رشح املهذب حكى ا بن املنذر عن عطاء وبعض أهل احلديث أنه
يصح ،واحتج من قال بصحة السعي قبل الطواف بام رواه أبو داود عن اسامة بن رشيك «ال
حرج» وهذا اإلسناد صحيح ورجاله كلهم ثقات معروفون ،وهذا احلديث الصحيح يقتيض
صحة السعي قبل الطواف ومجاهري أهل العلم عىل خالفه وأنه اليصح السعي إال مسبوق ًا
بالطواف.

( )6فتاوى أركان اإلسالم ص.136
( )9فتاوى أركان اإلسالم ص.116
( )3أةواء البيان جـ 1ص.633
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وقال النووي  vيف رشح املهذب يف حديث أسامة بن رشيك بعد أن ذكر صحة اإلسناد
املذكور وهذا احلديث حممول عىل ما محله عليه اخلطايب وغريه وهو أن قوله سعيت قبل أن
أطوف :أي سعيت بعد طواف القدوم وقبل طواف اإلفاةة ،واهلل تعاىل أعلم.
فقوله قبل أن أطوف يعني :طواف اإلفاةة الذي هو ركن وال ينايف ذلك أنه سعي بعد
طواف القدوم الذي هو ليس بركن.
قال ابن حزم( :)1وجائز يف رمي اجلمرة واحللق والنحر والذبح وطواف اإلفاةة والطواف
بالبيت والسعي بني الصفا واملروة أن تقدم أهيا شئت عىل أهيا شئت الحرج يف يشء من ذلك
(ثم ذكر حديث أسامة بن رشيك).
وقال :فأخذ هبذا مجهور من السلف ،وعن سفيان الثوري قال عطاء :من بدأ بالصفا واملروة
قبل البيت أنه يطوف بالبيت وقد أجزأ عنه وبه يقول سفيان ،وقال الشافعي :اليشء عليه فيام
أخرأ وقدم إال من طاف بني الصفا واملروة قبل الطواف بالبيت فعليه دم.
قال أبو حممد :كل هذه األقوال يف غاية الفساد ألهنا كلها دعاوى بال دليل المن قرآن وال
من سنة وال من قول صاحب وال من قياس وال من رأي سديد.

( )6املحىل جـ 1ص.696
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واألمور التي حيصل للحاج هبا التحلل التام ثالثة وهي :رمي مجرة العقبة؛
واحللق أو التقصري وطواف اإلفاةة مع السعي بعده ملن ذكر آنف ًا ،فإذا فعل هذه
الثالثة؛ حل له كل يشء حرم عليه باإلحرام من النساء والطيب وغري ذلك ،ومن
فعل اثنني منها حل له كل يشء حرم عليه باإلحرام إال النساء ويسمى هذا بالتحلل
األول.
قـوله « :واألمور اليت حيصل للحاج بها التحلل التام ثالثة .» ...
قال العثيمني  )1(vفعندنا ثالثة أشياء :الرمي والنحر واحللق أو التقصري إذا فعل هذه
حل من كل يشء إال النساء.
وقال بعض العلامء :أنه حيل بالرمي سوا ًء حلق أم مل حيلق ،واستدلوا بأن اإلنسان يقطع
التلبية إذا رشع يف الرمي وهذا يعني أن نسكه انتهى ،لكن الذي يظهر يل أنه الحيل إال بعد
الرمي واحللق ،والدليل حديث عائشة ريض اهلل عنها «كنت أطيب النبي صىل اهلل عليه وسلم
إلحرامه قبل أن حيرم وحلله قبل أن يطوف بالبيت»(.)2
والصواب :أنه الحيل التحلل األول إال بالرمي واحللق.
والفقهاء توسعوا يف ذلك فقالوا :إذا فعل إثنني من ثالثة حل التحلل األول فلو رمى وحلق
أو رمى وطاف أو حلق وطاف حل التحلل األول مع أن الذي ورد يف السنة أنه حيل بالرمي أو
الرمي مع احللق ،لكنهم قالوا ملا كان طواف اإلفاةة مؤثر ًا يف التحلل الثاين فليكن مؤثر ًا يف
التحلل األول وذلك أنه إذا رمى وحلق وطاف وسعى حل التحلل الثاين إن كان متمتع ًا أو
قارن ًا ومل يكن سعى مع طواف القدوم.
( )6الرشح املمتع جـ 3ص.319
( )9رواه البخاري (.)6139
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حديث عائشة ريض اهلل عنها« :إذا رميتم وحلقتم فقد حل لكم الطيب والثياب وكل يشء
إال النساء»( )1قال األلباين يف " اإلرواء " برقم ( )6311ةعيف بزيادة (وحلقتم) وللحديث
شاهد عن ابن عباس بلفظ« :إذا رميتم اجلمرة ،فقد حل لكم كل يشء إال النساء» ،وقد أوردته
يف " السلسلة الصحيحة " برقم ( )939وبينت فيه اإلختالف يف رفعه ووقفه وإن األكثر عىل
الوقف وأنه حديث صحيح لغريه بدون زيادة املذكورة (وحلقتم) ،ألن له شاهد ًا من حديث
عائشة « :طيبت رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم إلحرامه حني أحرم وحلله قبل أن يطوف
بالبيت».
قال ابن حزم  :)2( vفصح أن اإلحرام قد بطل بدخول وقت الرمي واحللق والنحر،
رمى أومل يرم حلق أومل حيلق نحر أو مل ينحر ،طاف أو مل يطف وإذا حل له احللق الذي كان
حرام ًا يف اإلحرام فبالشك أنه قد بطل اإلحرام وبطل حكمه وإذا كان ذلك فقد حل له الصيد
وكذلك الزواج والتزويج ألن النص إنام جاء بأن الينكح املحرم وال ينكح وال خيطب فصح
أن هذا إحرام عىل املحرم بخالف اجلمع فحرم الرفث وهو اجلامع مادام يبقى من فرائض احلج
يشء فإن طاف بالبيت وسعى فقد تم حجه وقرانه وحل له النساء فإمجاع الخالف فيه.
وبوب البخاري  vصحيحه بإسم (الطيب بعد رمي اجلامر) رقم (.)613
قال األلباين  :)2( vأن املحرم إذا رمى مجرة العقبة حل له كل يشء إال النساء ولو مل حيلق
حلديث عـائـشة« :طيب رسول اهلل  وحني رمى مجرة العقبة يوم النحر قبل أن يطوف بالبيت»

( )6رواه أمحد ( ،)613/1والبيهقي (.)631/1
( )9املحىل جـ 1ص.639
( )3حجة النبي  ص.66

777

َشرْحُ رِسَالَةُ  :التَّحْقِيقُ واإلِضَاحُ لِكَثِريٍ مِن مَسَائِلِ الْحَجِّ وَاْلعُ ْمرِّة وَالْزِّيَارةِ

........................................................................................ .
رواه أمحد بسند صحيح عىل رشط الشيخني وأصله عندمها ،وهبذا قال عطاء ومالك وأبو ثور
وأبو يوسف وهو رواية عن أمحد قال ابن قدامة يف املغنى وهو الصحيح إن شاء اهلل تعاىل.
وأما إشرتاط احللق مع الرمي كاميف بعض املذاهب مع خمالفته هلذا احلديث الصحيح فليس
فيه حديث يصلح للمعارةة أما حديث «إذا رميتم وحلقتم يف رواية وذبحتم حل لكم كل
اليشء إال النساء» فهو ةعيف اإلسناد مضطرب املتن كام بينته يف الضعيفة.
قال الصنعاين  :)1( vبمجموع األمرين رمي مجرة العقبة واحللق حيل كل حمرم عىل املحرم
إال النساء إال بعد طواف اإلفاةة والظاهر أنه جمموع عىل حل الطيب وغريه إال الوطء بعد
الرمي وإن مل حيلق.
قال الشنقيطي  :)2( vمذاهب العلامء يف مسألة التحلل:
فمذهب مالك :أنه بمجرد رمي مجرة العقبة يوم النحر حيل له كل يشء إال النساء والصيد
والطيب والطيب مكروه عنده بعد رميها ألحرام.
ومذهب أيب حنيفة :إذا حلق أو قرص حل التحلل األول وحيل به كل يشء إال النساء وقالوا
إن احللق هو املحلل دون الطواف.
ومذهب الشافعي :أنه عىل القول بأن احللق النسك حيصل التحلل األول بإثنني من ثالثة
هي رمي مجرة العقبة واحللق وطواف اإلفاةة فإذا فعل إثنني من هذه الثالثة حتلل التحلل
األول وإن فعل الثالث منها حتلل التحلل الثاين وباألول حيل كل يشء إال النساء وبالثاين حتل
النساء وعىل القول بأن احللق ليس بنسك فالتحلل األول حيصل بواحد من إثنني مها رمي مجرة

( )6سبل السالم جـ 9ص.996
( )9أةواء البيان جـ 1ص.691
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العقبة وطواف اإلفاةة.
ومذهب اإلمام أمحد :أن رمي مجرة العقبة ثم حلق حتلل التحلل األول وبه حيل له كل يشء
إال النساء فإن طاف طواف اإلفاةة حلت له النساء.
وماذكرناه عن الشافعي :أن احللق نسك ،أو ليس بنسك مل نعلم له نص يدل عليه.
والظاهر أنه رأى هذه األشياء هلا مدخل يف التحلل وقد دل النص الصحيح عىل حصول
التحلل األول بعد الرمي واحللق فجعل هو الطواف كواحد منهام.
وقال مقيده :التحقيق أن الطيب حيل بالتحلل األول حلديث عائشة املتفق عليه وهو رصيح
بذلك وأما حلة الصيد بالتحلل األول فهي حمل النظر وحديث عائشة مل يتعرض حلل الصيد.
وظاهر قوله تعاىل[ :ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ] [املائدة  ]91 :يمكن أن يتناول مابعد التحلل
األول ألن حرمة اجلامع تدل عىل أنه متلبس ب اإلحرام يف اجلملة وإن كان قد حل له بعض
ماكان حرام ًا عليه واهلل تعاىل أعلم.

مَنْ تَحَلَّلَ بِرَِميِ الْجَمَْرةَ وَأَمْسَى وَلَمْ يَطُفُ اإلِفَاضَةَ
قال الشيخ األلباين  :)1(vعليه أن يطوف طواف اإلفاةة يف اليوم نفسه إذا أراد أن
يستمر يف متتعه املذكور وإال فإنه إذا أمسى ومل يطف عاد حمرم ًا كام كان قبل الرمي ،فعليه أن
ينزع ثيابه ويلبس ثويب اإلحرام لقوله « :إن هذا يوم رخص لكم إذا أنتم رميتم اجلمرة أن
حتلوا من كل ما حرمتم منه إال النساء ،فإذا أمسيتم قبل أن تطوفوا هذا البيت رصتم ٌحرم ًا

( )6مناسك احلج والعمرة ص.39

777

َشرْحُ رِسَالَةُ  :التَّحْقِيقُ واإلِضَاحُ لِكَثِريٍ مِن مَسَائِلِ الْحَجِّ وَاْلعُ ْمرِّة وَالْزِّيَارةِ

........................................................................................ .
هليئتكم قبل أن ترموا اجلمرة ،قبل أن تطوفوا به» (.)1
فعلت أنا
وملا أطلع عىل هذا بعض أفاةل أهل العلم بعضهم بادر إىل تضعيفه كام كنت
ُ
نفيس يف بعض مؤلفايت بنا ًء عىل الطريق التي عند أيب داود مع أهنا قواها ابن القيم يف التهذيب
واحلافظ يف التلخيص بسكوته عليه ،فقد وجدت له طريق ًا أخرى يقطع الواقف عليها بأنتفاء
الضعف عنه وارتقائه إ ىل مرتبة الصحة ولكنها ملا كانت يف مصدر غري متداول عند اجلامهري
عيل من قبل ،فقد عمل باحلديث
وهو (رشح معاين اآلثار للطحاوي) خفيت عليه كام خفيت ّ
مجاعة من أهل العلم منهم عروة بن زبري.
قال الشيخ العثيمني  : )2(vعلم منه أنه يبقى عىل حله األول إذا أخر طواف اإلفاةة عن
يوم العيد وهذا هو الذي عليه مجهور العلامء ،بل حكى إمجاع ًا أنه اليعود حرام ًا لو أخره حتى
تغرب الشمس من يوم العيد ،ولكن ذكر يف هذا خالف عن بعض التابعني حلديث ورد عن
النبـي  يف ذلك مقتضاه أنه لو غابت الشمس يوم العيد ومل يطف فإنه يعود حرام ًا كام كان
باألمس.
اليعول عليه لشذوذه وعدم عمل األمة به ،وذلك أن األمة اليمكن أن ختالف مثل
ولكنه
ّ
هذا احلديث الذي تتوافر اهلمم والدواع عىل نقله والعمل به ،ألن من املعلوم أنه ليس كل
احلجج يطوفون طواف اإلفاةة يف يوم العيد .ثم أنه إذا انتهى من إحرامه فقد حل ،واليعود
للحرام إال إذا عقد إحرام ًا جديد ًا ،أما جمرد عدم املبادرة بطواف اإلفاةة فإنه اليكون سبب ًا
لعود التحريم بال نية لقول الرسول  « :إنام األعامل بالنيات وإنام لكل أمريء مانوى».

( )6صحيح أيب داود ( ،)6311صحيح اجلامع (.)9916
( )9الرشح املمتع جـ 3ص.319
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قال سعيد بن عبدالقادر( : )1قلت :هذا احلديث أخرجه عبداهلل بن أمحد يف " زوائد املسند "
( ،)991/1وأخرجه أيب داود ( ،)6999وأخرجه ابن خزيمة يف " صحيحه " (،)9916
وأخرجه احلاكم يف " املستدرك " ( ،)193/6وأخرجه البيهقي يف " الكربى " من طريق
احلاكم ( .)633/1وقال البيهقي  :vال أعلم أحد ًا من الفقهاء قال به.
قال ابن حزم  : )2(vهذا األثر اليصح ألن أبا عبيدة وإن كان مشهور الرشف واجلاللة
فليس معروف ًا باحلفظ ولو صح لقلنا به وقد قال به عروة بن الزبري).
قال النووي  :)3(vفرع يف بيان حديث مشكل خمالف ملا ذكرناه واإلسناد صحيح
واجلمهور عىل اإلحتجاج بمحمد بن إسحاق إذا قال حدثنا وأنام عابوا عليه التدليس واملدلس
إذا قال حدثنا ا حتج به ،وإذا أثبت أن احلديث صحيح فقد قال البيهقي  :vال أعلم أحد ًا من
الفقهاء قال به.
دل اإلمجاع عىل نسخه فإن اإلمجاع الينسخ ولكن ّ
قلت :فيكون احلديث منسوخ ًا ّ
يدل عىل
ناسخ واهلل أعلم.
قلت :هذا احلديث ةعيف ألمرين:
األول :يف إسناده أبو عبيدة بن عبداهلل بن زمعة قال احلافظ عنه(مقبول).
الثاين :يف إسناده حممد بن إسحاق إذا انفرد بحديث فهناك من أهل العلم من ال يرةونه.
وذكر األلباين ةعف هذا الطريق ولكن صحح احلديث للطريق التي أخرجها الطحاوي يف

( )6نظرات يف كتاب حجة النبـي  لأللباين ص.91
( )9املحىل (.)691/3
( )3املجموع (.)931/6
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ويستحب للحاج الرشب من ماء زمزم والتضلع منه ،والدعاء بام تيرس من
الدعاء النافع ،و«ماء زمزم ملا رشب له» كام ُروي عن النبـي  يف صحيح مسلم
عن أيب ذر أن النبـي  قال يف ماء زمزم« :إنه طعام طعم» .زاد أبو داود« :وشفاء
سقم».
رشح معاين اآلثار.
فهذان احلديثان يف إسنادمها ابن هليعة.
وشيخنا األلباين قد ةعف رواية ابن هليعة يف مواةع كثرية يف الضعيفة .ثم رد عىل رواية
عروة ،وهناك أمر آخر وهو قوله « :فإذا أمسيتم قبل أن تطوفوا بالبيت» ،فاملساء يطلق عىل
ما بعد الزوال إىل الليل ،كام قال احلافظ يف " الفتح " ( ، )113/3وهكذا كان فقهاء هذه األمة
وعلامؤها الربانيون ال يبحثون عن الشواذ من األحاديث واألحكام التي مل يعمل هبا سلف هذه
األمة من الصحابة والتابعني فيبثوها ويفتنوا الناس هبا لعلمهم وثقتهم أن سلفهم ال يمكن أن
خيالفوا نبيهم  وسنته وسنذكر طرف ًا من هدهيم يف هذا.
قوله « :ويستحب للحاج الشرب من ماء زمزم والتضلع منه ،والدعاء مبا تيسر من
الدعاء النافع ،و«ماء زمزم ملا شرب له» كما رُوي عن النبـي  يف صحيح مسلم عن
أبي ذر أن النبـي  قال يف ماء زمزم« :إنه طعام طعم» .زاد أبو داود« :وشفاء سقم» ».
عن ابن عباس ريض اهلل عنهام مرفوع ًا « :خري ماء عىل وجه األرض ماء زمزم ،فيه طعام من
الطعم وشفاء من السقم» (.)1
وعنه قال رسول اهلل « :ماء زمزم ملا رشب ل ُه»(.)2
( )6سلسلة األحاديث الصحيحة (.)6311
( )9صحيح الرتغيب ( ،)6611صحيح ابن ماجه ( ،)9161اإلرواء ( ،)6699الصحيحة (.)663
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عن أيب الطفيل عن ابن عباس ريض اهلل عنهام قال :سمعته يقول« :كنا نسميها شباعة –
يعني زمزم – وكنا نجدها نعم العون عىل العيال» (.)1
وحديث عيل « :أن النبـي  دعا بسجل من ماء زمزم فرشب منه و توضأ» ( )2سنده
حسن.
عن حممد بن عبدالرمحن بن أيب بكر قال :كنت عند ابن عباس جالس ًا فجاء ُه رجل فقال:
من أين جئت؟ قال من زمزم :قال فرشبت منها كام ينبغي قال :وكيف؟ قال :إذا رشبت منها
فاستقبل القبلة ،واذكر إسم اهلل ،وتنفس ثالث ًا وتضلع منها فإذا فرغت فامحد اهلل عزوجل فإن
رسول اهلل  قال« :إن آية ما بيننا وبني املنافقني إهنم ال يتضلعون من زمزم» ( )3ةعيف.
ُ
جربيل عليه السالم
عن أيب ذر  أن رسول اهلل  قال« :فرج سقفي وأنا بمكة ،فنزل
ففرج صدري ،ثم غسل ُه بامء زمزم» (.)4
قيت رسول اهلل  من زمزم فرشب وهو قائم،
وعن ابن عباس ريض اهلل عنهام قالُ « :س ُ
ٍ
يومئذ إال عىل بعريه» (« )5واستسقى وهو عند البيت» (.)6
قال عاصم :فحلف عكرمة ما كان
وشفاء ُسق ٍم» (.)7
طعام طعمٍ،
عن أيب ذر  مرفوع ًا« :زمزم
ُ
ُ

( )6صحيح الرتغيب ( ،)6613الصحيحة (.)9161
( )9اإلرواء ( )6691و(.)69
( )3رواه ابن ماجه ( ،)111ويف اإلرواء برقم(.)6691
( )1رواه البخاري (.)6131
( )1رواه البخاري ( ،)6133ومسلم (.)1916
( )1رواه مسلم (.)1919
( )3صحيح اجلامع (.)3139
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حديث « :إذا فرغ من الصالة (ركعتني عند املقام) ذهب إ ىل زمزم فرشب منها وصب عىل
رأسه» ( )1حديث صحيح.
حديث« :إهنا مباركة وهي طعام طع ٍم وشفاء سقم» ()2حديث صحيح.
تكَّست
عن أيب ذر يف خرب إسالمه املطول« :ما كان يل طعام إال ماء زمزم فسمنت حتى ر
عكن بطني ،قال رسول اهلل  :إهنا مباركة إهنا طعام طعم» (.)3
رواية جابر« :فأتى بني عبداملطلب يسقون عىل زمزم فقال :أنزعوا بني عبداملطلب فلوال أن
لنزعت معكم» (.)4
يغلبكم الناس عىل سقياتكم
ُ
وعن عائشة ريض اهلل عنها« :أ هنا كانت حتمل من ماء زمزم وخترب أن رسول اهلل  كان
حيمله» (.)5
عن عائشة ريض اهلل عنها « :أهنا كانت حتمل من ماء زمزم وخترب أن رسول اهلل  كان
ب عىل املرىض ويسقيهم» (.)6
يص ُّ
حيمل ماء زمزم يف األداوي والقرب وكان ُ
قال النووي  :)7(vزمزم فهي بئر املشهورة يف املسجد احلرام وبينها وبني الكعبة ثامن
وثالثون ذراع ًا قيل سميت زمزم لكثرة ماءها يقال ماء زمزوم زمزم زمازم إذا كان كثري ًا.

( )6اإلرواء (.)6693
( )9الصحيحة (.)6311
( )3رواه مسلم ( ،)9133وأمحد (.)631/1
( )1حجة النبـي  ص ،96وهو عند البخاري ( ،)6131ومسلم (.)9916
( )1رواه الرتمذي (.)913
( )1الصحيحة (.)663
( )3رشح مسلم جـ 6ص.196
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وقيل :لضم هاجر ريض اهلل عنها ملائها حني انفجرت وزمها إياه ،وقيل :لزمزمة جربيل
عليه السالم وكالمه عند فجره إياها.
وقال احلافظ  : )1(vعن جماهد :إنام سميت زمزم ألهنا مشتقة من اهلزمة واهلزمة الغمز
بالعقب يف األرض ،أخرجه الفاكهي بإسناد صحيح عنه.
وقال ابن تيمية  :)2(vو ُيستحب أن يرشب من ماء زمزم ويتضلع منه ،ويدعوا عند رشبه
بام شاء من األدعية الرشعية وال ُيستحب اإلغتسال منها.
وقال( :)3ومن محل شيئ ًا من ماء زمزم فقد كان السلف حيملونه.
قال ابن حزم  : )4(vويستحب اإلكثار من رشب ماء زمزم وأن يستقي بيده منها.
إسالم أيب ذر  :وكذلك يكون يوم القيامة ملن
قال ابن العريب املالكي  )5(vلقصة
ُ
صحت نيت ُه وسلمت طويت ُه ومل يكن به مكذب ًا وال رشبه جمرب ًا فإن اهلل مع املتوكلني وهو يفضح
املجرمني.
كنت بمكة مقي ًام يف ذي احلجة سنة تسع وثامنني وأربعامئة وكنت أرشب ماء زمزم
ولقد ُ
كثري ًا وكلام رشبته نويت به العلم واإليامن حتى فتح اهلل يل بركت ُه يف املقدار الذي يرس ُه يل من
عيل فيهام ومل يقدر فكان
العلم ونسيت أن أرشبه للعمل وياليتني رشبته هلام حتى يفتح اهلل َّ
صغوي إىل العلم أكثر منه إىل العمل ونسأل اهلل احلفظ والتوفيق برمحته.

( )6فتح الباري جـ 3ص.199
( )9جمموع الفتاوى جـ91ص.63
( )3جمموع الفتاوى جـ91ص.61
( )1املحىل جـ 1ص.963
( )1أحكام القرآن تفسري آية [إبراهيم  ]33 :جـ 3ص.33
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جربت أنا وغريي من اإلستشفاء بامء زمزم أمور عجيبة
قال ابن القيم  :)1(vوقد
ُ
وشاهدت من يتغذى به األيام ذوات العدد
ستشفيت به من عدة أمراض فربأت بإذن اهلل
وا
ُ
ُ
قريب ًا من نصف الشهر أو أكثر وال جيد جوع ًا ويطوف مع الناس كأحدهم وأخربين أنه ربام بقى
عليه أربعني يوم ًا وكان ل ُه قوة جيامع هبا أهله ويصوم ويطوف مرار ًا.
()2
ثم استقبل القبلة ،وقال:
وذكر الشيخ األلباين قول عبداهلل بن املبارك :أتى زمزم فرشب ّ

«وهذا أرشبه لعطش القيامة ثم رشب ُه»(.)3
وذكر دعاء ابن عباس ريض اهلل عنهام( )4رواية احلاكم يف املستدرك« :وكان ابن عباس إذا
رشب ماء زمزم قال :اللهم أسألك عل ًام نافع ًا ورزقاً واسعاً وشفاء كل داء».
قال احلافظ  :)5(vفذكرت ذلك لعكرمة فحلف باهلل مافعل – أي مارشب قائ ًام – ألنه
كان حينئذ راكب ًا.
وقد تقدم أن عند أيب داود من رواية عكرمة عن ابن عباس أنه أناخ فصىل ركعتني ،فلعل
رشبه من زمزم كان بعد ذلك ولعل عكرمة إنام أنكر رشبه قائ ًام لنهيه عنه .لكن ثبت عن عيل
عند البخاري «أنه  رشب قائ ًام» فيحمل عىل بيان اجلواز.
و « عن أنس أن النبي  زجر عن الرشب قائ ًام» (.)6

( )6زاد املعاد (.)699/3
( )9يف اإلرواء حتت رقم (.)6693
( )3رواه رواه البيهقي واخلطيب يف تأرخيه.
( )1يف اإلرواء حتت رقم ( )6691ص.339
( )1فتح الباري جـ 3ص.133
( )1رواه مسلم ( ،)1919ويف الصحيحة (.)633
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يرشبن أحدٌ منكم قائ ًام فمن نيس فليستقيء» (.)1
عن أيب هريرة  مرفوع ًا« :ال
ر
وعنه مرفوع ًا« :لو يعلم الذي يرشب وهو قائم ما يف بطنه إلستقاء»(.)2
قال النووي  :)3(vوالصواب :أن النهي فيها حممول عىل كراهة التنزيه وأما رشبه قائ ًام
فبيان للجواز فال أشكال وال تعارض ،وقوله (فمن نيس فليستقيء) فمحمول عىل
اإلستحباب والندب.
وقال الشيخ األلباين  :)4(vوظاهر النهي ففي هذه األحاديث يفيد حتريم الرشب قائ ًام بال
عذر ،وقد جاءت أحاديث كثرية أن النبي  رشب قائ ًام فأختلف العلامء يف التوفيق بينهام
واجلمهور عىل أن النهي للتنزيه واألمر باإلستسقاء لإلستحباب وخالفهم ابن حزم فذهب إىل
التحريم ،ولعل هذا هو األقرب للصواب وأن القول بالتنزيه ال يساعد عليه لفظ زجر وال
األمر باإلستسقاء وكذلك قوله للذي رشب قائ ًامِ « :
قه؟ قال ملمر ُه قال :أيَّسك أن يرشب معك
اهلر ،قال  :ال ،قال :فإنه قد رشب معك من هو ررش منه الشيطان»( )5فيه تنفري شديد عن الرشب
قائ ًام ،وأما إخال ذلك يقال يف ترك مستحب وأحاديث الرشب قائ ًام يمكن أن حتمل عىل العذر
كضيق املكان أو كونه القربة معلقة.
وقال ابن القيم  :)6(vفقيل :هذا نسخ لنهيه عن الرشب قائامً ،وقيل :بل بيان منه ّ
أن
النهي عىل وجه اإلختيار وترك األوىل ،وقيل :بل للحاجة وهذا أظهر.

( )6رواه مسلم ( ،)1913ويف الصحيحة (.)631
( )3رشح املسلم جـ 63ص 691حتت رقم (.)1919
( )1الصحيحة حتت رقم ( )633و(.)631
( )1أخرجه أمحد ( ،)3993والدارمي والطحاوي وهذا سند صحيح.
( )1زاد املعاد (.)913/9

( )9الصحيحة (.)9631 ،631
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وبعد طواف اإلفاةة والسعي ممن عليه سعي يرجع احلجاج إىل منى فيقيمون
هبا ثالثة أيام بلياليها ويرمون اجلامر الثالث يف كل يوم من األيام الثالثة بعد زوال
الشمس وجيب الرتتيب يف رميها فيبدأ باجلمرة األوىل وهي التي تيل مسجد اخليف
فريميها بسبع حصيات متعاقبات يرفع يده عند كل حصاة ويسن أن يتأخر عنها
وجيعلها عن يساره ويستقبل القبلة ويرفع يديه ويكثر من الدعاء والترضع ،ثم
يرمي اجلمرة الثانية كاألوىل ،ويسن يتقدم قلي ً
ال بعد رميها وجيعلها عن يمينه
ويستقبل القبلة ويرفع يديه فيدعو كثري ًا ثم يرمي اجلمرة الثالثة وال يقف عندها ،ثم
يرمي اجلمرات يف اليوم الثاين من أيام الترشيق بعد الزوال كام رماها يف اليوم األول
ويفعل عند األوىل والثانية كام فعل يف اليوم األول اقتداء بالنبـي ............... 
وقال النووي  :)1(vأما من زعم نسخ ًا أو غريه فقط غلط غلط ًا فاحش ًا وكيف يصار إىل
النسخ مع إمكان اجلمع بني األحاديث لو ثبت التأريخ وأنى له بذلك واهلل أعلم.

قوله « :وبعد طواف اإلفاضة والسعي ممن عليه سعي يرجع احلجاج إىل منى
فيقيمون بها ثالثة أيام بلياليها ويرمون اجلمار الثالث .» ...
كرب
عند سامل عن ابن عمر ريض اهلل عنهام« :أنه كان يرمي اجلمرة الدنيا بسبع حصيات ُي ر
عىل إثر ر
كل حصاة ،ثم يتقدم حتى يسهل فيقوم مستقبل القبلة ،فيقوم طويالً ،ويدعوا ويرفع
ُّ
فيستهل ويقوم مستقبل القبلة ،فيقوم طوي ً
ال
يديه ثم يرمي الوسطى ،ثم يأخذ ذات الشامل
ويدعوا ويرفع يديه ،ويقوم طويالً ،ثم يرمي مجرة ذات العقبة من بطن الوادي ،واليقف عندها
( )6رشح مسلم جـ 63ص.691

حرَ
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ثم ينرصف فيقول :هكذا رأيت النبـي  يفعل ُه» (.)1
قال البخاري  vحتت باب (رم اجلامر) :قال جابر « :رمى النبي  يوم النحر
ضحى ،ورمى بعد ذلك بعد الزوال».
ثم قال مس َعر عن َو َب َرة قال :سألت ابن عمر ريض اهلل عنهام« :متى أرمي اجلامر؟ قال :إذا
نتحني فإذا زالت الشمس رمينا» (.)2
رمى إمامك فأرمه،
ُ
فأعدت عليه ملسألة ،قال :كنا ر
ضحى وأما بعد فإذا زالت
عن جابر  قال« :رمى رسول اهلل  اجلمرة يوم النحر
ً
الشمس» (.)3
عن ابن عمر ريض اهلل عنهام« :أن النبي  كان إذا رمى اجلامر مشى إليها ذاهب ًا
وراجع ًا»(.)4
كرب مكرب قط إال ُبرش ،قيل:
عن أيب هريرة  مرفوع ًا« :ما أهل ُم ِه ٌّل قط إال برش وال ر
باجلنة؟ قال :نعم» (.)5
عن ابن عباس ريض اهلل عنهام قال« :كان إذا رمى مجرة العقبة مىض ومل يقف» (.)6
قال ابن تيمية  :)7(vثم يرجع إ ىل منى فيبيت هبا ،ويرمي اجلمرات الثالث ،كل يوم بعد
الـزوال ،يبتديء بـاجلمرة األوىل التي هي أقرب إىل مسجد احلـنيف ،ويـستحب أن يـميش إليها
( )6رواه البخاري (.)6316
( )9رواه البخاري (.)6311
( )3رواه مسلم ( ،)3696وأبو داود ( ،)6936والرتمذي ( ،)691وابن ماجه (.)3313
( )1سلسلة األحاديث الصحيحة (.)6969
( )1سلسلة األحاديث الصحيحة (.)6196
( )1سلسلة األحاديث الصحيحة (.)9333
( )3جمموع الفتاوى جـ 91ص.36
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فريميها بسبع حصيات ،ويستحب له أن يكرب مع كل حصاة ،وإن شاء قال« :اللهم اجعله حج ًا
مربور ًا وسعي ًا مشكور ًا وذنب ًا مغفور ًا» ،ويستحب ل ُه إذا رماها أن يتقدم قلي ً
ال إىل موةع ال
يصيبه احلىص ،فيدعوا اهلل تعاىل مستقبل القبلة رافع ًا يديه بقدر سورة البقرة ،ثم يذهب إىل
اجلمرة الثانية فريميها كذلك ،فيتقدم عن يساره يدعو مثل ما فعل عند األوىل ،ثم يرمي الثالثة
وهي مجرة العقبة ،فريميها بسبع حصيات أيض ًا وال يقف عندها ،ثم يرمي يف اليوم الثاين من
أيام منى مثل ما رمى يف األول ثم إن شاء رمى يف اليوم الثالث وهو األفضل.
وقال احلافظ  )1(vيف حديث ابن عمر« :إذا رمى إمامك» :دليل عىل أن السنة أن يرمي
اجلامر يف غري يوم األةحى بعد الزوال ،وبه قال اجلمهور وخالف فيه عطاء وطاوس فقاال:
جيوز قبل الزوال مطلق ًا ،ورخص احلنفية يف الرمي يف يوم النفر قبل الزوال ،وقال إسحاق :إن
رمى قبل الزوال أعاد إال يف اليوم الثالث فيجزئه.
قال الشنقيطي  :)2(vإعلم أن التحقيق أنه ال جيوز الرمي يف أيام الترشيق إال بعد الزوال
الثبوت ذلك عن النبي .
وهبذه النصوص الثابتة عن النبي  تعلم أن قول عطاء وطاوس بجواز الرمي يف أيام
الترشيق قبل الزوال وترخيص أيب حنيفة يف الرمي يوم النفر قبل الزوال وقول إسحاق :أن
رمي قبل الز وال يف اليوم الثالث أجزأه كل ذلك خالف التحقيق ألنه خمالف لفعل النبي 
الثابت عند املعتضد بقوله «لتأخذوا عني مناسككم» ،ومل يرد يف كتاب اهلل وسنة نبيه  يشء
خيالف ذلك ،فالقول بالرمي قبل الزوال أيام الترشيق ال مستندله ألبتة مع خمالفته للسنة الثابتة
عنه  فال ينبغي ألحد أن يفعله والعلم عند اهلل تعاىل.
( )6فتح الباري جـ 3ص.339

( )9أةواء البيان جـ1ص.933
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واعلم أنه جيب الرتتيب يف رمي اجلامر أيام الترشيق ،فيبدأ باجلمرة األوىل التي تيل مسجد
احلنيف فريميها كالتي قبلها ثم يقف فيدعوا طوي ً
ال ثم ينرصف إىل مجرة العقبة ،فريميها كذلك
بسبع حصيات مثل حىص احلذف يكرب مع كل حصاة ،ثم يقف فيدعوا طوي ً
ال ثم ينرصف إىل
مجرة العقبة فريميها كذلك وال يقف عندها ،بل ينرصف إذا رمى ،وهذا الرتتيب عىل نحو الذي
ذكرنا هو الذي فعله النبي  وأمر بأخذ املناسك عنه ،فإن مل يرتب اجلمرات بأن بدأ بجمرة
العقبة مل جتزئه الرمي منكس ًا فيكون مردود ًا ،وهبذا قال مالك والشافعي وأمحد ومجهور أهل
العلم ،وقال أبو حنيفة :الرتتيب املذكور سنة فإن نكس الرمي أعاده وإن مل يعد أجزأه ،وهو
قول حسن وعطاء ،واحتجوا بأدلة «ال تنهض» ،وعىل الصحيح الذي هو قول اجلمهور :إن
ترتيب برشط لو بدأ بجمرة العقبة ثم الوسطى ثم األوىل أو بدأ بالوسطى ورمى الثالث مل
جيزءه األوىل لعدم الرتتيب يف الوسطى واألخرية فعليه أن يرمي الوسطى ثم األخرية.
وإن أول وقت رميها بعد الزوال وال خالف بني العلامء أن بقية اليوم وقت للرمي إىل
الغروب مع إمجاعهم عىل فوات وقت الرمي بغروب اليوم الثالث عرش من ذي احلجة الذي
هو رابع يوم النحر.
قال الشيخ العثيمني  :)1(vأن مجرة األوىل والوسطى يمكن أن جتمع بني إستقبال القبلة
وإستقبال اجلمرة ،أما يف العقبة فال يمكن أن جتمع بني إستقبال القبلة وإستقبال اجلمرة،
فضل إستقبال اجلمرة إنام يقف بعد األوىل والوسطى ،قال العلامء :ألن الدعاء التابع
ولذلك ِّ
للعبادة يكون يف جوف العبادة وال يكون بعدها ،إن اإلنسان إذا أراد أن يدعو يف الصالة فليدع
قبل السالم ،وبه نـعرف أيض ًا أن الدعاء عىل الصفـا واملروة يكون يف أول األشواط ال يف آخرها
( )6الرشح املمتع جـ 3ص.313
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وآخر الشوط كام كان التكبري أيض ًا يف مقدمة الشوط ،وعليه فإذا انتهى من السعي عند املروة
ينرصف ،وإذا انتهى من الطواف عند احلجر ينرصف ،وال حاجة إىل التقبيل أو اإلستالم أو
اإلشارة.
والدليل عىل أنه ال جيزيء قبل الزوال ما ييل:
 .1أان النبي  رمى بعد الزوال وقال« :لتأخذوا عني مناسككم».
 .2لو كان جائز ًا لفعله النبي  ملا فيه من فعل العبادة يف أول وقتها وملا فيه من التيسري.
 .3أن الرسول  بادر بالرمي حني زالت الشمس فريمي قبل أن يصيل الظهر ،ولو جاز
قبل الزوال لفعله  ،ولو مرة بيانا للجواز أو فعله بعض الصحابة وأقره النبي  ،وهذا
هو القول الراجح.
وذهب بعض العلامء إىل إجزاء الرمي لي ً
ال وقال :أنه ال دل يل عىل التحديد بالغروب ألن
النبي  حدد أوله بفعله ومل حيدد آخره.
وقد سئل الرسول  كام يف صحيح البخاري «رميت بعد ما أمسيت ،قال :ال حرج»،
واملساء يكون آخر النهار ويف أول الليل ،وملا مل يستفصل الرسول  مل يقل بعد ما أمسيت يف
آخر النهار أو يف أول الليل علم أن األمر واسع يف هذا.
ثم أنه ال مانع أن يكون الليل تابع ًا للنهار ،فالوقوف بعرفة ركن من أركان احلج والليل فيه
تابع للنهار ،فإن وقت الوقوف يمتد إىل طلوع الفجر.
وهلذا نرى أنه إذا كان ال يتيرس لإلنسان الرمي يف النهار ،فله أن يرمي يف الليل ،وإذا تيرس
لكن مع األذى واملشقة ويف الليل يكون أيرس له وأكثر طمأنينة ،فإنه يرمي يف الليل (ألن
الفضل املتعلق بذات العبادة أوىل باملراعاة من املتعلق بزمن العبادة).
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ومادام أنه ليس هناك دليل صحيح رصيح حيدد آخر وقت الرمي فاألصل عدم ذلك ،وال
ينبغي أن نلزم الناس بذلك.
وقال بعض أهل العلم :أن الرتتيب ليس برشط ولكنه ندب ،ولكن نقول:
مادام اإلنسان يف سعة فيجب الرتتيب وأنه لو سألنا يف أيام الترشيق فقال:
أنه رمى منكس ًا يسهل علينا أن نقول :إذهب وأرم مرتب ًا ،لكن إذا كان األمر قد فات بفوات
أيام الترشيق وجاء وسأل فقال :إين رميت من غري أعلم فبدأت بجمرة العقبة فال بأس بأفتائه
بأن رميه صحيح ألنه ليس هناك قول عن الرسول  بوجوب الرتتيب بينها وليس هناك إال
جمرد الفعل وعموم «لتأخذوا عني مناسككم».
وال سيام أن كثري ًا من العلامء وقالوا :يسقط الرتتيب بني أعضاء الوةوء باجلهل والنسيان،
وبني الفوائت باجلهل والنسيان ،وبني الصالتني املجموعتني باجلهل ،فهذا يدل عىل أنه إذا
أختل الرتتيب لعذر من األعذار ،فإنه يسقط عن اإلنسان ،ألنه أتى بالعبادة لكن عىل وجه غري
مرتب.
فالقول الصحيح :أنه ال جيوز أن يؤخر رمي اجلمرات إىل آخر يوم إال يف حال واحدة من
منزله بعيد من الشامل أو من الرشق ويصعب عليه أن يرتدد كل يوم ال سيام يف أيام احلر
والزحام فهناك ال بأس أن يؤخر الرمي إىل آخر يوم ويرميه مرة واحدة ،ألن هذا أوىل بالعذر
من الرعاة الذين رخص هلم النبي  أن جيمعوا الرمي يف يوم.
وأما من كان قادر ًا والرمي عليه سهل لقربه من اجلمرات أو لكونه يستطيع أن يركب
السيارات حتى يقرب من اجلمرات فإنه جيب أن يرمي كل يوم يف يومه.
فـإن آخره عن أيـام الـترشيق فـعليه دم ولو لـعذر ،لكن إذا كان لعذر يسقط عنه اإلثم ،وأما
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والرمي يف اليومني األولني من أيام الترشيق واجب من واجبات احلج وكذا املبيت
بمنى يف الليلة األوىل والثانية واجب إال عىل السقاة والرعاة ونحوهم فال جيب.
جربه بالدم فال بد منه.
قوله « :والرمي يف اليومني األولني من أيام التشريق واجب من واجبات احلج وكذا
املبيت مبنى يف الليلة األوىل والثانية واجب إال على السقاة والرعاة وحنوهم فال جيب ».
حديث عاصم بن عدي قال« :رخص رسول اهلل  لرعاء اإلبل يف البيتوتة أن يرموا يوم
النحر ثم جيمعوا رمي يومني بعد النحر ،فريمونه يف إحدمها» (.)1
عن ابن عمر ريض اهلل عنهام« :أن العباس بن عبداملطلب استأذن رسول اهلل  أن يبيت
بمكة ليايل منى من أجل سقايته ،فأذِن ل ُه» (.)2
حديث « :الراعي يرمي بالليل ،ويرعى بالنهار»(.)3
()4
رشقون فيها حلوم
قال اإلمام البغوي  : vأيام الترشيق سميت به إلهنم كانوا ُي ِّ

األةاحي أي يقطعوهنا و يقددوهنا.
قال الصنعاين « :)5(vاستأذن  »...وهي ماء زمزم ،فإهنم كانوا يغرتفونه بالليل وجيلونه يف
احلياض سبيالً ،فيه دليل عىل أنه جيب املبيت بمنى ليلة ثاين النحر وثالثة إال ملن له عذر ،فإن فيه
دلي ً
ال عىل أنه جيوز ألهل األعذار عدم املبيت بمنى وأنه غري خاص بالعباس وال بسقايته وأنه
لو أحدث أحد سقاية جاز له ماجاز ألهل سقاية زمزم.
( )6صحيح أيب داود ( ،)6931وصحيح الرتمذي ( ،)313وصحيح النسائي ( ،)9631وصحيح ابن ماجه ( ،)9113ويف
اإلرواء (.)6363
( )9رواه البخاري ( ،)6311ومسلم (.)3611
( )3سلسلة األحاديث الصحيحة (.)9133
( )1رشح السنة جـ 1ص.311

( )1سبل السالم جـ 9ص.999
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وقال( :)1يف ترمجة البخاري (رخص) وهي بعض الفاظ احلديث ،والرخصة تقتيض أن
مقابلها عزيمة وبوجوب املبيت قال اجلمهور ،ويف قول للشافعي ورواية عن أمحد وهو مذهب
احلنفية أنه سنة ،واخلالف يف وجوب الدم برتكه مبني عىل هذا اخلالف وال حيصل املبيت
إالبمعظم الليل.
وقال ابن الدقيق  :)2(vحكم املبيت بمنى أنه من مناسك احلج وواجباته.
وقال الصنعاين  :)3(vواعلم أن إعداد املاء للوافدين من احلجاج أمر قديم ،قال
األزرقي :كان عبد مناف حيمل املاء يف الروايا والقرب إىل مكة ويسكب ُه يف حياض من آدم بفناء
الكعبة للحاج ثم فعله إبنه هاشم بعده ثم عبداملطلب فلام حفر زمزم كان يشرتى الزبيب فينبذه
يف املاء زمزم ويسقى الناس.
قال ابن إسحاق :ثم وىل السقاية من بعده ولده العباس وهو يومئذ من أحدث إخوته سن ًا
فلم تزل بيده حتى قام اإلسالم وهي بيده فأمرها رسول اهلل  وهي اليوم إىل بني العباس.
وقد رشب  من سقاية العباس يف حجة الوداع كام يف رواية بكر بن عبداهلل املزين قال:
«كنت جالس ًا مع ابن عباس عند الكعبة فأتاه أعرايب فقال :ما يل أرى بني عمكم يسقون العسل
واللبن وأنتم تسقون النبيذ؟ أمن حاجة بكم أم من ُبخل؟ فقال ابن عباس :احلمد هلل ما بنا من
حاجة وال بخل قدم النبي  عىل راحلته وخلفه أسامة ،فاستسقى فأتيناه بإناء من نبيذ فرشب
وسقى فضله أسامة وقال« :أحسنتم وأمجلتم كذا فاضعوا» فال نريد تغيري ما أمربه رسول اهلل
.» 

( )6العدة للرشح أحكام األحكام جـ 3ص.166

( )9رشح العمدة يف العدة جـ3ص.163

( )3العدة جـ 3ص.166

( )1رواه مسلم (.)3611
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ويف رواية البخاري( « :)1انتزعوا بني عبداملطلب فلوال أن يغلبكم الناس عىل سقياتكم
لنزعت معكم» ،ويف لفظ« :إعملوا فإنكم عىل عمل صالح».
قال الشوكاين  :)2(vوقد ثبت ذلك من فعله  الواقع بيان ًا ملجمل القرآن والسنة فأفاد
ذلك فرةيت ُه ويؤيده ما تقدم من ترخيصه للرعاء يف البيتوتة فإن الرتخيص هلم يدل عىل أنه
عزيمة عىل غريهم وهكذا ترخيصه  للعباس فإنه يدل عىل أنه عزيمة عىل غريه وبذلك
تتأكد الفرةية.
قال العثيمني  :)3(vإن ماء زمزم ليس عزب ًا حلو ًا بل يميل إىل امللوحة.
وقال( :)4املبيت بمنى والصحيح :أنه واجب ،ألنه كلمة (رخص) يدل عىل أن ما يقابل
الرخصة عزيمة البد منه ولكن ال نفعل كام يفعل بعض املفتيني اليوم يأتيه السائل ويقول :أنا مل
أدرك الليل كله يف منى فات عيل بعض الليل وأنا يف مكة ،ومل أصل إىل منى إال بعد الفجر.
فيقول :عليك دم ،فهذا غلط ألن إلزام املسلمني بام مل يلزمهم اهلل به يعترب عدوان ًا.
وجوب املبيت يف منى:
( .1رخص) :والرخصة تقابلها عزيمة ،ألن السقاية بيد العباس فكان يسعى احلجاج ماء
زمزم جمان ًا تعبد ًا هلل  وإظهار الكرم الضيافة ويف اجلاهلية إستجالب ًا للناس أن حيجوا ،أي أن
أهل مكة ينتفعون إقتصادي ًا من احلجاج فيسهلون هلم األمور وخيدموهنم من أجل تشجيعهم
عىل احلج.
( )6برقم (.)6131
( )9سيل اجلرار جـ 9ص.663
( )3الرشح املمتع جـ 3ص.313
( )1الرشح املمتع جـ 3ص.319
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 .2قول النبي « لتخذوا عني مناسككم» وقد بات يف منى.
منى
والرعاية رعاية إبل احلجاج وذلك أن الناس فيام سبق حيجون عىل اإلبل فإذا نزلوا من ً
احتاجوا إىل من يرعى إبلهم ،هلذا يذهب هبا الرعاة إىل حمالت أخرى من أجل الرعي ،وقد
بمنى ليايل منى إلشتغاهلم برعاية األبل.
رخص النبي  للرعاة أن يدعوا املبيت ً
وهل يلحق هبؤالء من يامثلهم يشتغلون بمصالح احلجيج كرجال املرور وصيانة أنابيب
املياه واملستشفيات وغريها؟
اجلواب :نعم يلحقون هبؤالء لتامم أركان القياس وهذا موجود متام ًا فيمن يشتغلون
بمصالح الناس يف هذه األيام فريخص هلم أن يبيتوا خارج منى.
ومن له عذر خاص كمريض ينقل للمستشفى خارج منى هل يقاس عىل هؤالء أو ال
يقاس؟
قال بعض أهل العلم :أنه يقاس بجامع العذر يف كل منهم.
وقال بعضهم :أنه ال يقاس عىل هؤالء ،ألن هذا عذره خاص و السقاة والرعاة عذرهم عام
للمصلحة العامة فهو يشبه الرعاية والوالية ،وأما الذي عذره خاص قياسه عىل الرعاة،
والسقاة قياس مع الفارق.
ولكن ليعلم أن املبيت يف منى ليس بذاك املؤكد كالرمي مث ً
ال والدليل عىل هذا أن الرسول
 مل يسقط الرمي عن الرعاة وأسقط املبيت عنهم ،فدل هذا عىل أن املبيت يف منى وإن
عددناه من الواجبات أهون من الرمي.
وهلذا خيطيء بعض الناس فيام نرى فإذا قيل له :رجل مل يبيت يف منى ليلة واحدة؟ قال عليه
دم بليلة واحدة ،فـلو قـال :عليه دم إذا ترك الليلتني لكان له يشء من الوجه ألنه ترك جنس ًا من
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الواجبات ،أما إذا ترك لليلة من الليايل ثم يقال :عليه دم مع أن الوجوب فيه نظر ،إما إذا ترك
جزء ًا من جياب الدم عليه نظر واةح ،وهلذا كان اإلمام أمحد  vأحيان ًا يقول :عليه قبضة من
طعام .أي ملء اليد.
ويفهم منه أهل السقاية والرعاية جيوز هلم ترك املبيت باملزدلفة وال أعلم هلذا دلي ً
ال من
السنة.
ما رأيكم يف جنود املرور واألطفاء واألطباء واملمرةني هل ترخصون هلم؟
اجلواب :ال ،إلن املبيت يف املزدلفة أوكد من املبيت يف منى بكثري ،فإن منى مل يقل أحد من
منى.
العلامء أن املبيت هبا ركن من أركان احلج ،وال يصح قياسه عىل ليايل ً
قال الشنقيطي  :)1(vقال مقيده :ال تحقيق أن أيام الترشيق كاليوم الواحد بالنسبة إىل
الرمي ،فمن رمى عن يوم منها يف يوم آخر منها أجزأه وال يشء عليه كام هو مذهب أمحد
ومشهور مذهب الشافعي ومن وافقهام ،إلذن النبي  للرعاء يف ذلك ولكن ال جيوز تأخري
يوم إ ىل يوم آخر إال لعذر فهو وقت له ولكنه كالوقت الرضوري ،واهلل أعلم.
وأظهر قويل أهل العلم عندي :أنه إن قىض رمي اليوم األول والثاين من أيام الترشيق يف
اليوم الثالث منها ينوي تقديم الرمي عن اليوم األول قبل الثاين ،وال جيوز تقديم رمي الثاين
بالنية ألوجه لتقديم املتأخر وتأخري املتقدم من استناد إىل دليل كام نرى ،والظاهر أنه إن تقديم
الثاين ال جيزئه ،ألنه كاملتالعب خالف ًا ملن قال جيزئه ،واهلل أعلم.
وإذا عرفت أقوال أهل العلم يف حكم من أخل بيشء من الرمي حتى فات وقته ،فاعلم أن
دليلهم يف إمجاعهم عىل أن من ترك الـرمي كله وجـب عليه دم هو ما جـاء عن ابن عباس ريض
( )6أةواء البيان جـ 1ص.931
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صح عن إبن عباس موقوف ًا
اهلل عنهام أنه قال« :من نيس من نسكه شيئ ًا أو تركه فيهرق دم ًا وهذا ر
عليه وجاء عنه مرفوع ًا ومل يثبت»(.)1
إن وجه استدالل الفقهاء به عىل سائر الدماء التي قالوا بوجوهبا غري الدماء الثابتة بالنص
أنه ال خيلو من أحد أمرين:
األول :أن يكون له حكم الرفع بناء عىل أنه تعبد ال جمال للرأي فيه ،وعىل هذا فال إشكال.
الثاين :أنه لو فرض أنه مما للرأي فيه جمال وأنه موقوف ليس له حكم الرفع فهو فتوى من
صحايب جليل مل يعلم هلا خمالف من الصحابة وهم  خري أسوة بعد رسول اهلل .
وقال العثيمني  :)2(vاألثر املشهور عن ابن عباس ريض اهلل عنهام مشهور عند العلامء،
واستدلوا به وبنوا عليه وجوب الفدية برتك الواجب إن هذا قول صحايب ليس للرأي فيه
جمال ،فوجب العمل به.
وقال بعض العلامء :يمكن أن يكون صادر ًا عن إجتهاد وتكون للرأي فيه جمال وذلك أن
يقيس ترك الواجب عىل فعل املحرم أي فعل املحظورات اإلحرام أيت فيها دم ،ألن يف األمرين
مع ًا انتهاك حلرمة النسك ،فيكون ا بن عباس بنى هذا احلكم عىل إجتهاد ،وإذا بناه عىل إجتهاد
فإنه يكون قول صحايب وليس مرفوع ًا.
إذ ًا :املسألة عىل هذا التقرير تكون من باب اإلجتهاد ونحن نفتي الناس بالدم ،وإن كان يف
النفس يشء من ذلك لكن من أجل إنضباط الناس ومحلهم عىل فعل املناسك الواجبة بالزامهم
هبذا اليشء ألن العـامي إذا قلت ل ُه :ليس عليك أن تستغفر اهلل وتتوب إليه سهل األمر عليه مع

( )6اإلرواء ( ،)6633قال األلباين  :vةعيف مرفوع ًا وثبت موقوف ًا.
( )2الرشح املمتع جـ  3ص.333
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أن التوبة النصوح أمرها صعب.
قال الشوكاين  :)1(vجيوز هلم أن يرموا اليوم األول من أيام الترشيق ويذهبوا إىل إبلهم
فيبيتوا عندها ويدعوا يوم النفر األول ثم يأتوا يف اليوم الثالث فريموا ما فاهتم يف اليوم الثاين مع
رمي اليوم الثالث ،وفيه تفسري ٍ
ثان وهو أهنم يرمون مجرة العقبة ويدعون رمي ذلك اليوم
ويذهبون ثم يأتون يف اليوم الثاين من الترشيق فريمون ما فاهتم ثم يرمون عن ذلك اليوم،
وكالمها جائز.
قال ابن حزم  :)2(vومن مل يبيت ليايل منى بمنى فقد أساء وال يشء عليه إال الرعاء وأهل
سقاية العباس فال نكره هلم املبيت يف غري منى بل للرعاء أن يرموا يوم ًا وبات  بمنى ومل
يأمر باملبيت هبا فاملبيت هبا سنة وليس فرة ًا ألن الفرض إنام هو أمره  فقط.
فإن قيل :إن إذنه للرعاء وترخيصه هلم وإذنه للعباس دليل عىل أن غريهم بخالفهم.
قلنا :ال ،إنام كان يكون هذا لو تقدم منه  أمر باملبيت والرمي فكان يكون هؤالء
مستثنني من سائر من أمروا ،وأما إذا مل يتقدم منه أمر  فنحن ندري أن هؤالء مأذون هلم
وليس غريهم مأمور ًا بذلك وال منهي ًا فهم عىل اإلباحة ،وعن عمر بن اخلطاب « :ال يبيتن
أحد من وراء العقبة أيام منى» ،وصح هذا ،وعن ابن عباس مثل هذا ،وعن ابن عمر :أنه كره
املبيت بغري منى أيام منى ومل جيعل واحد منهم يف ذلك فدية أص ً
ال.
وقال العثيمني  :)3(vال جيزيء أن يرمي األوىل عن ثالثة أيام ثم الوسطى عن ثالثة أيام
ثم العقبة عن ثالثة ألن ذلك يفيض إىل تداخل العبادات.

( )6نيل األوطار جـ 3ص.139
( )3الرشح املمتع جـ 3ص.316

( )9املحىل جـ 1ص.691
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يتعجل من منى جا َز َل ُه ذلك
ثم بعد الرمي يف اليومني املذكورين من
أحب أن َّ
َّ
َو َخي ُْر ُج َ
قبل ُغ ُروب َّ
جل ْمرات يف
الشمسَ ،و َم ْن َت َا َّخ َر
َ
وبات الليل َة الثالث َة َو َر َمى ا َ
أجر ًا كام قال اهللُ َت َعاىل[ :ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ
أفضل
اليوم ال ّثالث فهو َ
وأعظم ْ
ُ
ﭕ ﭖﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣﭤ ﭥ
ص للناس يف التعجل َو َمل ْ َيتَعجل ُه َو َب ْل
ﭦ] [البقرة  .]933 :وألن النبي َ ر َّخ َ
حت َل َق ْب َل أن
الزوال ُث َّم ار َ
َأ َقا َم بمنى َحتى َرمى اجلمرات يف اليوم الثالث َع َرش َب ْعدَ َّ
ٌي َص ِّيل ال ُّظ ْهر...................................................................... .
قال الشيخ ابن باز  :)1(vجيوز الرمي بعد الغروب عىل الصحيح ،لكن السنة أن يرمي
بعد الزوال قبل الغروب هذا هو األفضل ،وإذا مل يتيرس فل ُه الرمي بعد الغروب عىل الصحيح.
عن ابن عباس ريض اهلل عنهام« :كان  يزور البيت كل ليلة من ليايل منى»(.)2
قال األلباين  :)3(vويرشع له أن يزور الكعبة ويطوف هبا كل ليلة من ليايل منى ،وجيب
عىل احلاج من أيام منى أن حيافظ عىل الصلوات اخلمس مع اجلامعة ،واألفضل أن يصيل يف
مسجد اخليف إن تيرس له لقوله « :صىل يف مسجد اخليف سبعون نبي ًا» حسن إسناده.
َهُ ذلك
قوله « :ثم بعد الرمي يف اليومني املذكورين من أحبَّ أن يتعجَّل من منى جازَ ل
.» ...
قال العثيمني  :)4(vاملراد باليومني :احلادي عرش والثاين عرش لقول اهلل تعاىل:
[ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ] أي :من هذه األيـــام املـعــدودات،
( )6فتاوى احلج والعمرة ص.691

( )9سلسلة األحاديث الصحيحة (.)631

( )3مناسك احلج ص.39

( )1الرشح املمتع جـ 3ص.333
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واأليام املعدودات هي أيام الترشيق ،وبعض العوام يظنون أن املراد بقوله[ :ﭘ ﭙ ﭚ
ﭛ] يوم العيد واحلادي عرش ،فيتعجلون يف احلادي عرش ،ولكن هذا غلط مل يقل به أحد
من أهل العلم ،وإنام املراد من تعجل يف يومني من هذه األيام الثالثة أيام الترشيق ،وقوله:
(خرج قبل الغروب) أي :من منى قبل أن تغرب الشمس ،وذلك ليصدق أنه خرج يف يومني
إذ لو أخر اخلروج إىل ما بعد الغروب مل يكن تعجل يف يومني ألن اليومني قد فاتا.
والدليل :أن اهلل تعاىل قال[ :ﭚ ﭛ]( ،يف) :للظرفية ،والظرف البد أن يكون أوسع من
املظروف وعليه فال بد أن يكون اخلروج يف نفس اليومني .وقد ورد عن عمر « :أنه إذا
أدركه املساء فإنه يلزمه البقاء».
قال ابن تيمية  :)1(vفإذا غربت الشمس وهو بمنى أقام حتى يرمي مع الناس يف اليوم
الثالث.
قال األلباين  :)2(vقلت :وعليه مجاهري العلامء خالف ًا ملا ذهب إليه ابن حزم يف " املحىل "
واستدل هلم النووي بمفهوم قوله تعاىل[ :ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ] فقال( :)3واليوم
إسم للنهار دون الليل .وبام ثبت عن عمر وابن عبداهلل قاال :من أدركه املساء يف اليوم الثاين
بمنى فليقم إىل الغد حتى ينفر مع الناس ،ولفظ( :املوطأ) عن ابن عمر «ال ينفرن حتى يرمي
اجلامر من الغد» ،وأخرجه عن مالك اإلمام حممد( :)4وهبذا نأخذ وهو قول أيب حنيفة والعامة.

( )6جمموع الفتاوى جـ 91ص.36
( )9مناسك احلج والعمرة ص.36
( )3يف املجموع (.)963/6
( )1املوطأ ص.933
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قال الشنقيطي  :)1(vاألظهر عندي أنه لو ارحتل من منى فغربت عليه الشمس وهو سائر
يف منى مل خيرج منها أنه يلزمه املبيت والرمي ،واألظهر عندي أيض ًا :أنه لو غربت عليه الشمس
وهو يف شغل اإلرحتال أنه يبيت ويرمي خالف ًا ملن قال ل ُه جيوز ل ُه اخلروج ،ومها وجهان
مشهوران عند الشافعية ،واهلل أعلم.
واعلم أن العلامء اختلفوا يف املبيت يف منى ليايل أيام التشيق ،هل هو واجب أو مستحب مع
إمجاعهم عىل أنه مرشوع ،فذهب مالك وأصحابه :إىل أنه واجب.
ومذهب أيب حنيفة :إن عدم املبيت بمنى ليايل منى مكروه ،ومذهب الشافعي من طريقني:
أصحهام وأشهرمها قوالن أصحهام :أنه واجب ،والثاين :أنه سنة ،ومذهب اإلمام أمحد :أن
املبيت بمنى ليايل منى واجب.
فاعلم :أن أظهر األقوال دلي ً
ال أن املبيت بمنى أيام منى نسك من مناسك احلج يدخل يف
قول ابن عباس :من نيس من نسكه شيئ ًا أو تركه فليهرق دم ًا.
والدليل عىل ذلك ثالثة أمور:
 .1أن النبي  بات هبا الليايل املذكورة وقال« :لتأخذوا عني مناسككم».
 .2يف الصحيحني« :أن النبي  رخص للعباس أن يبيت بمكة أيام منى» ،ويف رواية
«أذن» ،وقال احلافظ  vيف الفتح :احلديث دليل عىل وجوب املبيت وأن التعبري بالرخصة
يقتيض أن مقبلها عزيمة وأن اإلذن وقع للعلة املذكورة إذا مل توجد مل حيصل اإلذن ،وبالوجوب
قال اجلمهور.
 .3أن عمر بن اخلطـاب  كان يمنع احلجـاج من املبيت خارج ويرسل رجـاالً يدخلوهنم
( )6أةواء البيان جـ 1ص.963
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يف منى وهو من اخللفاء الراشدين الذين أمرنا باإلقتداء هبم.
وقال أبو مالك كامل بن السيد( :)1النفر األول :إذا رمى احلاج اجلامر أول وثاين أيام الترشيق
فإنه جيوز له أن ينفر إ ىل مكة ويسمى هذا اليوم يوم النفر األول وبه يسقط رمي اليوم الثالث من
أيام الترشيق إتفاق ًا .وله أن ينفر النفر األول قبل غروب الشمس ثاين أيام الترشيق يف مذهب
اجلمهور وعند احلنفية له أن ينفر ما مل يطلع الفجر من ثالث أيام الترشيق.
النفر الثاين :إذا رمى احلاج اجلامر الثالث يف اليوم الثالث من أيام الترشيق وهو رابع أيام
النحر انرصف من منى إىل مكة ،وبه تنتهي مناسك منى.
عن جابر  قال« :رمى النبي  يوم النحر ضحى ورمى بعد ذلك بعد الزوال»(.)2
وعن ابن عمر ريض اهلل عنهام« :كنا نتحني فإذا زالت الشمس رمينا»(.)3
قال ابن القيم  :)4(vومل يزل يف نفيس هل كان يرمي قبل صالة الظهر أو بعدها؟ والذي
يغلب عىل الظن أنه كان يرمي قبل الصالة ثم يرجع فيصيل ألن جابر ًا وغريه قالوا :كان يرمي
إذا زالت الشمس فعقبوا زوال الشمس برميه وأيضا فإن وقت الزوال للرمي أيام منى كطلوع
الشمس لرمي يوم النحر ،والنبي  يوم النحر ملا دخل وقت الرمي مل يقدم عليه شيئ ًا من
عبادات ذلك اليوم ،وأيض ًا عند الرتمذي وابن ماجه عن ابن عباس ريض اهلل عنهام« :كان
رسول اهلل  يرمي اجلامر إذا زالت الشمس» ،زاد ابن ماجه« :قدر ما إذا فرغ من رميه صىل
الظهر» ،ولكن يف إسناد الـرتمذي حجـاج بن أرطـاة ،ويف إسنـاد ابن مـاجه عثامن أبو شيبة وال
( )6صحيح فقه السنة جـ 9ص.911
( )9رواه مسلم ( ،)3696والبخاري معلق ًا.
( )3رواه البخاري (.)6311
( )1زاد املعاد جـ 9ص.911
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وجيوز لويل الصبي العاجز عن مبارشة الرمي أن يرمي عنه مجرة العقبة وسائر
اجلامر بعد أن يرمي عن نفسه ،وهكذا البنت الصغرية العاجزة عن الرمي يرمي
عنها وليها حلديث جابر قال« :حججنا مع رسول اهلل ومعنا النساء والصبيان فلبينا
عن الصبيان ورمينا عنهم» [أخرجه ابن ماجه].
حيتج به ،لكن ليس يف الباب غري هذا.
وةعف رواية ابن ماجه األلباين يف ةعيف ابن ماجه برقم (.)113
قال ابن تيمية  :)1(vثم أقام باملسلمني أيام منى الثالثة يصيل هبم الصلوات اخلمس
مقصورة غري جمموعة.
قوله « :وجيوز لولي الصيب العاجز عن مباشرة الرمي أن يرمي عنه مجرة العقبة
وسائر اجلمار بعد أن يرمي عن نفسه.» ... ،
احلديث « :حججنا مع رسول اهلل ومعنا النساء والصبيان فلبينا عن الصبيان ورمينا عنهم»
ةعيف ،يف ةعيف ابن ماجه ( ،)119وةعيف الرتمذي برقم ( ،)613وانظر حجة النبي
( ص )13وقال( )2ما نصه :قال ابن املنذر :كل من حفظت عنه من أهل العلم يرمي عن
الصبي الذي ال يقدر عىل الرمي ،كان ابن عمر يفعل ذلك ،وبه قال عطاء والزهري ومالك
والشافعي واسحاق.
فإذا كانت املسألة مما ال خالف فيها ،ففيه مقنع ،وإال فقد عرفت حال احلديث ،وأما التلبية
عن النساء فقد قال الرتمذي عقبه :وقد أمجع أهل العلم عىل أن املرأة ال يلبي عنها غريها هي
تلبي عن نفسها ويكره هلا رفع الصوت بالتلبية.
( )6جمموع الفتاوى جـ 91ص.69
( )9يف حجة النبي  ص ،13ويف املغنى (.)911/3
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وجيوز للعاجز عن الرمي ملرض أو كرب سن أو محل أن يوكل من يرمي عنه لقول
اهلل تعاىل[ :ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ] [التغابن  ،]61 :وهؤالء ال يستطيعون مزامحة الناس
عند اجلمرات وزمن الرمي يفوت وال يرشع قضاؤه هلم فجاز هلم أن يوكلوا
بخالف غريه من املناسك فال ينبغي للمحرم أن يستنيب من يؤديه عنه ولو كان
حجه نافلة؛ ألن من أحرم باحلج أو العمرة ولو كانا نفلني لزمه إمتامهام لقول اهلل
تعاىل[ :ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ]

[البقرة ]691 :

وزمن الطواف والسعي ال يفوت

بخالف زمن الرمي.
وأما الوقوف بعرفة واملبيت بمزدلفة ومنى فال شك أن زمنها يفوت ولكن
حصول العاجز يف هذه املواةع ممكن ولو مع املشقة بخالف مبارشته للرمي؛ وألن
الرمي قد وردت اإلستنابة فيه عن السلف الصالح يف حق املعذور بخالف غريه.
والعبادات توقيفية ليس ألحد أن يرشع منها شيئ ًا إال بحجة ،وجيوز للنائب أن
يرمي عن نفسه ثم عن مستنيبه كل مجرة من اجلامر الثالث وهو يف موقف واحد،
وال جيب عليه أن يكمل رمي اجلامر الثالث عن نفسه ثم يرجع فريمي عن مستنبيه
يف أصح قويل العلامء؛ لعدم الدليل املوجب لذلك ،وملا يف ذلك من املشقة واحلرج
واهلل – سبحــانه وتـعــاىل  -يــقـول[ :ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ
.]36

ﮯ ﮰ] [احلج :

حرَ
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عرسوا» .وألن ذلك مل ينقل عن أصحاب رسول
وقال النبي َ « :ي ِّرسوا وال ُت ِّ
اهلل  حني رموا عن صبياهنم والعاجز منهم ولو فعلوا ذلك لنقل؛ ألنه مما تتوافر
اهلمم عىل نقله ،واهلل أعلم.
قوله « :وجيوز للعاجز عن الرمي ملرض أو كرب سن أو محل أن يوكل من يرمي عنه
لقول اهلل تعاىل[ :ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ] [التغابن .» ... ،]61 :
قال الشنقيطي  :)1(vإذا عجز احلاج عن الرمي فله أن يستنيب من يرمي عنه ،وبه قال
كثري من أهل العلم وهو الظاهر.
أما الرمي عن الصبيان فهو كالتلبية عنهم حلديث جابر عند ابن ماجه.
أما الرمي عن املريض ونحوه ممن كان له عذر غري الصغر فال أعلم له مستند ًا من النقل إال
أن اإلستنابة يف الرمي هي غاية ما يقدر عليه ،واهلل تعاىل يقول[ :ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ] وبعض
أهل العلم يستدل لذلك بالقياس عىل الصبيان بجامع العجز يف اجلميع ،وبعضهم يقيس الرمي
عىل أصل احلج كام قال النووي  vيف رشح املهذب.
إذا رمى النائب عن العاجز ثم زال عذر املستنيب وأ يام الرمي باقية فقد قدمنا قول مالك
يف املوطأ :أنه يقيض كل ما رواه عنه النائب مع لزوم الدم ،وقال بعض أهل العلم ال يلزمه،
ولكن تندب إعادته وهو مشهور مذهب الشافعي.
وقال مقيده :أظهر أقوال أهل العلم عندي يف هذه املسألة أنه إذا زال عذر املستنيب وأيام
الرمي باق بعضها أنه يرمي مجيع ما رمي عنه وال يشء عليه ،ألن اإلستنابة إنام وقعت لرضورة
العذر فإذا زال العذر والوقت باق بعضه فعليه أن يبارش فعل العبادة بنفسه.

( )6أةواء البيان جـ 1ص.963
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وقال( :)1أن رمي اجلامر عبادة مؤقتة باإلمجاع فإذن النبي  يف فعلها يف وقت دليل واةح
عىل أن ذلك الوقت من أجزاء وقت تلك العبادة املؤقتة ،ألنه ليس من املعقول أن تكون هذه
العبادة مؤقتة بوقت معني ينتهي باإلمجاع يف وقت معروف وياذن النبي  يف فعلها يف زمن
ليس من أجزاء وقتها املعني هلا فهذا ال يصح بحال ،وإذا تقرر أن الوقت الذي أذن رسول اهلل
 يف فعل العبادة املؤقتة فيه أنه من وقتها علم أهنا أداء ال قضاءظن واألداء يف إصطالح أهل
األصول هو إيقاع العبادة يف وقتها املعني هلا رشع ًا ملصلحة اشتمل عليها ذلك الوقت.

  

( )6أةواء البيان جـ 1ص.931
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وجيب عىل احلاج إذا كان متمتع ًا أو قارن ًا ومل يكن من حارضي املسجد احلرام،
دم وهو شاة أو ُسبع( )1بدنة أو سبع بقرة ،وجيب أن يكون ذلك من مال حالل
وكسب طيب؛ ألن اهلل – تعاىل  -طيب ال يقبل إال طيب ًا............................ ،
قوله « :وجيب على احلاج إذا كان متمتعاً أو قارناً ومل يكن من حاضري املسجد
احلرام ،دم وهو شاة أو سُبع بدنة أو سبع بقرة.» ... ،
قال اهلل تعاىل [ :ﯹ ﯺ ﯻ ﯼ ﯽ ﯾ ﯿ ﰀ ﰁﰂ ﰃ ﰄ ﰅ ﰆ ﰇ ﰈ ﰉ ﰊ ﰋ
ﰌ ﰍﰎ ﰏ ﰐ ﰑﰒ ﰓ ﰔ ﰕ ﰖ ﰗ ﰘ ﰙ ﰚ] [البقرة.]691 :
وقال تعاىل [ :ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ
ﮊ] [احلج.]43 :
هبيمة األنعام وهي :اإلبل والبقر والغنم واملعز ،قال جماهد سميت البدن لبدهنا (أي:
سمنها)(.)2
قال الشيخ العثيمني  :)3( vرشوط األضحية:
 .1أن تكون من هبيمة األنعام وهي األبل والبقر والغنم.

( )6بضم السني املهملة والباء املوحدة .اهـ املصحح.
( )2رواه البخاري معلقا فوق رقم (.)6169

( )4الرشح املمتع جـ 4ص.364
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 .2أن تكون قد بلغت السن املعتربة رشقا :اإلبل مخس سنني ،والبقر سنتان ،واملعز سنة،
والضأن ستة أشهر.
 .3السالمة من العيوب.
 .4أن تكون يف وقت الذبح ،وإما اهلدي ال يشرتط له وقت معني إال من ساق اهلدي يف
احلج فإنه ال يذبحه قبل يوم النحر ،وإما من ساق اهلدي يف العمرة فيذبحه حني وصوله.
قال الشنقيطي  :)1( vاهلدي املنصوص عليه فهو أربعة أقسام:
 .1هدي التمتع ويدخل فيه ِ
القران ألن الصحابة  جاء عنهم الترصيح بأن إسم التمتع
يف اآلية صادق ِ
بالقران كام قدمنا واضح ًا عن ابن عمر وعمران بن حصني وغريمها والصحابة
هم أعلم الناس بلغة العرب وبداللة القرآن.
 .2دم األحصار [ :ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ] [البقرة.]691 :
 .3دم جزاء الصيد [ :ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ] [املائدة.]99 :
 .4دم فدية األذى [ :ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ ﯵ] [البقرة.]691 :
وزاد بعضهم( :دم الوطء ودم النذر).

( )6أضواء البيان جـ 9ص.434
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جزِيءَ منَ الَْهدِي؟
كَمْ يَ ْ
قال الشنقيطي  :)1( vوأما ما جيزيء فيه فالتحقيق أنه ما تيرس من اهلدي وأقل ُه شاة جتزيء
ضحية ،وأعاله بدنه ،وأوسطه بقرة ،والتحقيق :أن سبع بدنه أو بقرة يكفي فلو اشرتك سبعة
من املتمتعني يف بدنة أو بقرة وذبحت أجزأت عنهم للنصوص الصحيحة الدالة عىل ذلك.
والتحقيق :أن سبع البدنة وسبع البقرة كل واحد منهام يقوم مقاة الشاة ويدخل يف عموم
[ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ] ،والروايات الصحيحة حجة عىل كل من خالف ذلك كاملك من أن
اإلشرتاك يف اهلدي اليصح من أن حديث جابر أنام كان باحلديبية حيث كانوا حمرصين.
وأظهر قويل أهل العلم عندي :أن البدنة الجتزيء عن أكثر من سبعة.
الذي يظهر يل أن هو الصواب يف هدي املتمتع الذي نص اهلل يف كتابه عىل أنه ما استيرس من
اهلدي أنه شاة أو بدنة أو بقرة وي كفي يف ذلك سبع البدنة وسبع البقرة عن املتمتع الواحد
وتكفي البدنة عن سبعة متمتعني لثبوت الروايات الصحيحة بذلك ومل يقم من كتاب اهلل وال
سنة نبيه  نص رصيح يف حمل النزاع يقاومها.
ورواية جابر :أن البدنة تكفي يف اهلدي عن سبعة أخص يف حمل النزاع من حديث رافع بن
خديج« :أنه  جعل البعري يف القسمة يعدل عرش ًا من الغنم» ألن هذا هو يف القسمة،
وحديث جابر يف خصوص اهلدي واألخص يف حمل النزاع مقدم عىل األعم والعلم عند اهلل
تعاىل.

( )6أضواء البيان جـ 9ص.493

515

َشرْحُ رِسَالَةُ  :التَّحْقِيقُ واإلِضَاحُ لِكَثِريٍ مِن مَسَائِلِ الْحَجِّ وَاْلعُ ْمرِّة وَالْزِّيَارةِ

........................................................................................ .
واحلاصل :أن أخص يشء يف حمل النزاع وأرصحه فيه وأوضحه يف حديث جابر ،إما
حديث رافع فهو يف قسمة الغنيمة ال يف اهلدي ،وأما حديث ابن عباس« :كنا مع النبي  يف
سفر فحرض األضحى فاشرتكنا يف البقرة تسعة ويف البدنة عرشة» .فطاهره أنه يف الضحايا.
وعل كل حال :فحديث جابر أصح منه فالذي يظهر أن املتمتع يكفيه سبع بدنه وأن النص
الرصيح الوارد بذلك ينبغي تقديمه عىل أنه يكفيه عرش بدنه ،والعلم عند اهلل تعاىل.
قال صديق حسن اخلان  :)1( vجتزيء البدنة والبقرة عن سبع .وال يعارض هذا احلديث
ابن عباس وال حديث رافع بن خديج ألن تعديل البدنة بسبع شياه هو يف اهلدي وتعديلها
بعرش هو يف األضحية والقسمة.
قال ابن حزم  :)2( vأن اهلدي الواجب عىل املتمتع رأس من الغنم أو من اإلبل أو من
البقر أو رشك يف بقرة أو ناقة بني عرشة فأقل لقوله تعاىل [ :ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ].
ورواية جابر وغريهم وليس فيه منع من نحرمها عن أكثر من سبعة أو عن أقل من سبعة
لرواية أيب هريرة « :أن رسول اهلل  ذبح عمن اعتمر من أزواجه بقرة بينهن» ،وكن
رضوان اهلل عليهن تسع ًا خرجت منهن عائشة ألهنا مل حتل لكنها أردفت حج ًا عىل عمرهتا فبقي
ثامن مل يسقن اهلدي فهذا أكثر من سبعة .والبقر يقع عىل العرشة وأقل وأكثر فاآلية [ ﯹ ﯺ]
و(من) للتبعيض.
ورواية رافع بن خديج فصح أن الشاة بإزاء عرش البعري مجلة وإن البقرة كالبعري يف جواز
اإلشرتاك فيها يف اهلدي الواجب وهو قول ابن عباس وسعيد بن املسيب وإسحاق وبه نقول ملا
( )6األدلة الرضية جـ 2ص.669
( )2املحىل جـ 9ص.694
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ذكرنا وباهلل التوفيق.
وقال الشوكاين  :)1( vأما كونه البدنة عن عرشة والبقرة عن سبعة فرتده األحاديث
الصحيحة ،وأن البدنة والبقرة وأن كل واحد منهام عن سبعة وإليه ذهب اجلمهور وال يعارض
هذا ما روي عن ابن عباس .هذا يف األضحية وهي باب آخر غري اهلدي وال حديث رافع بن
خديج فإن هذا يف القسمة وهي باب آخر.
رواية ابن عباس قال« :كنا مع رسول اهلل  يف سفر فحرض األضحى فاشرتكنا يف اجلزور
عن عرشة والبقرة عن سبعة»(.)2
عن جابر « :قال نحرنا يف احلديبية مع النبي  البدنة عن سبعة والبقرة عن سبعة»(.)3
عن أيب هريرة « :ذبح رسول اهلل  عمن اعتمر من نسائه يف حجة الوداع بقرة
بينهن»(.)4
عن عائشة ريض اهلل عنها« :أن رسول اهلل  نحر عن آله حممد  يف حجة الوداع بقرة
واحدة»(.)5
حديث رافع بن خديج« :أنه  قسم فعدل عرشة من الغنم ببعري»(.)6
قال ابن القيم  :)7( vوهذه األحاديث خترج عىل أحد وجوه ثالثة:
( )6السيل اجلرار جـ 2ص.693
( )2صحيح ابن ماجة (.)2941
( )4رواه مسلم ( ،)4612صحيح ابن ماجة ( ،)2941اإلرواء (.)6416
( )3صحيح ابن ماجة (.)2941
( )9صحيح ابن ماجة (.)2934
( )1رواه البخاري ( ،)2366ومسلم (.)6916
( )1زاد امليعاد جـ 2ص.231
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 .1أما أن يقال :أحاديث السبعة أكثر وأصح.
 .2وأما أن يقال :عدل البعري بعرشة من الغنم ،تقويم يف الغنائم ألجل تعديل القسمة ،أما
كونه عن سبعة يف اهلدايا ،فهو تقدير رشعي.
 .3وأما أن يقال :أن ذلك خيتلف باختالف األزمنة واألمكنة واإلبل ففي بعضها كان البعري
يعدل عرش شياه فجعله عن عرشة ويف بعضها يعدل سبعة فجعله عن سبعة .واهلل أعلم.

هَلْ علَى الْقَارِنِ دَمٌّ؟
قال ابن حزم  :)1( vوأما قولنا وال هدي عىل القارن ،فإن مالك ًا والشافعي قاال :عىل
القارن هدى وحكمه كحكم املتمتع سواء يف تعويض الصوم منه إن مل جيد هدي ًا ،ال شبه بني
القارن واملتمتع ألن املتمتع جيعل بني عمرته وحجه أحالالً وال جيعل القارن بني عمرته وحجه
أحالالً ،فإن القارن اليطوف إال طواف ًا واحد ًا وال يسعى إال سعي ًا واحد ًا واملتمتع يطوف
طوافني ويسعى سعيني فإن القارن البد له من عمل احلج مع عمرته واملتمتع إن مل يرد أن حيج
مل يلزمه أن حيج والقياس اليكون إال عىل علة جامعة بني احلكمني وال علة جتمع بني القارن
واملتمتع.
قال ابن القيم  :)2( vهذا مسلك فاسد تفرد به ابن حزم عن الناس ،والذي عليه الصحابة
والتابعون ومن بعدهم أن القارن يلزمه اهلدي كام يلزمه املتمتع بل هو متمتع حقيقة يف لسان
الصحـ ابة ،هذه الطريقة الالئقة بظاهريته و ظاهريته أمثاله ممن الفقه له يف علل األحاديث كفقه
( )6املحىل جـ 9ص.614
( )2زاد امليعاد جـ 2ص.233

الْفَصْلُ الْثَّاِنيَ عَ َشرَ  :يف وُجُوبِ الْدَّمِّ علَى الْمُتَمَتِّعِ وَالْقَارِنِ

521

.........................................................................................
األئمة النقاد أطباء علله وأهل العناية هبا وهؤالء ال يلتفتون إىل قول من خالفهم ممن ليس له
ذوقهم ومعرفتهم بل يقطعون بخطئه بمنزلة الصيارف النقاد الذين يميزون بني اجليد والرديء
وال يلتفتون إىل اخلطأ من مل يعرف ذلك.
قال العثيمني  :)1( vأن القارن ال دم عليه ظاهر قول املؤلف وهو ما ذهب إليه داود
الظاهري قال :أن اهلل قال[ :ﯹ ﯺ ﯻ] فال بد من متتع ،فأصل بني العمرة واحلج ألن
(إىل) للغاية والغاية البد هلا من إبتداء وانتهاء.
وأما القارن فليس بني عمرته وحجه متتع ،وهذا الذي ذهب إليه الظاهري هو ظاهر القرآن
[ﯹ ﯺ ﯻ ﯼ ﯽ] ،ولو قال :فمن متتع بالعمرة مع احلج لقلنا إن القارن يدخل يف ذلك
ألن القارن يف احلقيقة متتع بالعمرة يف ترك السفر هلا سفر ًا مستق ً
ال ،لكن ملا قال إىل احلج علمنا
أن هناك إنفصاالً بني العمرة واحلج.
وهلذا سأل ابن مشيش اإلمام أمحد  vقال :أجيب عىل القارن اهلدي؟ قال :كيف جيب
وجوب ًا وقد قاسوه عىل املتمتع؟ كأن ُه ُ vيشري إىل أن وجوب الدم عىل القارن إنام هو بالقياس
فإذا كان بالقياس فلننظر هل هذا القياس تام أو ليس بتام؟
ألن القياس التام البد أن يشرتك فيه األصل والفرع يف العلة املوجبة ،والعلة املوجبة للدم
يرس هلذا الناسك متتع ًا تام ًا بني
يف التمتع الذي يكون فيه إنفصال بني العمرة واحلج هي أن اهلل ر َ
العمرة واحلج والقارن ليس كذلك ألنه سيبقى حمرم ًا من حني أن حيرم إىل يوم العيد وإذا كان
كذلك فإنه اليصح القياس.
فظاهر القرآن مع الظاهري :أن دم جيب عىل املتمتع دون املفرد والقارن.
( )6الرشح املمتع جـ 4ص.244
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لكن مع هذا نقول :األحوط لإلنسان واألكمل لنسكه أن هيدي ،ألن من هدي الرسول
 اإلهداء التطوعي فكيف بإهداء اختلف العلامء يف وجوبه وأكثر العلامء عىل الوجوب وهو
ال شك أوىل وأبرأ للذمة وأحوط ،فإن كان قد وجبت فقد أبرأت ذمتك ،وأن مل يكن واجب ًا فقد
تقربت إىل اهلل به.
قال الشنقيطي  :)1( vواعلم أن من يعتد به من أهل العلم أمجعوا عىل أن القارن يلزمه ما
يلزم املتمتع من اهلدي والصوم عند العجز عن اهلدي وقد قدمنا الروايات الصحيحة الثابتة
عن بعض أجالء الصحابة بأن ِ
القران داخل يف إسم التمتع ،وعىل هذا فهو داخل يف عموم
اآلية وكال النسكني فيه متتع لغة ،وكل من القارن واملتمتع انتفع بإسقاط أحد السفرين وانتفع
القارن عند اجلمهور باندراج أعامل العمرة يف احلج.
وقال مجاعة من أهل العلم أن ِ
القران مل يدخل يف عموم اآلية بحسب مدلول لفظها وهو
األظهر ألن الغاية يف قوله تعاىل[ :ﯹ ﯺ ﯻ ﯼ ﯽ] تدل عىل ذلك ،والذين قالوا هذا
قالوا :هو ملحق به يف حكمه ،ألنه يف معن اه وعىل أن القارن يلزمه ما يلزم املتمتع عامة العلامء
منهم األئمة األربعة إال من شذ شذوذ ًا ال عربة به .
وسؤال ابن مشيش لإلمام أمحد ال خيفى أن مذهب أمحد خمالف ملا زعموه رواية ،وأن
القارن كاملتمتع يف احلكم.
قال ابن قدامة  vيف املغنى :وال نعلم يف وجوب الدم عىل القارن خالف ًا إال ما حكي عن
داود أنه ال دم عليه ،وروي ذلك عن طاوس.
وحكى ابن املنذر :أن ابن داود ملا دخل مكة سئل عن القارن هل جيب عليه دم؟
( )6أضواء البيان جـ 9ص.494
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فجر برجله ،وهذا يدل عىل شهرة األمر بينهم .وذكر النووي أن العبدري حكى
فقال :ال ،ر
هذا القول عن احلسن بن عيل بن رسيج والتحقيق خالفه وأنه يلزمه ما يلزم املتمتع ،ومن
النصوص الدالة عىل ذلك حديث عائشة املتفق عليه ،قال املجد يف املنتقى :عائشة كانت قارنة،
ونحر الرسول  عن أزواجه بقرة ،وهو يدل عىل أن القارن عليه دم ،وأكثر أهل العلم عىل
أن القارن إن كان أهله حارضي املسجد احلرام أنه ال دم عليه ،ألنه متمتع أو يف حكم املتمتع
[ﰓ ﰔ ﰕ ﰖ ﰗ ﰘ ﰙ ﰚ] ،قال ابن قدامة  vيف املغني :وهو قول مجهور
العلامء.
قال مقيده :حاصل هذا الكالم أن القارن كاملتمتع يف أن كال منهام إن كان من حارضي
املسجد احلرام ال دم عليه ،قال النووي  vيف رشح املهذب :قال أصحابنا :ال جيب عىل
حارضي املسجد احلرام دم ِ
القران كام ال جيب عىل املتمتع ،هذا هو املذهب وبه قطع اجلمهور،
ومذهب مالك وأصحابه كمذهب الشافعي وأمحد يف أن القارن إن كان من حارضي املسجد
احلرام ال دم عليه.
وقال  vيف " رشوط وجوب دم املتمتع " ( :)1التمتع بالعمرة فمعلوم أن كل من اعتمر
يف أشهر احلج ثم حل من عمرته ثم حج من عامة ومل يكن أهله حارضي السجد احلرام أنه
متمتع.
وقد بيننا أن الصحابة بينوا أنه يشمل ِ
القران من حيث أن ك ً
ال منهام عمرة يف أشهر احلج مع
احلج وإن كان بني حقيقتيها اختالف كام هو واضح.

( )6يف ص.431
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واعلم أن العلامء اشرتطوا الوجوب هدي التمتع رشوط ًا منها ما هو جممع عليه ،ومنها ما
هو خمتلف فيه:
األول :أن يعتمر يف أشهر احلج ،فإن اعتمر يف غري أشهر احلج مل يلزمه دم ألنه مل جيمع بني
النسكني.
الثاين :أنه حيج يف تلك السنة التي اعتمر يف أشهر احلج منها.
الثالث :أن ال يعود إىل بلدة أو ما يامثله يف املسافة.
واحلاصل :أن األئمة األربعة متفقون عىل أن السفر بعد العمرة واإلحرام باحلج من منتهى
ذلك السفر مسقط لدم التمتع أال أهنم خمتلفون يف قدر املسافة فمنهم من يقول :البد أن يرجع
بعد العمرة يف أشهر احلج إىل املحل الذي جاء منه ثم ينيشء سفر ًا للحج وحيرم من امليقات،
وبعضهم يقول  :يكفيه أن يرجع إىل بلده أو يسافر مسافة مساوية ملسافة بلده ،وبعضهم يكفي
عنده سفر مسافة القرص ،وبعضهم يقول :يكفيه أن يرجع إلحرام احلج إىل ميقاته.
ودليلهم ما فهموه من قوله تعاىل[ :ﰓ ﰔ ﰕ ﰖ ﰗ ﰘ ﰙ ﰚ] ،قالوا :ال
فرق بني حارضي املسجد احلرام وبني غريهم إال أن غريهم ترفهوا بإسقاط أحد السفرين
الذي هو السفر للحج بعد السفر للعمرة ،وإن سافر للحج بعد العمرة زال السبب فسقط الدم
بزواله وعضدوا ذلك بآثار رووها عن عمر وابنه ريض اهلل عنهام.
وقد قدمنا قويل العلامء يف اليشء الذي ترجع إليه اإلشارة يف اآلية وناقشنا أدلتهام.
وبينا أنه عىل القول الذي يراه البخاري  vومن وافقه :أن اإلشارة راجعة إىل نفس التمتع
وأن أهل املكة ال متعة هلم أص ً
ال ،فال دليل يف اآلية عىل أقوال األئمة التي ذكرنا ،وعىل القول
اآلخر أن اإلشارة راجعة إىل حكم الـتمتع وهو لزوم ما استيرس من اهلدي ،والصوم عند العجر
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عنه ال نفس التمتع فاستدالل األئمة هبا عىل األقوال املذكورة له وجه من النظر كام ترى.
واحلاصل :أن اإلستدالهلم هبا أنام يصح عىل أحد التفسريين يف مرجع اإلشارة يف اآلية.
واألحوط عندي :أراقة دم التمتع ولو سافر لعدم رصاحة داللة اآلية يف إسقاطه،
ولإلحتامل اآلخر الذي متسك به البخاري واحلنفية وممن قال بذلك احلسن واختاره ابن املنذر
لعموم اآلية قال ُه يف املغني ،والعم عند اهلل تعاىل.
الرابع :أن يكون من غري حارضي املسجد احلرام.
وأظهر األقوال أهل العلم عندي يف املراد بحارضي املسجد احلرام :أهنم أهل احلرم ومن
بينه وبينه مسافة ال تقرص فيها الصالة ،ومن عىل مسافة دون مسافة القرص فهو كاحلارض.
اخلامس :ما قال به بعض أهل العلم من أنه يشرتط نية التمتع باحلج إىل العمرة عند اإلحرام
بالعمرة ،قال ألنه مجع بني عبادتني يف وقت إحدامها فمحل النية وقت اإلحرام بالعمرة ،وقال
بعضهم :ل ُه نية التمتع ما مل يفرغ من أعامل العمرة ،وقال بعضهم :ينوي عند إبتداء األوىل
منهام.
السادس :هو ما اشرتطه بعض أهل العلم من كونه احلج والعمرة املذكورين عن شخص
واحد تأت يعتمر بنفسه وحيج بنفسه وكل ذلك عن نفسه ال عن غريه.
السابع :أن حيل من العمرة قبل إحرامه باحلج فإن أحرم قبل حله منها صار قارن ًا.
الثامن :هو ما اشرتطه بعض أهل العلم من كونه ال يعد متمتع ًا حتى حيرم بالعمرة من
امليقات ألنه كأنه من حارضي املسجد احلرام وال خيفى سقوط هذا الرشط.
وأردنا أن نذكر هنا حكم القارن إذا أتى بأفعال العمرة ثم رجع إىل بلده ثم حج من عامه أو
سافر مسافة قرص ثم أحرم باحلج من امليقات هل يسقط عنه الدم بذلك كالتمتع أوالً.
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وأقرب األقوال عندي للصواب :أن دم ِ
القران ال يسقطه السفر ،وقد بينا أن األحوط عندنا
أن دم التمتع ال يسقطه السفر لترصيح ِ
القران بوجوب اهلدي عىل املتمتع وعدم رصاحة اآلية
يف سقوطه بالسفر ،وقد ذكرنا أن لزوم الدم للقارن الذي هو من حارضي املسجد احلرام له
وجه من النظر ،ألنه اكتفى عن النسكني بعمل أحدمها عىل قول اجلمهور.
وقال العثيمني  )1( vاختلف العلامء عىل ثالثة أقوال:
األول :أن السفر إىل بلد احلاج أو إىل غريه ال يسقطه اهلدي سوا ًء طال أو قرص.
الثاين :أن السفر مسافة قرص يسقط اهلدي سواء إىل بلده أو ٍ
بلد آخر.
ً
الثالث :التفصيل أن سافر إىل أهله ثم عاد فأحرم باحلج فإنه يسقط عنه اهلدي ،وإن سافر
إىل غري أهله ال يسقط .وهذا القول هو الراجح ألنه أنشأ سفر ًا جديد ًا غري سفر العمرة ،فإن
السفر مفارقة الوطن فيكون مفرد ًا ال متمتع ًا ،وهو مروي عن عمر وابنه.
()2
عىل  ،والقارن
وقال األلباين  : vقلت :قد علم أن النبي  كان قارن ًا ،وكذلك ٌّ

جيب عليه اهلدي فعليه ،فهديه  ليس كله هدي تطوع بل فيه ما هو واجب.

ا ِإل ْشعَارُ وَالْتَّقْليدُ
عن ابن عباس ريض اهلل عنهام« :أن رسول اهلل  صىل الظهر بذي احلليفة ،ثم دعا ببدنة
فاشعرها من صفحة سنامها األيمن ثم سألت الدم عنها وقلدها بنعلني ثم ركب راحلته فلام
استوت عىل البيداء أهل باحلج»(.)3
( )6الرشح املمتع جـ 4ص.246
( )4رواه مسلم ( ،)6234وأبو داود (.)6192

( )2حجة النبـي  ص.63
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فتلت قالئد ُب ِ
دن رسول اهلل  ثم أشعرها وق َّلدها ثم بعث هبا
وعن عائشة  dقالتُ « :
إىل البيت فام َح ُر َم عليه يشء كان ل ُه ح ً
ال»(.)1
وعنها « :dأهدى رسول اهلل  مر ًة إىل البيت غن ًام فقلدها»(.)2
قال الشوكاين  :)3( vاألشعار هو أن يكشط جلد البدنة حتى يسيل دم ثم يسلته فيكون ذلك
عالمة عىل كوهنا هدي ًا ويكون ذلك يف صفحة سنامها األيمن ،وقد ذهب إىل مرشوعيته
اجلمهور من السلف واخللف.
قال ابن القيم  :)4( vحكمة األشعار تعظيم شعائر اهلل وإظهارها وعلم الناس بأن هذه
قرابني اهلل  تساق إىل بيته تذبح ل ُه و ُيتقرب هبا إليه عند بيته كام ُيتقرب إليه بالصالة إىل بيته
عكس ما عليه أعداؤه املرشكون الذين يذبحون ألرباهبم ويصلون هلا ،فرشع ألوليائه وأهل
توحيده أن يكون نسكه م وصالهتم هلل وحده وأن يظهروالشعائر توحيده غاية إلظهار ليعلو
دينه عىل كل دين فهذه هي األصول الصحيحة التي جاءت السنة باألشعار عىل وفقها وهلل
احلمد.

( )6رواه البخاري ( ،)6191ومسلم (.)4666
( )2رواه مسلم (.)4694
( )4نيل األوطار جـ 4ص.396
( )3إعالم املوقعني.
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وينبغي للمسلم التعفف عن سؤال الناس هدي ًا أو غريه سواء كانوا ملوك ًا أو
غريهم إذا يرس اهلل له من ماله ما هيديه عن نفسه ويغنيه عام يف أيدي الناس؛ ملا جاء
يف األحاديث الكثرية عن النبـي  يف ذم السؤال وعيبه .ومدح من تركه ،فإن
عجز املتمتع والقارن عن اهلدي؛ وجب عليه أن يصوم ثالثة أيام يف احلج وسبعة
إذا رجع إىل أهله ،وهو خمري يف صيام الثالثة إن شاء صامها قبل يوم النحر وإن شاء
صامها يف أيام الترشيق الثالثة .قال تعاىل [ :ﯹ ﯺ ﯻ ﯼ ﯽ ﯾ ﯿ ﰀ
ﰁﰂ ﰃ ﰄ ﰅ ﰆ ﰇ ﰈ ﰉ ﰊ ﰋ ﰌ ﰍﰎ ﰏ ﰐ ﰑﰒ ﰓ ﰔ ﰕ ﰖ
ﰗ ﰘ ﰙ ﰚ] [البقرة.]691 :
ويف صحيح البخاري عن عائشة وابن عمر قاال« :مل ُيرخص يف أيام الترشيق أن
يصمن إال ملن مل جيد اهلدي» وهذا يف حكم املرفوع إىل النبـي  .واألفضل أن
يقدم صوم األيام الثالثة عىل يوم عرفة؛ ليكون يف يوم عرفة مفطر ًا؛ ألن النبي 
وقف يوم عرفة مفطر ًا وهنى عن صوم يوم عرفة بعرفة ،وألن الفطر يف هذا اليوم
أنشط له عىل الذكر والدعاء وجيوز صوم الثالثة األيام املذكورة متتابعة ومتفرقة؛
وكذا صوم السبعة ال جيب عليه التتابع فيها بل جيوز صومها جمتمعة ومتفرقة ألن
اهلل  -سبحانه  -مل يشرتط التتابع فيها وكذا رسوله  -عليه الصالة والسالم ،-
واألفضل تأخري صوم السبعة إىل أن يرجع إىل أهله ،لقوله تعاىل[ :ﰋ ﰌ
ﰍ].
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والصوم للعاجز عن اهلدي أفضل من سؤال امللوك وغريهم هدي ًا يذبحه عن
نفسه ،ومن أعطى هدياً أو غريه من غري مسألة وال إرشاف نفس؛ فال بأس به ولو
حاج ًا عن غريه؛ أي :إذا مل يشرتط عليه أهل النيابة رشاء اهلدي من املال
كان
ّ
املدفوع له ،وأما ما يفعله بعض الناس من سؤال احلكومة أو غريها شيئ ًا من اهلدي
باسم أشخاص يذكرهم وهو كاذب فهذا ال شك يف حتريمه؛ ألنه من التآكل
بالكذب ،عافانا اهلل واملسلمني من ذلك.
قوله « :وينبغي للمسلم التعفف عن سؤال الناس هدياً أو غريه سواء كانوا ملوكاً أو
غريهم إذا يسر اهلل له من ماله ما يهديه عن نفسه ويغنيه عما يف أيدي الناس؛ .» ...
رواية ابن عمر ريض اهلل عنهام قال« :قال النبـي  فمن مل جيد هدي ًا فليصم ثالثة أيام يف
احلج وسبعة إذا رجع إىل أهله»(.)1
حديث ابن عمر وعائشة ريض اهلل عنهام« :مل يرخص يف أيام الترشيق أن ُيصمن إال ملن مل
جيد اهلدي»(.)2
قال احلافظ  :)3( vقوله( :فمن مل جيد هدي ًا )...أي مل جيد اهلدي بذلك املكان ،ويتحقق
ذلك بأن يعدم اهلدي أو يعدم ثمنه حينئذ أو جيد ثمنه ،لكن حيتاج إليه ألهم من ذلك أو جيده،
لكن يمتنع صاحبه من ب يعه أو يمتنع من بيعه إال بغالئه فينقل إىل الصوم كام هو نص القرآن
واملراد بقوله (يف احلج) أي بعد اإلحرام ،وقال النووي :هذا هو األفضل فإن صامها قبل
اإلهالل باحلج أجزأ ُه عىل الصحيح ،وأما قبل التحلل من العمرة فال عىل الصحيح قال ُه املالك
( )6رواه البخاري ( ،)6196ومسلم (.)6221
( )2رواه البخاري (.)6991
( )4فتح الباري جـ 4ص.169
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وجوزه الثوري وأصحاب الرأي.
قال الشنقيطي  :)1( vفهل جيوز له أن يصوم أيام الترشيق الثالثة؟ اختلف العلامء يف ذلك
عىل قولني:
األول :أنه ال جيوز صوم أيام الترشيق للمتمتع.
الثاين :جيوز له صومها وفيها قول ثالث :أهنا جيوز صومها مطلق ًا وال خيفى بعد هذا القول
وسقوطه.
قال مقيده :مسألة صوم أيام الترشيق للمتمتع يظهر يل فيها أهنا بالنسبة إىل النصوص
الرصحية يرتجح فيها عدم جواز صومها وبالنظر إىل صناعة علم احلديث يرتجح فيها جواز
صومها  ،وإيضاح هذا أن عدم صومها حديث نبيشة اهلذيل وكعب بن مالك يف (صحيح
مسلم) وكال احلديثني رصيح يف كوهنا أيام أكل ورشب وهو نص صحيح رصيح يف عدم
صومها فظاهره اإلطالق يف املتمتع الذي مل جيد هدي ًا ويف غريه.
ومل يثبت نص رصيح من لفظ النبي  وال من القرآن يدل عىل جواز صومها للمتمتع
الذي مل جيد هدي ًا.
وأما بالنظر إىل صناعة علم احلديث فالذي يرتجح هو جواز صوم أيام الترشيق للمتمتع
الذي مل جيد هدي ًا ألن املشهور الذي عليه مجهور املحدثني أن قول الصحايب أمرنا بكذا أو هنينا
عن كذا أو رخص لنا يف كذا أو حل لنا كذا له كله حكم الرفع فهو موقوف لفظ ًا مرفوع حك ًام.
وقد يرتجح عند الناظر عدم صومها للمتمتع من وجهني:
األول :أن عدم صومهــا مرفـــوع رفعـ ًا رصحيـ ًا ،وصومهـا موقــوف لفظـ ًا مرفوع حك ًام عىل
( )6أضواء جـ 9ص.419
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املشهور واملرفوع رصحي ًا أوىل بالتقديم من املرفوع حك ًام.
الثاين :أن اجلواز والنهي إذا تعارضا قدم النهي ألن ترك املباح أهون من إرتكاب منهي عنه،
وقد حيتج املخالف بأن دليل اجلواز خاص باملتمتع ودليل النهي عام واخلاص يقيض عىل العام
والعلم عند اهلل.
فإن أخر صوم األيام الثالثة عن يوم عرفة فقد فات وقتها عىل القول بأن أيام الترشيق ال
يصومها املتمتع ،وعىل القول بأنه يصومها إنام خيرج وقتها بانتهاء أيام الترشيق وهل عليه
قضاؤها بعد ذلك؟ ال أعلم يف ذلك نص ًا من كتاب اهلل وال من سنة رسوله .
واعلم أن أبا حنيفة وأمحد يقوالن :أن صوم الثالثة للعاجز عن اهلدي جيوز قبل التلبس
بإحرام احلج.
وعند مالك والشافعي :ال جيوز صومها إال بعد التلبس بإحرام احلج ،وهذا أقرب لظاهر
القرآن.
واعلم أن العاجز عن اهلدي ففي حجه ينتقل إىل الصوم ولو غني ًا يف بلده هذا هو الظاهر.
أما لزوم صوم السبعة بعد الرجوع إىل أهله فالذي يظهر يل لزومه ملن مل جيد اهلدي مطلق ًا
وأنه ال يسقط بحال ألن وجوبه ثابت بالقرآن فال يمكن إسقاطه إال بدليل واضح ،جيب
الرجوع إليه ،فجعل الدم بدالً منه إن فات صوم الثالثة يف وقتها ليس عليه دليل يوجب برتك
العمل برصيح القرآن يف قوله[ :ﰋ ﰌ ﰍ].
واختلف أهل العلم :إن وجب عليه الصوم فال يرشع فيه حتى قدر عىل اهلدي هل ينتقل
إىل اهلدي ألن الصوم أنام لزم للعجز عن اهلدي وقد زال بوجوبه وهذا أن وقع قبل يوم النحر
ال ينبغي أن خيتلف فيه ،أما إن وجد اهلدي بعد فـوات وقت األيام الثالثة فهو حمل الـقولني وال
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نص فيه إذا وجد بعد أن صام يوم ًا أو يومني .فاألظهر عندي فيه :أنه ال يلزمه الرجوع إىل احلج
ألنه دخل يف الصوم بوجه جائز وأنه ينبغي له أن ينتقل إىل اهلدي.
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يف وُجُوبِ األَ ْم ُر بِالْمَعْرُوفِ على الْحَجَّا ِج َوغَ ْيرِهِم
ومن أعظم ما جيب عىل احلجاج وغريهم :األمر باملعروف والنهي عن املنكر،
واملحافظة عىل الصلوات اخلمس يف اجلامعة كام أمر اهلل بذلك يف كتابه ،وعىل لسان
رسوله .
وأما ما يفعله الكثري من الناس من سكان مكة وغريها من الصالة يف البيوت
وتعطيل املساجد فهو خطأ خمالف للرشع فيجب النهي عنه ،وأمر الناس باملحافظة
عىل الصالة يف املساجد ملا ثبت عنه  أنه قال البن أم مكتوم ملا استأذنه أن يصيل
يف بيته لكونه أعمى بعيد الدار عن املسجد« :هل تسمع النداء بالصالة؟» قال:
نعم ،قال« :فأجب» .ويف رواية« :ال أجد لك رخصة» ..............................
قوله « :ومن أعظم ما جيب على احلجاج وغريهم :األمر باملعروف والنهي عن املنكر،
واحملافظة على الصلوات اخلمس يف اجلماعة كما أمر اهلل بذلك يف كتابه ،وعلى لسان
رسوله .» ... 
حديث ابن مكتوم :رواه مسلم ،وأبو داود ،وأمحد ،والنسائي(.)1

( )1رواه مسلم ( ،)356ويف صحيح ابن ماجه ( ،)366وأبو داود ( ،)555وأمحد ( ،)656/6والنسائي (.)101/5
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وقال « :لقد مهمت أن آمر بالصالة فتقام ،ثم آمر رج ً
ال فيؤم الناس ،ثم أنطلق
إىل رجال ال يشهدون الصالة فأحرق عليهم بيوهتم بالنار».
ويف سنن ابن ماجه وغريه بإسناد حسن عن ابن عباس أن النبـي  قال« :من
سمع النداء فلم يأت فال صالة له إال من عذر» .ويف صحيح مسلم عن ابن مسعود
قال« :من يرسه أن يلقي اهلل غد ًا مسل ًام؛ فليحافظ عىل هؤالء الصلوات حيث
ينادي هبن؛ فإن اهلل رشع لنبيكم سنن اهلدى وإهنن من سنن اهلدى ،ولو أنكم
صليتم يف بيوتكم كام يصيل هذا املتخلف يف بيته؛ لرتكتم سنة نبيكم ،ولو تركتم
سنة نبيكم؛ لضللتم ،وما من رجل يتطهر فيحسن الطهور ثم يعمد إىل مسجد من
هذه املساجد؛ إال كتب اهلل له بكل خطوة خيطوها حسنة ويرفعه اهلل هبا درجة وحيط
عنه هبا سيئة .ولقد رأيتنا وما يتخلف عنها إال منافق معلوم النفاق ولقد كان
الرجل يؤتى به هيادي ب ن الرجل ن حتى يقام يف الصف».
ال فيؤم الناس ،ثم
قوله « :وقال « :لقد هممت أن آمر بالصالة فتقام ،ثم آمر رج ً
أنطلق إىل رجال ال يشهدون الصالة فأحرق عليهم بيوتهم بالنار».» ... .
حديث« :لقد مهمت  »..رواه البخاري ،ومسلم( ،)1وحديث ابن عباس« :فال صالة له إال
من عذر» صحيح ابن ماجه ( ،)365واإلرواء ( ،)663/5وحديث ابن مسعود :رواه مسلم،
وأبو داود ،والنسائي ،و ابن خزيمة(.)2

( )1رواه البخاري ( ،)366ومسلم ( ،)1641ويف صحيح ابن ماجه (.)366
( )5رواه مسلم ( ،)1643وأبو داود ( ،)550والنسائي ( ،)104/5و ابن خزيمة ( ،)1646صحيح ابن ماجه (.)361
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قال الشنقيطي يف تفسري آية ( )105املائدة( :)1مسائل تتعلق باألمر باملعروف والنهي عن
املنكر:
املسألة األوىل :اعلم أن ك ً
ال من األمر واملأمور جيب عليه إتباع احلق املأمور به.
املسألة الثانية :يشرتط يف اآلمر باملعروف أن يكون له علم يعلم به أن ما يأمر به معروف
وأن ما ينهى عنه منكر ألنه إذا كان جاه ً
ال بذلك فقد يأمر بام ليس بمعروف وينهى عام ليس
بمنكر وال سيام يف هذا الزمن الذي عم فيه اجلهل وصار فيه احلق منكر ًا واملنكر معروف ًا.
املسألة الثالثة :يشرتط يف جواز األمر باملعروف أال يؤدي إىل مفسدة أعظم من ذلك املنكر
إلمجاع املسلم ن عىل إرتكاب أخف الرضرين – ويشرتط يف وجوبه مظنة النفع به فإن جزم
بعدم الفائدة فيه مل جيب عليه – .
األمر باملعروف له ثالث حكم:
األوىل :إقامة حجة اهلل عىل خلقه [ :ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ
ﮆ ﮇ ﮈ] [النساء .]135 :
الثانية :خروج األمر من عهده التكليف باألمر باملعروف.
الثالثة :رجاء النفع املأمور[ :ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ] [الذاريات.]55 :
قال الشيخ العثيم ن  vيف باب (األمر باملعروف والنهي عن املنكر)( :)2األمر باملعروف
والنهي عن املنكر فرض كفاية.
األمر باملعروف والنهي عن املنكر حيتاج إىل أمور:
( )1أضواء البيان جـ 5ص.161
( )5رشح رياض الصاحل ن جـ 1ص.504
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........................................................................................ .
األول :أن يكون اإلنسان عامل ًا باملعروف واملنكر.
الثاين :أن تعلم بأن هذا الرجل تارك للمعروف أو فاعل للمنكر وال تأخذ الناس بالتهمة أو
بالظن.
ثم إن الذي ينبغي لآلمر باملعروف والناهي عن املنكر أن يكون رفيق ًا بأمره رفيق ًا يف هنيه.
الثالث :أال يزول املنكر إىل ما هو أعظم منه.
الرابع :اختلف العلامء يف إشرتاط أن يكون اآلمر والناهي فاع ً
ال ملا أمر به تارك ًا ملا هنى عنه
والصحيح أنه ال يشرتط .وينبغي لآلمر باملعروف والناهي عن املنكر أن يقصد بذلك إصالح
اخللق وإقامة رشع اهلل أال يقصد اإلنتقام من العايص أو اإلنتصار لنفسه.
منازعة والة األمور بالرشوط:
 .1أن تروا فال بد من علم جمرد الظن ال جيوز اخلروج عىل األئمة.
 .2أن نعلم كفر ًا ال فسق ًا .فسق والة األمور ال جيوز اخلروج عليهم.
 .3الكفر البواح معناه الكفر الرصيح.
 .4عندكم من اهلل برهان يعني دليل قاطع عىل أن هذا كفر.
إذ رأينا هذا مث ً
ال فال جتوز املنازعة حتى تكون لدينا قدرة عىل إزاحته فإذا مل يكن لدينا
القدرة فال جتوز املنازعة ،ربام يقىض عىل بقية الصاحلة وتتم سيطرته ،وهذا إلقاء النفس إىل
التهلكة ،فوالة األمور عليهم حقوق عظيمة كام أن عىل املويل عليهم حقوق ًا عظي ًام جيب عليهم
أن يقوموا هبا لوالة األمر.
ويذكر أن أحد ملوك بني أمية سمع أن أناس ًا يتكلمون فيه ويف خالفته فجمع أرشاف الناس
ووجهـائهم وقـال هلم« :أنكم تريدون منا أن نـكون مثل أيب بكر وعمر؟ قـالوا :نعم أنت خليفة
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.........................................................................................
وهم خلفاء ،قال :كونوا أنتم مثل رجال أيب بكر وعمر لكن نحن مثل أيب بكر وعمر» .وهذا
جواب عظيم ،فالناس إذا تغريوا البد أن يغري اهلل وال هتم كام تكونون يويل عليكم.
وذكروا أن رج ً
ال من اخلوارج جاء إىل عيل فقال له :يا عيل ما بال الناس قد تغريوا عليك ومل
يتغريوا عىل أيب بكر وعمر؟ قال« :ألن رجال أيب بكر وعمر أنا وأمثايل ،ورجايل أنت
وأمثالك».
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وجيب عىل احلجاج وغريهم اجتناب حمارم اهلل  -تعاىل  .-واحلذر من ارتكاهبم
كالزنا ،واللواط ،والرسقة ،وأكل الربا ،وأكل مال اليتيم ،والغش يف املعامالت،
واخليانة يف األمانات ،ورشب املسكرات والدخان ،وإسبال الثياب ،والكرب،
واحلسد ،والرياء ،والغيبة ،والنميمة ،والسخرية باملسلم ن ،واستعامل آالت
املالهي ،كاالسطوانات ،والعود ،والرباب ،واملزامري ،وأشباهها ،واستامع األغاين
وآالت الطرب؛ من الراديو وغريه ،واللعب بالنرد ،والشطرنج ،واملعاملة باملسري
وهو القامر وتصوير ذات األرواح من اآلدمي ن وغريهم؛ والرضا بذلك ،فإن هذه
كلها من املنكرات التي حرمها اهلل عىل عباده يف كل زمان ومكان ،فيجب أن
حيذرها احلجاج وسكان بيت اهلل احلرام أكثر من غريهم ألن املعايص يف هذا البلد
األم ن إثمها أشد وعقوبتها أعظم .وقد قال اهلل تعاىل[ :ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ
ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴﭵ] [احلج ]55 :فإذا كان اهلل قد توعد من أراد أن يلحد يف
احلرم بظلم فكيف تكون عقوبة من فعل؟ ! ال شك أهنا أعظم وأشد فيجب احلذر
من ذلك ،ومن سائر املعايص.
وال حيصل للحجاج بر احلج وغفران الذنوب إال باحلذر من هذه املعايص
وغريها مما حرم اهلل عليهم كام يف احلديث عن النبي  أنه قال« :من حج فلم
يرفث ومل يفسق رجع كيوم ولدته أمه».
قوله « :وجيب على احلجاج وغريهم اجتناب حمارم اهلل  ...وال حيصل للحجاج بر
احلج وغفران الذنوب.» ... ،
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........................................................................................ .
حديث « :من حج فلم يرفث ومل يفسق رجع كيوم ولدته أمه» رواه البخاري ،ومسلم(.)1
قال اهلل تعاىل [ :ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ
ﮆ ﮇﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ] [النحل.]10 :
وقال اهلل تعاىل [ :ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ
ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ] [األعراف.]66 :
عن بريدة  مرفوع ًا« :من لعب بالنرد شري فكانام غمس يده يف حلم اخلنزير ودمه»(.)2
وعن أيب موسى  مرفوع ًا« :من لعب بالنرد فقد عىص اهلل ورسوله»(.)3
جر ثوبه خيالء»(.)4
وعن ابن عمر  مرفوع ًا« :ال ينظر اهلل إىل من َّ
وعن أسامة  مرفوع ًا« :أن اهلل يبغض الفاحش واملتفحش»(.)5
وعن ابن عباس  مرفوع ًا« :أن اهلل يعذب املصورين بام صوروا»(.)6
وعن أيب موسى  مرفوع ًا« :إ ن هذا الدنيا والدرهم أهلكا من قبلكم ومها مهلكاكم»(.)7
وعن سهل بن سعد مرفوع ًا« :سيكون يف آخر الزمان خسف وقذف ومسخ إذا ظهرت
املعازف والقينات واستح َّلت اخلمر»(.)8

( )1رواه البخاري ( ،)1551ومسلم (.)1650
( )5صحيح اجلامع الصغري(.)3554
( )6صحيح اجلامع الصغري (.)3551
( )6صحيح اجلامع (.)3406
( )3صحيح اجلامع (.)1411
( )3سلسلة األحاديث الصحيحة (.)1306
( )4صحيح اجلامع (.)6335

( )5صحيح اجلامع(.)1433
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وأشد من هذه املنكرات وأعظم منها :دعاء األموات ،واالستغاثة هبم ،والنذر
هلم ،والذبح هلم؛ رجاء أن يشفعوا لداعيهم عند اهلل أو يشفوا مريضه ،أو يردوا
غائبه ونحو ذلك .وهذا من الرشك األكرب الذي حرمه اهلل ،وهو دين مرشكي
اجلاهلية وقد بعث اهلل الرسل وأنزل الكتب؛ إلنكاره والنهي عنه ،فيجب عىل كل
فرد من احلجاج وغريهم أن حيذره وأن يتوب إىل اهلل مما سلف من ذلك؛ إن كان قد
سلف منه يشء ،وأن يستأنف حجة جديدة بعد التوبة منه ،ألن الرشك األكرب حيبط
األعامل كلها كام قال اهلل تعاىل[ :ﮰ ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ

ﯗ ﯘ] [األنعام

.]44 :
ومن أنواع الرشك األصغر :احللف بغري اهلل ،كاحللف بالنبـي والكعبة واألمانة
ونحو ذلك ،ومن ذلك :الرياء والسمعة ،وقول :ما شاء اهلل وشئت ،ولوال اهلل
وأنت ،هذا من اهلل ومنك ،وأشباه ذلك؛ فيجب احلذر من هذه املنكرات الرشكية
والتوايص برتكها؛ ملا ثبت عن النبي  أنه قال« :من حلف بغري اهلل فقد كفر أو
أرشك» [أخرجه أمحد وأبو داود والرتمذي بإسناد صحيح].
ويف الصحيح عن عمر  -ريض اهلل عنه  -قال :قال رسول اهلل « : من كان
حالف ًا فليحلف باهلل أو ليصمت» .وقال  أيض ًا« :من حلف باألمانة فليس منا»
[أخرجه أبو داود] وقال  أيض ًا« :أخوف ما أخاف عليكم الرشك األصغر» .فسئل
عنه فقال« :الرياء» .وقال « :ال تقولوا ما شاء اهلل وشاء فالن ،ولكن قولوا :ما
شاء اهلل ثم شاء فالن».
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وأخرجه النسائي عن ابن عباس أن رج ً
ال قال :يا رسول اهلل ما شاء اهلل وشئت،
فقال« :أجعلتني هلل ند ًا؟! بل ما شاء اهلل وحده».
وأشد من هذه املنكرات وأعظم منها :دعاء األموات واإلستغاثة بهم ،والنذر
ُّ
قوله« :
هلم ،والذبح هلم؛ رجاء أن يشفعوا لداعيهم عند اهلل أو يشفوا مريضه ،أو يردوا غائبه
وحنو ذلك .» ...
قال اهلل تعاىل[ :ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ] [النساء.]64 :
وقال تعاىل [ :ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ] [لقامن .]16 :
وقال [ :ﮰ ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ] [النساء.]64 :
وقال [ :ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ] [النساء.]113 :
حديث« :من حلف باألمانة فليس منّا»(.)1
وحديث« :من حلف بغري اهلل فقد أرشك»(.)2
وحديث« :إن أخوف ما أخاف عليكم الرشك األصغر.)3(»...
وحديث« :التقولوا :ما شاء اهلل وشاء فالن.)4(»...
وحديث« :من كان حالف ًا فليحلف باهلل أو ليصمت»(.)5

( )1صحيح اجلامع( )3506الصحيحة(.)16
( )5سلسلة األحاديث الصحيحة (.)5065
( )6سلسلة األحاديث الصحيحة ( ،)151صحيح اجلامع (.)1555
( )6سلسلة األحاديث الصحيحة ( ،)163صحيح اجلامع (.)3603
( )5خمترص مسلم ( ،)1011صحيح اجلامع (.)3641
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والواجب عىل أهل العلم من احلجاج واملقيم ن يف بلد اهلل األم ن ،ومدينة
رسوله الكريم  -عليه الصالة والتسليم  -أن يعلموا الناس ما رشع هلم،
وحيذروهم ما حرم اهلل عليهم من أنواع الرشك واملعايص ،وأن يبسطوا ذلك بأدلته
ويبينوه بيان ًا شافي ًا؛ ليخرجوا الناس بذلك من الظلامت إىل النور وليؤدوا بذلك ما
أوجب اهلل عليهم من البالغ والبيان ،قال اهلل سبحانه[ :ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ
ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ] [آل عمران  ،]143 :واملقصود من ذلك
حتذير علامء هذه األمة من سلوك مسلك الظامل ن من أهل الكتاب يف كتامن احلق؛
إيثار ًا للعاجلة عىل اآلجلة .وقال تعاىل[ :ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ
ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮﮯ ﮰ ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ

ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ]
[البقرة  .]130 -151 :وقد دلت اآليات القرآنية واألحاديث النبوية عىل أن الدعوة إىل
اهلل  -سبحانه  -وإرشاد العباد إىل ما خلقوا له من أفضل القربات وأهم الواجبات
وأهنا هي سبيل الرسل وأتباعهم إىل يوم القيامة كام قال اهلل تعاىل[ :ﭼ ﭽ
ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ] [فصلت .]66 :
وقال عز وجل[ :ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋﮌ ﮍ
ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ] [يوسف  .]104 :وقال النبي « :من دل عىل خري
فله مثل أجر فاعله» [أخرجه مسلم يف صحيحه].
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وقال لعيل  -ريض اهلل عنه « :-ألن هيدي اهلل بك رج ً
خري لك من محر
ال واحد ًا ٌ
النعم» [متفق عليه].
واآليات واألحاديث يف هذا املعنى كثرية؛ فحقيق بأهل العلم واإليامن أن
يضاعفوا جهودهم يف الدعوة إىل اهلل  -سبحانه  -وإرشاد العباد إىل أسباب النجاة؛
وحتذيرهم من أسباب اهلالك والسيام يف هذا العرص الذي غلبت فيه األهواء
وانترشت فيه املبادئ اهلدامة والشعارات املضللة وقل فيه دعاة اهلدى وكثر فيه
دعاة اإلحلاد واألباحية ،فاهلل املستعان ،وال حول وال قوة إال باهلل العيل العظيم.
قوله « :والواجب على أهل العلم من احلجاج واملقيمني يف بلد اهلل األمني ومدينة
رسوله الكريم عليه الصالة والتسليم أن يعلموا الناس ما شرع اهلل هلم.» ... ،
حديث «من دل عىل خري فل ُه مثل أجر فاعله» .يف " املشكاة " برقم ( ،)501ويف " صحيح
اجلامع الصغري " برقم (.)3561
وحديث« :ألن هيدي اهلل بك رج ً
ال واحد ًا خري لك من محر النعم» .رواه البخاري
( ،)6301ومسلم (.)5630
وحديث« :من كتم عل ًام عن أهله ُأجلم يوم القيامة جلام ًا من نار» .يف " صحيح اجلامع
الصغري " برقم (.)3513
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ب الْتَّزَوَّدُ من الْطَّاعَاتِ
يف إِسْتِحْبَا ِ
ويستحب للحجاج أن يالزموا ذكر اهلل ،وطاعته ،والعمل الصالح مدة إقامتهم
بمكة ،ويكثروا من الصالة والطواف بالبيت؛ ألن احلسنات يف احلرم مضاعفة،
والسيئات فيه عظيمة شديدة ،كام يستحب هلم اإلكثار من الصالة والسالم عىل
رسول اهلل  ،فإذا أراد احلجاج اخلروج من مكة؛ وجب عليهم أن يطوفوا
بالبيت طواف الوداع ليكون آخر عهدهم بالبيت إال احلائض والنفساء فال وداع
عليهام؛ حلديث ابن عباس قال« :أمر الناس أن يكون آخر عهدهم بالبيت ،إال أنه
خفف عن املرأة احلائض» [متفق عىل صحته] .فإذا فرغ من توديع البيت وأراد اخلروج
من املسجد؛ مىض عىل وجهه حتى خيرج ،وال ينبغي له أن يميش القهقري؛ ألن
ذلك مل ينقل عن النبي  وال عن أصحابه بل هو من البدع املحدثة .وقد قال
النبي « :من عمل عم ا
ال ليس عليه أمرنا فهو رد» وقال « :إياكم وحمدثات
األمور فإن كل حمدثة بدعة وكل بدعة ضاللة».
نسأل اهلل الثبات عىل دينه والسالمة مما خالفه إنه جواد كريم.
َودُ من الْطَّاعَاتِ :ويستحب للحجاج أن يالزموا ذكر
َصلٌ يف ِإسْتِحْبَابِ الْتَّز َّ
قوله « :ف
اهلل ،وطاعته ،والعمل الصاحل مدة إقامتهم مبكة ،ويكثروا من الصالة والطواف بالبيت،
.» ...
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........................................................................................ .
عن ابن عباس ريض اهلل عنهام مرفوع اا« :ال ينفرن أحد حتى يكون آخر عهده بالبيت»(.)1
عن ابن عمر ريض اهلل عنهام مرفوع اا« :هنى رسول اهلل  أن ينفر الرجل حتى يكون آخر
عهده بالبيت»(.)2
عن عائشةdحاضت صفية بعدما أفاضت فذكرت ذلك لرسول اهلل  فقال:
«أحابستناهي؟ فقلت :أهنا قد أفاضت ثم حاضت بعد ذلك ،قال رسول اهلل  :فلتنفر»(.)3
ويف رواية ...« :فال إذن مروها فلتنفر»(.)4
وعن ابن عباس ريض اهلل عنهام« :أن النبي  أمر الناس أن يكون آخر عهدهم بالبيت إال
أنه خ َّفف عن املرأة احلائض»(.)5
حديث« :من عمل عم ً
ال ليس عليه أمرنا فهو رد»(.)6
قال الشوكاين  :)7(vدليل عىل وجوب طواف الوداع ،قال النووي وهو قول أكثر العلامء
ويلزم برتكه دم ،وقال مالك وداود وابن املنذر :هو سنة ال يشء يف تركه ،قال احلافظ :والذي
رأيته إلبن املنذر يف األوسط أنه واجب لألمر به إال أنه ال جيب برتكه يشء وقد اجتمع يف
طواف الوداع أمره  به وهنيه عن تركه وفعله الذي هو بيان للمجمل الواجب وال شك أن
ذلك يفيد الوجوب.
( )1صحيح ابن ماجه (.)0942
( )0صحيح ابن ماجه (.)0941
( )3صحيح ابن ماجه (.)0940
( )9صحيح ابن ماجه (.)0943
( )5رواه البخاري ( ،)1555ومسلم (.)1301
( )6خمترص مسلم ( ،)1035صحيح اجلامع الصغري (.)6341
( )5نيل األوطار جـ 3ص.995
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قال الشنقيطي  :)1(vأظهر القولني يف طواف الوداع دلي ا
ال أنه واجب ،أما لزوم الدم يف
تركه فيتوقف عىل دليل صالح إلثبات ذلك.
قال العثيمني  :)2(vإذا طاف للوداع فإنه يرجع القهقري إذا أراد أن خيرج من املسجد وال
يقف عند الباب فيكرب ثالث اا ويقول :السالم عليك يا بيت اهلل ،فإن هذا كله من البدع.
وقال  :)3(vمسألة جيب أن ينبه الناس عليها ألن أكثرهم إذا أخر طواف اإلفاضة فطافه
عند اخلروج نوى الوداع فقط وال طرأ عىل باله طواف اإلفاضة فنقول يف هذه احلال :أنه ال
جيزيء ألن طواف اإلفاضة ركن وطواف الوداع واجب فهو أعىل منه وال جيزيء األدنى عىل
األعىل.
وقال الشيخ ابن باز  :)4(vفإن طوافه لإلفاضة يكفيه عن طواف الوداع سواء نوى طواف
الوداع مع طواف اإلفاضة أو مل ينو ،وليس عىل احلائض والنفساء الوداع.
قال ابن تيمية  :)5(vفيطوف طواف الوداع ،وهذا الطواف واجب عند اجلمهور لكن
يسقط عن احلائض فإذا وىل ال يقف وال يلتفت وال يميش القهقري.

  
( )1أضواء البيان جـ 5ص.199
( )0الرشح املمتع جـ 3ص.350
( )3الرشح املمتع جـ 3ص .355
( )9يف رسالته فتاوى احلج ص.162
( )5جمموع الفتاوى جـ 06ص.54
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م الْزِّيَارَِة وَآدَابِهَا
يف أَحْكَا ِ
وتسن زيارة مسجد النبي  قبل احلج أو بعده؛ ملا ثبت يف الصحيحني عن أيب
هريرة  -ريض اهلل عنه  -قال :قال رسول اهلل « :صالة يف مسجدي هذا خري
من ألف صالة فيام سواه إال املسجد احلرام».
وعن ابن عمر أن النبي  قال« :صالة يف مسجدي هذا أفضل من ألف صالة
فيام سواه إال املسجد احلرام» [رواه مسلم].
وعن عبداهلل بن زبري  -ريض اهلل عنهام  -قال :قال رسول اهلل « :صالة يف
مسجدي هذا أفضل من ألف صالة فيام سواه إال املسجد احلرام ،وصالة يف
املسجد احلرام أفضل من مائة صالة يف مسجدي هذا»

[أخرجه أمحد وابن خزيمة وابن

حبان].
وعن جابر  -ريض اهلل عنه  -أن رسول اهلل  قال« :صالة يف مسجدي هذا
أفضل من ألف صالة فيام سواه إال املسجد احلرام وصالة يف املسجد احلرام أفضل
من مائة ألف صالة فيام سواه» [أخرجه أمحد و ابن ماجه].
َامِ الْزِّيَارَةِ وَآدَابِهَا  :وتسن زيارة مسجد النيب  قبل احلج أو
َحْك
َصلٌ يف أ
قوله « :ف
بعده؛ .» ...
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حديث« :صالة يف مسجدي .)1(»...
وحديث « الصالة يف املسجد احلرام بمئة ألف صالة والصالة يف مسجدي بألف صالة
والصالة يف بيت املقدس بخمسمئة صالة» .قال األلباين  vيف " ضعيف الرتغيب والرتهيب
" :منكر(.)2
واللفظ املحفوظ :رواية أيب ذر  قال :تذاكرنا ونحن عند رسول اهلل  أهيام أفضل:
أمسجد رسول اهلل  أم بيت املقدس؟ فقال رسول اهلل « :صالة يف مسجدي أفضل من
أربع صلوات فيه ولنعم املصيل هو وليوشكن أن يكون للرجل مثل شطن فرسه من األرض
حيث يرى منه بيت املقدس خري له من الدنيا مجيعا»(.)3
وحديث« :ال تشد الرحال إال إىل ثالثة مساجد مسجدي هذا ومسجد احلرام ومسجد
األقىص» رواه البخاري ومسلم(.)4

( )1رواه البخاري ( ،)1111ومسلم ( ،)1911صحيح ابن ماجة ( ،)1111وصحيح اجلامع الصغري ( ،)9391 ، 9393ويف
لفظ «فإين آخر األنبياء وإن مسجدي آخر املساجد» صحيح اجلامع (.)9381
( )2برقم (.)111
( )9أخرجه الطحاوي يف " مشكل اآلثار " ( ،)283/1واحلاكم ( ،)111/8وقال األلباين  vيف " متام املنة " ص :218أخرجه
احلاكم وصححه ووافقه الذهبي وهو كام قاال ،وقال يف " صحيح الرتغيب " برقم ( :)1111صحيح.
( )8رواه البخاري ( ،)1131ومسلم (.)9911
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فَضَائِلُ بََلدُ الْحَرَام
 .1حرمت مكة بلد اهلل احلرام :قال اهلل تعاىل[ :ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ
ﭳ ﭴ ﭵ ﭶﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ] [النمل .]11 :
واحلديث« :أن هذا البلد َح َّرمه اهلل يوم خلق السموات واألرض فهو حرام بحرمة اهلل إىل
يوم القيامة»(.)1
 .2قسم اهلل تعاىل هبا يف كتابه :قال اهلل تعاىل[ :ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ
ﭙ ﭚ] [التني] ،وقال تعاىل[ :ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ] [البلد .]2 - 1 :
 .3دعوة إبراهيم اخلليل  ملكة وأهلها :دعا « :أن جيعله بلد ًا آمن ًا ،ودعا أن جيعل
قلوب املسلمني متيل وهتفوا إليهم وإىل بلدهم ،ودعا أن يرزقهم من الثمرات ،ودعا أن يبعث
فيهم نبي ًا منهم».
قال اهلل تعاىل [ :ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ
ﭯﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ
ﮁﮂ ﮃﮄ ﮅﮆﮇﮈﮉﮊﮋﮌ ﮍ ﮎﮏﮐﮑ
ﮒﮓﮔﮕ ﮖﮗ

ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ] [إبراهيم - 91 :

.]93
وقــال تعــاىل[ :ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ

( )1رواه مسلم (.)133/2
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........................................................................................ .
ﭿﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ] [البقرة .]121 :
وقال تعاىل[ :ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ

ﯘ ﯙ] [القصص .]11 :
إيل ولوال أن قومك
 .4أحب البالد إىل اهلل :احلديث« :ما أطيببك من بلد وما أحبك َّ
أخرجوين ما سكنت غريك»

()1

.

وأحب اهلل إىل اهلل ولوال أين أخرجت منك ما خرجت»(.)2
ويف رواية« :إنك خلري أرض اهلل
ُّ
 .5ال يدخلها الدجال :احلديث « :ليس بلد إال سيطؤه الدجال إال مكة واملدينة ليس من
نقاهبا نقب إال عليه مالئكة صافني حيرسوهنا»(.)3
 .6مأرز اإليامن :احلديث« :أن اإلسالم بدأ غريبا وسيعود غريبا كام كان وهو يأرز بني
املسجدين كام تأرز احليية يف حجرها»(.)4
 .7مضاعفة أجر الصالة يف املسجد احلرام :احلديث ...« :وصالة يف السمجد احلرام أفضل
من مائة ألف صالة فيام سواه»(.)5
وقد رجح كثري من العلامء أن مضاعفة الصالة يشمل احلرم كلهُ ،سئل التابعي عطاء بن أيب
رباح  :vيا أبا حممد هذا الفضل الذي يذكر يف املسجد احلرام وحد ُه أو يف احلرم كله؟ فقال
عطاء« :بل يف احلرم كله فإن احلرم كله مسجد»(.)6
( )1رواه الرتمذي (.)9123
( )2رواه الرتمذي ( ،)9121وابن ماجه (.)9113
( )9رواه البخاري (.)11/8
( )1صحيح ابن ماجه (.)1111
( )3مسند الطيالييس رقم(.)1838

( )8رواه مسلم (.)821
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........................................................................................ .
قال ابن تيمية  :)1(vوالصالة وغريها من القرب بمكة أفضل واملجاورة بمكان يكثر فيه
إيامنه وتقوا ُه أفضل حيث كان وتضاعف السيئة واحلسنة بمكان أو زمان فاضل ذكره القايض
وابن اجلوزي.
فال شك أن الصالة يف املسجد احلرام املحيط بالكعبة أفضل وتبعث يف النفس الطمأنينة
وانرشاح الصدر وكثرة اجلمع والقرب من الكعبة.
قال ابن القيم  :)2(vوروى اإلمام أمحد يف هذه القصة (أي صلح احلديبية) أن النبي 
كان يصيل يف احلرم وهو مضطرب يف احلل ،ويف هذا كالداللة عىل أن مضاعفة الصالة بمكة
تتعلق بجميع احلرم ال خيص هبا املسجد الذي هو مكان الطواف وأن قوله «صالة يف املسجد
احلرام أفضل من مائة صالة يف مسجدي» كقوله تعاىل [ :ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ] [التوبة :

 ،]23وقوله تعاىل:

[ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ] [اإلرساء ]1 :

وكان

اإلرساء من بيت أم هاين.
ورجحه الشيخ ابن باز .)3(v
 .8حتريم اإلحلاد يف احلرم :قال اهلل تعاىل[ :ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ
ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ
ﭳ ﭴ ﭵ] [احلج .]21 :

( )1اإلختيارات الفقهية ص.119
( )2زاد املعاد جـ 9ص.211
( )9يف جمموع فتاوى ابن باز ()191/8
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احلديث« :أبغض الناس إىل اهلل ثالثة :ملحد يف احلرم ومبتغ يف اإلسالم سنة اجلاهلية
ومطلب دم إمريء بغري حق هيرق دمه»( ،)1وسئل ابن عمر ريض اهلل عنهام عن الكبائر ،قال:
«اإلرشاك باهلل ...واإلحلاد يف البيت احلرام قبلتكم أحياء وأمواتا»(.)2
 .9حتريم القتال وسفك الدماء بمكة وإيذاء قاطينها :قال اهلل تعاىل[ :ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ
ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅﮆ] [العنكبوت  ، ]31 :وقال تعاىل[ :ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ
ﯡ ﯢ] [البقرة .]121 :
احلديث« :هنى رسول اهلل  أن حيمل السالح بمكة»(.)3
احلديث« :ال يسفك هبا دما» ،وقال الرسول « :وأن هذا بلد حرمه اهلل يوم خلق
السموات واألرض»(.)4
وقال تعاىل [ :ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥﭦ ﭧ ﭨ ﭩﭪ ﭫ ﭬ
ﭭ ﭮ] [البقرة  ،]111 :وقال تعاىل[ :ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ] [آل عمران .]11 :
 .11حتريم دخول الكفار واملرشكني مكة :قال اهلل تعاىل[ :ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ
ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ] [التوبة .]23 :
واحلديث يف بعث أيب بكر  يف العام التاسع« :أن ال حيج بعد العام مرشك»(.)5

( )1رواه البخاري (.)211/12
( )2البخاري يف األدب املفرد ،صحيح األدب املفرد (.)3
( )9رواه مسلم (.)131/2
( )8رواه البخاري (.)111/3
( )1رواه البخاري (.)931
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 .11حتريم الصيد وقطع الشجر وأخذ اللقطة يف احلرم :احلديث ...« :فال ينفر صيدها وال
خيتيل شوكها وال حتل ساقطتها إال ملنشد»(.)1
 .12حكم دخول مكة بغري إحرام :قال احلافظ  :)2( vوحاصل ُه أنه خص اإلحرام بمنى
أراد احلج والعمرة واستدل بمفهوم قوله يف حديث ابن عباس« :ممن أراد احلج والعمرة»
فمفهومه أن املرتدد إىل مكة لغري قصد احلج والعمرة ال يلزمه اإلحرام.

فَضَائِلُ الْ َمدِينَةُ
احلديث« :أن إبراهيم حرم مكة وإين حرمت املدينة»(.)3
احلديث« :إين حرمت ما بني البتي املدينة أن يقطع ِعضاهها أو يقتل صيدها»(.)4
احلديث« :إن اهلل سمى املدينة طابة»(.)5
ليأرز إىل املدينة كام ِ
احلديث« :إن اإليامن ِ
تأرز احل َّية إىل حجرها»(.)6
احلديث« :أمرت بقرية تأكل القرى يقولون هلا يثرب وهي املدينة»(.)7
خري هلم لو كانوا يعلمون ال يدعها أحد رغبة عنها إال َ
أبدل اهلل فيها من هو
احلديث« :املدينة ٌ
خري منه وال يثبت أحد عىل ألوائها وجهدها إال كنت له شفيعا أو شهيدا يوم القيامة»(.)8
( )1رواه البخاري ( ،)2898ومسلم (.)1911
( )2فتح الباري جـ 8ص.11
( )9رواه مسلم (.)9918
( )8رواه مسلم(.)9911

( )1رواه مسلم (.)9988

( )3رواه البخاري (.)1313

( )1رواه البخاري ( ،)1311ومسلم (.)9981

( )3رواه مسلم (.)9911
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........................................................................................ .
احلديث« :املدينة حرم ما بني َع ِري إىل ثور ،من أحدث فيها حدثا أو آوى حمدثا فعليه لعنة اهلل
ِ
واملالئكة والناس أمجعني ال يقبل اهلل منه رصفا وال عدال»(.)1
احلديث « :اللهم بارك لنا يف ثمرنا وبارك لنا يف مدينتنا وبارك لنا يف صاعنا وبارك لنا يف
مدّ نا»(.)2
احلديث« :عىل أنقاب املدينة مالئكة ال يدخلها الطاعون وال الدجال»(.)3
احلديث« :من أراد أهل هذه البلدة بسوء – يعني املدينة – أذابه اهلل كام يذوب امللح يف
املاء»(.)4
احلديث« :إنام يسافر إىل ثالثة مساجد :مسجد كعبة ومسجدي ومسجد إيليا»(.)5
احلديث « :مابني بيتي ومنربي روضة من رياض اجلنة ومنربي عىل حويض»(.)6
أن املدينة كالكري خترج اخلبيث التقوم الساعة حتى تنفي املدينة رشارها كام
احلديث ...« :إال َّ
ينفي الكري َخ َب َ
ث احلديد» .
()7

( )1رواه البخاري ( ،)1331ومسلم (.)9918
( )2رواه مسلم (.)9921
( )9رواه البخاري ( ،)1331ومسلم (.)9991
( )8رواه البخاري ( ،)1311ومسلم (.)9981
( )1رواه مسلم (.)9912
( )3رواه البخاري ( ،)1333ومسلم (.)9911
( )1رواه مسلم (.)9991
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واألحاديث يف هذا املعنى كثرية .فإذا وصل الزائر إىل املسجد؛ استحب له أن
يقدم رجله اليمنى عند دخوله ويقول« :بسم اهلل والصالة والسالم عىل رسول اهلل،
أعوذ باهلل العظيم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم ،اللهم
افتح يل أبواب رمحتك» كام يقول ذلك عند دخول سائر املساجد ،وليس لدخول
مسجده  ذكر خمصوص ،ثم يصيل ركعتني فيدعو اهلل فيهام بام أحب من خريي
الدنيا واآلخرة ،وإن صالمها يف الروضة الرشيفة؛ فهو أفضل لقوله « :ما بني
ربي
بيتي ومنربي روضة من رياض اجلنة» ثم بعد الصالة يزور قرب النبي  و َق ر َ
صاحبيه أيب بكر وعمر  -ريض اهلل عنهام  -فيقف جتاه قرب النبي  بأدب وخفض
صوت ثم يسلم عليه - ،عليه الصالة والسالم  -قائ ً
ال« :السالم عليك يا رسول
اهلل ورمحة اهلل وبركاته»؛ ملا يف سنن أيب داود بإسناد حسن عن أيب هريرة  -ريض اهلل
عيل إال رد اهلل عيل روحي حتى
عنه  -قال :قال رسول اهلل « :ما من أحد ُي َس ّلم ّ
أر ّد عليه السالم» ،وإن قال الزائر يف سالمه« :السالم عليك يا نبي اهلل ،السالم
عليك يا خرية اهلل من خلقه ،السالم عليك يا سيد املرسلني وإمام املتقني ،أشهد
أنك قد بلغت الرسالة ،وأديت األمانة ،ونصحت األمة ،وجاهدت يف اهلل حق
جهاده» .فال بأس بذلك ،ألن هذا كله من أوصافه  ويصيل عليه - ،عليه
الصالة والسالم  -ويدعو له؛ ملا قد تقرر يف الرشيعة من رشعية اجلمع بني الصالة
والسالم عليه؛ عم ً
ال بقوله تعاىل[ :ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ]
[األحزاب  ]13 :ثم يسلم عىل أيب بكر وعمر  -ريض اهلل عنهام  -ويدعو هلام ويرتىض
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عنهام.
قوله « :فإذا وصل الزائر إىل املسجد استحب له أن يقدم رجله اليمنى عند دخوله
ويقول « :بسم اهلل والصالة والسالم على رسول اهلل ،أعوذ باهلل العظيم وبوجهه الكريم
وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم ،اللهم افتح لي أبواب رمحتك » .» ...
عن أنس بن مالك  قال« :من السنة إذا دخلت املسجد أن تبدأ برجلك اليمنى وإذا
خرجت أن تبدأ برجلك اليرسى»( ،)1وحديث وتقول« :اللهم صل عىل حممد ....افتح يل
أبواب رمحتك» يف " صحيح الكلم الطيب "  ،و " صحيح اجلامع "( ،)2ورواية« :أعوذ باهلل
العظيم »...يف " صحيح أيب داود "( ،)3وحديث« :ما بني بيتي ومنربي روضة من رياض اجلنة»
رواه البخاري ومسلم (.)4
حديث « :ما من أحد يسلم عيل إال رد اهلل عيل روحي حتى أرد عليه السالم»(.)5
قال ابن تيمية  :)6( vاملساجد الثالثة هلا فضل فإهنا بناها أنبياء ودعو الناس إىل السفر
إليها ،فاخلليل دعا إىل املسجد احلرام ،وسليامن دعا إىل بيت املقدس ،ونبينا دعا إىل الثالثة
ولكن جعل السفر إىل املسجد احلرام فرض ًا واآلخرين تطوع ًا .واملقصود أن مسجد الرسول
 فضيلة السفر إليه ألجل العبادة فيه والصالة فيه بألف صالة وليس يشء من ذلك ألجل
القرب بإمجاع املسلمني.

( )1سلسلة األحاديث الصحيحة (.)2813
( )2صحيح الكلم الطيب من ( ،)12 ،11صحيح اجلامع (.)113
( )9صحيح أيب داود (.)881
( )8رواه البخاري ( ،)1111ومسلم ( ،)1911وصحيح اجلامع (.)1133
( )1سلسلة األحاديث الصحيحة ( ،)2233وصحيح اجلامع (.)1311
( )3جمموع الفتاوى جـ 21ص.189
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........................................................................................ .
وهذا ما أكد عليه الشيخ العثيمني  )1( vوانترص لقول ابن تيمية .v
وقال ابن تيمية  :)2( vومسجده كان أصغر مما هو اليوم وكذلك املسجد احلرام لكن زاد
فيهام اخللفاء الراشدون ومن بعدهم وحكم الزيادة حكم املزيد يف مجيع األحكام ،وهكذا كان
الصحابة يسلمون عليه ويسلمون عليه مستقبيل احلجرة ومستدبري القبلة عند أكثر العلامء
كاملك والشافعي أمحد وأبو حنيفة يقول :يستقبل القبلة ،واتفقوا عىل أنه ال يستلم احلجرة وال
يقبلها وال يطوف هبا وال يصيل إليها.
وإذا قال يف سالمه« :السالم عليك يا رسول اهلل ،يا نبي اهلل ،يا خرية اهلل من خلقه ،يا أكرم
اخللق عىل ربه ،يا إمام املتقني» فهذا كله من صفاته بأيب هو وأمي  ،وكذلك إذا صىل عليه
مع السالم عليه فهذا مما أمر اهلل به ،وال يدعوا هناك مستقبل احلجرة فإن هذا كله منهي عنه
بإتفاق األمة ومالك من أعظم األئمة كراهية لذلك .واحلكاية املروية عنه أنه أمر املنصور أن
يستقبل احلجرة وقت الدعاء كذب عىل مالك وال يقف عند القرب للدعاء لنفسه فإن هذا بدعة
ومل يكن أحد من الصحابة يقف عنده يدعو لنفسه ولكن كانوا يستقبلون القبلة ويدعون يف
مسجده فإنه  قال« :اللهم ال جتعل قربي وثنا يعبد» ،وقال« :ال جتعلوا قربي عيدا.»...
وقال( :)3كان املسلمون يف عهد أيب بكر وعمر وعثامن وعيل يصلون يف مسجده ويسلمون
عليه يف الصالة وكذلك يسلمون عليه إذا دخلو املسجد وإذا خرجوا منه وال حيتاجون أن
يذهبوا إىل الـقرب املـكرم وال أن يتوجهوا نحو الـقرب ويرفـعوا أصواهتم بـالسالم كام يفعله بعض

( )1يف الرشح املمتع جـ 9ص.913
( )2جمموع الفتاوى جـ 23ص.31
( )9جمموع الفتاوى جـ 21ص.119
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........................................................................................ .
احلجاج ،بل هذا بدعة مل يستحبها أحد من العلامء ،وقد رأى عمر بن اخلطاب  رجلني
يرفعان أصواهتام يف مسجده ورآمها غريبني فقال« :أما علمتام أن األصوات ال ترتفع يف مسجد
رسول اهلل  ،لو أنكام من أهل البلد ألوجعتكام رضبا» وعذرمها باجلهل فلم يعاقبهام ،وكان
النبي  ملا مات دفن يف حجرة عائشة  dوكانت هي وحجر نسائه يف رشق املسجد وقبليه
مل يكن يشء من ذلك داخ ً
ال يف املسجد واستمر األمر عىل ذلك إىل أن انقرض عرص الصحابة
باملدينة ،ثم بعد ذلك يف خالفة الوليد بن عبد امللك بنحو سنة من بيعته وسع املسجد وأدخلت
فيه احلجرة للرضورة ،وبقيت حجرة العائشة عىل حاهلا ،وكانت مغلقة ال يمكن أحد من
الدخول إىل قرب النبي  ال لصالة عندها وال لدعاء وال لغري ذلك إىل حني كانت عائشة يف
احلياة وهي توفيت قبل إدخ ال احلجرة بأكثر من عرشين أو ثالثني سنة ،وقد مات عامة
الصحابة قيل :أنه مل يبق باملدينة إال جابر بن عبداهلل ريض اهلل عنهام فإنه آخره من مات هبا سنة
ثامن وسبعني قبل إدخال احلجرة بعرش سنني.
وهلذا ملا أدخلت احلجرة يف مسجده املفضل يف خالفة الوليد بن عبدامللك بنوا عليها حائط ًا
وسنموه وحرفو ُه لئال يصيل أحد إىل قربه الكريم ،إن السفر إىل مسجده وزيارة قربه كام يذكره
األئمة املسلمني يف مناسك احلج عمل صالح مستحب ،وجيب الفرق بني الزيارة الرشعية التي
سنها رسول اهلل  وبني الزيارة البدعية التي مل يرشعها بل هنى عنها ،وعلامء املسلمني تنازعوا
فيمن سافر ملجرد زيارة قبور األنبياء والصاحلني هل يقرص الصالة؟ عىل قولني :بعضهم فرق
بني قبور األنبياء وغريهم وقال :إن السفر ملجرد زيارة القبور حمرم كام هو مذهب مالك
وأصحابه وقول املتقدمني من أصحاب الشافعي وأمحد فهؤالء عندهم أن العايص بسفره ال
يـقرص الـصالة ،لكن الذين يسـافرون ال يعلمون أن هذا حمرم ،إذا قرصوا فيه الصالة كان ذلك
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........................................................................................ .
جائز ًا وال إعادة عليهم.
وهلذا تنازع الناس هل حيلف بالنبي  مع اتفاقهم بأنه ال حيلف بيشء من املخلوقات
املعظمة كالعرش والكريس والكعبة واملالئكة ،فذهب مجهور العلامء كاملك والشافعي وأيب
حنيفة وأمحد :ال حيلف بالنبي وال ينعقد اليمني.
وقال( :)1ومن اعتقد أنه قبل القرب مل تكن ل ُه فضيلة إذ كان النبي  يصيل فيه واملهاجرون
واألنصار وإنام حدثت ل ُه الفضيلة ملا أدخل احلجرة يف مسجده فهذا اليقوله إال جاهل مفرط
يف اجلهل أو كافر مكذب ملا جاء به مستحق للقتل.
وقال( :)2وليست مساكن األنبياء ال أحياء وال أموات ًا بأفضل من املساجد هذا هو الثابت
بنص الرسول واتفاق علامء أمته.

( )1ص.212
( )2ص.212
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وكان ابن عمر  -ريض اهلل عنهام  -إذا سلم عىل الرسول  وصاحبيه ال يزيد
غالب ًا عىل قوله« :السالم عليك يا رسول اهلل»« ،السالم عليك يا أبا بكر»« ،السالم
عليك يا أبتاه» ،ثم ينرصف وهذه الزيارة أنام ترشع يف حق الرجال خاصة ،أما
النساء فليس هلن زيارة يشء من القبور ،كام ثبت عن النبي « :أنه لعن زوارات
القبور من النساء واملتخذين عليها املساجد والرسج» وأما قصد املدينة للصالة يف
مسجد الرسول  والدعاء فيه ونحو ذلك مما يرشع يف سائر املساجد فهو مرشوع
يف حق اجلميع ملا تقدم من األحاديث يف ذلك .ويسن للزائر أن يصيل الصلوات
اخلمس يف مسجد الرسول  وأن يكثر فيه من الذكر والدعاء وصالة النافلة؛
اغتنام ًا ملا يف ذلك من األجر اجلزيل ،ويستحب أن يكثر من صالة النافلة يف
الروضة الرشيفة؛ ملا سبق من احلديث الصحيح يف فضلها وهو قول النبي « :ما
بني بيتي ومنربي روضة من رياض اجلنة» أما صالة الفريضة فينبغي للزائر وغريه
أن يتقدم إليها وحيافظ عىل الصف األول بام استطاع ،وإن كان يف الزيادة القبلية ملا
جاء يف األحاديث الصحيحة عن النبي  من احلث والرتغيب يف الصف األول
مثل قوله « :لو يعلم الناس ما يف النداء والصف األول ثم مل جيدوا إال أن
يستهموا عليه الستهموا» [متفق عليه] ،ومثل قوله  ألصحابه« :تقدموا فأمتوا يب
وليأتم بكم من بعدكم ،وال يزال الرجل يتأخر عن الصالة حتى يؤخره اهلل» [أخرجه

مسلم] وأخرج أبو داود عن عائشة  -ريض اهلل عنها  -بسند حسن أن النبي 
قال« :ال يزال الرجل يتأخر عن الصف املقدم حتى يؤخره اهلل يف النار» ،وثبت عنه
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 أنه قال ألصحابه« :أال تَص ُّفون كام تصف املالئكة عند رهبا؟» قالوا :يا رسول
اهلل  وكيف تصف املالئكة عند رهبا؟ قال« :يتمون الصفوف األول،
ويرتاصون يف الصف» [رواه مسلم]

....................................................

قوله « :وكان ابن عمر رضي اهلل عنهما إذا سلم على الرسول



وصاحبيه ال يزيد

غالباً على قوله« :السالم عليك يا رسول اهلل»« ،السالم عليك يا أبا بكر»« ،السالم عليك
يا أبتاه».» ... ،
حديث « :لو يعلم الناس ما يف النداء والصف األول .»...يف " خمترص مسلم " برقم
( ،)233و " صحيح اجلامع " برقم (.)1991
وحديث« :تقدموا فأمتوا يب .»...رواه مسلم ،و " صحيح أيب داود " ( ،)339و " صحيح
اجلامع " (.)2131
وحديث« :ال يزال قوم يتأخرون عن الصف األول حتى يؤخرهم اهلل يف النار» .يف "
صحيح أيب داود " ( ،)332و " صحيح الرتغيب " (.)111
وحديث« :أال تصفون كام تصف املالئكة .»...رواه مسلم ،ويف " صحيح أيب داود "
( ،)331و " صحيح اجلامع " (.)2383
وحديث أيب هريرة « :أن رسول اهلل  لعن زوارات القبور» .يف " صحيح الرتمذي "
( ،)389و " صحيح ابن ماجه " (.)1231
أما حديث ابن عباس ريض اهلل عنهام« :لعن رسول اهلل  زائرات القبور واملتخذين عليها
املساجد والرسج» .ضعيف ،يف " ضعيف الرتمذي " ( ،)11و " أحكام اجلنائز " ( ،)131و
" ضعيف اجلامع الصغري " ( ،)8311و " ضعيف النسائي " ( ،)113وصح بلفظ «زوارات»
دون «الرسج».
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........................................................................................ .

زِيَا َرةُ الِّْنسَاءُ لِلْقُبُورِ
نقل أبو مالك كامل بن السيد( )1األقوال وقال :للعلامء يف هذه ثالثة أقوال:
أحدمها :التحريم.
والثاين :يكره.
والثالث :مباح من غري كراهة ،وهو رواية عن أمحد ،وبه قال مالك وبعض األحناف (نق ً
ال
الراجح برشط أن تكون الزيارة ألجل تذكرة
عن ابن القيم يف هتذيب السنن ( ،)13/1وهو ّ
املوت واآلخرة مع جتنب املحرمات).
()2
كالرجال يف استحباب زيارة القبور لوجوه:
قال األلباين  : vوالنساء ّ

األول :ملا هنى عن زيارة القبور يف ّأول األمر ،فال شك أن النهي كان شام ً
ال للرجال
والنساء مع ًا ،وقوله (فزوروها) إنام أراد به اجلنسني أيض ًا.
الثاين :مشاركتهن الرجال يف العلة التي من أجلها رشعت زيارة القبور «فإهنا ترق القلوب
وتدفع العني وتذكر اآلخرة».
الثالث :أن النبي  قد رخص هلن يف زيارة القبور يف احلديثني:
 .1عن عبداهلل بن أيب مليكة أن عائشة أقبلت ذات يوم من املقابر فقلت هلا« :يا أم املؤمنني
من أين أقبلت؟ قالت :من قرب عبدالرمحن بن أيب بكر ،فقلت هلا :أليس كان رسول اهلل  هنى
ثم أمرت بزيـارهتا» أخرجه احلـاكم ( ،)913/1والـبيهـقـي
عن زيــارة الــقـبور قــالـت :نـعمّ ،

( )1يف صحيح فقه السنة جـ 1ص.333
( )2أحكام اجلنائز ص.131
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........................................................................................ .
( ،)13/8قال الذهبي( :صحيح) ،وقال البوصريي يف " الزوائد " ( :)133/1إسناده
صحيح وهو كام قاال.
 .2عن عائشة  :dفقال« :أن ربك يأمرك أن تأيت أهل البقيع فتستغفر هلم ،قالت :قلت:
كيف أقول هلم يا رسول اهلل ؟ قال :قويل( :السالم عىل أهل الدّ يار من املؤمنني واملسلمني
ويرحم اهلل املستقدمني منّا واملستأخرين وإنا إن شاء اهلل بكم الحقون» .أخرجه مسلم
( ،)18/9والنسائي ( ،)233/1وأمحد (. )212/3
الرابع :إقرار النبي  املرأة التي رآها عند القرب « ...أن الصرب عند أول الصدمة» رواه
البخاري ومسلم.
لكن ال جيوز هلن اإلكثار من زيارة القبور والرتدد عليها ألن ذلك قد يفىض إىل خمالفة
الرشيعة مثل الصياح والتربج ،وهذا هو املراد إن شاء اهلل باحلديث املشهور «لعن رسول اهلل
( ويف لفظ) لعن اهلل زوارات القبور».

قال العثيمني v

()1

بعد نقل اخلالف :والصحيح :أن زيارة املرأة من كبائر الذنوب،

ودليل ذلك:
 .1أن النبي « لعن زائرات القبور» واللعن ال يكون إال عىل كبرية من كبائر الذنوب.
 .2أن املرأة ضعيفة التحمل قوية العاطفة رسيعة اإلنفعال ،إذا زارت حصل هلا البكاء
والعويل ،وربام شق اجليوب ولطم اخلدود ،فالغالب أن املقابر بر تكون يف مكان خال خيشى
عليها من الفتنة أو العدوان عليها.

( )1الرشح املمتع جـ 2ص .133
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........................................................................................ .
واستثنى األصحاب من فقهاء احلنابلة قرب النبي  وقربي صاحبيه ،والذي يرتجح
عندي :أنه ال إستثناء ،ماذا تقولون يف (حديث عائشة) واجلواب :أن قول النبي  ال
يعارض بقول أحد كائن من كان ،وحديث عائشة األخرى يف ذكر (البقيع) اجلواب :يفرق بني
املرأة إذا خرجت بقصد الزيارة وإذا مرة باملقربة بدون قصد الزيارة ،فإذا مرت بدون قصد
الزيارة فال حرج أن تسلم عىل أهل القبور وأن تدعوا هلم.
وحديث (زائرات) و(زوارات) وإن كانت (زوارات) للنسبة فال اشكال ،وإن كانت
للمبالغة فإن لفظ (زائرات) فيه زيادة علم فيؤخذ به.
قال ابن تيمية )1( vحلديث اإلذن يف زيارة القبور :والصحيح أن النساء مل يدخلن يف
اإلذن يف زيارة القبور لعدة أوجه . ...

( )1جمموع الفتاوى جـ 28ص.112
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واألحاديث يف هذا املعنى كثرية وهي تعم مسجده  وغريه قبل الزيادة وبعدها
وقد صح عن النبي  أنه كان حيث أصحابه عىل ميامن الصفوف ،ومعلوم أن
يمني الصف يف مسجده األول خارج عن الروضة؛ فعلم بذلك أن العناية
بالصفوف األول وميامن الصفوف مقدمة عىل العناية بالروضة الرشيفة ،وأن
املحافظة عليهام أوىل من املحافظة عليهام أوىل من املحافظة عىل الصالة يف الروضة،
وهذا َب ِني واضح ملن تأمل األحاديث الواردة يف هذا الباب واهلل املوفق.
وال جيوز ألحد أن يتمسح باحلجرة أو يقبلها أو يطوف هبا؛ ألن ذلك مل ينقل عن
السلف الصالح بل هو بدعة منكرة ،وال جيوز ألحد أن يسأل الرسول  قضاء
حاجة أو تفريج كربة أو شفاء مريض أو نحو ذلك؛ ألن ذلك كله ال يطلب إال من
اهلل  -سبحانه  -وطلبه من األموات رشك باهلل ،وعبادة لغريه ،ودين اإلسالم مبني
عىل أصلني:
أحدمها :أال يعبد إال اهلل وحده ،والثاين :أال يعبد إال بام رشعه الرسول ،
وهذا معنى شهادة أن ال إله إال اهلل وأن حممد ًا رسول اهلل.......................... ،
قوله « :واألحاديث يف هذا املعنى كثرية وهي تعم مسجده  وغريه قبل الزيادة
وبعدها وقد صح عن النيب  أنه كان حيث أصحابه على ميامن الصفوف.» ... ،
ِ
ِ
رض َك َفإِن َف َع رل َت َفإِن َ
َّك إِذ ًا ِم َن
قال اهلل تعاىلَ [ :والَ تَدر ُع من ُدون اهللِّ َما الَ َين َف ُع َك َوالَ َي ُ ُّ
ني] [يونس.]113 :
ال َّظامل ِ َ
ِ
ون ِمن د ِ
ين تَدر ُع َ
ون اهللِّ ِع َبا ٌد َأ رم َثا ُل ُك رم ] [األعراف .]118 :
ُ
وقال تعاىل[ :إِ َّن ا َّلذ َ
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........................................................................................ .
قال ابن تيمية  :)1( vوأما دعاء الرسول وطلب احلوائج منه وطلب شفاعته عند قربه أو
بعد موته فهذا مل يفعل ُه أحد من السلف ،وال أطال الوقوف عند القرب للدعاء النبي  فكيف
بدعائه لنفسه فض ً
ال أن يستقبله ويستشفع به ويقول :يا رسول اهلل اشفع يل أو أدع يل أو يشتكي
إليه مصائب الدين والدنيا أو يطلب منه ،فإن هذا كله من فعل النصارى وغريهم من املرشكني
ومن ضاهاهم من مبتدعة هذه األمة ليس هذا من فعل السابقني األولني من املهاجرين
واألنصار والذين اتبعوهم بإحسان وال مما أمر به أحد من أئمة املسلمني.
وقال  :)2( vودين اإلسالم مبنى عىل األصلني :أن يعبد اهلل وحده ال يرشك به يشء ،وأن
يعبد بام رشع ُه عىل لسان نبيه  ،وهذان مها حقيقة قولنا« :أشهد أن ال إله إال اهلل وأشهد أن
حممد ًا عبده ورسوله».
فاإلله هو الذي تأهل ُ ُه القلوب عبادة واستعانة وحمبة وتعظي ًام وخوف ًا ورجا ًء وإجالالً
وإكرام ًا.
والرسول  هو املبلغ عن اهلل تعاىل أمره وهنيه وحتليله وحتريمه فاحلالل ما حلله واحلرام
ما حرمه والدين ما رشعه والرسول  واسطة بني اهلل وبني خلقه يف تبليغ أمره وهنيه ووعده
ووعيده وحتليله وحتريمه وسائر ما بلغه.

( )1جمموع الفتاوى جـ 1ص.133
( )2جمموع الفتاوى جـ 1ص.211
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وهكذا ال جيوز ألحد أن يطلب من الرسول  الشفاعة؛ ألهنا ملك اهلل -
سبحانه  ،-فال تطلب اإل منه كام قال تعاىل[ :ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ] [الزمر .]88 :
فتقول« :اللهم ش ِفع َّيف نبيك .اللهم ش ِفع ّيف مالئكتك وعبادك املؤمنني .اللهم
ش ِفع يف أفراطي» ونحو ذلك .وأما األموات فال يطلب منهم يشء ال الشفاعة وال
غريها سواء كانوا أنبياء أو غري أنبياء؛ ألن ذلك مل يرشع ،وألن امليت قد انقطع
عمله إال مما استثناه الشارع.
ويف صحيح مسلم عن أيب هريرة  -ريض اهلل عنه  -قال :قال رسول اهلل :
«إذا مات ابن آدم انقطع عمله إال من ثالث :صدقة جارية أو علم ينتفع به ،أو ولد
صالح يدعو له» .وإنام جاز طلب الشفاعة من النبي  يف حياته ويوم القيامة
لقدرته عىل ذلك ،فإنه يستطيع أن يتقدم فيسأل ربه للطالب ،أما يف الدنيا فمعلوم
خاص ًا به بل هو عام له ولغريه ،فيجوز للمسلم أن يقول ألخيه :اشفع
وليس ذلك ّ
يل اإىل ريب يف كذا كذا بمعنى :ادع اهلل يل ،وجيوز للمقول له ذلك أن يسأل اهلل
ويشفع ألخيه؛ إذا كان ذلك املطلوب مما أباح اهلل طلبه ،وأما يوم القيامة فليس
ألحد أن يشفع إال بعد إذن اهلل  -سبحانه  -كام قال اهلل تعاىل[ :ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ
ﯞ ﯟ ﯠ] [البقرة  .]211 :وأما حالة املوت فهي حالة خاصة ال جيوز إحلاقها
بحال اإلنسان قبل املوت وال بحالة بعد البعث والنشور ،النقطاع عمل امليت
وارهتانه بكسبه إال ما استثناه الشارع ،وليس طلب الشفاعة من األموات مما استثناه
الشارع فال جيوز إحلاقه بذلك ،ال شك أن النبي  بعد وفاته حي حياة برزخية
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أكمل من حياة الشهداء ولكنها ليست من جنس حياته قبل املوت وال من جنس
حياته يوم القيامة ،بل حياة ال يعلم حقيقتها وكيفيتها إال اهلل  -سبحانه -؛ وهلذا
تقدم يف احلديث الرشيف قوله عليه عليه السالم« :ما من أحد يسلم عيل إال ر ّد اهلل
عيل روحي حتى أرد عليه السالم» .فدل ذلك عىل أنه ميت وعىل أن روحه قد
فارقت جسده لكنها ترد عليه عند السالم.......................................... .
قوله « :وهكذا ال جيوز ألحد أن يطلب من الرسول  الشفاعة؛ ألنها ملك اهلل -
سبحانه  ،-فال تطلب اإل منه كما قال تعاىل[ :ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ] [الزمر .» ... ]44 :
ك ِيف السامو ِ
قال اهلل تعاىل[ :وكَم من م َل ٍ
هلل
اع ُت ُه رم َش ريئ ًا إِ َّال ِمن َب رع ِد َأن َي رأ َذ َن ا َُّ
ات َال ُتغرنِي َش َف َ
َّ َ َ
َ ِ َّ
َمل ِن َي َشا ُء َو َي رر َىض] [النجم .]23 :
ورشوط الشفاعة إثنان:
 .1اإلذن من اهلل للشافع أن يشفع :كام قال اهلل تبارك وتعاىلَ [ :من َذا ا َّل ِذي َي رش َف ُع ِعنردَ ُه إِالَّ
بِإِ رذنِ ِه ] [البقرة .]211 :
 .2رضاه من املرشوع :كام قال تعاىلَ [ :و َال َي رش َف ُع َ
ون إِ َّال َمل ِ ِن رارت ََىض] [األنبياء .]23 :
ِ
ِ
كام قال تعاىلَ [ :ي رو َمئِ ٍذ َّال تَن َف ُع َّ
يض َل ُه َق روالً] [طه .]111 :
الر ر َ
الش َف َ
اع ُة إِ َّال َم رن َأذ َن َل ُه َّ
مح ُن َو َر َ
وحديث« :إذا مات اإلنسان انقطع عمله إال من ثالث )1(»...يف " خمترص مسلم "  ،و "
صحيح اجلامع ".

( )1خمترص مسلم برقم ( ،)1111و " صحيح اجلامع " (.)119
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والنصوص الدالة عىل موته  من القرآن والسنة معلومة ،وهو أمر متفق عليه
بني أهل العلم ،ولكن ذلك ال يمنع حياته الربزخية كام أن موت الشهداء مل يمنع
حياهتم الربزخية املذكورة يف قوله تعاىل [ :ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛﮜ ﮝ

ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ] [آل عمران .]131 :
وإنام بسطنا الكالم يف هذه املسألة؛ لدعاء احلاجة إليه بسبب كثرة من يشبه يف
هذا الباب ويدعوا إىل الرشك وعبادة األموات من دون اهلل .فنسأل اهلل لنا وجلميع
املسلمني السالمة من كل ما خيالف رشعه .واهلل أعلم.
وأما ما يفعله بعض الزوار من رفع الصوت عند قربه  وطول القيام هناك
فهو خالف املرشوع؛ ألن اهلل  -سبحانه  -هنى األمة عن رفع أصواهتم فوق صوت
النبي  ،وعن اجلهر له بالقول كجهر بعضهم لبعض ،وحثهم عىل غض
الصوت عنده يف قوله تعاىل[ :ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ
ﮩﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ

ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤﯥ ﯦ
ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ] [احلجرات .]9 - 2 :
وألن طول القيام عند قربه  واإلكثار من تكرار السالم يفيض إىل الزحام،
وكثرة الضجيج ،وارتفاع األصوات عند قربه  ،وذلك خيالف ما رشعه اهلل
للمسلمني يف هذه اآليات املحكامت وهو  حمرتم ح ّي ًا وميت ًا فال ينبغي للمؤمن
أن يفعل عند قربه ما خيالف األدب الرشعي ،وهكذا ما يفعله بعض الزوار
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وغريهم من حتري الدعاء عند قربه مستقب ً
ال للقرب رافع ًا يديه يدعو فهذا كله خالف
ما عليه السلف الصالح من أصحاب رسول اهلل  وأتباعهم بإحسان ،بل هو من
البدع املحدثات ،وقد قال النبي « :عليكم بسنتى وسنة اخللفاء الراشدين
وعضوا عليها بالنواجذ( )1وإياكم وحمدثات األمور
املهديني من بعدي متسكوا هبا ُّ
فان كل حمدثة بدعة وكل بدعة ضاللة» [أخرجه أبو داود والنسائي بإسناد حسن] .وقال
« :من أحدث يف أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد» [أخرجه البخاري ومسلم] ،ويف رواية
ملسلم« :من عمل عم ً
ال ليس عليه أمرنا فهو رد» .ورأى عيل بن احلسني (زين
العابدين)  -ريض اهلل عنهام  -رج ً
ال يدعو عند قرب النبي  فنهاه عن ذلك وقال:
أال أحدثك حديث ًا سمعته من أيب عن جدي عن رسول اهلل  أنه قال« :ال
تتخذوا قربي عيد ًا ،وال بيوتكم قبور ًا ،وصلوا عيل فإن تسليمكم يبلغني أينام
كنتم» [أخرجه احلافظ حممد بن عبد الواحد املقديس يف كتابه املختارة] .وهكذا ما يفعله بعض
الزوار عند السالم عليه  من وضع يمينه عىل شامله فوق صدره أو حتته كهيئة
املصيل فهذه اهليئة ال جتوز عند السالم عليه  وال عند السالم عىل غريه من
امللوك والزعامء وغريهم؛ ألهنا هيئة ذل وخضوع وعبادة ال تصلح إال اهلل كام حكى
ذلك احلافظ ابن حجر  -رمحه اهلل  -يف «الفتح» عن العلامء ،واألمر يف ذلك جيل
واضح ملن تأمل املقام وكان هدفه اتباع هدي السلف الصالح ،وأما من غلب عليه
التعصب ،واهلوى ،والتقليد األعمى ،وسوء الظن بالدعاة إىل هدي السلف

( )1بالنواجذ :أي باألرضاس.
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الصالح ،فامره إىل اهلل ،ونسأل اهلل لنا وله اهلداية والتوفيق إليثار احلق عىل ما سواه؛
إنه  -سبحانه  -خري مسئول .وكذا ما يفعله بعض الناس من استقبال القرب
الرشيف من بعيد وحتريك شفتيه بالسالم أو الدعاء فكل هذا من جنس ما قبله من
حي ِد َ
ث يف دينه ما مل ياذن به اهلل ،وهو هبذا العمل
املحدثات ،وال ينبغي للمسلم أن ُ ر
أقرب إىل اجلفاء منه إىل املواالة والصفاء وقد أنكر اإلمام مالك  -رمحه اهلل  -هذا
العمل وأشباهه وقال« :لن ُيصلح آخر هذه األمة إال ما أصلح أوهلا» .ومعلوم أن
الذي أصلح أول هذه األمة هو السري عىل منهاج النبي  وخلفائه الراشدين
وصحابته املرضيني وأتباعهم بإحسان ،ولن ُيصلح آخر هذه األمة إال متسكهم
بذلك وسريهم عليه ،وفق اهلل املسلمني ملا فيه نجاهتم وسعادهتم وعزهم يف الدنيا
واآلخرة إنه جواد كريم.
قوله « :والنصوص الدالة على موته  من القرآن والسنة معلومة ،وهو أمر متفق
عليه بني أهل العلم ،ولكن ذلك ال مينع حياته الربزخية كما أن موت الشهداء مل مينع
حياتهم الربزخية املذكورة يف قوله تعاىل [ :ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛﮜ ﮝ ﮞ
ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ] [آل عمران .» ... ]961 :
قال احلافظ  )1(vيف وضع اليمنى عىل اليرسى يف الصالة :قال العلامء :احلكمة يف هذه
اهليئة أنه صفة السائل الذليل وهو أمنع من العبث وأقرب إىل اخلشوع.
قال ابن تيمية  :)2(vوقد كره مالك أن يقول الرجلُ :زرت قرب النبي  قالوا :ألن لفظ
الزيارة قد صارت يف عرف الناس تتضمن ما هنى عنه.
( )1فتح الباري جـ 2ص.231

( )2جمموع الفتاوى جـ 21ص.21
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........................................................................................ .
وقال  :)1( vوكره مالك أن يبتدع أحد هناك بدعة فكره أن يطيل الرجل القيام والدعاء
عند قرب النبي  ألن الصحابة ما كانوا يفعلون ذلك ،وكره مالك ألهل املدينة كلام دخل
إنسان املسجد أن يأيت قرب النبي  ألن السلف مل يكونوا يفعلون ذلك ،وقال مالك رمحة اهلل
عليه « :ولن يصلح آخر هذه األمة إال بام صلح أوهلا».
وقال  :)2( vال يستحب ألهل املدينة كل وقت بل عند القدوم من السفر أو إرادته ألن
ذلك حتية له واملحيا ال يقصد بيت ُه كل وقت لتحيته بخالف القادمني من السفر ،ومن متام قوله
ٍ
يومئذ دين ًا فال يكون اليوم دينا» .كام يف مناسك احلج لأللباين .)3( v
«فام مل يكن
وحديث عيل بن احلسني زين العابدين رواه الضياء يف املختارة (.)118/1
وذكره األلباين  )4( vيف " حتذير الساجد " ،وقال األرنؤوط يف " حتقيق فتح املجيد "
ص :239صحيح بطرقه وشواهده.
وحديث« :عليكم بسنتي وسنة اخللفاء الراشدين» يف " صحيح اجلامع " (،)2181
واإلرواء (.)2811

( )1جمموع الفتاوى جـ 21ص.211
( )2جمموع الفتاوى جـ 21ص.31
( )9ص.81
( )8ص.181
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تنبيه :ليست زيارة قرب النبي  واجبة وال رشط ًا يف احلج كام يظنه بعض العامة
وأشباههم بل هي مستحبة يف حق من زار مسجد الرسول  أو كان قريب ًا منه.
أما البعيد عن املدينة فليس له شد الرحل لقصد زيارة القرب ،ولكن يسن له شد
الرحل لقصد املسجد الرشيف ،فإذا وصله زار القرب الرشيف وقرب الصاحبني،
ودخلت الزيارة لقربة  -عليه السالم  -وقرب صاحبيه تبع ًا لزيارة مسجده 
الرحال إال إىل ثالثة
وذلك ملا ثبت يف الصحيحني أن النبي  قال« :ال ُتشدُّ ِ
الرحال
مساجد :املسجد احلرام ومسجدي هذا واملسجد األقىص» .ولو كان شدّ ِ
لقصد قربه  -عليه الصالة والسالم  -أو قرب غريه مرشوع ًا لدل األمة عليه
وأرشدهم إىل فضله ،ألنه أنصح الناس وأعلمهم باهلل واشدهم له خشية .وقد بلغ
البالغ املبني ،ودل أمته عىل كل خري ،وحذرهم من كل رش ،كيف وقد حذر من
شد الرحل لغري املساجد الثالثة وقال« :ال تتخذوا قربي عيد ًا وال بيوتكم قبوراً
وصلوا عيل فإن صالتكم تبلغني حيث كنتم» .والقول برشعية شد الرحال لزيارة
قربه  يفيض إىل اختاذه عيد ًا ،وقوع املحذور الذي خافه النبي  من الغلو
واإلطراء كام قد وقع الكثري من الناس يف ذلك؛ بسبب اعتقادهم رشعية شد
الرحال لزيارة قربه  -عليه السالم .-
قوله « :تنبيه :ليست زيارة قرب النيب  واجبة وال شرطاً يف احلج كما يظنه بعض
العامة وأشباههم بل هي مستحبة يف حق من زار مسجد الرسول  أو كان قريب ًا منه.
.» ...
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........................................................................................ .
حديث« :ال تشد الرحال  )1( »...رواه البخاري ،ومسلم.
عيل )2( »...يف " صحيح
وحديث« :ال جتعلوا بيوتكم قبورا وال جتعلوا قربي عيدا وص ّلوا َّ
اجلامع ".
قال ابن تيمية  :)3( vوأما إذا كان قصده بالسفر زيارة قرب النبي  دون الصالة يف
مسجده فهذه املسألة فيها خالف فالذي عليه األئمة وأكثر العلامء أن هذا غري مرشوع وال
مأمور به لقوله « :ال تشدوا الرحال إال إىل ثالثة مساجد :املسجد احلرام  ،»...وهلذا مل يذكر
العلامء أن مثل هذا السفر إذا نذره جيب الوفاء به بخالف السفر إىل املساجد الثالثة ال للصالة
فيها واإلعتكاف فقد ذكر العلامء وجوب ذلك يف بعضها.

( )1رواه البخاري ( ،)1131ومسلم (..)9911
( )2صحيح اجلامع (.)1221 ،1223
( )9جمموع الفتاوى جـ 21ص.11
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وأما ما يروي يف هذا الباب من األحاديث التي حيتج هبا من قال برشعية شد
الرحال إىل قربه  -عليه الصالة والسالم  -فهي أحاديث ضعيفة األسانيد بل
موضوعة كام قد نبه عىل ضعفها احلافظ؛ كالدارقطني ،والبيهقي ،واحلافظ ابن
حجر ،وغريهم فال جيوز أن يعارض هبا األحاديث الصحيحة الدالة عىل حتريم شد
الرحال لغري املساجد الثالثة.
وإليك أهيا القاريء شيئ ًا من األحاديث املوضوعة يف هذا الباب لتعرفها وحتذر
االغرتار هبا:
األول« :من حج ومل يزرين فقد جفاين» .والثاين« :من زارين بعد ممايت فكأنام
زارين يف حيايت» .والثالث« :من زارين وزار أيب إبراهيم يف عام واحد ،ضمنت له
عىل اهلل اجلنة» .والرابع« :من زار قربي وجبت له شفاعتي».
فهذه األحاديث واشباهها مل يثبت منها يشء عن النبي  .قال احلافظ ابن
حجر يف «التلخيص»  -بعد ما ذكر أكثر هذه الروايات – :طرق هذا احلديث كلها
ضعيفة .وقال احلافظ العقييل :ال يصح يف هذا الباب يشء .وجزم شيخ اإلسالم
ابن تيمية  -رمحه اهلل  ،-أن األحاديث كلها موضوعة .وحسبك به عل ًام وحفظ ًا
واطالع ًا .ولو كان يشء منها ثابت ًا؛ لكان الصحابة  -ريض اهلل عنهم  -أسبق الناس
إىل العمل به وبيان ذلك لألمة ودعوهتم إليه؛ ألهنم خري الناس بعد األنبياء
وأ علمهم بحدود اهلل وبام رشعه لعباده وأنصحهم هلل وخللقه ،فلام مل ينقل عنهم
يشء من ذلك؛ َّ
دل ذلك عىل أنه غري مرشوع ولو صح منها يشء؛ منها لوجب محل
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ذلك عىل الزيارة الرشعية التي ليس فيها شد الرحال لقصد القرب مجع ًا بني
األحاديث واهلل  -سبحانه وتعاىل  -أعلم.
قوله « :وأما ما يروي يف هذا الباب من األحاديث اليت حيتج بها من قال بشرعية شد
الرحال إىل قربه  -عليه الصالة والسالم  -فهي أحاديث ضعيفة األسانيد بل موضوعة
.» ...
حديث « :من زار قربي وجبت له شفاعتي» .موضوع ،يف " السلسلة األحاديث الضعيفة "
برقم ( ،)38/1ويف " اإلرواء " برقم ( .)1121وحديث« :من زارين باملدينة حمتسبا كنت له
شهيدا وشفيعا يوم القيامة» .ضعيف ،يف " السلسلة األحاديث الضعيفة " برقم (.)8113
وحديث« :من زارين بعد مويت فكانام زارين يف حيايت .»...ضعيف ،يف "ضعيف الرتغيب "
برقم ( .)133وحديث« :من زارين كنت له شفيعا أو شهيدا يوم القيامة .»...ضعيف ،يف
"ضعيف الرتغيب " برقم (.)131
قال ابن تيمية  :)1( vأما قوله «من زار قربي وجبت له شفاعتي» رواه الدارقطني فيام قيل
بإسناد ضعيف ،وهلذا ذكره غري واحد من املوضوعات ومل يروه أحد من الكتب املعتمدة ،وأما
احلديث« :من حج البيت ومل يزرين فقد جفاين» فهذا مل يروه أحد من أهل العلم باحلديث بل
هو موضوع ،وأمثال هذا احلديث مما روى يف زيارة قربه  فليس منها يشء صحيح و «من
حج ومل يزرين فقد جفاين» فإن هذه
زارين وزار أيب يف عام واحد ضمنت له عىل اهلل اجلنة» و «من ّ
األحاديث ونحوها كذب.

  
( )1جمموع الفتاوى جـ 21ص.13
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جدِ قُبَاءٍ وَالْبَقِيع
الْفَصْلُ الْسَّادِسَ عَ َشرَ  :يف اسْتِحْبَابِ زِيَارَةِ مَسْ ِ


ج ِد قُبَاٍء وَالَْبقِيع
ب زِيَارَِة مَسْ ِ
يف اسْتِحْبَا ِ
ويستحب لزائر املدينة أن يزور مسجد قباء ويصيل فيه ملا يف الصحيحني من
حديث ابن عمر قال :كان النبي  يزور مسجد قباء راكب ًا وماشي ًا ويصيل فيه
ركعتني.
وعن سهل بن حنيف  -ريض اهلل عنه  -قال :قال رسول اهلل « :من تطهر يف
بيته ثم أتى مسجد قباء فصىل فيه صالة كان له كأجر

عمرة» [رواه أمحد والنسائي وابن

ماجه ،واللفظ له ،واحلاكم].
ويسن له زيارة قبور البقيع وقبور الشهداء وقرب محزة  -ريض اهلل عنه -؛ ألن
النبي  كان يزورهم ،ويدعو هلم .ولقوله « :زوروا القبور فإهنا تذكركم
اآلخرة» [أخرجه مسلم].
وكان النبي  يعلم أصحابه إذا زاروا القبور أن يقولوا« :السالم عليكم أهل
الديار من املؤمنني واملسلمني ،وإنا إن شاء اهلل بكم الحقون .نسأل اهلل لنا ولكم
العافية» [أخرجه مسلم من حديث سليامن بن بريدة عن أبيه].
مر النبي  بقبور
وأخرجه الرتمذي عن ابن عباس  -ريض اهلل عنهام  -قالَّ :
املدينة فأقبل عليهم بوجهه فقال« :السالم عليكم يا أهل القبور ،يغفر اهلل لنا
ولكم .أنتم سلفنا ونحن باألثر».
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ومن هذه األحاديث ُي ْعلم أن الزيارة الرشعية للقبور يقصد منها :تذكر اآلخرة
واإلحسان إىل املوتى والدعاء هلم والرتحم عليهم.
فأ َّما زيارهتم لقصد الدعاء عند قبورهم ،أو العكوف عندها ،أو سؤاهلم قضاء
احلاجات ،أو شفاء املرىض ،أو سؤال اهلل هبم ،أو بجاههم ونحو ذلك ،فهذه زيارة
بدعية منكرة مل يرشعها اهلل وال رسوله وال فعلها السلف الصالح  -ريض اهلل عنهم
 ،بل هي من اهلجر الذي هنى عنه الرسول  حيث قال« :زوروا القبور والتقولوا هجر ًا»( )1وهذه األمور املذكورة جتتمع يف كوهنا بدعة ولكنها خمتلفة املراتب
فبعضها بدعة وليس برشك؛ كدعاء اهلل  -سبحانه  -عند القبور وسؤاله بحق امليت
وجاهه ونحو ذلك ،وبعضها من الرشك األكرب؛ كدعاء املوتى واالستعانة هبم
ونحو ذلك ،وقد سبق بيان هذا مفص ً
ال فيام تقدم ،فتنبه واحذر واسأل ربك
التوفيق واهلداية للحق فهو  -سبحانه  -املوفق واهلادي ال إله غريه ،وال رب سواه.
هذا آخر ما أردنا إمالءه واحلمد  أوالً وآخر ًا ،وصىل اهلل وسلم عىل عبده
ورسوله وخريته من خلقه حممد وعىل آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إىل يوم
الدين.
َصلٌ يف اسْتِحْبَابِ زِيَارَةِ مَسْجِدِ قُبَاءٍ وَالْ َبقِيع :ويستحب لزائر املدينة أن
قوله « :ف
يزور مسجد قباء ويصلي فيه .» ...

(« )1ال تقولوا هجرا» :أي :كالم ًا سيئ ًا يتأذي منه األموات كالنياحة والندم ،وما أشبه ذلك من املنكرات.

جدِ قُبَاءٍ وَالْبَقِيع
الْفَصْلُ الْسَّادِسَ عَ َشرَ  :يف اسْتِحْبَابِ زِيَارَةِ مَسْ ِ
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........................................................................................ .
ثم أتى مسجد قباء .)1(»...
حديث« :من تطهر يف بيته ّ
وحديث« :كان رسول اهلل  يأيت مسجد ُقباء راكبا وماشيا ف ُي ي
صِّل فيه ركعتني»(.)2
ويف رواية« :رأيت رسول اهلل  يأتيه َّ
كل سبت»(.)3
وحديث« :زوروا القبور فإهنا تذكر اآلخرة»(.)4
وحديث« :السالم عليكم أهل الدي يار.)5(» ...
وحديث« :زوروا القبور والتقولوا هجرا»(.)6

  

( )1صحيح اجلامع ( ،)4116صحيح الرتغيب (.)1111
( )2رواه البخاري ( ،)1116ومسلم (.)7734
( )7رواه مسلم (.)7711
( )6رواه مسلم ( ،)2214وأبو داود ( ،)7276ويف صحيح اجلامع (.)7133
( )1رواه مسلم ( ،)2216والنسائي (.)2374
( )4صحيح اجلامع ( ،)7131أحكام اجلنائز (.)131
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ح ِدثَةَ يف الْحَجِّ
ع الْمُسْتَ ْ
م الِْبدَ ُ
أَهُ ُّ
أوالً :السفر للحجّ واإلحرام:
 -1التلفظ بالنية.
 -2السفر من غري زاد لتصحيح دعوى التوكل.
 -3عقد الرجل عىل املرأة املتزوجة إذا عزمت عىل احلج وليس معها حمرم وليعقد عليها
ليكون معها كمحرم.
بزعمهن بدون حمرم مثله أن يكون مع إحداهن
 -4سفر املرأة مع عصبة من النساء الثقاة
ّ
حمرم فيزعمهن أنه حمرم عليهن مجيعا.
الصوفية.
 -5السفر وحده أنسا باهلل تعاىل كام يزعم بعض ُّ
 -6التكبري والتهليل بدل التلبية.
احلج صامتا اليتكلم.
ّ -7
 -8اإلحرام ببل امليقا .
 -9صالة ركعتني حني اخلروج إىل السفر احلج (بكيفية معينة).
 -11اجلهر بالذكر والتكبري عند تشيع احلجاج وبدومهم.
 -11املحمل واألحتفال بكسوة الكعبة.
 -12توديع احلجاج من ببل بعض الدّ ول باملوسيقى.
 -13صالة املسافر ركعتني كلام نزل منزال وبوله« :اللهم أنزلني منزال مباركا وأنت خري
املنزلني».
 -14اختاذ نعل خاصة برشوط معينة.
 -15اإلضطباع عند اإلحرام.

حدِثَةُ يف الْحَجِّ والْزِّيَارَةُ
أَهُمُّ الِْبدَعُ الْمُسْتَ ْ
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 -16التلبية مجاعة يف صو واحد.
 -17بصد املساجد التي بمكة وما حوهلا املساجد التي بنيت عىل آثار النبي .
 -18بصد اجلبال والبقاع التي حول الكعبة مثل جبل حراء.
 -19بصد الصالة يف مسجد عائشة بـ(التنعيم).
ثانياً :الطّواف:
 -1بدء املحرم إذا دخل املسجد احلرام بتحية املسجد ببل طواف القدوم.
 -2الغسل للطواف.
 -3لبس الطائف اجلورب أو نحوه لئال يطأ عىل ذرق احلامم وتغطية يديه لئال يمس امرأة.
 -4بوله :نويت بطوايف هذا األسبوع كذا وكذا.
 -5رفع اليدين عند استالم احلجر كام يرفع يف الصالة.
 -6املزامحة عىل تقبيله ومسابقة اإلمام بالتسليم يف الصالة لتقبيله.
 -7بوهلم عند استالم احلجر« :اللهم إيامنا بك وتصديقا بكتابك» ،أو بوهلم« :ال ّلهم إين
أعوذ بك من الكرب والفابة ومراتب اخلزى يف الدنيا واآلخرة».
 -8وضع اليمنى عىل اليرسى حال الطواف.
 -9الدعاء ببالة باب الكعبة« :اللهم إن البيت بيتك واحلرم حرمك.»...
 -11ويف األشواط األربعة البابية« :رب اغفر وارحم وجتاوز عام تعلم إنك األعز
األكرم».
 -11الدعاء حتت امليزاب« :ال لهم أظللني يف ظلك يوم ال ظل إال ظلك».
 -12تقبيل الركن اليامين.
 -13تقبيل الركنني الشاميني واملقام واستالمهام.
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 -14التمسح بحيطان الكعبة واملقام.
 -15التربك باملطر النازل من ميزاب الرمحة من الكعبة.
 -16بصد الطواف حتت املطر بزعم أن من فعل ذلك غفر له ما سلف.
 -17اغتسال البعض من زمزم.
 -18اهتاممهم بزمزمة حلاهم ومامعهم من النقود والثياب لتحل هبا الربكة.
 -19استباحتهم املرور بني يدي املصيل يف املسجد احلرام.
 -21التزام براءة القرآن يف الطواف.
ثالثاً :الكعبة:
 -1كتابة أسامئهم عىل عمدان وحيطان الكعبة.
 -2خروج من املسجد احلرام بعد طواف الوداع عىل القهقري.
 -3التربك بـ(العروة الوثقى) وهو موضع عال من جدار البيت املقابل لباب البيت تزعم
العامة أن من ناله بيده فقد استمسك بالعروة الوثقى.
رابعاً :السّعي:
 -1الوضوء ألجل امليش بني الصفا واملروة بزعمهم يكتب لكل بدم سبعون ألف درجة.
 -2الصعود عىل الصفا حتى يلصق باجلدار.
 -3تكرار السعي يف احلج أو العمرة.
 -4ترك املتمتع السعي بعد طواف اإلفاضة.
 -5استمرارهم يف السعي بني الصفا واملروة وبد أبيمت الصالة حتى تفوهتم صالة
اجلامعة.
 -6التزامهم بالدعاء املعني حني وصوهلم منى« :اللهم هذا منى فأمنن .»...
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 -7القول يف السعي« :رب اغفر وارحم وجتاوز عام تعلم .»...
 -8السعي أربعة عرش شوطا بحيث خيتم عىل الصفا.
 -9صالة الركعتني بعد الفراغ من السعي.
 -11الدعاء يف هبوطه من الصفا« :اللهم استعملني بسنة نبيك وتوفني عىل م ّلته .»...
خامساً :عرفة:
 -1الوبوف عىل جبل عرفة يف اليوم الثامن ساعة من الزمن احتياطا خشية الغلط يف
اهلالل.
 -2إيقاد الشمع الكثري ليلة عرفة بمنى.
 -3اإلغتسال ليوم عرفة.
 -4الدعاء ليلة عرفة بعرش كلام ألف مرة« :سبحان الذي يف السامء عرشه سبحان الذي
يف األرض موطئه .»...
 -5الرحيل من منى إىل عرفة ليال.
 -6بوله إذا برب من عرفا ووبع برصه عىل جبل الرمحة« :سبحان اهلل واحلمد هلل وال إله
إال اهلل ،واهلل أكرب».
ثم الصالة عليه .
 -7التهليل عىل عرفا مئة مرة ثم براءة سورة اإلخالص مئة مرة ّ
 -8اإلرساع وبت الدفع من عرفة إىل مزدلفة.
 -9الصعود إىل جبل الرمحة يف عرفا .
 -11السكو عىل عرفا وترك الدعاء.
 -11دخول القبة التي عىل جبل الرمحة ويسموهنا :ببة آدم والصالة فيها والطواف هبا.
 -12خطبة اإلمام يف عرفة خطبتني يفصل بينهام بجلسة كام يف اجلمعة.
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 -13صالة الظهر والعرص ببل اخلطبة.
 -14بول اإلمام ألهل مكة بعد فراغه من الصالة يف عرفة« :أمتوا صالتكم فإنا بوم سفر».
 -15التطوع بني صالة الظهر والعرص يف عرفة.
 -16تعني ذكر أو دعاء خاص بعرفة كدعاء اخلرض عليه الصالة والسالم الذي أورده يف
(األحياء).
 -17إفاضة البعض ببل غروب الشمس.
 -18ما استفاضة عىل ألسنة العوام أن وبفة عرفة يوم اجلمعة تعدل اثنتني وسبعني حجة.
 -19التعريف الذي يفعله بعض الناس من بصد اإلجتامع عشية عرفة يذكرون ويدعون
مجاعيا.
سادساً :مزدلفة:
 -1اإلرساع وبت الدفع من عرفة إىل مزدلفة.
 -2اإلغتسال للمبيت بمزدلفة.
 -3استحباب نزول الراكب ليدخل مزدلفة ماشيا توبريا للحرم.
 -4الوبوف باملزدلفة بدون بيان.
 -5التزام الدعاء إذا بلغ مزدلفة« :اللهم إن هذه مزدلفة مجعت فيها ألسنة خمتلفة .»...
 -6ترك املبادرة إىل صالة املغرب فور النزول يف املزدلفة واالنشغال بلقط احلىص.
 -7صالة سنة املغرب بني الصالتني أو مجعها إىل سنة العشاء والوتر بعد الفريضتني.
 -8التزام الدعاء إذا انتهى إىل املشعر احلرام بقوله « :اللهم بحق املشعر احلرام والبيت
احلرام والشهر احلرام .»...
 -9إحياء هذه الليلة.
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سابعاً :التّحل ّل:
 -1اإلبتصار عىل حلق ربع الرأس.
 -2البدء باحللق بيسار رأس املحلوق.
 -3الدعاء عن احللق« :احلمد هلل عىل ما هدانا وأنعم علينا اللهم هذه ناصيتي بيدك فتقبل
مني .»...
 -4بول الغزايل يف األحياء« :السنة أن يستقبل القبلة».
 -5ذبح بعضهم هدي التمتع بمكة ببل يوم النحر.
 -6استحباب صالة العيد بمنى يوم النحر.
ثامناً :رمي اجلمرات:
 -1الغسل لرمي اجلامر.
 -2غسل حصيا ببل الرمي.
 -3الطواف باملساجد التي عند اجلمرا .
 -4التسبيح أو غريه من الذكر مكان التكبري.
 -5الزيادة عىل التكبري بوهلم« :رغام للشيطان وحزبه اللهم اجعل حجي مربورا .»...
 -6بول الباجوري « :وليس أخذ احلىص الذي يرميه يوم النحر من املزدلفة».
 -7بول بعض املتأخرين« :مع كل حىص بسم اهلل ،اهلل أكرب ،وصدق اهلل وعده».
 -8التزام كيفيا

معينة للرمي( :يضع طرف إهبامه اليمنى عىل وسط السبابة ويضع

احلصاة عىل ظهر البهام).
 -9رمي اجلمرا بالنعال وغريها.
 -11حتديد موبف الرامي بينه وبني املرمى مخسة أذرع فصاعدا.
 -11اخلروج من مكة لعمرة تطوع.
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 -12اخلروج من املسجد احلرام بعد الطواف عىل القهقري.
 -13مناداهتم ملن حج بـ (احلاج).

بِدَعُ الِّْزيَارَةُ يف املَدِينَةِ املُنََّورَة
 -1بصد بربه  بالسفر.
 -2ارسال العرائض مع احلجاج والزوار إىل النبي  وحتميلهم سالمهم إليه.
 -3اإلغتسال ببل دخول املدينة.
 -4القول إذا وبع برصه عىل حيطان املدينة« :اللهم هذا حرم رسولك فاجعله يل
وباية.»...
 -5القول عند دخول املدينة« :بسم اهلل وعىل ملة رسول اهلل ،رب أدخلني مدخل صدق
.» ...
 -6زيارة بربه  ببل الصالة يف مسجده.
 -7استقبال بعضهم القرب بغاية اخلشوع واضعا يمينه عىل يساره.
 -8بصد استقبال القرب أثناء الدعاء.
 -9التوسل به  إىل اهلل يف الدعاء.
 -11طلب الشفاعة وغريها منه.
 -11ال فرق بني موته  وحياته يف مشاهدته ألمته ومعرفته بأحواهلم ونياهتم.
 -12وضع اليد تربكا عىل شباك حجرة بربه  ،وتقبيل القرب أو استالمه.
 -13التزام صورة خاصة يف زيارته  وزيارة صاحبيه ريض اهلل عنهام والتقيد بسالم
ودعاء خاص.
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 -14بصد الصالة جتاه برب.
 -15اجللوس عند برب وحوله للتالوة والذكر.
 -16بصد القرب النبوي للسالم عليه دبر كل صالة.
 -17بصد أهل املدينة زيارة القرب النبوي كلام دخلوا املسجد أو خرجوا منه.
 -18رفع الصو عقيب الصالة بقوهلم« :السالم عليك يا رسول اهلل».
 -19تقرهبم بأكل التمر الصيحاين يف الروضة الرشيفة.
 -21التزام الكثريين الصالة يف املسجد القديم وأعراضهم عن الصفوف األوىل التي يف
زيادة عمر وغريه.
 -21التزام زوار املدينة إلبامة فيها اسبوعا حتى يتمكنوا من الصالة يف املسجد النبوي
أربعني صالة لتكتب هلم براءة من النفاق وبراءة من النار كام يف حديث ضعيف يف
السلسلة الضعيفة بربم (.)463
 -22بصد يشء من املساجد واملزارا التي باملدينة وما حوهلا غري مسجد القباء.
 -23زيارة البقيع كل يوم والصالة يف مسجد فاطمة ريض اهلل عنها.
 -24ختصيص يوم اخلميس لزيارة شهداء أحد.
 -25ربط احلزق بالنافذة املطلة عىل أرض الشهداء.
 -26التربك باإلغتسال يف الربكة التي كانت بجانب ببورهم.
 -27اخلروج من املسجد النبوي عىل القهقري عند الوداع.
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بِدَعُ الِّْزيَارَةُ يف بَ ْيتِ املَ ْقدِسِ
 -1بصد زيارة بيت املقدس مع احلج وبوهلم «بدس اهلل حجك».
 -2الطواف بقبة الصخرة.
 -3تعظيم الصخرة بأي نوع من أنو اع التعظيم كالتمسح هبا وتقبيلها.
 -4زعمهم أن هناك عىل الصخرة أثر بدم النبي  وأثر عاممته.
 -5زيارهتم املكان الذي يزعمون أنه مهد عيسى .
 -6الصالة عند برب إبراهيم اخلليل .)1( 
انتهيت من كتابة هذا التحقيق والتفصيل العلمي بقوة اهلل وتوفيقه مساء اجلمعة ( 66من
مجادي األول  )6346للهجرة النبوية الرشيفة.
فله احلمد ملء السموا
التفصيال

واألرض عىل التوفيق واإلعانة واإلرشاد يل بوبويف عىل

العلمية واملفاهيم الفقهية والدالئل الرشعية التي أكرمني اهلل تعاىل بجمعها

وترتيبها وكتابتها يف أمها

الكتب عىل أبوال شيخنا (الشيخ عبداهلل بن باز) رمحه اهلل تعاىل

وأسكنه جنا فردوسه بمنه ورمحته ،وأن جيعل له ويل صدبة جارية وأن يكون علام نافعا ينتفع
به املسلمني ،والصالة والسالم وبارك عىل نبينا نبي الرمحة وأسباب اهلداية حممد  تسليام
كثريا إ ىل يوم الدين ،وسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن ال إله إال أنت أستغفرك وأتوب
إليك.

  
( )6أنظر " مناسك احلج والعمرة " للشيخ األلباين ص ،344و " سيل اجلرار " جـ 4ص 444وما مجعه حممد صبحي حسن احلالق
يف هامش الكتاب.
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