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التعريف بالمؤلف
فضيلة الشيخ محمد حسنين مخلوف
قالوا عن األزهر
يقول أمير الشعراء أحمد شوقي في تحية األزهر:
ُّ
الجوهـ ار
ِ
سمع
وحي األزَه ار * وانثُر على ِ
الزمان َ
ُق ْم في َف ِم الدني ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــا ِّ
اجعل مك ـ ـ ـ ـ ـ ــان ُّ
فصل َته * في ِ
الني ار
و ْ
مدحه َ
خرز السم ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــا ِء ِّ
الد ِّر إن ّ
واذ ُكرُه بعد المسجدين ُم ِّ
عظمـ ـ ـ ـ ـ ـ ـاً * لمس ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاج ِد هللا الثالث ِة ُم ْك ِب ار
اقض َّ
أبح ار
شع ملياً و ِ
وْ
اخ ْ
ـاجوا ُ
حق أ ِئم ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ٍة * طلعوا به ُزْه اًر وم ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ُ
َّ
َّ
أفخم َم ْظه ار
كانوا أجل من الملـ ـ ـ ـ ـ ـ ــوك جالل ًة * وأعز ُسلط ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاناً و َ

*****

اسمه ونشــأته:
هو اإلمام الحجة العالمة الجليل الشيخ محمد بن حسنين بن محمد بن علي
بن مخلوف العدوي المالكي األزهري ،من بلدة بني عدي التابعة لمركز منفلوط
بمحافظة أسيوط ،وهي بلدة مشهورة ينسب أهلها إلى عدي بن كعب أبي قبيلة
سيدنا عمر بن الخطاب ؤ ،وكانت في القرنين الثاني عشر والثالث عشر
الهجري مصدر إشعاع علمي إسالمي لعناية أهلها بحفظ القرآن الكريم وتجويد
تالوته ودراسة علومه في كثير من المكاتب والمساجد الجامعة.
وقد خرجت بني عدي الكثير من العلماء األعالم الذين أسهموا بأوفر
نصيب في إذكاء الروح العلمية في العالم اإلسالمي بأسره ،ومن أشهرهم شيخ
شيوخ اإلسالم باألزهر العالمة الشيخ علي الصعيدي العدوي المالكي ،وتلميذه
األكبر العلم األشهر القطب أبو البركات أحمد بن حامد بن أحمد الشهير
بالدردير العدوي األزهري الخلوتي المالكي.
في هذه البلدة العريقة والبيئة الصالحة ولد الفقيه الحجة العالم األصولي
المحقق الشيخ محمد حسنين مخلوف في  5رمضان سنة 1277ه (1860م)،
وترعرع في كنف والده العالمة الشيخ حسنين محمد علي مخلوف وأسرته
العريقة في المجد والحسب والعلم والعرفان.
وقد حفظ شيخنا الفقيه الحجة القرآن الكريم ببلدته بني عدي ،ودرس بها
مبادئ العلوم ،ثم انتقل بعد ذلك إلى األزهر الشريف لينهل من علومه.
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شيوخه في األزهر:
وتتلمذ على شيوخ أئمة أعالم في تلك الحقبة من الزمن كالعالمة الشيخ
محمد خاطر العدوي المالكي ،والعالمة الشيخ حسن داود العدوي المالكي شيخ
رواق الصعايدة باألزهر وأحد كبار العلماء ،والشيخ أحمد الرفاعي الفيومي
شيخ مشايخ األزهر وقتها ،والشيخ محمد األمبابي صاحب التآليف الشهيرة في
مختلف العلوم ،والشيخ الفيلسوف المنطقي حسن الطويل ،وغيرهم من أعالم
األزهر الشريف.
نبوغه العلمي:
وقد امتدت دراسته باألزهر اثنى عشر عاماً ظهر فيها نبوغه وتفوقه على
أقرانه ،فاختاره شيخ األزهر الشيخ محمد األمبابي ثاني اثنين من المالكية لنيل
شهادة العالمية في ذلك الحين ،وكلفه بوضع رسالة في مبادئ العلوم وعين
له موضوعاً في علم أصول الفقه ليناقش مع الرسالة ،ويؤدي درساً في هذا
الموضوع أمام لجنة برياسته من كبار الشيوخ باألزهر ،وكان من أعضائها
العالمان الجليالن الشيخ أحمد الرفاعي والشيخ سليم البشري ،فألف الرسالة
وتوفر على تحضير الدرس المعين ،ومثل أمام تلك اللجنة في منزل شيخ
األزهر الشيخ األمبابي في اليوم المحدد ونوقش في الرسالة والدرس ساعات
عديدة انتهت بنيله شهادة العالمية من الدرجة األولى الممتازة في شعبان سنة
1305ه (1887م).
وأذن له بالتدريس في األزهر في مختلف العلوم دون تحديد بعلم أو كتاب،
كما هو المتبع فيمن حصل على درجة االمتياز العلمي ،وكان ذلك نظام
االمتحان والتدريس للنابهين من علماء األزهر الشريف إذ ذاك.
ومن هذا الوقت تألق نجمه وأخذ في تدريس العلوم على اختالفها للطالب
باألزهر الشريف ،وقد تخرج على يديه في هذه العلوم نخبة من طالب األزهر
في ذلك العهد.
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تصوفه:
وفي أثناء تدريسه باألزهر اجتمع باإلمام القدوة عمدة السالكين ومربي
المريدين العالمة المحقق الصوفي أبي المعارف الشيخ أحمد بن شرقاوي ،فتلقى
عليه وتتلمذ له وأخذ منه العهد بيده ،فكان من أخلص مريديه وأحبهم إليه ،وكان
يذهب في العطلة الصيفية باألزهر إلى أستاذه ببلدة دير السعادة التابعة لمركز
فرشوط بالصعيد ،ويمكث في رحابه فترة من الزمن فيها غذاء الروح وصفاء
النفس والزلفى إلى هللا تعالى باالستغفار والعبادة ومذاكرة العلوم وخاصة علوم
التصوف ،وكان لذلك أعظم األثر في نفسه وفي تآليفه.
جهوده اإلصالحية:
ُعرف عن الشيخ محمد حسنين مخلوف الجد واالجتهاد في كل أمر يتواله،
والميل الكثير إلى اإلصالح والنظام ،فحينما اتجه اإلصالح في األزهر إلى
إنشاء مكتبة جامعة خاصة به على النظام الحديث والترتيب المعروف في
المكتبات العامة اختير الشيخ أميناً لها ،وكان ذلك في عهد اإلمام األكبر الشيخ
حسونة النواوي ،فتوفر على جمع شتات الكتب من مكتبات أروقة األزهر وشراء
ما تمس إليه الحاجة من الكتب المطبوعة والمخطوطة ،وقام بمجهودات فائقة
ظهرت على إثرها مكتبة علمية عامة حديثة النظام والتنسيق حافلة بالمطبوعات
والمخطوطات في العلوم القديمة والحديثة.
وكان مع ذلك دائباً على التدريس في الصباح والمساء باألزهر ومسجد
محمد بك أبي الدهب قبالة األزهر وإحدى قاعات المكتبة األزهرية ،حيث كان
عيِن مفتشاً أول لألزهر والمعاهد الدينية،
يقوم بتدريس مختلف العلوم .ثم ّ
ولم يشغل هذه الوظيفة أحد قبله ،ثم عيَّن عضواً بمجلس إدارة األزهر الذي
كان يضم أعالم األزهر ومنهم األستاذ اإلمام الشيخ محمد عبده مفتي الديار
المصرية ،فكانت له فيه جوالت إصالحية هامة.
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ثم عيَّن شيخا للجامع األحمدي بطنطا فاهتم بأمره اهتماما بالغا ،فقام
بتصفية الطالب من الدخالء الذين يقيدون أسماءهم في سجالت المعهد وال
حسبون من أبنائه وهم عنه غرباء ،وقام أيضا بتخصيص كل عالم
يدرسون ،ويُ َ
بتدريس ما يحسنه من العلوم ويقدر عليه من الكتب ،فوضع األمور في نصابها
ورفع مرتبات العلماء إلى ما يليق بهم حتى صار الجامع األحمدي كأعظم
المعاهد العالية بعد األزهر الشريف.
ونتيجة لذلك فقد عهد إليه في تلك اآلونة باإلشراف على معهدي دسوق
ودمياط الدينيين ،فنهض بهما نهوضه بالمعهد األحمدي.
ثم عيَّن مدي اًر لألزهر والمعاهد الدينية وعهد إليه بترسيخ أقدام النظام في
األزهر ومواصلة خطته اإلصالحية التي بدأها وهو مفتش أول لألزهر والمعاهد
الدينية ،وجرى عليها بجد وثبات في مشيخته للجامع األحمدي ،فسار فيها
سيرته المحكمة وتغلب على العقبات الكأداء والدسائس الوضيعة التي يكيد له
بها أعداء اإلصالح وأنصار الفوضى والهمجية ،مستعيناً باهلل تعالى واثقاً من
جفاء ﴿ َفأَمَّا َّ
ُث ِفي
اس َف َي ْمك ُ
الزَب ُد َف َيذ َ
اء َوأَمَّا َما َي ْن َف ُع النَّ َ
ْه ُب ُج َف ً
أن الزبد سيذهب ً
(((
ِب هللاُ ا َ
اَ
َال﴾ .
أل ْر ِ
أل ْمث َ
ض َك َذلِ َك َي ْ
ضر ُ
وحرص على تقويم الدراسة بالمدرس الصالح والطالب الصالح ،وعلى
تثبيت قواعد النظام وإرساء أسسه ،وأنصف العلماء المهضومين ،وأرضى
ربه ودينه وضميره في الجامعة اإلسالمية الكبرى التي يعدها المسلمون قلعة
اإلسالم الحصينة في العالم اإلسالمي أجمع.
وقد كان في عهد إدارته األزهرية محط أنظار القادة والمصلحين وأنعم عليه
من الدولة العلية بـ «النيشان المجيدي الثالث» ،ثم بـ «النيشان العثماني الثاني»،
وممن يلي األمر بمصر بـ «كسوة التشريف العلمية من الدرجة األولى» ،وسافر
إلى اآلستانة وأزمير ثم الحجاز والتقى في الكل بكثير من العلماء األمجاد،
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وعيِن عضواً بجماعة كبار العلماء باألزهر أول ما سنها القانون وكان عددها
ّ
وعيِن كذلك عضواً بمجلس األزهر
ثالثين عضواً يمثلون المذاهب األربعةّ ،
األعلى وهو إذ ذاك مجلس مستحدث حافل بأجالء العلماء.
مالمح شخصيته:
استمر العالمة الشيخ محمد حسنين مخلوف في وظائفه اإلدارية جادا عادال
شجاعا في الحق حريصا على سمعة األزهر والمعاهد الدينية وحسن إنتاجها،
وكان مع ذلك كله مواظبا على أوراده وعباداته وتبتله على نهج أستاذه اإلمام
القدوة سيدي أبي المعارف الشيخ أحمد بن شرقاوي ؤ.
وكان الشيخ عف اللسان ،مهاباً في مجلسه ،موق اًر محترماً من جميع
عارفيه ،شديد الصالبة في الحق ال تلين قناته فيما يعتقده ويراه حقا ،صريح
المقال يكره المداورة والمصانعة ،عالي الهمة ال يرد قاصد خير وال ينهر سائل
رفد ،جواداً كريماً يبذل غاية الجهد في إغاثة الملهوف ومعونة الضعيف.
وفي سنة 1915م اختلف مع السلطان حسين كامل في بعض الشؤون
األزهرية وأصر على رأيه فيها ،فعز ذلك على السلطة الحاكمة فأقصي عن
وظائفه اإلدارية ،فسري عنه كثي اًر وأقبل على التدريس للعلماء وكبار الطالب
في مختلف العلوم ،فكانت دروسه كل يوم بمسجد محمد بك أبي الذهب حافلة
جامعة عظيمة يحضرها العلماء وكبار الطالب من األزهر وغيره ،وكان يقرؤها
مساء بين المغرب والعشاء قراءة متواصلة حتى في شيخوخته.
وبالجملة فقد قضى العالمة الشيخ محمد حسنين مخلوف حياته كلها في
خدمة العلم والدين واألزهر الشريف ونشر الثقافة اإلسالمية ،وفي الدعوة إلى
الحق والقيم الروحية واألخالقية في دروسه وأحاديثه ومؤلفاته واجتماعاته في
األزهر وغير األزهر في كل مجال وحال.

((( سورة الرعد  -اآلية 17
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تالميذه:
وقد تخرج على يديه نخبة من العلماء المبرزين نذكر منهم على سبيل
المثال ال الحصر :العالمة الشيخ عبد هللا دراز ،والعالمة الشيخ عبد المجيد
الشاذلي ،والعالمة الشيخ عبد الفتاح المكاوي ،والعالمة األستاذ الشيخ محمد
مصطفى المراغي شيخ األزهر فيما بعد ،والعالمة السيد محمد عاشور الصدفي
عضو المحكمة العليا الشرعية ،والعالمة الشيخ علي إدريس العدوي ،والعالمة
الشيخ إبراهيم الجبالي ،والعالمة الشيخ محمود الديناري ،والعالمة الشيخ محمد
شربت ،والعالمة الشيخ فرغلي التيجاني ،والعالمة الشيخ عبد المجيد سليم
مفتي الديار المصرية ثم شيخ الجامع األزهر فيما بعد ،والعالمة الشيخ فتح
هللا سليمان رئيس المحكمة العليا الشرعية ،ونجله الشيخ حسنين محمد مخلوف
مفتي الديار المصرية األسبق وعضو جماعة كبار العلماء ،وغيرهم من العلماء
األعالم الذين تولوا مناصب عليا في األزهر والمعاهد الدينية والقضاء واإلفتاء.
مؤلفاته:
ترك العالمة الشيخ محمد حسنين مخلوف الكثير من المؤلفات في العلوم
العقلية والنقلية التي تدل داللة واضحة على مبلغ ثقافاته من جانب وعلى رسوخ
قدمه وعلو منزلته وباعه الطويل في الكتابة والتأليف من جانب آخر.
وهذه المؤلفات بعضها مطبوع وبعضها ما زال مخطوطا ،ومنها:
 -1إتحاف الورّاد بأشعة األوراد للسادة الخلوتية ،ألفه بأمر أستاذه اإلمام
أبي المعارف ؤ.
 -2التبيان في حكم زكاة األثمان.
 -3تعليقات على رسالة العاملي في علمي الجبر والحساب.
 -4التعليق على نخبة الفكر في مصطلح أهل األثر.
 -5حكم ترجمة القرآن وقراءته وكتابته بغير اللغة العربية.
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 -6حكم التوسل باألنبياء واألولياء.
 -7دليل الحاج على المذاهب األربعة ،وقد ألفه بعد عودته من الحج
والزيارة ،وهو هذا الكتاب الذي نقدمه اليوم ضمن سلسلة «تراث األزهريين».
 -8الرحلة المهمة في إزالة الرَّين عن قلوب األمة.
 -9رسالة في حكم زكاة األوراق المالية.
 -10عنوان البيان في علوم التبيان.
 -11الفصول الوافيات في أحكام المعامالت.
 -12القول الجامع في الكشف عن مقدمة جمع الجوامع في أصول الفقه.
-13القول الوثيق في الرد على أدعياء الطريق.
 -14بلوغ السول في مدخل علم األصول.
 -15المدخل المنير في مقدمة علم التفسير.
 -16المطالب القدسية في أحكام الروح وآثارها الكونية ،وقد سبق أن
أصدرته كشيدة ضمن سلسلة «تراث األزهريين».
 -17رسالة في فضائل ليلة النصف من شعبان.
وفاته:
استمر العالمة الشيخ محمد حسنين مخلوف يدرس ليال بعد المغرب في
أكثر من عشر سنوات ،وكان تفسير البيضاوي هو آخر كتاب درسه باألزهر،
وبينما هو يقرؤه ط أر عليه مرض لم يلبث يعالجه سوى شهر ،ثم توفاه هللا في
شهر هللا المحرم سنة 1355ه (1936م) ،ودفي في قرافة الخفير بالقاهرة
رحمه هللا وأثابه عداد حسناته.
*****
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تقدمة الكتاب بقلم العالمة الشيخ حسنين محمد مخلوف

تقدمة
بقلم فضيلة األستاذ الشيخ حسنين محمد مخلوف
مفتي الديار المصرية السابق
وعضو جماعة كبار العلماء باألزهر
بسم هللا الرحمن الرحيم
ِ
االه
الم على
الحم ُد هللِ و َّ
الصال ُة و َّ
ومن و ُ
رسول هللاِ ،وعلى آلِ ِه وأصحا ِب ِه َ
الس ُ
وب ْع ُد،
َ
الرِضوان ،بعد
وض َع ُه والِ ُدنا علي ِه
«دليل
فهذا
ُ
الحاج»َ ،
ُ
ِّ
سحائب الرَّحم ِة و ّ
َع ْوَد ِته ِمن َح ِّج َب ْي ِت هللاِ الح ار ِم وزيارِة مدين ِة الر ِ
الصال ِة
أفض ُل َّ
َّسول عليه َ
ٍ
بديع وتر ٍ
السالمِ ،بأُ ٍ
ِف ِمن ُه ُمري ُد
تيب
و َّ
ِق ل ُه مثيلَ ،ي ْعر ُ
جميل لَم يسب ْ
سلوب ٍ
ُّ
ُل ٍ
عمل في
ْم ك ِّ
الع ْمرِة ،أعمال ُ
َهما ُمرتَّب ًة تر ً
الن ُسك ْ
تيبا طبيعيًّا وا ِقعيًّاُ ،
َي ِن َ
الح ِّج و ُ
وحك َ
الم ِ
ذاه ِب األربع ِة بِأدنى نظرة.
َ
قيم العازَِم َعلَيهِما
المسا ِف َر لِ ِّ
لحج والعمرِة إلى اس ِتصحا ِب ِه ،و ُ
وما أَ ْحوَج ُ
الم َ
َّ
َب ِمن
عي في ك ِّ
ُل نُ ُس ٍك ،ومعرِف ِة ما يُ ْطل ُ
استيعا ِب ِه ،لِمعرِف ِة ُ
إلى ْ
الحك ِم الشر ِّ
ِ
الج ِ
يب» التي يُ ْرَج ُع
األعمال في ك ِّ
ُل يوم ،فهو –كما قال َرِح َم ُه هللا– كـ «نتيج ِة َ
أقرب ٍ
إليها لِمعرِف ِة مو ِ
الصال ِة في ِ
يق.
وقت وِب ِ
أيسر طر ٍ
اقيت َّ
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وتع ُّد ُد المعالِ ِم ،وك ْثرُة االن ِت ِ
ِ
قاالت ،ال
الحاج ،وتوالي
أوقات
و ُ
ِّ
المناس ِكَ ،
استيعاب األحكا ِم َّ
الشرعي ِة الم َتعلِّق ِة بِالح ِج ،طلبا أو ًّ
كفاِ ،
ص ّح ًة أو
تح َت ِم ُل
َ
ً
َّ
ُ

الم َط ّو ِ
ف
تاب دلي ً
شافيا ،يُ ْع َر ُ
َالتَ ،
فكان هذا ال ِك ُ
هاديا ،وبيانا ً
ال ً
فسا ًدا ،في ال ُكتُ ِب ُ
كيف تُ َؤَّدى هذه َّ
الشعيرُة على الوج ِه المشروِع.
ِمنه بِأدنى نظرٍةَ ،
أقطار اإلسال ِم.
مين في سا ِئ ِر
ِ
الم ْسلِ َ
جزى هللاُ ُم َؤلَِّف ُه والِ َدنا خي ارًَ ،
ونفع ِب ِه ُ

كتبه :حسنين محمد مخلوف

مصر في  18جمادي الثانية سنة 1379ه،
 18ديسمبر سنة 1959م

مقدمة المؤلف

مقدمة المؤلف
بسم هللا الرحمن الرحيم
باهَ ،ف َق ْد َوَّف َق هللاُ َهذا
أمَّا َب ْع ُد َح ْمد هللاِ ،و َّ
الصال ُة و َّ
الم َعلى َن ِّبي ِه َو ُم ْج َت ُ
الس ُ
الع ْب َد َّ
عيف ،في أوا ِئ َل َش ْه ِر ذي ال ِق ْعد ِة ِم ْن سنة 1349ه للتَّ َو ُّج ِه إلى َح ِّج
الض َ
َ
السالم،
ض ُل َّ
الصال ِة و َّ
الم َن َّورِةَ ،على سا ِك ِنها أ ْف َ
ْبي ِت هللاِ َ
المدين ِة ُ
الح ار ِم ،وزيارِة َ
َفاتَ ،تبع ُث ك َّ
فشاه ُّ
ُل ُم ْسلِ ٍم ل ُه ش ْأ ٌن
الح َّج ِ
َ
عام ِة ُ
ومخال ٍ ْ َ
اج ِب َد ًعا ُ
دت هناك ِم ْن ّ
طير ،لِ ِحراس ِة َّ
الوقوِع فيما
الن ِ
الخ ِ
على التَّ ْف ِ
األم ِر َ
ِص ِ
الح هذا ْ
كير في إ ْ
اس ِم َن ُ
اج ِب هذه الفريض ِة ِ َّ
يُ ِخ ُّل ِبو ِ
الب ْي ِت
العظي ِمُ ،خ
صوصا ما ي َق ُع ِم ْنهم في َ
ذات الش ْأ ِن َ
ً
ِ
المطاف.
الم َع َّظ ِم و
ُ
الم ْس َتطاع،
الم ْسلِ َ
ج از ُه ُم هللاُ َخ ْي ارًَ -ق ْد ُعنوا ب َُ
مين َ
األم ِر َق ْد َر ُ
ِهذا ْ
َماء ُ
وعل ُ
َّ
ِ
الباب ،وألفوا
أرَشدوا وَدوَّنوا في ُكتُ ِب ال ِف ْق ِه ما في ِه ال ِكفاي ُة في َهذا
صحوا و ْ
ف َن َ
الم ْوضوِع كافي ًة شافيةً.
اص ًة في هذا َ
رسا ِئ َل َخ ّ
اس ،إال َّ
قاع ِد ِه ْم
كثير ِم َن النَّ ِ
َولَ ِك ّن هذا وذاك ،و ْ
العام َة –لَِت ُ
إن ْاه َتدى ِب ِه ٌ
أن ّ
يلزُم ُهم َم ْع ِرَفتُ ُه ِلدا ِء هذه ال َفريض ِة قبل ُّ
الد ِ
عن طل ِ
خول في ْأعمالِها ،كَما
َب ما َ
ُل مسل ٍم قبل ُّ
هو الو ِ
ْم هللاِ في ِه– ل َْم
أن َي ْع َ
الشروِع في َع َم ٍل ْ
اج ُب َعلى ك ِّ ُ ْ
رف ُحك َ
ِم ال َغاي َة
اإلر ُ
َتك ْ
ُن هذه ال ُكتُ ُب الوافيةُ ،وال هذه الرَّسا ِئ ُل و ْ
شادات الغاليةُ ،بالِغ ًة ِبه ُ
الم ْنشود َة.
َ
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الم ِ
األرَبع ِة َي ْج َم ُع َشعا ِئ َر
ض ِع َب ٍ
ف َف َّك ْر ُت َب ْع َد ُم ّد ٍة ،في َو ْ
ذاه ِب ْ
يان َس ْه ٍل ِم َن َ
اج
يث َي َت َي َّس ُر لِك ِّ
ِح ُ
وم ْحظو ارِتها وما َ
ُل َح ٍّ
يلزُم في َذلِ َك ،ب َ
هذه ال َفريض ِة و ْ
كامها َ
أح َ
وغ ْي ِر َبلَ ِد ِه ،وأَ ْن يُ َر ِ
ِسهول ٍة ِم ْن
وح َ
إقام ِت ِه ب َِبلَ ِده َ
ْ
أثناء َس َف ِرِه َ
ال َ
أن َي ْ
اج َع ُه ب ُ
ص َح َب ُه َ
َّ
آلخرَ « ،ك َد ٍ
لوب،
وْق ٍت
َّف ِم ْن ُه ِتل َ
ٍ
ليل» َي َت َعر ُ
هو َم ْط ٌ
ْك الشعا ِئر و ْ
أح َ
كامها ،ما َ

هو َم ْحظور َعل َْي ِه بِال ِّد ِ
كان ُم َت َعلِّ ًما ،أو
إن َ
خول في ُح ُرما ِتها ،إِمَّا ِب َن ْف ِس ِهْ ،
وما َ
أو ِ
ِبو ِ
كان أُ ّميًّا ،كَما يُر ِ
قات
إن َ
اسط ٍةْ ،
صلّي « َنتيج َة َ
اج ُع ُ
الم َ
الج ْي ِب» لِ َم ْع َرِف ِة ْ
الصال ِة.
َّ
ض ْع ُت ما في ِه ال ِكفاي ُة
الح ْم ُد هلل -إل ْن َج ِ
از هذه ال ِف ْكرةَ ،ف َو َ
وَق ْد ُوِّف ْق ُت -و َ
الصحا ِئ ِ
ِالص ِ
ِل،
ف اليُ ْسرى َجداو َ
حائف اليُ ْمنىَ ،و َرَس ْم ُت بِإ ازِئها في َّ
ِم ْن ذلك ب َ
الم ِ
الس ْي ِر
ام ك ِّ
َ
األرَبع ِةُ ،م َرِتّ ًبا َت ْر َ
ذاه ِب ْ
ْم ُه ِم َن َ
ُل َع ِم ٍل ُحك َ
وض ْع ُت فيها َ
تيب َ
أم َ
َّ
ض ِع ِه ،ك َّ
ِ
َأن ُه سا ِئ ٌر في
يل
الم ْشروِع في
يث يُخ ُ
َ
ِح ُ
للناظ ِر في َو ْ
هاتيك الب ِ
ِقاع ،ب َ
َ

مقدمة المؤلف

وشرع َّ
•المسألة السا ِدسةُ :في كَي َفي ِة بد ِء َّ
الطو ِ
الطهارِة في ِه
اف َو ُح ْك ِم ِهِ ْ َ ،
ْ َْ
ّ
اله ْد ِي َوأ ْنو ِ
اع ِه
•المسألة َّ
السابِعةُ :في َ

•المسألة الثَّا ِمنةُ :في ُحكْم ِ األك ِ
الص ْي ِد
اله ْدي وال ِف ْدي ِة َو َج از ِء َّ
ْل ِم َن َ
اسعةُ :في ال ِف ْدي ِة َوأ ْنو ِ
•المسألة التَّ ِ
اعها

ِ
العاشرُة :في ًت َع ُّد ِد ال ِف ْدي ِة وا ِتّحا ِدها
•المسألة

•المسألة الحادي َة َع َشرَة :فيما في ِه ْ
عام أو ال ِف ْدي ُة
اإلط ُ

•المسألة الثّاني ُة َع َشرَة :في ُم ْف ِس ِ
الع ْمرِة ،وما َي َت َرتَّ ُب َعلى
دات َ
الح ِّج و ُ
َذلِ َك
•المسألة الثَّالِث َة َع َشرَة :في ِ
الج از ِء وَت َع ُّد ِد ِه
موج ِب َ
الج از ِء َوأ ْنو ِ
اع ِه
•المسألة ال اربِع َة َع َشرَة :في َ

َموا ِق ِ
الجداو ِ
الحظات َت ْدعو
ِل ُم
وعلَى َي ِ
ٌ
الع ْمرِة َم ْوِق ًفا َم ْوِق ًفاَ ،
سار هذه َ
ف َ
الح ِّج و ُ
ان.
الب َي ِ
إلِ َْيها حاج ُة َ

الع ْمرِة وما َي َت َرتَّ ُب َعليها
•المسألة الخا ِمس َة َع َشرة :في َمو ِ
انع َ
الح ِّج و ُ

أن َي ْس َت ْك ِم َل
ين َم ْسأَلةً ،وخا ِتم ٍة ال ِغ َنى لِ َم ْن يُري ُد ْ
ث َُّم ذَيَّ ْلتُ ُه بِا ْث َن َت ْي ِن َو ِع ْشر َ
ِداي ِتها.
اج َع ِتها ،وال عن ْ
األخ ِذ فيما يُ ْش َت َب ُه َعلي ِه ِبه َ
َح َّج ُه َو ُع ْم َرَت ُه عن ُمر َ

الم َن َّورِة
المدين ِة ُ
•المسألة السابِع َة َع َشرَة :في زيارِة َ

•المسألة األولى :في اإلح ار ِم َوما َي ْن َع ِق ُد ِب ِه

ان والتَّ َم ُّت ِع
إل ْف ار ِد وال ِقر ِ
•المسألة الثانيةُ :في ا ِ

َّ
اآلخ ِرَ ،و َرْف ِ
ِر ِ
داف ِ
ض ِه ،وما
َي ِن َعلى َ
أح ِد النُ ُسك ْ
•المسألة الثالِثةُ :في إ ْ
الخ َطأِ
العام ِة ،في َذلِ َكِ ،م َن َ
َي َق ُع ِم َن ّ

•المسألة ال اربِعةُ :في مو ِ
الع ْمرِة
اقيت َ
الح ِّج و ُ

الشري َف ْي ِن
الح َرَم ْي ِن َ
•المسألة الخا ِمسةُ :في ُحدوِد َ
16

اط ِن ُّ
•المسألة السا ِدس َة َع َشرَة :في َمو ِ
الدعا ِء

•المسألة الثا ِمن َة َع َشرَة :في ِ
المدين ِة
آداب زيارِة َ

•المسألة التّ ِ
اسع َة َع َشرَة :في َت ْع ِ
الزيارِة
الح ِّج و ّ
األوب ِة ِم ْن َس َف ِر َ
جيل ْ

اج،
َم التَّ َح ُّد ِث في َم ِّ
الح َّج ِ
ومساءة ُ
شاق َ
الح ِّجُ ،
•المسألة ال ِع ْشرو َن :في ذ ِّ
ين َّ
ين
الشري َف ِ
الح َرَم ِ
َو ْأه ِل َ
خاص ِم
شاح ِة ِّ
•المسألة الحادي ُة وال ِع ْشرو َن :في النَّهي عن ُم ّ
الرْفق ِة ،والتَّ ُ
الح ِّج
في َس َف ِر َ
17
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َّ
رور
الم ْب ِ
•المسألة الثاني ًُة وال ِع ْشرو َن :في َ
الح ِّج َ

الم ِ
األرَبع ِة.
الخا ِتمةُ :في َب ِ
• َ
ذاه ِب ْ
يان االس ِتطاع ِة في َ
ِمشيئ ِة هللاِ في َت ْعمي ِمه
ليل
يان « َد ُ
وس ْأبذ ُ
الب َ
َّي ُت هذا َ
وسم ْ
ِّ
ُل َ
الج ْه َد ب َ
الحاج»َ ،
َ
وهو
أس ُ
ِعز ٍ
العام َة ْ
أل هللاَ ْ
لألخ ِذ ب َ
ِه ْد ِي ِه ،وما ذلك َعلى هللاِ ب َ
أن يوِّف َق ّ
يزَ ،
وَن ْش ِرِه ،و ْ
كيل ،وصلَّى هللا وسلَّ َم َعلى َس ِيّ ِدنا ُم َح َّم ٍد ،القا ِئ ِل في َحدي ِث ِه
الو ُ
َح ْسبي َوِن ْع َم َ
أن ال إلَ َه إال هللاَ ،و َّ
سول
الم َعلى َخ ْم ٍ
أن ُم َح َّم ًدا َر ُ
َّ
الص ِ
سَ :شهاد ُة ْ
ني ْ
اإلس ُ
حيح( :بُ َ
الصال ِة ،وإيتا ُِء َّ
وحج ِ
استطاع إليه
البيت َم ِن
الزكا ِة،
ضانُّ ،
إقام َّ
رم َ
َ
وصوم َ
ُ
هللاِ ،و ُ

بيل)(((.
َس ً

ئل ﷺُّ :
ِ
قيل« :ث َُّم
ض ُل؟» َفقال:
«أي
ورسولِ ِه)َ ،
وس َ
األعمال أ ْف َ
ٌ
(إيمان باهللِ َ
ُ
(((
رور) .
ماذا؟» َ
(ح ٌّج َم ْب ٌ
قالَ :
رور
َو َع ْن ُه ﷺ َّأن ُه َ
الم ْب ُ
الع ْمرِة َك ّفارٌة لِما َب ْي َن ُهما ،و َ
(الع ْمرُة إلى ُ
قالُ :
الح ُّج َ
الج ّنةُ)(((.
س لَ ُه َجز ٌ
اء إال َ
ل َْي َ
سيَّ :
الح ِ
ص َح ْح ُت لَ ُه ِج ْس َم ُه ،وأَ ْو َس ْع ُت َعل َْي ِه
وفي َ
(إن َع ْب ًداَ ،
ديث ال ُق ْد ِّ
((( صحيح البخاري [كتاب اإليمان ،باب دعاؤكم إيمانكم] بسنده عن سيدنا عبد هللا بن عمر
ء بلفظ( :بني اإلسالم على خمس ،شهادة أن ال إله إال هللا وأن محمدا رسول هللا ،وإقام
الصالة ،وإيتاء الزكاة ،والحج ،وصوم رمضان) ،وصحيح مسلم [كتاب اإليمان ،باب قول النبي ﷺ
«بني اإلسالم على خمس»] بسنده عن سيدنا عبد هللا بن عمر ء بلفظ( :بني اإلسالم على
خمس ،شهادة أن ال إله إال هللا وأن محمدا رسول هللا ،وإقام الصالة ،وإيتاء الزكاة ،وحج البيت،
وصوم رمضان).
((( صحيح البخاري [كتاب اإليمان ،باب من قال إن اإليمان هو العمل] ،وصحيح مسلم [كتاب
اإليمان ،باب بيان كون اإليمان باهلل تعالى أفضل األعمال] بسنديهما عن سيدنا أبي هريرة ؤ:
(أن رسول هللا ﷺ سئل :أي العمل أفضل ،فقال :إيمان باهلل ورسوله ،قيل :ثم ماذا؟ قال :الجهاد في
سبيل هللا ،قيل :ثم ماذا؟ قال :حج مبرور).
((( صحيح البخاري [كتاب العمرة ،باب وجوب العمرة وفضلها] ،وصحيح مسلم [كتاب الحج ،باب
في فضل الحج والعمرة ويوم عرفة] بسنديهماعن سيدنا أبي هريرة ؤ.
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روم)(((.
َم َ
عيشت ُهَ ،ت ْمضي َعلي ِه َخ ْمس ُة ْأعوا ٍم ال َي ِف ُد َّ
إليَ ،
لم ْح ٌ

مقدمة المؤلف

أركان
ِ
اليَّ -أن ُه ُركْن ِم ْن
قال
َوكَفى بِهذا ال َف ْر ِ
ض ِع َظ ًما -كَما َ
اإلمام ال َغ ّز ُّ
ُ
الع ْم ِرِ ،
الدين،
َمال ِ
مام اإلسال ِم ،وك ُ
ومباني ِه ،وأنَّ ُه ِعباد ُة ُ
تام ْ
اإلسال ِم َ
ْ
األم ِر ،وَت ُ
وخ ُ
الوداع
عام َح ّج ِة
ِ
ص َر َيوِم ُ
الج ُمع ِة ب َ
وفي ِه أ ْن َزَل هللاُ َعلى َن ِّبي ِه ﷺ َع ْ
ِع َرفةَ ،
الم ديناً﴾(((،
ُم ٱ ِ
ُم ِن ْع َمتي َو َر ُ
ْمل ُ
﴿ٱل َْي ْوَم أَك َ
إل ْس َ
ضيت لَك ُ
ُم َوأَ ْت َم ْم ُت َعل َْيك ْ
ُم دي َنك ْ
ْت لَك ْ
ده ﷺ ِسوى و ِ
األعلَى.
َمانين َي ْو ًما ،ث َُّم ا ْن َت َق َل إِلى الر ِ
اح ٍد وث َ
َّفيق ْ
ول َْم َيل َْب ْث َب ْع ُ

وم ْن
َوعن أ َن ٍ
س َم ْر ً
َم ْن ز َ
(م ْن ز َ
ارني في َح َياتيَ ،
ارني في َمماتي ،ك َ
فوعاَ :
فيعا)((( ،وفي
ارني َحتَّى َي ْن ِتهي إلى َق ْبريُ ،ك ْن ُت لَ ُه َي ْوَم الِقيام ِة َشهي ًدا ،أو َ
زَ
قال َش ً
(((
َّ
ص َد َق
﴿و َّللِ َعلَى ٱلنَّ ِ
ٱس َت َط َ
اع إليه َسبيالً﴾ َ
اآلي ِة الشريف ِة َ
اس ِح ُّج ٱل َْب ْي ِت َم ِن ْ
يم ﷺ.
ظيمَ ،وَبلَّ َغ َرسولُ ُه النَّ ُّ
هللاُ َ
بي ال َكر ُ
الع ُ
العبد الضعيف

محمد حسنين مخلوف
العدوي المالكي

((( رواه ابن حبان في كتاب الحج من صحيحه ،وابن حجر في المطالب العالية ،والبيهقي في
شعب اإليمان ،وغيرهم ،ولفظه عند ابن حبان بسنده عن أبي سعيد الخدري أن رسول هللا ﷺ قال:
(قال هللا :إن عبدا صححت له جسمه ،ووسعت عليه في المعيشة ،يمضي عليه خمسة أعوام ال يفد
إلى لمحروم).
((( سورة المائدة  -من اآلية 3
العقيلي في الضعفاء الكبير بسنده عن سيدنا عبد هللا بن عباس ء قال :قال رسول
((( رواه ُ
هللا ﷺ( :من ازرني في مماتي كان كمن ازرني في حياتي ومن ازرني حتى ينتهي إلى قبري كنت
له شهيدا يوم القيامة) أو قال( :شفيعا) .وفي معناه ما أورده الحافظ ابن حجر في المطالب العالية،
والطبراني في المعجمين الكبير واألوسط ،بسنديهما عن سيدنا عبد هللا بن عمر ء قال :قال
رسول هللا ﷺ( :من حج ف ازرني بعد وفاتي كان كمن ازرني في حياتي).
((( سورة آل عمران  -من اآلية 97
19

مناسك الحج والعمرة وجداول أحكامهما في المذاهب األربعة

دليل الحاج

مناس ُك الحَ جِّ والعُ مْ رة
ِ
ُ
ب األربعة
وجداول
أحكام ِهما في َ
الم ِ
ِ
ذاه ِ
بسم هللا الرحمن الرحيم
لمري ِد اإلح ار ِم قبل ُّ
خول في ُح ُر ِ
الد ِ
أن َي ْب َدأ
الع ْمرة ْ
مات َ
الح ِّج و ُ
َي ْن َبغي ُ
با ُ
مور اآلتية:
أل ِ

حنفي

مالكي شافعي حنبلي

1
2

َّ
يح لِ ْح َي ِت ِه
ص ِ
شارِب ِه وَت ْسر ِ
إزال ُة الش َع ِث عند إراد ِة اإلح ار ِمَ ،ك َق ْل ِم أَ ْظفارُِه وَق ِّ
َّ
ف إب ِ
وَن ْت ِ
الم ْحرُِم ب َِبقا ِئ ِه َب ْع َد اإلح ار ِم.
وحل ِ
ِط ِه َ
ْق عا َن ِت ِه ،وَن ْح َو ذلك ِممَّا َق ْد َي َتأذى ُ
وغ ْس ٌل ُمتَّ ِ
ص ٍل َط ٍ
ض أو نُ َفساء.
َو لِحا ِئ ٍ
ُ
ص ٌل بِاإلح ار ِمُ ،م َت َق ِّد ٌم َعل َْي ِه بِال َف ْ
ويل ،ول ْ

3

الم ِ
خيط بِخياط ٍة أو َن ْس ٍج أو
وَت َج ُّرُد الرُ
َّج ِل قبل اإلح ار ِم في سا ِئ ِر َب َد ِن ِه ِم ْن َ
صياغ ٍة.

3

4

()1
َين َك ِن ِ
ار ورِدا ٍء وَن ْعل ِ
َّج ِل.
س إز ٍ
عال التَّك ِ
ْرور  ،أَ ْي هذه َ
الهيئ ُة في َح ِّق الرُ
ول ُْب ُ

4

5

ِأي َنوٍع ِم ْن أ ْنو ِاع ّ
الط ِ
ُّب في َب َد ٍن أو ث ٍ
خور
الب ِ
َوب ب ِّ
والتَّ َطي ُ
يب كَال ِم ْس ِك والعوِد و َ

ُسنّة

5

ُسنّة

َمكْروه

6

ين َب ْع َد ال ُغ ْس ِل وَق ْب َل اإلح ار ِم.
ْع َت ِ
وصال ُة َرك َ
َ

6

ُسنّة

ُسنّة

الو ْرِد.
وما ِء َ

1

ُسنّة

ُسنّة

ُسنّة

ُسنّة

2

ُس ّنة

ُس ّنة

ُس ّنة

ُس ّنة

ُسنّة

ُسنّة

ُسنّة

ُسنّة

ُسنّة

ُسنّة

ُسنّة

ُسنّة

ُسنّة

ُسنّة

ُسنّة

ملحوظات
الج ْد َو ِل ما
الم ار ُد ب ُّ
المذْكورِة في َهذا َ
ِالس ّن ِة َ
ُ
الم ْس َت َح َّب.
َي ْش َم ُل ُ

الو َس َخ
أن َي َت َدلَّ َك في َهذَا ال ُغ ْس ِل ويُز َ
ولَ ُه ْ
يل َ
ِ
ِخ ِ
بِ
المدين ِة
االغ ِت
الف ْ
ساالت َب ْع َد اإلح ار ِم ،وِب َ
ْاغ َت َس َل َّ
إح ار ِم ِه،
الن ُّ
َوَب َّي ْ
بي ﷺ وَت ْج َّرَد ولَب َ
ِس ث ْ
َع وأَ َه َّل.
الحليف ِة َرك َ
ص َل لِذي ُ
ولَمَّا َو َ

ُّب في الثَّ ْو ِب دو َن
ُّ
في ِة ،التَّ َطي ُ
الح َن ّ
السنّ ُة عند َ
ييب الثَّ ِ
وب.
الحنابِل ِة يُ ْكرُه َت ْط ُ
َ
الب َد ِن ،وعند َ

( )1أي النعال التي يرتديها أهل التكرور ،وهم مواطنو غرب أفريقيا المسلمون ،وقد اشتهرت بهذا
االسم مملكة مالي اإلسالمية القديمة .جاء في «مواهب الجليل شرح مختصر خليل» :ونقله ابن
فرحون وقال عقب قوله ما له حارك من النعال :أي كنعال التكرور التي لها عقب يستر بعض القدم.
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مناسك الحج والعمرة
أح ِد ُّ
قارًنا أو ُم ْم ِت ًعا.
َي ِن أو ُه َما َم ًعاُ ،م ْف ِرًدا أو ِ
الن ُسك ْ
وهو ّني ُة َ
ام َ
واإلحر ُ

حنفي

مالكي شافعي حنبلي

ملحوظات

(ر ِ
اجع المسألة األولَى والثَّانيةَ)

َ 7ش ْرط

ُركْن

ُركْن

ُركْن

8

ِ
ُل ِجه ٍة.
و ِم ْن
َّر ِل ْه ِل ك ِّ
الم َقر ِ
الميقات ُ

 8وِ
اجب

وِ
اجب

وِ
اجب

ِ
الل َه ْد ٌى (ر ِ
وِ
اجع المسألة
اجب وفي َت َع ّدي
الميقات َح ً

9

ار ،وكَذا ا ُ
صير بِاإلح ار ِم.
أل ْنثَى َعلَى ما َس َي ْأتيَ ،ي ُ
الم ِّ
وَت َج ُّرُد الرُ
الو ْج ِه َ
َّج ِل َعلَى َ

 9وِ
اجب

وِ
اجب

وِ
اجب

10

ص ٍل َط ٍ
ويل ،ك ٌ
ُل
والتَّلْبي ُة َب ْع َد اإلح ار ِم إلَى ْ
أن َي ْد ُخ َل َم ّكةَ ،وا ِّتصالُها ِب ِه بِال َف ْ
ِم ْن ُهما.

اجع المسألة التَّ ِ
اجب وفي َت ِ
رك التَّ َج ُّرِدِ ،ف ْدي ٌة (ر ِ
وِ
اسع َة
و ِ
العاشرَة).

َ 10ش ْرط

وِ
اجب

ُس ّنة

ُس ّنة

11

صار َعلَى َتلْبي ِة الر ِ
َك
يك ل َ
وهي :لَب َّْي َك اللَّ ُه َّم لَب َّْي َك ،لَب َّْي َك ال َشر َ
واال ْق ِت ُ
َّسول ﷺ َ

11

ُسنّة

ُسنّة

ُسنّة

ُسنّة

وفي َترِكها أو َت ِ
الط ِ
رك ا ِّتصالِها مع ّ
ول َه ْد ٌي
َّ
ِ
ِالو ِ
طي ِة إذا ا ْن َع َق َد
عند
جوب ،وِبالش ْر ّ
القائل ب ُ
ام بِدوِنها ِم ْن َق ٍ
ول أو ِف ْع ٍل ُم َت َعلِّق ِب ِه.
اإلحر ُ

12

ُسنّة

وِ
اجبة

ُسنّة

ُسنّة

13

ُس ّنة

ُس ّنة

ُس ّنة

ُس ّنة

14

15

وال ُغ ْس ُل عند ُد ِ
حائض ونُ َفساء.
ٍ
ير
خول َم ّك َة لِ َغ ِ

ُس ّنة

ُس ّنة

ُس ّنة

ُس ّنة

15

ُس ّنة

ُس ّنة

ُس ّنة

ُس ّنة

16

الم ْس ِج ِد ِم ْن ِ
خول َم ّك َة َنها اًر ِم ْن ِ
ؤه
باب المعلى ،وُد ُ
وُد ُ
باب َّ
وب ْد ُ
السال ِمَ ،
خول َ
قارًنا ،ك ٌّ
وطو ِ
ِطو ِ
كان ُم ْع َت ِم ارًَ ،
بَ
ُل
كان ُم ْف ِرًدا أو ِ
إن َ
اف ال ُقدوِم ْ
إن َ
الع ْمرِة ْ
اف ُ
ِم ْنهما.

16

ُسنّة

ُسنّة

ُسنّة

ُسنّة

7

12

13
14

22

لَب َّْي َكَّ ،
َك.
يك ل َ
َك ال َشر َ
ْك ل َ
المل َ
الح ْم َد وال ِنّ ْعم َة ل َ
إن َ
َك و ُ
وإعادتُها بعد َّ
أن َي ِ
الطو ِ
ص َل إلَى
اف و َّ
الح ار ِم ،إلَى ْ
الس ْع ِي و ْ
َ َْ َ
ِالم ْس ِج ِد َ
إن كا َن ْت ب َ
صلَّى َع َرف َة َب ْع َد َّ
اس ِع ِم ْن ذي ِ
الي ْوِم التّ ِ
الزو ِ
الح ّج ِة.
ال ِم ْن َ
ُم َ

ْثار ِم ْنها و ُّ
عاء َب ْع َدها،
صوِت ِه بِها وفي مواال ِتها ،واإلك ُ
لو َ
والتَّ َو ُّس ُط في ُع ِّ
الد ُ
ك ٌّ
ُل ِم ْن ُهما.
وصعوٍد وُه ٍ
ُّر ٍ
ِفاق.
ومالقا ِة ر ٍ
وَت ْجدي ُدها ل َت َغي ِ
وخل َ
بوط َ
حال ك َ
صال ٍة ُ
ْف َ
َقيا ٍم وُقعوٍد ُ

ال اربِعةَ).

الح َن ّفي ِة إعا َدتُها إلَى َرْم ِي
ُّ
الحنابِل ِة و َ
السنّ ُة عند َ
الشا ِفعي ِة إلَى ُّ
الشروِع في
الع َقب ِة ،وعند ّ ّ
َج ْمرِة َ
التَّ َحلُّ ِل ،وفي َت ِ
رك إعا َد ِتها َه ْد ٌي عند المالِكي ِة.

عي ِة يُ ّس ُّن ال ُغ ْس ُل لِ ِ
داخ ِل
في ِة و ّ
الشا ِف ّ
الح َن ّ
وعند َ
حائض أو نُ ْفسا ٍء.
َم ّك َة ولو لِ ٍ
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مناسك الحج والعمرة

حنفي

مالكي شافعي حنبلي

ملحوظات

17

الو ِ
إن أَ ْح َرَم ِم ْن ِ
َ
قوف ِب ِف ْعلِ ِه ول َْم يُ ْرِد ْف
الح ِّل ول َْم َي ْخ َ
وطو ُ
ش َفو َ
اف ال ُقدوِم ْ
ات ُ
ِح َرٍم.
الع ْمرِة ب َ
َ
الح َّج َعلَى ُ

17

ُسنّة

وِ
اجب

ُسنّة

ُسنّة

18
19

ْن الَّذي قبل ِ
الب ْي ِت.
الرك ِ
كوز في ُّ
المر ِ
و ْاب ِت َد ُ
باب َ
األس َوِد ْ
اؤه ِم ْن َ
الح َج ِر ْ
َّ
أشو ٍ
أرَبع ًة عند
وكَونُ ُه َس ْبع َة ْ
األئم ِة الثالث ِة ،و ْ
الح َج ِر إلى َ
اط ِم ْن َ
الح َج ِر عند ّ
الح َنفيّ ِة.
َ

 18و ِ
اجب

وِ
اجب

وِ
اجب

اجب (ر ِ
وِ
السا ِدسةَ).
اجع المسألة ّ

َ 19ش ْرط

َش ْرط

َش ْرط

20

َثير.
ص ٍل ك ٍ
وكَونُ ُه ُم َتو ً
اليا بِال َف ْ

20

ُس ّنة

َش ْرط

ُس ّنة

رك
في ِة ُسنّة ،وَت ُ
الح َن ّ
َش ْرط والثّالث ُة الباقي ُة ِم ْن ُه عند َ
َّ
الش ْر ِط ُهنا َك َت ِ
ِ
القائل
أصلِ ِه ،أو في ِه َد ٌم عند
رك ْ
ول بأنَّ ُه ي ِج ُب ُّ
بالسنيّ ِةَ ،ن َظ اًر إلى ال َق ِ
بالشروِع.
ُّ
َ

 21و ِ
اجب

وِ
اجب

ُس ّنة

جوب َّ
الطو ِ
ِ
وِ
ِو ِ
اف.
اجب وفي َترِك ِه َه ْد ٌى ،عند
القائل ب ُ

22

ُس ّنة

ُس ّنة

ُس ّنة

ُس ّنة

23

ُسنّة

ُسنّة

ُسنّة

ُسنّة

24

ُسنّة

ُسنّة

ُسنّة

ُسنّة

 25و ِ
اجب

َش ْرط

وِ
اجب

َش ْرط وَترُك ُه َك َت ِ
صلِ ِه (ر ِ
السا ِدسةَ).
رك أَ ْ
اجع المسألة ّ

ُسنّة

ُسنّة

ُسنّة

ُسنّة

 27و ِ
اجب

َش ْرط

وِ
اجب

21
22
23
24
25
26
27

َالس ْع ِي.
وم ْش ٌى لِقا ِد ٍر ك َّ
َ
الح َج ِر ا َ
ص ٍ
ُل َش ٍ
إن َق َد َر ،و َّإل َف َي ْل ِم ُس ُه
أولَ ُه ،وفي ك ِّ
وَت ْق ُ
أل ْس َوِد َّ
وت ْ
بيل َ
وط بِال َ
ض ُعها َعلَى في ِه و َّإل َفبِعوٍد َك َذلِ َك.
َبي ِد ِه ث ُُّم َي َ
ُل ِم َن َّ
و َّ
الت ِق ِ
صل ًّيا
ْبير مع ك ِّ
وو ْ
الي ِد أو العوِد َعلَى ال َف ِم ً
ض ُع َ
التك ُ
داعيا ُم َ
بيلَ ،
َّ
بي ﷺ.
َعلَى الن ِّ
ض ُعها َعلَى في ِه.
الم ُه ُّ
الي َّ
إن َق َد َر ث َُّم َي َ
ماني َبي ِد ِه ْ
الرك َ
ْن َ
اس ِت ُ
وْ

قامتُ ُه قبل َت ْحر ِ
الم َق ّب ِ
يك َق َد ِم ِه
للرك ِ
الل ِم ِ
ِل أو ّ
الم ْس َتلِ ِم ُ
س َ
ْن َ
للح َج ِر ،و ُ
ص ُب ُ
وَن ْ
للطو ِ
َ
اف.
األشو ِ
الزِدحا ٍم.
َّج ِل في ْ
اط الثَّالث ِة األولَى َّإل ْ
َ
ورَم ُل الرُ
وجع ُل البي ِت حين َّ
الطو ِ
سارِه.
اف عن َي ِ
َْ
َ ْ َْ

26

كي ِة ،ويُ َس ُّن عند
وفي َترِك ِه َه ْد ٌى عند المالِ ّ
ِ
عي ِة لِ َح ٍ
الوقوف،
وحاج َد َخ َل َم ّك َة قبل
الل
ّ
الشا ِف ّ
ٍّ
()1
في ِة.
الح َن ّ
ولِآلفاقي دو َن َغ ْي ِرِه عند َ

َش ْرط

َش ْرط وَترُك ُه َك َت ِ
الح َنفي ِة َعلَى
أصلِ ِه ،وفي ِه َد ٌم عند َ
رك ْ
اج َب ب ُّ
ول ب َّ
ال َق ِ
ِالشروِع كَالو ِ
ِأن الو ِ
لي
اج ِب ْ
األص ِّ
وَترَك ِه َك َت ِ
أصلِ ِه.
رك ْ

( )1نسبة إلى «آفاق» جمع «أفق» بمعنى ناحية ،أي قادم من النواحي.
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مناسك الحج والعمرة

28

ماعيل ش ،ك ٌّ
ان(ِ )1
ُل ِم ْن ُهما.
إس
َرو ِ
َ
وخروُج ك ِّ
الب َد ِن عن ّ
ُ
ُل َ
الشاذ ْ
وح ْج ِر ْ
َّ
َالصال ِة ،ك ٌّ
ُل ِم ْن ُهما.
العورِة ك َّ
الح َد ِث و َ
والطهارُة ِم ْن َ
وس ْت ُر َ
الخ َب ِث َ

30

الدعاء أثْناء َّ
ِز ٍق
وفيق ِ
الطو ِ
اف بِما يُ ِح ُّب ِمن َطل ِ
َب ِع ْل ٍم وعافي ٍة وَت ٍ
وسع ِة ر ْ
َ
و ُّ ُ
بِال َح ٍّد.

29

31

وَق ْطع ُه لِصال ِة َفريض ٍة مع إما ٍم ارِت ٍب لَم يصلِّها أو َّ
وبنى َعلَى
صلها ُم ْن َف ِرًدا َ
َ
ْ َُ
ُ َ
ما َف َعلَ ُه ِم ْن َطوا ِف ِه َب ْع َد َسال ِم ِه.

32

الدعاء بعد ال َفراغ ِمن َّ
الطو ِ
األس َوِد ِ
وباب
ِ
و ُّ ُ َ ْ َ
بالم ْل َت َزِم ،وهو ما َب ْي َن َ
اف ُ
الح َج ِر ْ
الب ْي ِت.
َ

34

َعب ِة.
إيقاع ُهما َخل َ
و ُ
قام َب ْي َن ُه َ
المقا ِم ب َ
وب ْي َن الك ْ
ِح ْي ُث َيكو ُن َ
ْف َ
الم ُ

33
35

ْع َت ْي ِن َب ْع َد ال َفرِاغ ِم ْن ُه.
وصال ُة َرك َ
َ

الس ْع ِي.
وَت ْق ُ
الم ْس ِج ِد إلى َّ
األس َوِد َب ْع َد ُهما وَق ْب َل ُ
بيل َ
الخروِج ِمن َ
الح َج ِر ْ

حنفي

28

ُسنّة

َش ْرط

وِ
اجب

29

ُسنّة

َش ْرط

َش ْرط

َش ْرط (ر ِ
السا ِدسةَ).
اجع المسألة َّ
َشرط و َّ
الح َنفي ِة ُسنّة في
الطهارُة ِمن َ
ْ
الخ َب ِث عند َ
َّ
َّ
الطو ِ
الح َد ِث َففيها
أما الطهارُة ِمن َ
اف ُم ْطلَ ًقا ،و ّ

30

ُسنّة

ُسنّة

ُسنّة

ُسنّة

 31جائز

وِ
اجب

جائز

ِ
ِ
بالوجوب.
القائل
اس َت َم َّر عند
جائز وفيه اإلث ُْم َف َق ْط ْ
إن ْ

ُسنّة

ُسنّة

ُسنّة

ُسنّة

 33و ِ
اجب

وِ
اجب

ُسنّة

ُسنّة

34

ُسنّة

ُسنّة

ُسنّة

ُسنّة

35

ُسنّة

ُسنّة

ُسنّة

ُسنّة

 36و ِ
اجب

ُركْن

ُركْن

ُركْن

ُسنّة

ُسنّة

ُسنّة

ُسنّة

َش ْرط

َش ْرط

32

37

أشو ٍ
العوُد أُ ْخ َرى.
الس ْع ُي َب ْي َن َّ
و َّ
الم ْروَة َس ْبع َة ْ
اطِ ،من ُه َ
الب ْد ُء َم ّرٌة ،و َ
الصفا و َ
و َّ
وخ َب ٍث.
الطهارُة ِمن َح َد ٍث َ

37

38

الصفا.
ِالس ْع ِي ِمن َّ
الب ْد ُء ب َّ
وّ

 38و ِ
اجب

36

مالكي شافعي حنبلي

ملحوظات

َت ْف ٌ
السا ِدس ِة.
اجع ِة ذ َْي ِل المسألة َّ
ِمر َ
صيل يُ ْعل َُم ب ُ

وفي َترِكهِما َه ْد ٌي عند المالِكي ِة.

ِ
القائل بِوجوِب ِه.
وفي َترِك ِه َه ْد ٌي عند

الح َنفي ِة (ر ِ
اجع ذ َْي َل
َش ْرط وفي َترِك ِه َه ْد ٌي عند َ
السا ِدس ِة).
المسألة َّ

( )1الشاذروان (بفتح الذال المعجمة وسكون الراء) :هو من جدار البيت الحرام ،وهو الذي ترك من
عرض األساس خارجا ،ويسمى تأزي ار ألنه كاإلزار للبيت[ .المصباح المنير ،مادة الشاذروان]
وفي كتاب «الحج والعمرة» لفضيلة الدكتور علي جمعة :الشاذروان هو البناء المسنَّم بأسفل الكعبة
مما يلي أرض المطاف  ...وهي مرتفعة عن األرض نحو  13سم وبعرض  45سم .وحقيقة
الشاذروان أنه من أصل جدار الكعبة حينما كانت على قواعد إبراهيم ش  ...وحجارة الشاذروان
من الرخام الصلب ،وأثناء عمارة الكعبة المشرفة سنة 1417ه جدد الرخام القديم.
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حنفي

مناسك الحج والعمرة

ملحوظات

مالكي شافعي حنبلي

39

قوع ُه َب ْع َد َطو ٍ
اف ُم ْطلَ ًقا و ِ
اج ًبا أو ُرْك ًنا أو َن ْف ًل.
وو ُ
ُ

 39و ِ
اجب

َش ْرط

َش ْرط

أص ًلَ ،ب ُط َل َعلَى
َش ْرط
فإن ل َْم َي َت َق َّد ْم ُه َطو ٌ
ْ
اف ْ
َّ
الو ِ
قوع ُه َب ْع َد
وو ُ
جوبُ .
الش ْرطي ِة و ْأه َدى َعلَى ُ
َطو ٍ
ْن و ِ
اف و ِ
اج ٍب عند مالِ ٍك يُ ْج َب ُر
اج ٍب أو ُرك ٍ

40

َثير.
يق ك ٍ
ومواالتُ ُه في َن ْف ِس ِه بِال َت ْفر ٍ

 40و ِ
اجبة

41

والمواال ُة بي َن ُه وبين َّ
الطو ِ
اف.
َْ َْ َ

َش ْرط

ُسنّة

وِ
اجبة

41

ُسنّة

وِ
اجبة

ُسنّة

ُسنّة

42

الم ْش ُي في ِه مع ال ُق ْدرِة.
وَ

 42و ِ
اجب

ُس ّنة

وِ
اجب

وِ
اجب وفي َترِك ِه َه ْد ٌي.

43

ُس ّنة

وِ
اجب

جائز

ِ
وِ
ِالو ِ
جوب.
اجب وفي َترِك ِه َه ْد ٌي عند
القائل ب ُ

44

ُس ّنة

وِ
اجب

جائز

ِ
وِ
بالو ِ
جوب.
اجب وفي َترِك ِه َه ْد ٌي عند
القائل ُ

45

ُسنّة

ُسنّة

ُسنّة

ُسنّة

46

ُسنّة

ُسنّة

ُسنّة

ُسنّة

47

ُسنّة

ُسنّة

ُسنّة

ُسنّة

ب َّ
ِالد ِم.

43

الو ِ
اف ال ُقدوِم.
إن ُطلِ َب ِم ْن ُه َطو ُ
ِع َرف َة ْ
قوف ب َ
وَت ْق ُ
ديم ُه َعلَى ُ

44

أخيرُه لِ َما َب ْع َد َطو ِ
الح َرِم أو
دوم ،ب ْ
اف اإلفاض ِة ْ
وَت ُ
ِأن أَ ْح َرَم ِم ْن َ
إن ل َْم َي ِج ْب ُق ٌ
الو ِ
ِح َرٍم.
أرَد َ
شي ِب ِف ْعلِ ِه َفو َ
قوف ،أو ْ
الع ْمرِة ب َ
ف َ
الح َّج َعلَى ُ
ات ُ
َخ َ

46

ُّ
الم ِ
ناس َك،
ُ
الساب ِ
ِمكةَ ،يُ َعلِّ ُم النَّ َ
اس فيها َ
صال ِة الظ ْه ِر ب َ
ِع َب ْع َد َ
وخ ْطب ُة اإلما ِم َي ْوَم ّ
الخروُج َب ْع َد َّ
الزو ِ
الي ْوُم الثَّا ِم ُن ِمن ذي
و ُ
ال ِمن َم ّك َة لِ ِم َنى َي ْوَم التَّ ْروي ِة -وهو َ
ُّ
الظهر َقص اًر في وْق ِتها الم ْختار ،ك ٌّ
ِ
ُل ِم ْنهما.
الح ّج ِةَ -ق ْد َر ما يُ ْدر ُ
ُ َ
ِك بِها ْ َ ْ
َ

45

47

28

َالم ْرأ ِة
ض َر ِ
إسرٌاع َب ْي َن ْ
ور ُّ
األخ َ
الج ْرِيُ ،
ين َفو َق الرََّم ِل ودو َن َ
قي َرُج ٍل َعلَيهِما ك َ
وْ
بالصفا والمروِة ،ك ٌّ
ض ُع ،و ُّ
الم ْو ِ
ُل ِم ْنهما.
عاء َّ
ْ
َْ
إن َخال َ
الد ُ

وس ْي ُرُه ِم ْنها لِ َع َرف َة َب ْع َد ُطلوِع
ّي ُّ
وبياتُ ُه ِب ِم َنى ل َْيل َة َّ
الساب ِ
ِع إلَى ْ
َ
أن يُ َ
الص ْب َحَ ،
صل َ
َّ
ص َل إل َْيها قبل َّ
س َي ْوَم التّ ِ
الزو ِ
صلّي بِها
الش ْم ِ
ال ليُ َ
اس ِع ،ونُزولُ ُه ِب َن ِمرَة إذا َو َ
ُّ
وخ ْطب ٌة
ْه ُب إلى َع َرفةَُ .
ِم ْس ِج ِدها ،ث َُّم َيذ َ
الظ ْه َر و َ
ص اًر مع اإلما ِم ب َ
ص َر َق ْ
الع ْ
ال وَقب َل صال ِة ُّ
ِم ْس ِج ِد َع َرف َة َب ْع َد َّ
الم ِ
ناس َك إلَى
الظ ْه ِر يُ َعلِّ ُم
اإلمام فيها َ
بَ
الزو ِ ْ َ
ُ
اف اإلفاض ِة ،ك ٌّ
َطو ِ
ُل ِم ْنها.

الو ِ
ص ِل َب ْي َن ُهما
اج ُب عند ّ
الشا ِفعي ِة َع َد ُم ال َف ْ
ِالو ِ
ِع َرفةَ.
قوف ب َ
ب ُ

الخروُج قبل َّ
الزو ِ
ال.
ُّ
الحنابِل ِة ُ
السنّ ُة عند َ
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مالكي شافعي حنبلي

ملحوظات

الج ْم ُع َب ْي َن اللَّ ِ
َحظ ًة و ِ
اجب عند
يل والنَّ ِ
هار ل ْ
و َ
ْن
الشا ِفعي ِةُّ .
الحنابِل ِةُ ،سنّة عند ّ
والرك ُ
الح َنفي ِة و َ
َ

48

وم التّ ِ
مارا ،من ُطلوِع
و
أي ُج ْزٍء ِم ْنها ولو ًّ
ُ
َحظ ًة في ِّ
َو ل ْ
الوقوف ب َ
اس ِع ول ْ
ِع َرف َة َي َ
الحنابِل ِة ،و ِم َن َّ
اليوِم التّ ِ
الزو ِ
األئم ِة الثالث ِة ،إلى ُطلوِع
َف ْج ِر َ
اس ِع عند َ
ال عند ّ
ُل.
َف ْج ِر َيوِم النَّ ْح ِر عند الك ِّ

48

ُركْن

ُركْن

ُركْن

ُركْن

49

و ُّ
ِ
قائما أو جالِ ًسا أو ار ِك ًبا.
الس ْج َد َت ِ
الط َمأنين ُة في
الجلْس ِة َب ْي َن َّ
الوقوف ِب َق ْد ِر َ
ين ً
وض ًئا بعد صال ِة ُّ
ِج ِ
ص ارً ،وال ِّد ْف ُع مع
الظ ْه َر ِ
و
ُ
بل الرْ
الوقوف ب َ
ين َج ْم ًعا وَق ْ
َّحم ِة ُم َت ِّ َ ْ َ َ
روب ،ك ٌّ
اإلما ِم ،و ُّ
ضرُُّع لِْل ُغ ِ
ُل ِم ْنهما.
عاء ،والتَّ َ
الد ُ

49

ُسنّة

وِ
اجبة

ُسنّة

ُسنّة

50

ُسنّة

ُسنّة

ُسنّة

ُسنّة

 51و ِ
اجب

وِ
اجب

ُس ّنة

ُس ّنة

ِ
القائل
ِل بِها َق ْد َر ما ُذ ِك َر َف َه ْد ٌي عند
إن ل َْم َي ْنزْ
َف ْ

52

 53و ِ
اجب

ُسنّة

ُسنّة

54

ف مع اإلما ِم ،و ّإل َفك ٌّ
ُل لِ َوْق ِت ِه.
وج ْم ُع ال ِع ِ
إن َوَق َ
شائين بِها َتأخي اًر ْ
َ
َّ
ميع الح َّج ِ َّ
وع َرف َة في
اج إل أَ ْه َل ُم ْزَدلِف َة وإل ْأه َل ِم َنى َ
ص ُر ال ِعشا ِء لِ َج ِ ُ
وَق ْ
َم ِحلِّهِم.

 52و ِ
اجب

ُسنّة

ُسنّة

ُسنّة

ِ
ِالو ِ
جوب.
وفي َترِك ِه َه ْد ٌي عند
القائل ب ُ

الصب ِح بغلس ،ك ٌّ
ُل ِم ْن ُهما.
صال ِة ُّ ْ
َ
وبياتُ ُه بِها و ْ
ارِتحالُ ُه ِم ْنها َب ْع َد َ

ُسنّة

ُسنّة

وِ
اجب

55

(ج َب ٌل ِ
بآخ ِر ُم ْزَدلَف َة يُ َسمَّى َق َزٌح) ُم ْس َت ْقب ًِل ،لِْل ُدعا ِء
الو ُ
الح ار ِم َ
ِالم ْش َع ِر َ
قوف ب َ
وُ
َّ
فار.
ألس ِ
والث ٌ
ناء َعلَى هللاِ َتعالَى لِ ْ

 55و ِ
اجب

ُس ّنة

ُس ّنة

َّ
اجب الو ِ
وِ
َحظ ًة
المك ُ
ْث بِها ولَو ل ْ
اج ُب عند الشا ِفعي ِة ُ
صِ
ف الثَّاني ِم ْن اللَّ ِ
الحنابِل ِة
يل ،وعند َ
ِم ْن ال ِّن ْ
ص ِف ِه ،وفي َترِك ِه َه ْد ٌي.
الم ُ
َ
بيت إلى ِن ْ
ُس ّنة

ُس ّنة

ُس ّنة

ُس ّنة

ُس ّنة

50
51

53

56

30

ناو ُل َشي ٍء ِم ْن أَك ٍ
الر ِ
ْل
وصال ُة ال ِع ِ
ِم ْزَدلِف َة ِب َق ْد ِر َح ِّط ّ
ونُزولُ ُه ب ُ
ِحالَ ،
شائين ،وَت ُ
أو ُش ْر ٍب.

الح ار ِم و ِم َنى).
الم ْش َع ِر َ
اإلسرُاع ب َِب ْط ِن محسر (وا ٍد َب ْي َن َ
و ْ

روب ،والو ِ
عند المالِكي ِة َي ْب َت ِد ُئ ِم ْن ال ُغ ِ
اج ُب
َحظ ٌة ِم َن َّ
الزو ِ
ال إلى ال ُغ ِ
وي ْن َتهي عند
روبَ ،
لْ
ِطلوِع َف ْج ِر َيوِم النَّ ْح ِر ،وفي َت ِ
ميع ب ُ
رك
الج ِ
َ
الو ِ
اج ِب َه ْد ٌي.

54

56

ِالو ِ
جوب.
ب ُ

ِ
بالو ِ
جوب.
جائز وفي َترِك ِه َه ْد ٌي عند
القائل ُ

ِ
بالو ِ
جوب.
وفي َترِك ِه َه ْد ٌي عند
القائل ُ
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57

الع َقب ِة ِب ِم َنى ِم ْن ُطلوِع َف ْج ِر َيوِم النَّ ْح ِر إلَى ال ُغ ِ
روب.
َ
ورْم ُي َج ْمرِة َ

 57و ِ
اجب

وِ
اجب

وِ
اجب

وِ
ده إلَى ُغ ِ
ضاء
اجب واللَّ ُ
اليوِم ال ارب ِ
يل َفما َب ْع ُ
روب َ
ِع َق ٌ
َّ
الح َنفي ِة َي ْم َت ُّد إلَى
ووْق ُت أَدائ ِه عند َ
عند المالِكي ِةَ ،
َّ
صِ
ف
ُطلوِع ال َف ْج ِر ،وعند الشا ِفعي ِة َي ْد ُخ ُل َوْقتُ ُه ِب ِن ْ
آخ ِر أيَّا ِم التَّ ْشر ِ َّ
ل َْيل ِة النَّ ْح ِر إلَى ِ
وح َّل
يق الثالثةَُ ،
ِب ِه ك ُّ
الصي ِد ،وكُرَِه ّ
يب،
ُل َشي ٍء َغ ْي ُر ال ِنّسا ِء و َّ
الط ُ
ُّ
األص َغ ُر ،وِب َطو ِ
اف اإلفاض ِة ُح َّل
وهو التَّ َحل ُل ْ

58

وكَونُ ُه ِمن ُطلوِع َّ
س إلَى َّ
الزو ِ
ال.
الش ْم ِ

58

59

الخ َز ِ
صغي اًر ِج ًّدا.
صى َ
ِح َج ٍر ك َ
وكَونُ ُه ب َ
ف َق ْد َر الفول ِة أو النَّواِة ال َ
َح َ

ُسنّة

ُسنّة

ُسنّة

ُسنّة

َ 59ش ْرط

َش ْرط

وِ
اجب

صغي اًر ِج ًّداُ ،سنّة عند
َش ْرط وكَونُ ُه َق ْد َر الفول ِة ال َ
َّ
الشا ِفعي ِة.

60

يات َس ْب َع َم ّر ٍ
ص ٍ
إن
ِناء وما َحولُ ُه ،ال ْ
ات َعلَى َ
ِس ْب ِع َح َ
الج ْمرِة ،وهي الب ُ
وكَونُ ُه ب َ
جاو َزْتها أو وَقع ْت دوَنها ،ك ٌّ
ُل ِم ْن ُهما.
َ َ
َ

َ 60ش ْرط

َش ْرط

وِ
اجب

ُسنّة

ُسنّة

ُسنّة

الشا ِفعي ِة َي ْد ُخ ُل َوْق ُت
َش ْرط وفي َترِك ِه َه ْد ٌي ،وعند ّ
صِ
ف َق ْبلَ ُه.
ف ل َْيل ِة النَّ ْح ِر لِ َم ْن َوَق َ
الرَّْم ِي ِب ِن ْ
ُسنّة

 62و ِ
اجب

وِ
اجب

وِ
اجب

الشا ِفعي ِة في هذا اليوِم َّ
اج ُب عند َّ
الذ ْب ُح دو َن
اجب الو ِ
وِ
َ
ْق
ْق ،وفي التَّ ِ
الحل ِ
الحل ِ
أص ُل َ
َ
أخير َع ْن ُه َه ْد ٌي ،و ْ

61

62

ص ٍ
الم ْزَدلفةَ،
كان ار ِك ًبا َ
إن َ
ورْميُ ُه و ْ
َ
يات َي ْل َت ِق ُطها ِم ْن ُ
ِس ْب ِع َح َ
حين ُوصولِ ِه لَها ب َ
َّ
ص ِ
يات
ْبير مع ك ِّ
الع َقب ِة َ
والتك ُ
وغ ْيرِها ِم ْن باقي األيَّا ِم ،وَتتابُ ُع َ
ُل َحصا ٍة ِم ْن َ
الح َ
يرِه ،ك ٌّ
ص ُل َب ْي َنها ب ِ
ِح ْي ُث ال َي ْف ِ
ُل ِم ْنهما.
ِشاغ ٍل ِم ْن كَال ٍم أو َغ ِ
بِالرَّْم ِي ب َ
َّ
صير ،ك ٌ
ُل ِم ْن ُهما في َيوِم النَّ ْح ِر.
الحل ُ
ْق أو التَّ ْق ُ
والذ ْب ُح ،و َ

61

ْق ،وكان َق ْد َرَمى
وحل ٍ
وصي ٍد َ
ما َب َقى ِم ْن ِنسا ٍء َ
فات َوْقتُها وَق ُد َم َس ْعيُ ُه ،و َّإل َفال
الع َقب ِة أو َ
َج ْمرَة َ
ُّ
ْب ُر.
َي ِح ُّل َّإل ب َّ
ِالس ْع ِي وهذا هو التَّ َحل ُل األك َ

َالث َش ْعر ٍ
ِم ْع َنى إزالة ث ِ
ات
أو التَّ ْق ِ
صير عند ُهم -ب َ

ِر ب َّ
ِالد ِم.
أو َت ْقصيرهاُ -ركْن ال َي ْن َجب ُ
32
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63

وكَونُ ُهما قبل َّ
الزو ِ
ال ِم ْن ُه.

63

64

ْق واإلفاض ِة.
الحل ِ
الع َقب ِة َعلَى َ
ديم َج ْمرِة َ
وَت ْق ُ

ُسنّة

ُسنّة

ُسنّة

ُسنّة

 64و ِ
اجب

وِ
اجب

ُسنّة

جائز الو ِ
ديم الرَّْم ِي َعلَى
اج ُب عند أبي َحنيف َة َت ْق ُ
َّ
َّ
ْق،
الحل ِ
الحل ِ
ْقَ ،ك َت ْقدي ِم الذ ْب ِح َعلَى َ
الذ ْب ِح و َ
َّمي و َّ
ْق
الحل ِ
س َب ْي َن الر ِ
الن ْح ِر و َ
وعند َ
الحنابل ِة ل َْي َ

65
66

ْق َعلَى اإلفاض ِة َك َت ْقدي ِم الرَّْم ِي َعلَى النَّ ْح ِر ،والنَّ ْح ِر َعلَى
الحل ِ
ديم النَّ ْح ِر أو َ
وَت ْق ُ
ْق ،ك ٌّ
ُل ِم ْنهما.
الحل ِ
َ
و ُّ
زول ِم ْن ِم َنى إلَى َم ّك َة َيوِم النَّ ْح ِر لِ َطو ِ
أخير
الن ُ
ْق بِال َت ٍ
الحل ِ
اف اإلفاض ِة َع ِق َب َ

65

ُسنّة

ُسنّة

ُسنّة

جائز

66

ُسنّة

ُسنّة

ُسنّة

ُسنّة

67

وش ِ
َطو ِ
اف اإلفاض ِة ك َ
َ
اف ال ُقدوِم في و ِ
روط ِه.
وس َنن ِه ُ
وطو ُ
اجبا ِت ِه ُ

67

ُركْن

ُركْن

ُركْن

68

الع َقب ِة.
وو ُ
قوع ُه َب ْع َد ُطلوِع َف ْج ِر َي ْوِم النَّ ْح ِر ك َ
َرْم ِي َج ْمرِة َ
ُ

َ 68ش ْرط

َش ْرط

َش ْرط

69

َوِف ْع ُل َطو ِ
أخير.
ْق بال َت ٍ
الحل ِ
اف اإلفاض ِة َع ِق َب َ

69

ُسنّة

ُسنّة

ُسنّة

ُركْن َّإل َّ
أشو ٍ
اط الباقي َة و ِ
اجبة في هذا
أن الثَّالث َة ْ
َّ
الطو ِ
الح َنفي ِة.
اف ُس ّنة في َغ ْي ِرِه عند َ
َّ
َّ
قوع ُه َب ْع َد
الحنابِل ِةُ ،و ُ
َش ْرط الش ْر ُط عند الشا ِفعي ِة و َ
صِ
ف َق ْبلَ ُه.
ف ل َْيل ِة النَّ ْح ِر لِ َم ْن َوَق َ
ِن ْ
ُسنّة

70

قوع ُه قبل ُح ِ
الم َح َّرِم.
وو ُ
لول َش ْه ِر ُ
ُ

 70و ِ
اجب

وِ
اجب

ُسنّة

ُسنّة

71

الع َقب ِة َي ْوِم النَّ ْح ِر َب ْع َد َطو ِ
جوع ُه لِل َْم ِ
َالث ل ٍ
َيال
اف اإلفاض ِة ،ث َ
ور ُ
ُ
بيت ِب ِم َنى َفو َق َ
روب ِم ْن اليوِم َّ
إن َت َع َّج َل قبل ال ُغ ِ
الثاني ِم ْن أيَّا ِم الرَّْم ِي.
إن ل َْم َي َت َع َّج ْل ،ول َْيلََت ِ
ين ْ
ْ
َْ
الع َقبةِ -من َّ
ات الث ِ
الج َمر ِ
الزو ِ
ال إلَى
َ
الو ْس َطى َ
ورْم ُي َ
وج ْمرة َ
ّالث -األولَى و ُ
َّ
ص ٍ
ال ُغ ِ
أي َم َح ٍّل.
يات َي ْل َت ِق ُطها ِم ْن ِّ
ِس ْب ِع َح َ
روب كُل َي ْوٍم َب ْع َد َي ْوِم النَّ ْح ِر ب َ

71

ُس ّنة

وِ
اجب

وِ
اجب

وِ
اجب وفي َترِك ِه َه ْد ٌي.

 72و ِ
اجب

وِ
اجب

وِ
اجب

وِ
اجب وفي َترِك ِه َه ْد ٌي.

72
34

َّإل لِ َقضا ِء حاج ٍة.

أخير الرَّْم ِي عن
تيب ،وفي َت ِ
واإلفاض ِة َت ْر ٌ
ْق ِف ْدي ٌة عند مالِ ٍك.
الحل ِ
اإلفاض ِة َه ْد ٌي ،وعن َ

الو ِ
قوع ُه في أيَّا ِم النَّ ْح ِر،
الح َنفي ِة ُو ُ
اج ُب عند َ
تأخيرِه َع ْنها َد ٌم.
وفي
ِ
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73

َّ
الج َمر ِ
الو ْس َطى ث َُّم
ات ب ْ
وَت ْر ُ
تيب َ
ِأن َي ْب َدأَ بِاألولَى التي َتلي َم ْس ِج َد ِم َنى ث َُّم ُ
الع َقب ِة.
َ

73

ُسنّة

َش ْرط

َش ْرط

74

َّلين ،لِْل ُدعا ِء والثَّنا ِء َعلَى هللاِ َتعالَىُ ،م ْس َت ْقب ًِل لِل َْب ِ
يتَ ،ق ْد َر
َر األو َ
ووقوُف ُه أَث َ
ُ
َّ
شوع ُه.
الب َقرِة لِ َم ْن َت َوف َر ُخ ُ
إسرِاع سورِة َ
ْ
ال قبل ص َل ِة ُّ
َر َّ
الزو ِ
الم َت َع ِّج ِل
أخير ،ونُ ُ
الظ ْه ِر بِدو ِن َت ٍ
ورْميُها أَث ُ
َ
زول َغ ْي ِر ُ
َ
ُّ
َّ
ِب
َب ْع َد َرْم ِي ِج ِ
الم ْغر َ
صلّي ِب ِه الظ ْه َر و َ
ص َر و َ
مار اليّ ْوِم الثالِ ِث ب ُ
الع ْ
ِالم ْح َّس ِب ليُ َ
وال ِعشاء ،ك ٌّ
ُل ِم ْن ُهما.
َ
اف اإلفاض ِة َب ْع َد أيَّا ِم الرَّْم ِي و َّ
أخير َطو ِ
ْق.
الحل ِ
وَت ُ
الن ْح ِر و َ

74

ُسنّة

ُسنّة

ُسنّة

ضا ِم ْنها ولو َس ْه ًوا ل َْم
َش ْرط َفلَو َنك َ
َث أو َت َر َك َب ْع ً
يج ِزِه ،وأعا َدها مرتَّبةً ،و َّإل َف َدم .والم ار ُد ب َّ
ِالش ْر ِط
َُ
ُْ
ٌ ُ
َّ
الج ْد َو ِل ،ما َي ْش َم ُل الو ِ
ف
اج ُب وما َي َت َوق ُ
في هذا َ
صح ُة َّ
الشي ِء.
َعلَي ِه ِ ّ
ُسنّة

75

ُسنّة

ُسنّة

ُسنّة

ُسنّة

77

داع لِلْخارِِج ِم ْن َم ّك َة لِ ٍ
المو ِ
حاذاه أو لِل ِ
َ
ْطائف
اقيت أو لِ َما
وطو ُ
الو ِ
ُ
ميقات ِم ْن َ
اف َ

َ 76مكْروه

َمكْروه

َمكْروه

الح َنفي ِة لِلتَّ ْحري ِمَ ،ف َي ِج ُب فيه َد ٌم.
َمكْروه وال َكراه ُة عند َ

 77و ِ
اجب

ُس ّنة

وِ
اجب

78

َّ
بي ﷺ.
وزيارُة الن ِّ

78

ُسنّة

ُسنّة

ُسنّة

ُسنّة

79

امَ ،
الح ِّج عند األئم ِة
وطو ٌ
وس ْع ٌي ،كَما َم َّر في َ
الع ْمرُة وأركانُها ثَالثةٌْ :
وُ
افَ ،
إحر ٌ
َّ
ْق عند َّ
الشا ِفعي ِة.
الحل ِ
الثالث ِة ،و ْ
أرَبع ٌة ِبزياد ِة َ

79

ُسنّة

ُسنّة

وِ
اجب

ِ
وِ
ِالو ِ
جوب.
اجب وفي َترِكها َه ْد ٌي عند
القائل ب ُ

 80و ِ
اجب

وِ
اجب

وِ
اجب

وِ
اجب وفي َترِك ِه َه ْد ٌي.

وِ
اجب

ُركْن

وِ
اجب

ُس ّنة

َمكْروه

ُس ّنة

ُس ّنة

75

76

أو ِل ْب َع َد ِم ْن َذلِ َك.

80

الم ْع َت ِم ِر إلَى ِ
إح ار ِمها َب ْي َن ِ
الح ِّل،
الح َرِم َكك ِّ
إح ار ٍمُ ،
ُل ْ
الح ِّل و َ
الج ْم ُع في ْ
و َ
وخروُج ُ
إن أحرم بِها في الحرِم ،ك ٌّ
ُل ِم ْن ُهما.
ََ
ْ ْ ََ
و َّ ُّ
ْق أو َّ
الس ْع ِي.
الت ْق ِ
ِالحل ِ
صير َب ْع َد َّ
الت َحل ُل ِم ْنها ب َ

 81و ِ
اجب

82

ارها في العا ِم الو ِ
الم َح َّرِم.
وَت ْكر ُ
اح ِد ،وأولُ ُه َش ْه ُر ُ

82

81

36

الح َنفي ِة و ِ
وِ
اجب َعلَى َغ ْي ِر ْأه ِل َم ّكةَ ،وفي
اجب وعند َ
ِ
بالو ِ
جوب.
َترِك ِه َه ْد ٌي عند
القائل ُ

وهي ِم ْن ْأع َظ ِم ال ُق ُر ِ
بات (ر ِ
السابِع َة
اجع المسألة َّ
َع ْشرَة والثَّا ِمن َة َعشرَة).

37

مناسك الحج والعمرة وجداول أحكامهما في المذاهب األربعة

دليل الحاج

مناسك الحج والعمرة
83

ساُ
حال اإلح ار ِم َم ً
ِع
ٍ
از
أل ْنثَى َ
خيطا ِب َك ِّفها َك ُق َّف ٍ
إص َب ٌع ِم ْن أصاب ِ
ول ُْب ُ
وكيس أو ْ
َي ِدها َّإل الخا َت َم.

84

ُمها وَق ِ
ميصها ِ
وجلْبابِها.
وإ ْدخال ُ
ُهما في ك ِّ

85

وجهِها أو َب ْع ِ
مار أو ِم ْن ٍ
ض ِه ب ٍ
ديلَّ ،إل لِ ِف ْتن ٍة،
ِنقاب أو لِثا ٍم أو بُ ْر ُق ٍع أو ِخ ٍ
وس ْت ُر ْ
َ
لسا ِت ِر أو َرْب ِط ِه.
أو إراد ِة ِس ْت ٍر عن ْأعيُ ِن النَّ ِ
اس بِال َغ ْر ٍز لِ َّ

86

السر ِ
ً
اويل
ض ٍو ِم ْن ْأعضائ ِه إمَّا بِخياط ٍة كَال َق ِ
َّج ِل
ميص و َّ
ِأي ُع ْ
مخيطا ب ِّ
س الرُ
ول ُْب ُ
ف و َّ
الن ْع ِل ،أو بِصياغ ٍة كَخا َت ٍم َبي ِد ِه أو َط ْو ٍق في
الج ّب ِة وال ُق ْف ِ
طان وال ُق َّف ِ
الخ ِّ
از و ُ
و ُ
حيطا أو ل ََب ٍد ل ِ
َو ٍب نُ ِس َج ُم ً
ُص َق
ُعنُ ِق ِه أو َحلَق ٍة ِبأُ ُذ ِن ِه ،أو ِب َن ْس ٍج َك ِد ْرٍع َحدي ٍد ،أو ث ْ

حنفي

مالكي شافعي حنبلي

ملحوظات

ِ
ِالح ْظ ِر.
َ 83م ْحظور َم ْحظور َم ْحظور جائز وفيه ال ِف ْدي ُة عند
القائل ب َ
 84جائز

جائز

جائز

ُم أو ِخ ْرق ٍة
جائز وعند ّ
الشا ِفعي ِة لها ْ
أن َت ْستُ َرُهما ِبك ٍّ
ِش ٍّد َعلَيها.
ولو ب َ

َ 85م ْحظور َم ْحظور َم ْحظور َم ْحظور وفيه ال ِف ْديةُ.

َ 86م ْحظور َم ْحظور َم ْحظور َم ْحظور وفيه ال ِف ْديةَُّ ،إل الخا َت َم ،فجائز عند أبي َحنيفةَ.

88

صورِت ِه ،وإمَّا ِب َن ْف ِس ِه ك ِ
ان ُسلِ َخ بِال َش ٍّق.
َج ْل ِد َح َيو ٍ
َعلَى
َ
َّج ِل َو ْج َه ُه أو َْأر َس ُه ب ٍ
ِمخيط أو َغ ْي ِرِه َك ِعمام ٍة أو طاقي ٍة أو ِخ ْرق ٍة
وس ْت ُر الرُ
َ
ُل ما يُ َع ُّد سا ِت ارً.
طين أو َع ٍ
ِرِب ُطها أو ٍ
جين ِم ْن ك ِّ
يُ ْس ِدلُها ،أو ِعصاب ٍة ي ْ
يرُه أو َت ْخليلُ ُه بِعوٍد وَن ْح ِوِه ،أو َرْب ُط ُه بتك ٍة أو ِح از ٍم.
وع ْق ُد اإلز ِ
َ
ار أو َت ْزر ُ

 87محظور محظور محظور محظور وفيه ال ِف ْديةٌ ،وعند َّ
الشا ِفعي ِة ،لَ ُه َس ْت ُر َو ْج ِه ِه
َْ
َْ
َْ
َْ
ِب َغ ْي ِر َم ٍ
خيط.

89

يرُه أو َت ْخليلُ ُه أو َرْب ُط ُه َك َذلِ َك.
َ
الرِدا ِء أو َت ْزر ُ
وع ْق ُد ّ

 89جائز َم ْحظور َم ْحظور َم ْحظور وفيه ال ِف ْديةُ.

87

90

ميص يُلْقي ِه َعلَى َك ِت َف ْي ِه أو َيل ُّ
ُف ِب ِه َو َس َط ُه ،أو
ِج ّب ٍة أو َق ٍ
داء أو اال ْئ ِتز ُ
و ْ
ار ب ُ
االرِت ُ
ين.
ذات َف ْل َق َت ِ
التَّل َُّف ُع بِبُ ْرد ٍة ُم َر َّقع ٍة أو َ

92

ام ِبث ٍ
َوب أو َغ ْي ِرِه لِ َع َم ٍل.
و ْ
االح ِتز ُ

91

38

ف لِ َف ْق ِد َن ْع ٍل أو غلوه ِ
إن
ضرورٍة ك ُ
َخ ٍّ
َّج ِل ك ُ
فاح ًشا أو لِ َ
َشقو ٍق بِرِْجل َْي ِه ْ
س الرُ
ول ُْب ُ
َع ٍب.
ُني أَ ْس َف َل ِم ْن ك ْ
ُق ِط َع أو ث َ

 88جائز َم ْحظور جائز

جائز وفيه ال ِف ْدي ُة عند مالِ ٍك.

 90جائز

جائز

جائز

جائز

 91جائز

جائز

جائز

جائز

 92جائز

جائز

جائز

جائز وعند الح َنفي ِة و َّ
ام ُم ْطلَ ًقا
الشا ِفعي ِة َي ُ
جوز ْ
َ
االح ِتز ُ
لِ َع َم ٍل أو َغ ْي ِرِه.
39
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حنفي

ملحوظات

مالكي شافعي حنبلي

93

ُّ
ِس ْي ٍ
ضرورٍة.
ف وَن ْح ِوِه لِ َ
والتَّ َقل ُد ب َ

 93جائز

جائز

جائز

جوز عند مالِ ٍك ،ولَ ِكن
ضرورٍة ال َي ُ
جائز ول َغ ْي ِر َ
ُن َع ّل َقتُ ُه ِعريض ًة أو
ال ِف ْدي َة فيه ما ل َْم َتك ْ
َّ
يء
ُم َت َع ِّدد ًة ،وإل َففي ِه ِف ْديةٌ .وعند َ
الح َنفي ِة ال َش َ

94

والتَّ َظلُّ ُل ِببِنا ٍء أو َش َج ٍر أو َخ ْيم ٍة أو َم ْح َم ٍل.

 94جائز

جائز

جائز

95
96

َو ٍب يُ ْرَف ُع َعلَى َعصا
قاء َش ْم ٍ
س أو ر ٍ
يح أو َم َط ٍر أو َب ْرٍدَ ،بي ٍد أو ب ُ
ِم ْرَت ِف ٍع َكث ْ
وا ِتّ ُ
أو َش ْم ّسي ٍة بِال لُصو ٍق.

 95جائز

جائز

جائز

ُّ
الم ْح َم ِل وَن ْح ِوِه
جائز وعند َ
الحنابِل ِة التَّ َظل ُل في َ
َم ْحظور ،وفيه ال ِف ْديةُ.

وح ْم ُل َشي ٍء َعلَى َْأر ِس ِه لِحاج ٍة َت َت َعلَّ ُق ِب ِه أو ِب َدو ِّاب ِه أو لِ َغ ْي ِرِه ِبأُ ْجرٍة لِ َم ِ
عاش ِه.
َ

 96جائز

جائز

جائز

97

وعيالِ ِه وَدو ِّاب ِه ،وإضاف ُة َن َفق ِة
َ
ِوس ِط ِه َعلَى ِج ْل ِد ِه لَِن َف َق ِت ِه َعلَى َن ْف ِس ِه َ
وش ُّد ِم ْن َطق ٍة ب َ

 97جائز

جائز

جائز

جائز وعند الح َنفي ِة و َّ
َو لِ َغ ْي ِر حاج ٍة
الشا ِفعي ِة َي ُ
َ
جوز ول ْ
جوز عند
الم ْح ُ
ثيابا َفال َي ُ
َّإل ْ
مول ً
أن َيكو َن َ
الح َنفي ِة لِْل َت ْغطي ِة ،وعند َّ
الشا ِفعي ِة ما ل َْم َي ْق ِ
ص ْد
َ
حرَم ،وفيه ال ِف ْديةُ.
َّ
الس ْت َر ،وإال ُ
جائز والح َنفي ُة و َّ
الشا ِفعي ُة يُ َج ّوِزو َن َش َّدها ُم ْطلَ ًقا َعلَى
َ
أضاف َن َفق َة ال َغ ْي ِر َتب ًعا
ارِه،
ِجلِ ِد ِه أو َف ْو َق إز ِ
َ

98

ُن عاد َة َق ْوٍم.
َ
ِع ُ
ض ٍد أو َف ْخ ٍذ ما ل َْم َيك ْ
وش ُّدها ب َ

 98جائز

َمكْروه

جائز

كان عاد َة
جائز وعند األئم ِة الثَّالث ِة َي ُ
جوز ُم ْطلَ ًقاَ ،
َق ْوٍم أو ال.

َغ ْي ِرِه َت َب ًعا لَها.

ارِه.
99
َو فارِغةً ،أو َن َفق ِة ال َغ ْي ِر ،أو َف ْو َق إز ِ
َ
وش ُّدها ال لَِن َف َق ِت ِه ول ْ
َّ
َو ألذاِة َق ْم ٍل وَن ْح ِوِه.
 100و ْإب ُ
َو ٍب َ
َوِب ِه الذي ْ
آخ َر ول ْ
أح َرَم فيه ِبث ْ
دال ث ْ

وغ ْس ُل َب َد ِن ِه بِما ٍء لَِت ْب ُّرٍد أو لَِنجاس ٍة ال إلزال ِة َو َس ٍخ.
َ 101
40

فيه ُم ْطلَ ًقا.

جائز وعند الح َنفي ِة و َّ
جوز ُم ْطلَ ًقاِ ،بلُصو ٍق
الشا ِفعي ِة َي ُ
َ
يرِه.
أو ِب َغ ِ

لَها أو ال.

 99جائز َم ْحظور جائز

جائز

 100جائز

جائز

جائز

جائز

 101جائز

جائز

جائز

جائز
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مناسك الحج والعمرة
وغ ْسلُ ُه بِما ٍء أو مع صابو ٍن وَن ْح ِوِه إلزال ِة َو َس ٍخ ِب َدل ٍ
ْك.
َ 102

وغ ْس ُل ما َت ْح َت ْ
س ْأر ِس ِه
أظ ِ
َو ِب َن ْح ِو صابو ٍنَ ،
َ 103
وغ ْم ُ
فارِه إلزال ِة َو َس ٍخ أو َي َد ْي ِه ول ْ
بِما ٍء لِ َغ ْي ِر ُغ ْس ٍل َم ْط ٍ
َوِب ِه
ِقوٍةَ ،
و ًوغ ْس ُل ث ْ
جوبا أو َن ْد ًبا -مع َت ْجفي ِف ِه ب ّ
لوب ُ
إن َت َح َّق َق َع َد ُم َّ
الدو ِ
وغ ْسلُ ُه
اب َ
بِالما ِء أو مع صابو ٍن َت َرُّف ًها أو لِ َو َس ٍخ أو َنجاس ٍة ْ

بِالما ِء َف َق ْط لَِنجاس ٍة مع َتح ُّق ِق وجوِد ال َقم ِل وَنح ِوِه أو َّ
ُل َذلِ َك.
الش ُك في ك ِّ
ْ
ْ
َ ُ
وغسلُ ُه َترُّف ًها أو لِوس ٍخ ،مع َتح ُّق ِق وجوِد ال َقم ِل ،أو َّ
الش ِّك فيه بِما ٍء َف َق ْط أو
َ
ْ
َ ُ
ََ
ْ ُ 104
الصابو ِن.
مع َّ
105
106
107
108

وغسلُ ُه لَِنجاس ٍة بِصابو ٍن وَنح ِوِه مع َتح ُّق ِق وجوِد ال َقم ِل أو َّ
الش ِك فيه.
ْ
ْ
َ ُ
ُْ
ُّ
َر ِس ِه َ
ِرْف ٍق َخ ْوًفا ِم ْن َق ْت ِل َق ْملِ ٍة وَن ْحوِها.
في ِم ْن َب َد ِن ِه ك َْأ
وظ ْه ِرِه ب ِ
َ
وحك ما َخ َ
ُّ
َو ب ِ
ُن فيه َق ْم ٌل.
ِش ّد ٍة إذا ل َْم َيك ْ
َ
وحك ما َظ َه َر لَ ُه ول ْ
وب ُّط ُدم ٍ
َصق ٍة َعلَيه.
َّل أو ُج ْرٍح ْ
ص ِرِه أو َو ْ
إلخر ِ
اج ما فيه ِم ْن َن ْح ِو ْ
َ
قي ٍح ب َ
ض ُع ل ْ
ِع ْ

ص ْب ُه.
ص ٌد لِحاج ٍة إذا ل َْم َي ْع ُ
 109وَف ْ

ص ْب ُه.
ص ٌد لِ َغ ْي ِر حاج ٍة ول َْم َي ْع ُ
 110وَف ْ

ص ُد ُه لِحاج ٍة
اء َ
َ 111
كان َف ْ
ص ُب َف ْ
وع ْ
ص ِد ِه أو ُج ْرِح ِه أو ُد َّملِ ِه أو َْأر ِس ِه لِحاج ٍةَ ،سو ً
ْأم ال.
ص ُب ما ُذ ِك َر لِ َغ ْي ِر حاج ٍة.
َ 112
وع ْ

َص ُق ِخ ْرق ِة كَبُ َرت ،ب ِ
ض ُع ُق ْطن ٍة ِبأُ ُذ ِن ِه أو
وو ْ
ِجر ِ
 113ول ْ
اح َو ْج ِه ِه أو َْأر ِس ِه ،لِحاج ٍةَ .
طاس ب ِ
ِص ْد ِغ ِه لِحاج ٍة.
ِق ْر ٍ

ِالج َس ِد أو الثَّ ِ
وش ُّم ٍ
يحان
َر ٍ
َ 114
ُن لَ ُه ِج ْرٌم َي ْعل ُ
ِأن ل َْم َيك ْ
َره ،ب ْ
وب ،ك َ
في أَث ُ
َق ب َ
طيب َخ ٍّ
َّياحين.
وسائر أ ْنو ِاع الر ِ
وو ْرٍد
ِ
وياسمين َ
َ
42

حنفي

مالكي شافعي حنبلي

 102جائز َم ْحظور جائز
 103جائز

جائز

جائز

ملحوظات

جائز وفيه ال ِف ْدي ُة عند مالِ ٍك.
جائز

ِ
ِالح ْظ ِر.
 104جائز َم ْحظور جائز َم ْحظور وفيه ال ِف ْدي ُة عند
القائل ب َ
ِ
ِالح ْظ ِر.
 105جائز َم ْحظور جائز َم ْحظور وفيه ال ِف ْدي ُة عند
القائل ب َ
 106جائز

جائز

جائز

جائز

 107جائز

جائز

جائز

جوز ُم ْطلَ ًقا.
الح َنفي ِة َي ُ
جائز وعند َ

 108جائز

جائز

جائز

جائز

 109جائز

جائز

جائز

جائز

 110جائز

َمكْروه

جائز

َمكْروه

 111جائز

جائز

جائز

 112جائز َم ْحظور جائز
 113جائز

جائز

جائز

 114جائز

َمكْروه

جائز

جائز وفيه ال ِف ْدي ُة عند مالِ ٍك.
جائز وفيه ال ِف ْديةٌ.
كان لِ َغ ْي ِر حاج ٍة.
َو َ
جائز وفيه ال ِف ْدي ُة عند مالِ ٍك ،ول ْ

َّ
ص َل بِأ ْن ِف ِه وفيه
َمكْروه َ
وي ْح ُرُم عند الشا ِفعي ِة إذا اتَّ َ
ال ِف ْديةُ.
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صحابُ ُه في َم ِ
تاع ِه.
ومك ٌ
ْث ب َ
وم َّس ُه ُ
َ 115
اس ِت ْ
ِمكا ِن ِه و ْ

 115جائز

جائز

جائز

از عند َّ
َق ِم ْن ُه
الجو ُ
الشا ِفعي ِة ُم َقيَّ ٌد بِما إذا ل َْم َي ْعل ْ
جائز و َ

كان لَ ُه ِجرم يعل ُ َّ
الب َد ِن
ِم ٍ
ومك ٌ
ِأن َ
َرُه ،ب ْ
كان فيه ٌ
َق بِالث ْو ِب أو َ
طيب َظ َه َر أَث ُ
ٌ َْ
ْث ب َ
ُ 116
َك ِم ْس ٍك ِ
س.
صحابُ ُه َ
وش ُّم ُه بِال َم ٍّ
اس ِت ْ
وع ْط ٍر ،و ْ

 116جائز

َمكْروه

جائز

الح َنفي ِة َما ل َْم يُ ْش ُّم ُه
الجو ُ
الحنابِل ِة و َ
از عند َ
جائز َ
ص ًدا.
َق ْ

ُح ٍل أو
إن ل َْم َي ْعل ْ
يعا ،أو َ
وم َّس ُه و ْ
َق َبي ِد ِه من ُه َش ٌ
كان في ك ْ
يء ،أو أ ازلَ ُه َسر ً
َ 117
َطعا ٍم أو ُد ْه ٍن ل َْم يُ ْط َب ْخ.

َّ
َوب ب ٍ
ُّب في َب َد ٍن أو َش ْع ٍر أو ث ٍ
ص أو َم ْمزوٍج ِب ُد ْه ٍن لِ ًغ ْي ِر
ِطيب خالِ ٍ
 118وَتطي ٌ
ضرورٍة.
َ

ِالم ْح ِرِم.
َش ٌ
يء ب ُ

ِ
از
 117جائز َم ْحظور جائز َم ْحظور وفيه ال ِف ْدي ُة عند
الجو ُ
ِالح ْظ ِر .و َ
القائل ب َ
ُّب ،وعند
ص ْد من ُه التَّ َطي ُ
عند َ
الح َنفي ِة َما ل َْم يُ ْق َ
َق ب َّ
َّ
س.
ِالل ِم ِ
الشا ِفعي ِة َما ل َْم َي ْعل ْ

ضرورٍة َق َّل أو
َو لِ َ
َ 118م ْحظور َم ْحظور َم ْحظور َم ْحظور وعند مالِ ٍك في ِه ال ِف ْدي ُة ول ْ
ض ًوا كا ِم ًل َففي ِه
َّب ُع ْ
الح َنفي ِة ْ
إن َطي َ
َكث َ
ُر .وعند َ
ال ِف ْدي ُة وفي الثَّ ِ
ُر ُع ْرًفا أو از َد َعلَى
وب ْ
إن َكث َ
ِش ْب ٍر في ِش ْب ٍر و َّإل أَ ْط َع َم.

س أو َو ْج ٍه ِب ُد ْه ٍن َغ ْي َر ُم َطي ٍ
وس ْم ٍن وُد ْه ِن َج ْو ٍز
 119وَد ْه ُن َش ْع ِر َْأر ٍ
َزْي ٍت ُ
َّب ،ك َ
وزْب ٍد َ
ضرورٍة.
وَن ْح ِوِه ،لِ َغ ْي ِر َ

سائر
َ 119م ْحظور َم ْحظور َم ْحظور جائز وَت ِج ُب ال ِف ْدي ُة عند مالِ ٍك في ذلك في َد ْه ِن ِ
ضرورٍة َّإل إذا َد َه َن ِ
باط َن
كان لِ َ
َو َ
َ
الب َد ِن ،ول ْ
َّ
الح ْظ ُر
كَفي ِه وَق َد َمي ِه لِ ُشقو ٍقَ ،فال ِف ْدي َة َعلَي ِه .و َ
ِزْي ِت َّ
الزْيتو ِن
الح َنفي ِة
خاص ب َ
ٌ
وال ِف ْدي ُة عند َ

سث ٍ
خيرُه بِعوٍد أو َن ْح ِوِه.
َوب ُم َزْع َف ٍر أو مور ٍ
ص َف ٍر ،وَت ْب ُ
 120ول ُْب ُ
َّس أو ُم َع ْ

َّ
سب ٍ
ِطيب
ص ُف ُر عند َ
َ 120م ْحظور َم ْحظور َم ْحظور َم ْحظور و ُ
الحنابل ِة والشا ِفعي ِة ل َْي َ
الع ْ
ِغ ِب ِه.
صب َ
يء فيما ُ
َفال َش َ

َّب بِال ِ
اش ُم َطي ٍ
حائل.
لوس ُه أو ُوقوُف ُه في ِفر ٍ
وم ُ
الم ْح ِرِم أو ُج ُ
 121وَن ُ

44

و ِ
ضا.
الس ْم ِس ِم في ذلك وفي
ِ
الج َس َد ْأي ً
سائر َ
ص َدق َة عند ُهم.
ولِ َ
ضرورٍة ال ِف ْدي َة في ِه وال َ

َ 121م ْحظور َم ْحظور َم ْحظور َم ْحظور وفيه ال ِف ْديةُ.
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ُر.
 122وَن ْزُع ما
يح أو َغ ِ
أصاب ُه ِم ْن إلْقا ِء ر ٍ
َعب ِة ْ
َ
إن َكث َ
يرِه ُم ْطلَ ًقا ،أو ِم ْن َخلو ِق الك ْ

 122و ِ
اجب

وِ
اجب

وِ
اجب

كان لَ ُه ِج َّ
 123وَن ْزُع ما َبقي ِم ْن ّ
الط ِ
ُر.
إن َ
يب قبل اإلح ار ِم ْ
رم َقل أو َكث َ
ٌ

 123و ِ
اجب

وِ
اجب

جائز

الم ْع ِ
ُّخ ب ِ
ْر.
روف لِ َغ ْي ِر ُعذ ٍ
ضم ُ
 124والتَّ َ
ِالحنَّا ِء َ

الم َطي ِ
ضرورٍة.
اس ِت ْع ُ
َّب لِ َغ ْي ِر َ
مال الك ْ
ُح ِل ُ
 125و ْ
الم َط ّي ِ
ضرورِة َح ٍّر أو َب ْرٍد وَن ْح ِوِه.
اس ِت ْع ُ
ِب لِ َ
مال الك ْ
ُح ِل ُ
 126و ْ

ملحوظات

وِ
ضرورِة ال ُق ْر ِب ِم ْن
ِر في َن ْزِع َي ِ
اجب ُ
سيرِه ،لِ َ
وخ ّي َ
الكَعب ِة وال َشيء في ِه ،وعند َّ
الشا ِفعي ِة َي ِج ُب
ْ
َ
َّ
ُر.
َن ْزُع ُه ُم ْطلَ ًقا َقل أو َكث َ
ِ
وِ
ِالو ِ
جوب ،وال ِف ْدي ُة عند
اجب وفي ِه ال ِف ْدي ُة عند
القائل ب ُ

كان ِبثَوِب ِه دو َن َب َد ِن ِه.
الح َنفي ِة إذا َ
َ
الح َنفي ِة إذا َخ َّ
ض َب َْأر َس ُه أو لِ ْح َي َت ُه أو
َ 124م ْحظور َم ْحظور جائز َم ْحظور وعند َ
َخ َّ
الم ْرأ ُة َْأر َسها أو َي َديها ب ِ
قيق،
ِحنَّا ٍء َر ٍ
ض َب ْت َ
َف َعلَي ِه َد ٌم و ِ
ان لِ ّ
لط ِ
يب
َخينَ ،علَي ِه َد َم ِ
اح ٌد ،وِبث ٍ
ميع َْأر ِس ِه
دام َي ْو ًما ول َْيل ًة َعلَى َج ِ
ولِْل َت ْغطي ِة ْ
إن َ
أو ُرْب ِع ِه ،والتَّ َخ ُّ
ْر جائز وفي ِه َد ٍم.
ض ُب لِ ُعذ ٍ

ين َف َعلَي ِه
الح َنفي ِة إذا ا ْك َت َح َل َم ّرًة أو َم ْرَت ِ
َ 125م ْحظور َم ْحظور َم ْحظور َم ْحظور وعند َ
ص َدقةٌ ،وما از َد َففي ِه َد ٍم.
َ
 126جائز

جائز

جائز

جائز وفي ِه ال ِف ْديةُ.

الم َط ّي ِ
ضرورٍة أو ال.
اس ِت ْع ُ
ِب لِ َ
مال َغ ْي ِر ُ
 127و ْ

 127جائز

جائز

جائز

ضرورٍة
كان لِ َغ ِ
ير َ
يء في ِه ،وعند مالِ ٍك إذا َ
جائز وال َش َ

 128و ِ
ام َرأ ٍة.
إن ل َْم تُزْ
الحجام ُة بِال ُعذ ٍ
ْرْ ،
ِل َش ْع اًر لِ َرُج ٍل أو ْ

 128جائزة َمكْروهة َمكْروهة َمكْروهة

جوز ،وفي ِه ال ِف ْديةُ.
ال َي ُ

َت كَثير َّ
الش ْع ِر و َّإل َف ْ
عام.
إن أ ازل ْ
وعلَي ِه ِف ْدي ٌة ْ
جائزة َ
َ
إط ٌ

 129و ِ
َت َش ْع اًر ْأم ال.
الحجام ُة لِ ُعذ ٍ
اء أ ازل ْ
ْر ،سو ً

 129جائزة

 130و ِ
ْر.
إن أ ازلَ ْت ُه مع كَوِنها لِ َغ ْي ِر ُعذ ٍ
الحجام ُة ْ

وعلَي ِه ال ِف ْدي ُة أو ْ
عام كَما َت َق َّد َم.
َ 130م ْحظورة َم ْحظورة َم ْحظورة َم ْحظورة َ
اإلط ُ

46

جائزة

جائزة

(ر ِ
اجع المسألة الحادي َة َع ْشرَة).
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 131وإِزال ُة َّ
ْق أو َن ْت ٍ
ام َرأ ٍة.
الش ْع ِر لِ َغ ْي ِر ُعذ ٍ
ِحل ٍ
ْر عن َ
الب َد ِن ُم ْطلَ ًقا ب َ
ف لِ َرُج ٍل أو ْ

حنفي

ملحوظات

مالكي شافعي حنبلي

وعلَي ِه ال ِف ْدي ُة أو ْ
إن
عام .ولِ ُعذ ٍ
ْر َك َذلِ َك ،و ْ
َ 131م ْحظورة َم ْحظورة َم ْحظورة َم ْحظورة َ
اإلط ُ
جاز ْت إ ازلَتُ ُه.
َ

لوب أو لِ ُر ِ
 132وَتسا ُق ُط َش ْع ٍر لِ ُوضوٍء أو ُغ ْس ٍل َم ْط ٍ
داب ٍة.
كوب ّ

 132جائز

 133وَقلْم ُّ
الظ ْف ِر و ِ
ْر.
َر لِ َغ ْي ِر ُعذ ٍ
اح ًدا أو أ ْكث َ
ُ

َ 133م ْحظور َم ْحظور َم ْحظور َم ْحظور وفي ِه ال ِف ْدي ُة أو ْ
عام (ر ِ
اجع المسألة الحادي َة
اإلط ُ
َع َشرَة).

عند َغيرِِهم.

ِ
ِالح ْظ ِرَّ ،إل
كام عند
القائل ب َ
َ 134م ْحظور َم ْحظور جائز َم ْحظور وفي ِه ال ِف ْدي ُة أو ْ
اإلح ُ
اء في ِه (ر ِ
اجع المسألة الحادي َة
َ
الحنابِل ِة َفال َجز َ

 134وَق ْت ُل ال َق ْم ِل َ
وط ْرُح ُه ال إلماط ِة األذَى.

 135وَق ْت ُل الج ار ِد إن ع َّم َّ
الم ْحرُِم في التَّ َح ُّف ِظ ِم ْن َق ْتلِ ِه.
الطر َ
ْ َ
يق و ْ
َ
اج َت َه َد ُ
إن ل َْم َي ُع ّْم ،أو َع َّم ول َْم َي ْج َت ِه ْد في التَّ َح ُّف ِظ ِم ْن َق ْتلِ ِه.
 136وَق ْتلُ ُه ْ
الب ْر ِ
الحلَ ِم
العل ِ
َق و َ
غوث والدوِد وال ُق ار ِد و َ
 137وَق ْت ُل َ
ض.
ِاألر ِ
ما َي ُ
عيش ب ْ

جائز

جائز

صاع ِم ْن
ف
صُ
ٍ
ص َدق ٌة عند َ
الح َنفي ِةِ ،ن ْ
جائز وفي ِه َ
يء في ِه
بُ ٍّر ،أو
صاع ِم ْن َت ْم ٍر أو َش ٍ
ٌ
عير ،وال َش َ

()1

ُل
الب ِّق والنَّ ْم ِل وَن ْحوِِها ِم ْن ك ِّ
وَ

 138و ِ
وع ْق ُد
ماع واإل ْنز ُ
َو ُعلِ َم ْت َّ
المذ ِ
الج ُ
ْيَ .
ني أو َ
السالم ُة ِم ْن َ
ال ُ
وم َق ِّدما ِت ِه ول ْ
الم ِّ
كاح لِ ُم ْح ِرٍم ،وليَّا أو َز ْو ًجا أو َز ْوجةً.
ال ِّن ِ

َع ْشرَة).

 135جائز

جائز

جائز

اء في َق ْتلِ ِه.
جائز وال جز َ

عاما (ر ِ
اجع المسألة
َ 136م ْحظور َم ْحظور َم ْحظور َم ْحظور وفي ِه َ
ِقيم ِت ِه َط ً
اء ب َ
الجز ُ
الحادي َة َع ْشرَة).
 137جائز َم ْحظور جائز

ِ
ْ
القائل
عام ِب َق ْبض ٍة أو ِح ْفن ٍة عند
جائز وفي ِه
اإلط ُ
يء في َط ْرِح ِه.
ب َ
ِالح ْظ ِر ،وال َش َ

ِر ب َّ
وم ْن ُه ما
َ 138م ْحظور َم ْحظور َم ْحظور َم ْحظور و ِم ْن ُه ُم ْف ِس ٌد ،و ِم ْن ُه ُم ْن َجب ٌ
ِالد ِمَ ،
خاص
الح َنفي ِة
ٌ
االس ِت ْغ ُ
الح ْظ ُر عند َ
فار .و َ
في ِه ْ
ماع واإل ْنز ِ
ب ِ
كاح
وم َق ِّدما ِته دو َن َع ْق ِد ال ِّن ِ
ِالج ِ
ال ُ
(ر ِ
اجع المسألة الثَّاني َة َع ْشرَة).

الحلَمِ :
صغار ال ُقراد.
(َ )1
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مناسك الحج والعمرة
س أو ل َْم
وح ِ
ِالح َرِم لِ َح َيو ٍ
 139وَت َعر ُ
األص ِل -و ْ
ان َب ّرِّي ُم َت ِّ
الم ْح ِرِم أو َم ْن ب َ
إن َتأنَّ َ
ُّض ُ
ش ْ
َّب في ذلك ولو ب َّ
ِالدالل ِة َعلَيه ،أو ب َ
ِط ْرِد ِه ِم ْن
يُؤك ْ
اصطيا ٍد ،أو َت َسب َ
َلِ -ب َق ْت ٍل أو ْ
فيرِه كَال َغز ِ
ال
الح َرِم أو َح ْف ِر ب ٍ
ص ِب َش َر ٍك أو َد ْف ِع آل ٍة لِلْصا ِئ ِد أو َت ْن ِ
َ
ِئر لَ ُه أو َن ْ
ُّ
يور.
الحما ِم
وسائر الط ِ
ِ
و َ

َش ْع ِرِه ور ِ
يش ِه
ص َل ِب ِه ك َ
 140والتَّ َعر ُ
أجزائ ِه ك َ
ُّض لِ ُج ْزٍء ِم ْن ْ
َي ِد ِه ورِْجلِ ِه وأُ ُذ ِن ِه ،أو ما اتَّ َ
وب ْي ِ
وأ ْفر ِ
ض ِه ول ََب ِن ِه.
اخ ِه َ
السلَحفا ِة البري ِة و ُّ
إن ل َْم َي ُع ّْم
يور
الط ِ
ُّض لِل َ
 141والتَّ َعر ُ
الج ار ِدْ ،
ّ
َ ّّ
المائي ِة و َ
ْضفا ِد ِع و ُّ ْ
َّ
إصاب ِت ِه.
َّز ِم ْن
يق أو ل َْم َي َت َحر ْ
الطر َ
َ

داث ُم ْل ِك ِه ب ِ
ص َدق ٍة أو إقال ٍة ،وَقبولُ ُه وديع ًة ِم ْن ال َغ ْي ِر.
اس ِت ْح ُ
ِش ار ٍء أو ِهب ٍة أو َ
 142و ْ

إن أَ ْح َرَم
حين اإلح ار ِم أو َ
كان َم َع ُه َ
إن َ
إرسالُ ُه ْ
الح َرِم ال ب َِب ْي ِت ِه و ْ
 143و ْ
حين ُدخولِ ِه َ
من ُه.

حنفي

ملحوظات

مالكي شافعي حنبلي

َّ
خاص بِما
الحنابِل ِة
ٌ
الح ْظ ُر عند الشا ِفعي ِة و َ
َ 139م ْحظور َم ْحظور َم ْحظور َم ْحظور و َ
ويض ُه لِ َّلتل ِ
َف.
اء ِب َق ْتلِ ِه ،أو َت ْع ُ
كان َم ْأكوًل ،و َ
الجز ُ

(ر ِ
الربِع َة
اجع المسألة الثَّالِث َة َع ْشرَة ،والمسألة َّا
َع ْشرَة).

اء (ر ِ
اجع المسألة الثّالِث َة َع ْشرَة،
َ 140م ْحظور َم ْحظور َم ْحظور َم ْحظور وفي ِه َ
الجز ُ
والمسألة ّا
الربِع َة َع ْشرَة).

ُّب في ِهَّ .إل ُّ
اء ِب َق ْتلِ ِه أو التَّ َسب ِ
الض ْف َد َع َفال
َ 141م ْحظور َم ْحظور َم ْحظور َم ْحظور و َ
الجز ُ
ح ْظر في ِه وال جزاء عند َّ
الشا ِفعي ِة.
َ َ
َ َ
ِم َج َّرِد َذلِ َكَ ،ب ْل ِب َق ْتلِ ِه أو َم ْوِت ِه.
اء في ِه ب ُ
َ 142م ْحظور َم ْحظور َم ْحظور َم ْحظور وال َجز َ
 143و ِ
اجب

وِ
اجب

وِ
اجب

اجب َم َع َزو ِ
وِ
الشا ِفعي ِة.
ال ُم ْل ِك ِه َع ْن ُه ،عند المالِكي ِة و ّ

الع ْق َر ِب و ُّ
بور و ِ
الح َدأِة وال ُغر ِ
اب ،لِ َد ْف ِع إيذا ِئ ِه.
الزْن ِ
 144وّق ْت ُل َن ْح ِو ال َف ْأرِة و َ
الح ّي ِة و َ

 144جائز

جائز

جائز

جائز

ص ِد ذَكا ِت ِه ،وِذ ٍ
ئب وَف ْه ٍد وِن ْم ٍر
الس ِ
باع ْ
إن كَبُ َر لِ َد ْف ِع إيذائ ِه ال ِب َق ْ
 145وَق ْت ُل عادي ِّ
س أو ٍ
قور َ
و َكل ٍ
مال َّإل ِب َق ْتلِ ِه ،وَق ْتل َو َزٍغ ِم ْن
خيف ِمن ُه َعلَى َن ْف ٍ
ْب َع ٍ
وط ْي ٍرَ ،

 145جائز

جائز

ُسنّة

ُسنّة

ِح َرٍم.
ِح ٍّل ب َ

صال َعلَي ِه لَْل َد ْف ِع عن َن ْف ِس ِه.
الب ّرِي ُم ْطلَ ًقا إذا
الح َيو ِ
َ
ان َ
 146وَق ْت ُل َ
ص ْي ٍد ،لِ ِش ّد ِة الجوِع.
 147وأك ُ
الم ْ
الم ْح ِرِم ُ
ْل ُ
ض َط ِّر إلَى ذ َْب ِح َ

الل ِم ْن ِ
ص ْي ًدا صا َد ُه ِل ْجلِ ِه َح ٌ
الح ِّل.
 148وأك ُ
ْل ُ
الم ْح ِرِم َ
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 146جائز

جائز

جائز

 147جائز

جائز

جائز

اء َعلَي ِه.
جائز وال َجز َ
الج از ِء.
جائز َ
وعلي ِه َ

اء ُم ْطلِ ًقا ،أَ ِذ َن ُه ْأم ال ،وعند أبي َحنيف َة
َ 148م ْحظور َم ْحظور َم ْحظور َم ْحظور وفي ِه َ
الجز ُ
اء في ِه.
إذا صا َد ُه بِإ ْذ ِن ِه ،و َّإل َ
جاز أ ْكلُ ُه ،وال َجز َ
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مناسك الحج والعمرة
طان و ُّ
الض ْف َد ِع
الس َر ِ
ْب الما ِء و َّ
الح َرِم ،و ِم ْن ُه َكل ُ
وصي ُد َ
َو في َ
َ 149
الب ْح ِر ،وأ ْكلُ ُه ول ْ
السلَحفا ِة البحري ِة ،وذَبح األ ْنعا ِم ،و ُّ
يور اإل ْنسي ِة.
الط ِ
َ
ُْ
َْ
الب ْحرِّي و ُّ ْ

ْع ِح ٍّل أو ُم ْح ِرٍم ُمكَلَّ ٍ
َش َج ِر
أر ِ
الح َرِم ،ك َ
ف ما َي ْنبُ ُت ِب َن ْف ِس ِه في ْ
 150وَق ْط ُع أو َقل ُ
ض َ
َّ
البرِّي.
الط ْرفا ِء و َّ
الب ْق ِل َ
الس ْل ِم و َ

 151وَق ْط ُع ا ُ
ِموض ِع ِه لِل َّ
العصا وما ُق ِ
السو ِ
ْضرورِة
ْخ ِر و َّ
ص َد ُّ
ألذ ُ
اك و َ
السكنى ب َ
السنا و ِّ
الحو ِ
ائط.
إص ِ
الح َ
أو ْ
ْع َش َجرِها.
 152والتَّ َعر ُ
المدين ِة وَق ْط ُع أو َقل ُ
ص ْي ِد َح َرِم َ
ُّض لِ َ

حنفي

مالكي شافعي حنبلي

 149جائز

جائز

جائز

جائز

ملحوظات

ْه ُب َّ
الشا ِفعي ِة
ومذ َ
اء في ِه عند المالِكي ِةَ ،
َ 150م ْحظور َم ْحظور َم ْحظور َم ْحظور وال َجز َ
اء (ر ِ
اجع المسألة َّا
الربِع َة َع َشرَة).
في ِه َ
الجز َ
 151جائز

جائز

جائز

جائز و ِم ْثلُ ُه عند َّ
َف َّ
الشا ِفعي ِة ،ما ُق ِط َع لِ َعل ِ
اب أو
الدو ِّ
َش َج ٍر ذي َش ْو ٍك.
التَّداوي أو إليذا ِئ ِه ،ك َ

اء
َ 152م ْحظور َم ْحظور َم ْحظور َم ْحظور وال َجز َ
َح ُرَم أ ْكلُ ُه

إن
ص ْي ِد ِه و ْ
في َق ْط ِع َش َجرٍة أو َق ْت ِل َ
(ر ِ
اجع المسألة َّا
الربِع َة َع َشرَة).

*****
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المتَعَ لِّ ُ
مناس ِك الحَ جِّ والعُ مرة
قة ِب
المسا ِئ ُل ُ
ِ
ام وما ينعقِ دُ به
المسألة األولى :في اإلحر ِ
الع ْمرِة
ِ
امُ ،ركْن ِم ْن
أركان َ
الح ِّج و ُ
اإلحر ُ
األع ْم ِ
هاء
الرك ِ
ْم ُّ
أدا ِء َ
ْن ا ْن ِت ً
ال ْاب ِت ً
داء ،ولَ ُه ُحك ُ

وش ْرط لِ ِ
ص ّح ِة
عند األ ِئ ّم ِة الثَّالث ِةَ ،
عند أبي َح َنيف َة ؤ.

أح ِد ُّ
َي ِن أو
اخ َتل َ
َو ْ
ناهَ ،فذ َ
هاء في َم ْع ُ
َه َب ك ٌ
الن ُسك ْ
َثير ِم ْن ُه ْم إلى أنَّ ُه نيّ ُة َ
َف ال ُف َق ُ
َه َب أبو
ْه ِب مالِ ٍك و
أح َم َد ئ ،وإليه ذ َ
هور َمذ َ
وهو َم ْش ُ
الشافعي و ْ
ُه َما َم ًعاَ ،
ِّ
ف َرِح َم ُه هللاَُّ ،
الم ْحظور ِ
صير شارًِعا في ِه
ام الك ِّ
يوس َ
اتَ ،ف َي ُ
َف عن َ
ُ
ألن اإلحر َام ال ِتز ُ
ُّ
َّ
ِ
ِ
ِ
َين أو
أحد الن ُسك ِ
ِم َج َّرد النيّة
َّ
كالص ْوِمَ .وذ َ
هو ن ِّي ُة َ
بُ
َه َب آخرو َن إلى أن اإلحر َام َ
ُهما َم ًعا مع ٍ
قول ْاب ِن
َثير ِم َن المالِكيّ ِة َو َعل َْي ِه ُ
قول أو ِف ْع ٍل َت َعلَّقا ِب ِه ،وإليه ذ َ
َه َب ك ٌ
بيب((( َّ
قول َب ْع ِ
إن التَّلْبي َة ٌ
َح ٍ
ِم
الصال ِةَ ،و ُ
شرط في اإلحرام َك َتكْبيرِة اإلح ار ِم في َّ
ضه ْ
َّ
ف َعل َْي ِه ِ
ص ّح ُة اإلح ار ِم.
إن التَّ َجرُّد ِممَّا َي َت َوَّق ُ
َّ
الح َنفيّ ِة َّ
قامها
الم ْش ُ
هور عند َ
قوم َم َ
وَ
أن اإلحر َام َ
هو النيّ ُة مع التلْبي ِة أو ما َي ُ
الخاص ِة ِب ِهَّ ،
ِ
ْر كَما
األفعال
ِم َن
ألن اإلحر َام َع ْق ٌد َعلى األدا ِء َفال بُ َّد في ِه ِم ْن ِذك ٍ
ّ
الصال ِة ،إال َّ
أو َس َع ِم ْن ِ
الصال ِة ،كَفى
باب َّ
في َت ْحريم ِة َّ
َما َ
أن َ
باب َ
الح ِّج ل ّ
كان ْ
َّ
اله ْدي أو َت ْقلي ِد ِه.
ظيم ِسوى التَّلْبي ِة ،أو ِف ْع ٌل َ
َس ْو ِق َ
في ِه ِذك ٌ
ْر يُ ْق َ
كذلك ،ك َ
ص ُد ِب ِه الت َع ُ
((( هو عبد الملك بن حبيب بن سليمان السلمي اإللبيري القرطبي (238-174ه) عالم األندلس
وفقيهها في عصره .كان عالما بالتاريخ واألدب ،رأسا في فقه المالكية .له تصانيف كثيرة منها
«حروب اإلسالم» ،و«طبقات الفقهاء والتابعين» ،و«تفسير موطأ مالك»[ .األعالم ]157/4
54

و ْاعل َْم َّ
وهو
أن ُّ
الرك َ
ْن ما ال بُ َّد ِم ْن ِف ْعلِ ِه ،وال يُ ْج ِزُئ َع ْن ُه َد ٌم وال َغ ْي ُرُهَ ،
اإلحرام ،و َّ
هو ذلك
الس ْع ُي ،و
اف ،و َّ
ُ
الطو ُ
ِع َرف َة عند المالِ ّ
كي ِة و َ
الوقوف ب َ
الحنابِل ِة ،أو َ
ُ
َّ
عي ِة َّ
َالث َش ْعر ٍ
مع إزال ِة ث ِ
ألن ُه نُ ُس ٌك ،ال ْ
الق ِم ْن
إط ٌ
ات َح ْل ًقا أو َت ْقصي اًر عند الشا ِف ّ
كان و ِ
اج ًبا.
ظور عند ُه ْم(((ْ ،
َم ْح ٍ
بل َوعند األ ِئ ّم ِة الثَّالث ِة ،وإِ ْن َ
ام.
وهذه
الح ُّج ِب َترِك ِه ،وال يُ ْؤ َم ُر ب َ
األركان ِم ْنها ما َي ُ
ُ
وهو اإلحر ُ
فوت َ
ِش ْي ٍءَ ،
ُّ
ِع ْمرٍة ،وِبال َقضا ِء في العا ِم القاب ِ
وهو
و ِم ْنها ما َي ُ
فوت ِب َفوِت ِه ،ويُ ْؤ َم ُر بِالتَّ َحل ِل ب ُ
ِلَ ،
َّ
ص َل َ
ُ
أل ْقصى
ِع َرف َة .و ِم ْن َها ما ال َي ُ
الوقوف ب َ
َو َو َ
فوت ِب َفوا ِت ِه وال يُ َت َحل ُل ِم ْن ُه ،ول ْ
الم ْغر ِ
وهو َطو ُ
والس ْع ُي.
اف اإلفاض ِة َّ
الم ْش ِر ِق أو َ
َ
ِب َرَج َع إلى َم ّك َة َلي ْف َعلَ ُهَ ،

ِع َد ِم ُركْنيَّ ِت ِه،
الس ْع ُي َف َ
الس ْع ِيُ ،متَّ َف ٌق َعلى ُركْنيَّ ِتها ،وأمَّا َّ
والثَّالثةَُ ،غ ْي ُر َّ
قيل ب َ
َوأنَّ ُه و ِ
قال أبو َحنيفةَ.
اجب ،وِب ِه َ
ورْم َي َج ْمرِة
األركان
ِ
ابن الماجشو ِن((( في
َ
و از َد ُ
الوقوف ب َ
ِالم ْش َع ِر الح ار ِمَ ،
ين ،و َّ
كي ِة أنَّ ُه َما َغ ْي ُر ُرْك َن ِ
َّل ُم ْس َت َح ٌب ،والثاني
أن األو َ
َ
المالِ ّ
الم ُ
شهور عند َ
العقَب ِة .و َ
وِ
ِر باِ َّلد ِم.
اجب َي ْن َجب ُ
ِركْنيّ ِة َطو ِ
الح ُّق أنَّ ُه و ِ
اجب يُ ْج َب ُر
الب ِّر((( قو ً
وحكى ُ
ابن َع ْب ِد َ
ال ب ُ
اف القُدوِم ،و َ
َ
ْه ِب وُه َما ُّ
ب َّ
الق،
ِالم ْزِدلَف ِة
لف في اث ِ
الن ُ
والح ِ
اختُ َ
ِالد ِمَ .و ْ
المذ َ
َ
زول ب ُ
ْنين َخارَِج َ
ان ب َّ
ْه ُب عندنا أنَّ ُهما و ِ
ِالد ِم.
بان يُ ْج َبر ِ
اج ِ
المذ َ
وَ
((( ومعنى إطالق من محظور أنه يتبين به اإلنسان أنه تحلل.
((( هو عبد الملك بن عبد العزيز بن عبد هللا ،المشهور بابن الماجشون (ت212ه) فقيه مالكي
فصيح ،دارت عليه الفتيا في زمانه[ .األعالم ]160/4
((( هو يوسف بن عبد هللا بن محمد بن عبد البر القرطبي المالكي (463-368ه) من كبار حفاظ
الحديث ،يقال له حافظ المغرب ،من كتبه «الدرر في اختصار المغازي والسير» ،و«االستيعاب»
في تراجم الصحابة ،و«جامع بيان العلم وفضله»[ .األعالم ]240/8
55

دليل الحاج

وم ْخ َتل ٍ
المذه ِب وخارِ
ِج ِه،
َف في ِه في
ٍ
َفهذه ِت ْسع ُة
أركان َب َ
َ
ين ُم ْج َم ٍع َعل َْي ِه ُ
الف ولِي ْكث َّ
ْني َة َلي ْخ ُرَج ِم َن ِ
اب،
َف َي ْن َبغي لإل ْن ِ
أن َي ْنوي ُّ
سان إذا أتى بها ْ
ُر الثو ُ
الرك ّ
الخ ِ َ َ
ْنان ُم ْج َم ٌع َعل َْيهِما،
أرَبعةٌ :اث ِ
ِ
وج ْمل ُة
اب((( َ
الح ّط ُ
الع ْمرِة ْ
كما َذك َ
وغ ْي ُرُهُ .
َرُه َ
أركان ُ
َ
َّ
ام والطو ُ
والحالق.
الس ْع ُي
اف ،واث ِ
َف فيهما ،وُه َما َّ
ْنان ُم ْخ َتل ٌ
ُ
وُهما اإلحر ُ
أما الو ِ
صلةً ،ما
كي ُة إلى ا ْث َن ِ
اج ُ
أر َ
أوصلَها المالِ ّ
تين َو ْ
وّ
بعين ِخ ْ
بات َفكَثيرٌة َ
وم ْختل ٍ
أيضا ،وَق ْد َع َّدها
َف في ِه ،و ُّ
الم ْس َت َح ّب ُ
ات كَثيرٌة ً
الس َن ُن و ُ
َب ْي َن ُم ْج َم ٍع َعل َْي ِه ُ
كي ُة ِمائ ًة ِ
األركان
ِ
ِر عن
وب ْع ُ
َب ْع ُ
وس َ
المالِ ّ
صلةًَ .
ض المالِ ّ
كي ِة يُ َع ّب ُ
ض ُف َقها ِء َ
تين ِخ ْ
ِالس َن ِن الم َّ
الم ْس َت َح ّب ِ
اج ِ
ائض ،وعن الو ِ
بالس َن ِن،
بِال َفر ِ
ات ُّ
ؤكد ِة ،وعن ُّ
بات ب ُّ
الس َن ِن و ُ
ُ
(((
ُل ٍ
إيذان
اب
وعلى ك ِّ
و ِم ْن ُه ْم َم ْن يُ َسميها َف َ
موفور ،و ٌ
حالَ ،ففي ِف ْعلِها َثو ٌ
ضائل َ ،
ٌ
ب َّ
ِأن َح َّج ِ
ان
ض ُل ِم َن ال ِقر ِ
َيس في َترِكها َد ٌم إال إلف ار ٍد ،فإنَّ ُه أ ْف َ
فاعلِها َم ٌ
برور ،ول َ
وم ْن َت َرَك ُه وَق َرَن أو َت َم َّت َع َف َعل َْي ِه َد ٌم.
والتَّ َم ُّت ِع عند المالِ ّ
كي ِةَ ،

((( هو محمد بن محمد بن عبد الرحمن الرعيني ،المعروف بالحطاب (954-902ه) فقيه مالكي
من علماء المتصوفين .من كتبه «قرة العين بشرح ورقات إمام الحرمين» في األصول ،و«مواهب
الجليل في شرح مختصر خليل» ست مجلدات في فقه المالكية[ .األعالم ]58/7
((( اختلفت آراء المذاهب في معاني السنة والمندوب والمستحب والفضيلة ،فالشافعية قالوا :السنة
والمندوب والمستحب والتطوع ألفاظ مترادفة بمعنى واحد ،وهو ما يطلب من المكلف أن يفعله طلبا
غير جازم ،فإذا فعله يثاب على فعله ،وإذا تركه ال يعاقب على تركه.
والمالكية قالوا :السنة هي ما طلبه الشارع وأكد أمره وعظم قدره وأظهره في الجماعة ولم يقم دليل
على وجوبه ،ويثاب فاعلها وال يعاقب تاركها ،وهي بخالف المندوب عندهم ،فإنه ما طلبه الشارع
ولم يؤكد طلبه ،وإذا فعله المكلف يثاب وإذا تركه ال يعاقب ،ويعبرون عن المندوب بالفضيلة.
والحنفية قالوا :تنقسم السنة إلى قسمين :األول :سنة مؤكدة ،وهي بمعنى الواجب عندهم ،ألنهم
يقولون إن الواجب أقل من الفرض ،وال يأثم تارك الواجب عند الحنفية إثم تارك الفرض ،فال يعاقب
بالنار على التحقيق بل يحرم من شفاعة الرسول عليه الصالة والسالم ،والثاني :سنة غير مؤكدة
ويسمونها مندوبا ومستحبا ،وهي ما يثاب على فعله وال يعاقب على تركه.
والحنابلة قالوا :السنة والمندوب والمستحب ألفاظ مترادفة بمعنى واحد ،وهو ما يثاب على فعله وال
يعاقب على تركه ،كما قال الشافعية ،إال أنهم يقسمون السنة إلى مؤكدة وغير مؤكدة ،وترك المؤكدة
عندهم مكروه ،أما ترك غير المؤكدة فليس بمكروه[ .مختص ار من «الفقه على المذاهب األربعة»
لعبد الرحمن الجزيري]
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وَق ْد ْ
ص ْرنا
اس َم ُّ
أطلَ ْقنا في َج ْد َو ِل ْ
الس ّن ِة َعلى ما َي ْش َم ُل ال َفضيلةَ ،وا ْق َت َ
األحكا ِم ْ
عين.
ِم ْنها َعلى ما في ِه ال ِكفاي ُة وما َي َس ُع ُه َع َم ُل ال ّن ِ
الم ُ
اس َ
الموِّف ُق و ُ
الي ْوَم ،وهللاُ َ
*****

ُ
ان وال َّتمَ ُّتع
المسألة
الثانية :في اإلفرا ِد والقِ ر ِ
أش ُه ِرِه وال ُم ْرِد ٍ
ف
ِالح ِّج َف َق ْطَ ،غ ْي َر ُم َت َحلِّ ٍل ِم ْن ُع ْمرٍة في ْ
اإل ْف ار ُدْ :
أن يُ ْحرَِم ب َ
َعل َْيها َح ًّجا.
ان ،أو
وال ِقر ُ
وي ال ِقر َ
الع ْمرِة َم ًعا ب ْ
كي ِة ْ
ِأن َي ْن َ
المالِ ّ
أن يُ ْحرَِم ب َ
ِالح ِّج و ُ
ان :عند َ
الح َّج ُم ِ
إن رتَّ َب ،وَن ْد ًبا في
الع ْمرٍة
وجوبا في ال ّن ّي ِة ْ
َي ْن َ
ً
الع ْمرَة و َ
ديم ُ
وي ُ
الح ًظا َت ْق َ
الل ْف ِظ ْ َّ
صحيح ًة
وح َدها ث َُّم يُ ْرِد َ
الح َّج َعل َْيها ْ
ف َ
ِالع ْمرِة ْ
إن َتلَف َظ ،أو يُ ْحرَِم ب ُ
إن َوَق َع ْت َ
ُّ
ُّ
ْناء
إمَّا قبل الشروع ِفي طوا ِفها أو َب ْع َد الشروِع في ِه ،ويُك َ
ْرُه إذا َوَق َع َب ْع َد ُه ول ْ
َو أث َ

الس ْع ِي َفال َي ِ
َو َوَق َع
ْع َت ِ
َّ
ين ،وإذا َوَق َع َب ْع َد ُهما َوَق ْب َل َتما ِم َّ
ويكو ُن ً
ص ُّح َ
الرك َ
الغيا ،ول ْ
جوز
الس ْع ِّي وَق ْب َل
ِ
َب ْع َد َّ
الحالق َف َح ٌّج ُم ْؤَت َن ٌ
كان ال َي ُ
ف((( َب ْع َد ُع ْمرٍة َتم ْ
إن َ
َّت ،و ْ
دوم َعلَي ِه.
ال ُق ُ
أرَبع َة
أن َي َ
ِالح ِّج قبل ْ
الح َنفيّ ِة ْ
لعمرِة ْ
أن يُ ْحرَِم ِبهِما َم ًعا أو ب َ
َوعند َ
طوف لِ ُ
أشو ٍ
الح ِّج قبل َطو ِ
اف
كما َيكو ُن ِ
ْ
الع ْمرِة َعلى َ
قارًنا عند ُهم إذا أ ْد َخ َل ْ
إحر َام ُ
اطَ ،
ان كَالتَّ َم ُّت ِع عند ُه ْم ال َيكو ُن إال
إن لَزَِم ُه َد ٌم .وال ِقر ُ
أساء ،أو َب ْع َد ُه ،و ْ
ال ُقدوِم و ْ
إن َ
داخ َل المو ِ
كان ِ
ان وال َت َم ُّت َع
المك ُّ
اقيت فال ِقر َ
وم ْن في ُح ْك ِم ِه ِم َم ْن َ
ّي َ
آلفاقي ،وأمَّا َ
ٍّ
لَ ُه.

الشيء :ابتدأه[ .لمعجم الوسيط ص]31
((( ائتنف
َ
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ِالح ِّج قبل
عي ِة َيكو ُن ِ
َو َمذ َ
ْه ُب الشا ِف ّ
أح َرَم ب َ
أح َرَم ِبهِما َم ًعا ،أو ْ
قارًنا إذا ْ
َّ
ُّ
الشروِع في َطو ِ
عي ِة في َذلِ َك ،إال َم ْن
َمذ َ
ْه ِب الشا ِف ّ
الع ْمرِةَ .و َم ْذ ُه ُب َ
اف ُ
الح َنابِل ِة ك َ
اء
ويكو ُن ِ
كان َم َع ُه َه ْد ٌيَ ،فلَ ُه ْ
َ
الع ْمرِةَ ،
أن يُ ْحرَِم ب َ
َو َب ْع َد َس ْع ِّي ُ
ِالح ِّج َول ْ
قارًناِ ،ب َن ً
َّ
ُّ
َعلى َمذ ِ
اله ْد ُي َم ِحل ُه.
ِم أنَّ ُه ال َي ُ
جوز التَّ َحل ُل َحتَّى َي ْبل َ
ُغ َ
ْه ِبه ْ
َّ
َّ
أح َرَم
الع ْمرِة في ْ
كي ِة ْ
والت َم ُّت ُع :عند المالِ ّ
اء ْ
أش ُه ِر َ
أن َي َت َحل َل ِم َن ُ
الح ِّج ،سو ً
أح َرَم َق ْبلَها َوأتَّ َمها فيها ث َُّم َي ُح ُّج ِم ْن عا ِم ِه
أولُها َّشو ُ
أش ُه ِرِه التي َّ
لع ْمرِة في ْ
ال ،أو ْ
باِ ُ
ِإس ِ
قال َتعالى:
الس َف َرْي ِن ،كَما َ
أح ِد َّ
الذي ْاع َت َم َر في ِهَ ،
قاط َ
وعل َْي ِه َه ْد ٌى لَِت َم ُّت ِع ِه ب ْ

(((
ان َعل َْي ِه
ٱس َت ْي َس َر ِم َن ٱل َْه ْد ِي﴾
وقيس ال ِقر ُ
﴿ َف َمن َت َمتَّ َع بِٱل ُْع ْمرِة إِلَى ٱل َ
َ
ْح ِّج َف َما ْ
َّ
بِجا ِم ِع َّ
إس َ
عي ِة َيكو ُن ُم َت َم ِتّ ًعا،
أن في ك ٍّ
أح ِد َّ
الس َفرْي ِن عن َن ْف ِس ِهَ .وعند الشا ِف ّ
قاط َ
ُل ْ

الع ْمرِة قبل ُح ِ
لول َش ْه ِر َش ّوال
ِالح ِّج في َغ ْي ِر عا ِم ِه ،ب ْ
أح َرَم ب َ
َو ْ
ِأن َف َرَغ ِم َن ُ
ول ْ
أش ُه ِر
ِالع ْمرِة في ْ
ِالح ِّج في ْ
الح َنابِل ُة َي ْش َترِطو َن للتَّ َم ُّتع ْ
أش ُه ِرِه .و َ
أح َرَم ب َ
وْ
أن يُ ْحرَِم ب ُ
أشو ِ
اطها
َر ْ
في ِة ْ
الح ِّج ،و ْ
ومذ َ
الح َن ّ
الع ْمرَة أو أ ْكث َ
ْه ُب َ
َ
أن َي ْف َع َل ُ
أن َي ُح َّج ِم ْن عا ِم ِهَ .
ِالح ِّج في َس َف ٍر و ِ
َو
في ْ
وي َ
وي ْسعى َ
طوف َ
الح ِّجَ ،
وي ْحلِ َق ث َُّم يُ ْحرَِم ب َ
أش ُه ِر َ
اح ٍدَ ،فل ْ
َّ
كان
ضان َم َث ً
ال ث َُّم َ
َ
طاف الباقي في َش ّوال ،ث َُّم َح َّج ِم ْن عا ِم ِه َ
رم َ
طاف األ َقل في َ
ُم َت َم ِتّ ًعا عند ُه ْم.
كي ِة:
َويُ ْش َت َر ُط في لُزوِم َه ْدي ال ِقر ِ
ان والتَّ َم ُّت ِع عند المالِ ّ
طوى َوْق َت اإلح ار ِم
َّل :أال َيكو َن ِ
أو ً
قيما ب َ
الم َت َم ِتّ ُع ُم ً
القارُن و ُ
ِم ّك َة أو ذي َ
ٰ
ُن أَ ْهلُ ُه َح ِ
اضري ٱل َْم ْس ِج ِد
ِالع ْمرِة ،كَما َ
اله ْد ُي ﴿لِ َمن لَّ ْم َيك ْ
قال َتعالى﴿ :ذلِ َك ْ
﴾أي َ
ب ُ
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الح ِّج وفا َت ُه
أن َي ُح َّج ِم ْن عا ِم ِه فيهِماَ ،ف َم ْن أَ َح َّل ِم ْن ُع ْمرٍة في ْ
وثانياْ :
ً
أش ُه ِر َ
أح َرَم ِب ِه ول َْم َي ُح ّج إال ِم ْن َق ْب ُلَ ،فال َه ْد َي َعل َْي ِهَ ،وكَذا إذا
الح ُّج في عا ِم ِه َب ْع َد ْ
أن ْ
َ
الح ُّج فال َد َم َعل َْي ِه لِ ِق ارِن ِه.
فات ال َق ِ
َ
ارَن َ
خاصةًَ ،ع َد ُم ُر ِ
أن
جوع ِه لَِبلَ ِد ِه ،أو ِم ْثلِ ِه في البُ ْع ِد َب ْع َد ْ
وثالثًا :يُ ْش َت َر ُط لل ُْم َت َم ِّت ِع ّ
كان ِم ْن أهالي ِ
جاز ،فإذا َرَج َع إليها
الح ِ
أح َّل ِم ْن ُع ْم َرِت ِه في ْ
َو َ
أش ُه ِر َ
َ
الح ِّج ،ول ْ
للح ِّج من عا ِم ِه فال َد َم َعلي ِه.
وعا َد َ
الح ِّج ِ
الع َقب ِة َي ْوَم النَّ ْح ِر
موس ًعاَ ،
وي َت َحتَّ ُم ب َ
ِإح ار ِم َ
وَد ُم التَّ َمتُ ِع َي ِج ُب ب ْ
ِرْم ِي َج ْمرِة َ
أو ِب َفو ِ
الح َنفي ِة
ِالح ِّج ،وعند َ
الع ْمرِة ،وَق ْب َل اإلح ار ِم ب َ
ات وْق ِت ِه ،و ْ
أج أز َب ْع َد ال َفرِاغ ِم َن ُ
ال يُ ْج ِزُئ قبل َي ْوِم َّ
الن ْح ِر.
*****

المسألة ال َّث ُ
أحدِ ال ُّن ُس َكي ِْن عَ لى َ
اآلخ ِر،
الثة :في
إرداف َ
ِ
َ
و َر ْف ِضهِ  ،وما َ
الخطأ
يق ُع ِم َن العامّ ةِ في ذلك ِمن
َت َق َّد َم َّ
الع ْمرِةَّ ،إنما َي ِ
الع ْمرُة وْق َت
إر َ
أن ْ
داف َ
ص َّح ِت ُ
الح ِّج َعلى ُ
ص ُّح إذا َ
ال َق ْبلَ ُهْ ،لم َي ِ
اإلر ِ
ماع أو إ ْنز ٍ
فإن َف َس َد ْت ب ِ
مامها
اإلر ُ
ِج ٍ
دافْ ،
ص ْح ْ
ْ
وو َج َب إ ْت ُ
داف َ
ِ
الح ِّج لَ ْغ ٌو وال يُ ْع َت ُّد ِب ِه إال عند
إر ُ
فاسد ًة ،ث َُّم َي ْقضيها َ
وعل َْي ِه َد ٌم .و ْ
الع ْمرِة َعلى َ
داف ُ

الع ْمرِة لَ ْغ ٌوَّ ،
ألن
إر ُ
إر ُ
الح ِّج و ْ
أبي َحنيف َة و َك َذلِ َك ْ
الح ِّج َعلى َ
داف َ
الع ْمرِة َعلى ُ
داف ُ
(((
ِ
الج ِ
حاص ٌل بِاألو ِ
ليل»
الثاني
ْم اإل ْقدا ِم َعل َْي ِه ال َكراه ُة كَما في « ِم َنح َ
َّلُ ،
وحك ُ

(((
إن
طوى َوْق َت ِف ْعلِهِما ال َيل َ
ْزُم ُه َه ْد ٌي عند ُه ْم و ْ
ٱل َ
قيم ب َ
ْح َار ِم﴾ ُ ،
ِم ّك َة أو بِذي َ
فالم ُ
كان ُم َت َم ِتّ ًعا ب ِ
ان.
في ِة ،و ِم ْثلُ ُه ال ِقر ُ
َ
الح َن ّ
ِخال ِف ِه عند َ

وغ ْي ِرِه.
َ
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أي ّني ُة إ ِْبطالِ ِه َب ْع َد ال َفراغ أو في
وكَذا َرْف ُ
الع ْمرِةْ ،
ض اإلح ار ِم ب َ
ِالح ِّج أو ُ
ض بع َد اإلح ار ِم وَقب َل ُّ
الشروع في
ْ
األثْناء فإنَّ ُه لَ ْغ ٌو َ
مام ُه ،فإذا وَق َع ّ
الرْف ُ َ ْ
وي ِج ُب إ ْت ُ
َّ
صحيحةٌَّ ،
كالطو ِض ُه
أفعالِ ِه
اف و َّ
ألن رْف َ
الس ْع ِي -ث َُّم أتى ب َ
ِها ُم َت َعلِّق ًة ِبإِ ْح ار ِم ِهَ ،ف َ
َّ
أي ال ِ
دام َعل َْي ِه ال
يوج ُب ْإبطا ً
إن َ
ال وال َه ْد ًيا ،و ْ
ْمْ ،
لَ ْغ ٌو ال َي َت َعل ُق ِب ِه ُحك ٌ
كان اإل ْق ُ
اجب ِة علَي ِه َّ
كالطو ِ
ِ
ْناء
ضها،
اف و َّ
َي ُ
الس ْع ِي وَنوى رْف َ
جوز ،وإذا َرَف َ
األفعال الو ِ َ ْ
ض ُه أث َ
ويكو ُن َّ
كالتار ِ
َب ِب َغ ْيرِها ِبأَ ْن َي ْب َت ِد َئ َطوا َف َه
َفإِنَّها تُ ْرَت َف ُ
ِك لَها َفيُطال ُ
ض دو َن اإلح ار ِمَ ،
ض.
ص ُل اإلح ار ِم ما َيز ُ
باقيا ل َْم يُ ْرَت َف ْ
ال ً
وس ْع َي َهَ ،وأَ ْ
َ

ِح ٍّج أو ُع ْمرٍة ُم َت َج ِّرًدا
وكَثي اًر ما يُ ْخ ِط ُئ َب ْع ُ
الح ّج ِ
اج َفيُ ْحرُِم من ميقا ِت ِه ب َ
ض ُ
إح ار ِم ِه ث َُّم َي ْبدو لَ ُه قبل ُوصولِ ِه إِلى َمك َة أو َب ْع َد وصولِ ِه
َوبي ْ
ِسا ث ْ
ِم ْن ثيا ِب ِه الب ً
إلَيها وَقب َل ُّ
الم َن َّورِة
أن َي َت َّ
الشروِع في ْأعمالِ َح ِّج ِه أو ُع ْم َرِت ِه ْ
ْ
ْ
المدين ِة ُ
وج َه إلى زيارِة َ
َّ
س ّ
يب
وي َم ُّ
وي ْرُف َ
الط َ
ساء َ
ْبس َ
ام ُه َ
َف َي ُفك ْ
ض ما أَ ْح َرَم ِب ِه ويل َ
إحر َ
ثياب ُه ،وَق ْد َي ْأتي ال ِنّ َ

ُم ْع َت ِق ًدا َّأن ُه َح ٌ
اما
الزَيارِة َي ْس َت ْأ ِن ُ
الل و َّأن ُه ال َش ْي َء َعل َْي ِه في ذلك ،ث َُّم َب ْع َد ّ
ف ْ
إحر ً
ِح ّج ٍة أو ُع ْمرٍةُ ،م ْع َت ِق ًدا َّ
باقيا
ض ،مع أنَّ ُه ما َيز ُ
ام ُه األو َ
َ
ارتُ ِف َ
ال ً
َّل َق ِد ْ
أن ْ
آخ َر ب َ
إحر َ
إن أ ْف َس َد ُه.
ضاؤه ْ
مام ُه وَق ُ
َي ِج ُب َعل َْي ِه إ ْت ُ
الع َم ِل ِم ْن وجوٍه:
أساء في َهذا َ
وَق ْد َ

ض ما أَ ْح َرَم ِب ِه ،و ْإبطالُ ُه
دام ُه َعلى َرْف ِ
أوالً :إ ْق ُ
إن كَا َن ْت َم ْطلوب ًة َش ْرًعا ال تُ َس ّوُِغ لَ ُه
عي ،إ ِذ الزيارُة و ْ
َش ْر ٍّ
هاك ُح ُرما ِتها.
بيح لَ ُه ا ْن َت َ
َ
الخطيرِة ،وال تُ ُ

في َزْع ِم ِه بِدو ِن ُم َس ّوٍِغ
الخروَج عن هذه ال ِعباد ِة
ُ

س ثيا ِب ِه وَت ِ
رك و ِ
اجبا ِت ِه وإ ْتيا ِن ِه
هو َم ْحظور بِاإلح ار ِم ِم ْن ل ُْب ِ
ارِت ُ
ً
ثانياْ :
كاب ما َ
َّ
كان ُم ْع َت ِق ًدا ِحل ُهَّ ،
ماع أو إ ْنز ٍ
ألن ذلك
ال ،وَذلِ َك ال َي ُ
بِما يُ ْف ِس ُد ُه ِم ْن ِج ٍ
إن َ
جوز و ْ
َر ِب ِه.
َج ْه ٌل ال يُ ْعذ ُ
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آخ َر َق ْد ال َي ْن َع ِق ُد َعلى
إح ار ٍم َ
دام ُه َب ْع َد َع ْوَد ِت ِه ِم َن الزيارِة َعلى ْ
ثالِثًا :إ ْق ُ
َّل ،لِ َفسا ِد ِه أو لَ ْغ ِوِهَ ،فال َي ِ
إح ار ِم ِه األو ِ
وكان الو ِ
اج ُب
ص ُّح َم َع ُه َع َم ٌل ِم ْن ْأعمالِ ِهَ ،
ْ
وعل َْي ِه ِف ْدي ٌة و ِ
َعل َْي ِه في ِ
احد ٌة .وفي
حال َع َد ِم ال َفسا ِد ْ
أح َرَم ِب ِه أوالَ ،
أن يُ َت ِّم َم ما ْ
ُّف
صر َ
صورِة ال َفسا ِد ْ
أن يُ ِت َّم ُه مع ال َقضا ِء وال ِف ْدي ِة و َ
أساء التَّ َ
اله ْد ِي ،ولَ ِك ْن لِ َج ْهلِ ِه َ
في دي ِن ِه وعا َد ِم ْن ِه ْج َرِت ِه َم ْأزو اًر ال َمأجو ارً.
َّ
َّ
جاج َب ْي ِت هللاِ لِ ِمث ِ
أح َرموا
َفل َْي َت َفط ْن ُح ُ
مام ما ْ
ْل هذا ال ِف ْع ِل الذمي ِمَ ،وَي ْل َتزِموا إِ ْت َ
ِم َوَنها ُه ْم عن إ ِْبطالِها،
ِب ِه ِم ْن َح ٍّج أو ُع ْمرٍة كَما َ
أم َرُه ْم هللاُ َتعالى ِبإِ ْتما ِم ْأعمالِه ْ
ليم﴾(((.
﴿ َفل َْي ْحذ ِ
َر ٱلَّ َ
صيب ُه ْم َعذ ٌ
صيب ُه ْم ِف ْتن ٌة أو يُ َ
ذين يُ َخالِفو َن عن أَ ْم ِرِه أَن تُ َ
َاب أَ ٌ
*****

المسألة الرابِ ُ
الحجِّ والعُ مْ رة
عة :في
مواقيت َ
ِ
الميقات َّ
ِالح ِّج ِم ْن أو ِ
َّل ل َْيل ِة عي ِد ال ِف ْط ِر إلى ما قبل َف ْج ِر
ماني :ل ِ
ُ
الز ُّ
إل ْح ار ِم ب َ
َي ْوِم َّ
ِع َرف َة َف َق ْد
الن ْح ِر بِما َي َس ُع
َ
أح َرَم قبل َف ْج ِرِه ِبل ْ
ِع َرفةََ ،ف َم ْن ْ
وهو ب َ
الوقوف ب َ
َحظ ٍة َ
ام قبل هذا
اف اإلفاض ِة و َّ
قي َعل َْي ِه َطو ُ
الح َّج َ
أَ ْد َر َك َ
الس ْع ُي َب ْع َد ُه ،وكُرَِه اإلحر ُ
وب َ
َّ
ْرُه قبل َمكا ِن ِه اآلتيَّ ،
كاني
ألن ُد َ
الوْق ِت وا ْن َع َق َد ،كَما يُك َ
ماني أو َ
الم ِّ
خول وْق ِت ِه الز ِّ
شرطا في ِ
شرط ك ٍ
ص َّح ِت ِه كَما في ُد ِ
هو ُ
س ً
َمال َعلى
خول َوْق ِت َّ
ل َْي َ
الصال ِة ،وإِنَّما َ
َّ
عي ِة ال
َم ْش ِ
هور َمذ َ
ْرُه َق ْبلَ ُه َكراه َة َت ْحري ٍم ،وعند الشا ِف ّ
الح َن ّ
في ِة يُك َ
ْه ِب مالِ ٍك ،وعند َ
َي ِ
أش ُه ِرِه.
ص ُّح وال َي ْن َع ِق ُد قبل ْ

ِح ٍّج أو ُع ْمرٍة
أي في ِّ
وميقاتُ ُه لِل ُْع َمرِة َأب ًداْ ،
أي وْق ٍت ِم َن العا ِم إال لِ ُم ْح ِرٍم ب َ
ف َعل َْيهِما ُع ْمرًة إال إِذا َف َرَغ ِم ّما هو في ِه.
أن يُ ْرِد َ
س لَ ُه ْ
َفل َْي َ
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ِاخ ِت ِ
جيجَ ،فبِال ِّن ْسب ِة لِ َم ْن
الم َت َم ِّت ِع َي ْخ َتلِ ُ
فب ْ
الم ُّ
الح ِ
وميقا ُت ُه َ
الف َ
كاني :لِل ُْم ْف ِرِد و ُ
الب ْي ِت ،وكُرَِه ِم َن ِ
الح ِّل ،و ِم ْثلُ ُه َم ْن َم ْن ِزلُ ُه
ِم ّك َة ُم َت َو ِّط ًنا أوال َم ّكةَ ،واأل ْف َ
ض ُل ِم َن َ
بَ
وم ْزَدلِفةََ ،فيُ ْحرُِم ِم ْن َم ْن ِزلِ ِه أو َم ْس ِج ِد ِه.
في َ
الح َرِم َكأَ ْه ِل ِمنى ُ

ان ِ ُّ
لها َب ْي َن ِ
الح َرِم ،إ ْذ
َو َمكانُ ُه لِل ُْع ْمرِة وال ِقر ِ
إح ار ِم ِه َ
الح ِّل و َ
الحل َلي ْج َم َع في ْ
هو ٌ
الخروُج
شرط في ك ِّ
وو َج ْب َعل َْي ِه ُ
ِالح َرِم و ْ
وص َّح ب َ
ُل ْ
إح ار ٍمَ ،
داءَ ،
َ
إن ل َْم َي ُج ْز ْاب ِت ً
لِل ِ
وس ْع َي َه َب ْع َد ُه وا ْف َتدى
كان َق ْد َسعى
َ
وطاف قبل ُ
ْح ِّل .وإِذا َ
الخروِج أعا َد طوا َف َه َ
روج ِه َّ
القارُن َفال يُعي ُد َب ْع َد ُخ ِ
اف اإلفاض ِة
الخروِج .وأمَّا ِ
ألن طو َ
َق قبل ُ
ِأن َحل َ
ب ْ
ِ
في ِة َّأن ُه
الس ْعي ِ َب ْع َد
و َّ
فيهما طو ُ
الح َن ّ
الع ْمرِة .وَت َق َّد َم عن َ
وس ْع ُي ُ
الوقوف َي ْن َدرُِج َ
اف َ
ُّ
الخروُج
ِالح َرِم ُ
ال ِقر َ
وم ْن في ُح ْك ِم ِهَ ،
وي ِج ُب َعلى َم ْن َم ْن ِزلُ ُه ب َ
كي َ
ان وال َت َمت َع لِ َم ٍّ
الع ْمرِة إِلى ِ
الح ِّل.
في ُ
وم ْن
ِم ّك َة ِم ْن ْأه ِل
ِ
ومكانُ ُه ل ُ
اآلفاق «ذو َ
ني َ
َهما لِ َغ ْي ِر َم ْن ب َ
َ
الحليف ِة» لِ َم َد ٍّ
َّ
َ
وهي ْأب َع ُد المو ِ
اقيت ِم ْن َم ّك َة
المدين ِة َكأ ْه ِل الشا ِم َ
اء ُه ِمم ْ
َّن يأتي َعلى َ
َور َ
اآلنَ ،
ٍ
وكان ﷺ يُ ْحرُِم
وب ْي َنها َس ْبع ُة
ليَ ،
المدين ِة ،بي َنها َ
أميال ،وِبها ُ
وأ ْق َربُها إِلى َ
آبار َع ٍّ

المدين ِة ،وفي ُح ْك ِمها ارِب ٌغ
ِم ْن َم ْس ِج ِدها« ،و ُ
وهي َق ْري ٌة َخرِب ٌة َب ْي َن َم ّك َة و َ
الج ْحفة» َ
و«يل َْملَم» َج َب ٌل ِم ْن ِج ِ
الم ْغر ِ
بال تُهام َة َعلى
ِ
ِب و
لِك ِّ
السودانَ ،
صرٍّي َكأَ ْه ِل َ
ُل َم ْ
المنازِ
وهي َعلى
دي ،و« َق ْرن» ويُ ُ
ني وال ِه ْن ِّ
َم ْرَحلََت ْي ِن ِم ْن َم ّك َة َ
قال لَها َق ْرُن َ
ِل َ
للي َم ِّ

ضا
َتين ِم ْن َم ّك َة لَِن ْج ٍد،
َم ْرَحل ِ
ُ
و«ذات ِع ْرق» َق ْري ٌة َخرِب ٌة َعلى َم ْرَحلََت ْي ِن ِم ْن َم ّك َة ْأي ً
ِس ِم ْن َو ار ِء ِه ْم.
لِْل ِعر ِ
اق ُ
وخر َ
اسان وَفار َ
المو ِ
أي ِجه ٍة.
اقيتَ ،م ْس َكنُ ُه ِم ْن ِّ
ومكانُ ُه لِسا ِك ِن دو َن َ
َ

اح ًدا ِم ْن هذه المو ِ
ضا َح ْي ُث حاذى و ِ
َو ب َِب ْح ٍر،
َهما ْأي ً
َو َمكانُ ُه ل ُ
اقيت ول ْ
سَ ،فإِنَّ ُه يُحاذي « ارِب ًغا» قبل ُدخولِ ِه
الس َوْي ِ
ُ
كالمسا ِف ِر ِم ْن ِجه ِة ِم ْ
ص َر ب َِب ْح ِر ّ
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ِ
ميقات
ِالحليف ِة
الب ْح ِر َ
َج ّد َةَ ،فيُ ْحرُِم في َ
داء ب َ
المحاذاِةّ ،إل ك َ
حين ُ
َم ْ
صرٍّي َي َم ُّر ْاب ِت ً
ام ِم ْنها وال َي ِج ُب ،ألنَّ ُه َي ُم ُّر َعلى ميقا ِت ِه َب ْع ُدَ ،فلَ ُه
ْأه ِل َ
المدين ِةَ ،فيُ ْن َد ُب لَ ُه اإلحر ُ
داء ول َْم
ْ
ِالح َرِم إذا َم ّروا ب َ
وم ْن َم ْن ِزلُ ُه ب َ
أن يُ ْحرَِم ِم ْن ُه ،و َك َذلِ َك ْأه ُل َم ّك َة َ
ِالحليف ِة ْاب ِت ً
الج ْحف ِةَّ ،
ألن
هو األ ْف َ
َه ْمَ ،ف َّإن ُه َي َت َعي ُ
ض ُل ل ُ
ام ِم َن ُ
يُ ْحرِموا ِم ْنها كَما َ
َّن َعليهم اإلحر ُ
الحقيق ِة ل َْي َس ْت ميقا ًتاَّ ،
الباجي
اقيت َّإنما ُوِّق َت ْت -كَما َذ َكره
ُّ
ألن المو َ
َم ّك َة في َ
وغيره -لِ َّ
س
إحرامَ ،ف َم ْن َ
ئل َي ْد ُخ َل اإل ْن ُ
َ ْ ُُ
كان عند َ
سان إلى َمك َة ِب َغ ْي ِر ْ
الب ْي ِت َفل َْي َ
أح َرَم ِم َن ِ
ِ
الح ِّل ال إث َْم َعل َْي ِه وال
هو في ُح ْك ِم
َ
َو ْ
الميقات إ ْذ ل ْ
الب ْي ُت ميقا ًتا لَ ُه وإِنَّما َ
وعل َْي ِه َد ٌم.
عي ِة في ِه إِث ٌْم َ
َد َم ،وعند الشا ِف ّ
(((

وم ْن َم َّر ب ٍ
اقيت َغ ْي َر ِ
المو ِ
ص َد َمكا ًنا
قاص ٍد ُد َ
ِميقات ِمن هذه َ
َ
خول َم ّكةَِ ،بأَ ْن َق َ
َّن يُ َ
الع ْمرِة ،أو
َج ّد َة أو ِجه ًة ْ
كان ِمم ْ
َو َ
خاط ُب ب َ
دوَنها ك َ
ِالح ِّج و ُ
أخرى ك َ
َالمدين ِة ،ول ْ

ص َدها ُم َت َرِّد ًدا لَِب ْي ِع ال َفوا ِك ِه وَن ْحوِهاُ ،م َ
أو ال ،أو عا َد لِ َم ّك َة َب ْع َد ُخ ِ
روج ِه
َق َ
خاط ًبا ْ
كان َقر ٍ
ام في ذلك،
ِم ْنها ِم ْن َم ٍ
ص ِر ،فال َي ِج ُب َعل َْي ِه ْ
يب دو َن َمساف ِة ال َق ْ
إحر ٌ
ِخ ِ
بِ
وكان ِممَّن يُ َ
خاط ُب
خول َم ّك َة لِنُ ُس ٍك أو ِتجارٍة أو َغ ْيرِِه َما،
ص َد ُد َ
َ
الف َم ْن َق َ

دين لَِن ْح ِو َب ْي ِع ال َفوا ِك ِه ،أو عا َد لَها ِم ْن َبعي ٍد
بِاإلح ار ِم
الم َت َرِّد َ
وجوبا ،ول َْم َيك ْ
ً
ُن ِم َن ُ
إن
ِح ٍّج ْ
ِع ْمرٍة أو ب َ
الص َو ِر ب ُ
ام في هذه ّ
َف ْو َق َمساف ِة ال َق ْ
ص ِرَ ،فإنَّ ُه َي ِج ُب َعل َْي ِه اإلحر ُ
أش ُه ِرِه.
كان في ْ
َ
َم َج َّرِد
ص َد ُد َ
الح َن ّ
خول َم ّك َة -أي َ
وعند َ
الح َرم -لِنُ ُس ٍك أو َغ ْي ِرِه ،ك ُ
في ِة َمتى َق َ
ُّ
ص َد َم ْو ِ
ض ًعا
الن ْزه ِة أو الر ْ
ُّؤي ِة أو ال ِتّجارِةَ ،
َو َق َ
ام ِم ْن ميقا ِت ِه ،أمَّا ل ْ
وج َب َعل َْي ِه اإلحر ُ
َّ
ِ
ِم ْن ِ
إح ار ٍم ،وإذا َح َّل لَ ُه ذلك
الح ِّل َب ْي َن
جاوزُة ميقا ِت ِه بِال ْ
الميقات و َ
الح َرِم َحل لَ ُه ُم َ
إح ار ٍم ما ْلم يُ ِرْد نُ ُسكًا.
ِأهلِ ِهَ ،فلَ ُه ُد ُ
ال َت َح َق ب ْ
خول َم ّك َة بِال ْ

((( هو سليمان بن خلف بن سعد التجيبي القرطبي ،أبو الوليد الباجي (474-403ه) فقيه مالكي
كبير ،من رجال الحديث .من كتبه «المنتقى» في شرح موطأ مالك ،و»شرح المدونة» ،و»إحكام
الفصول في أحكام األصول»[ .األعالم ]125/3
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إن َد َخ َل َم ّك َة ما
إح ار ٍم َرَج َع بِه
وم ْن َت َع َّدى
وجوبا إال لِ ُعذ ٍ
َ
ْر و ْ
ً
الميقات بِال ْ
َ
ِ
الميقات
وعل َْي ِه َد ٌم لَِت َع ّدي ِه
ْلم يُ ْحرِْم َب ْع َد َت َع ّدي
أح َرَم ل َْم َيل َ
َ
الميقات ْ
ْزْم ُه الرجوُع َ
فإن ْ
َّ
ِ
اآلفاقي
عي ِة إذا َم َّر
َحالالً ،وال َد َم َعل َْي ِه إذا َرَج َع
ُّ
أح َرَم ِم ْن ُه ،وعند الشا ِف ّ
للميقات و ْ
ص َد ُّ
الح َرَم
ام ِم ْن ُه وإال َفال َيل َ
ص َد َ
َو َق َ
بِميقا ِت ِه وَق َ
ْزُم ُه ول ْ
الن ُس َك َو َج َب َعل َْي ِه اإلحر ُ

لِحاج ٍة.

*****

سة :في ُحدو ِد الحرمَ يْن َّ
الش َ
الخام ُ
ين
المسألة
ِ
ريف ِ
أي ِجه ٍة َي ْب َت ِد ُئ ِم َن ِ
وي ْن َتهي ِم ْن ِجه ِة
الم ّك ِّي ِم ْن ْ
َح ُّد َ
الح َرِم َ
َعب ِة َ
الداخ ِل بِالك ْ
أم ٍ
ِم ِ
يال،
الم َسمَّى َ
ام ِتدا ُد ُه َن ْح َو ْ
أرَبع ِة ْ
ساجد عا ِئشةَ ،و ْ
اآلن ب َ
وهو ُ
َ
المدين ِة بِالتَّ ْنعي ِمَ ،

الب ْي ِت َعلى
وي ْن َتهي ِم ْن ِجه ِة ال ِعر ِ
ِالم ْق َط ِعَ ،ج َب ٌل َ
الح َج ُر لِبِنا ِء َ
َ
كان يُ ْق َط ُع ِم ْن ُه َ
اق ب َ
أم ٍ
أم ٍ
ِع َرفةَ ،و ِم ْن ِجه ِة ُج ْعران َة
يال َت ْن َتهي ب َ
يال ،و ِم ْن ِجه ِة َع َرف َة ِت ْسع ُة ْ
َن ْح ِو ثَماني ِة ْ

آل َع ْب ِد ِ
ٍ
أميال َت ْن َتهي إلى ِش ْع ِب ِ
ٍ
ِت ْسع ُة
أميال
للا بن ِ خالِد ،و ِم ْن ِجه ِة َج ّد َة َع ْشرُة
وزِن
من َت ْن َتهي إلى َم ٍ
الي ِ
كان يُ َسمَّى «أضاه» َعلى ْ
ِالح َد ْيبي ِة ،و ِم ْن ِجه ِة َ
َت ْن َتهي ب ُ

َنواه.

ِ
ِ
ِط ْر ِ
ف ِ
ميع ِجها ِت ِه ب َ
البيوت
آخ ِر
الح َرِم الداني
لي َي ْب َت ِد ُئ ِم ْن َج ِ
وح ُّد َ
َ
الداخ ِّ
(((
وي ْن َتهي
اآلن
التَّي كا َن ْت في َزِم ِن ِه ﷺ،
وسورها َ
هو َط ْرُفها في َزِم ِن ِه ﷺَ ،
ُ
َ
ِأطر ِ
ب ْ
ار) َعلى
ذات ِحجارٍة سوٍد َن ِخرٍة كأنَّها أُ ْح ِرَق ْت باِلنّ ِ
(أر ٌ
ض ُ
الح َّر َت ْي ِن ْ
اف ُ
هات المدين ِةَ ،فيحرم صي ُده وَق ْطع َشج ِرِه وك ُّ
ُل
َم َساف ِة َبري ٍد((( ِم ْن ك ِّ
َ ْ ُُ َ ْ ُ
ُ َ
ُل ِجه ٍة ِم ْن ِج ِ َ
((( أي آنذاك ،وقت كتابة هذا الدليل.
((( مقدار البريد هو أربعة فراسخ ،وقد اختلف الفقهاء في تحديد طول الفرسخ ،فالفرسخ عند الحنفية
والمالكية مقداره حوالي  5565مترا ،وعند الشافعية والحنابلة الضعف ،أي حوالي  11130مترا.
[المكاييل والموازين الشرعية ،للدكتور علي جمعة ،ص]55
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ِ
المدين ِة خارِج ٌة عن ُحدوِد ِهَ ،فال
ما َي ْنبُ ُت ِب َن ْف ِس ِه ِم َن
البيوت الخارِج ِة َع ْن ُهُ ،
وذات َ
يحرم َق ْطع َّ
بيوت َم ّك َة َفل َْي َس ْت خارِج ًة عن َح َرِمها َّ
الف ِ
ِخ ِ
الش َج ِر الذي بها ،ب ِ
ألن
َ ْ ُُ ُ
َم ْب َدأَُه ِ
َعب ِة كَما َت َق َّد َم.
الداخ َّ
لي ِم َن الك ْ
*****

ِسة :في كيفية بَدْ ءِ َّ
المسألة الساد ُ
الطواف
وح ْكمةِ َش ْر ِع َّ
الطهار ِة فيه
ِ
ال أو و ِ
األس َوِد،
اج ًبا ِم ْن ُرك ِ
ضا أو َن ْف ً
يُ ْب َت َدأُ الطو ُ
اف ُم ْطلَ ًقا َف ْر ً
ْن َ
الح َج ِر ْ
َفيحاذي ِه َّ
َّل َش ْو ٍط إلى ِ
ميع َب َد ِن ِه ِم ْن أو ِ
ِأن َي ْب َت ِدأَ َح َرك َة
ف في ُم ِ
الطا ِئ ُ
ِج ِ
آخ ِرِه ب ْ
ُ
رورِه ب َ
َّ
الطو ِ
الح َج ِر عن
الي ُّ
اف ِم َن الِجه ِة التي فيها الرك ُ
ْن َ
صير َج ُ
ِح ْي ُث َي ُ
ميع َ
ماني ،ب َ
أج از ِء
ال لَ ُه ،وِب َذلِ َك َيكو ُن ًّ
كان ُم ْس َت ْق ِب ً
ميع َب َد ِن ِه َعلَى َج ِ
ِج ِ
َو َ
ميع ْ
مارا ب َ
َيمي ِن ِه ل ْ
األي َم ِن ِم ْن ِجه ِة
األي َس َر بِدو ِن ُمحاذاِة َو َس ِط ِه أو َط َرِف ِه ْ
الح َج ِرَ ،فإِذا َت َر َك ُج ْزَء ُه ْ
َ
َّ
َّ
َ
ِ
َالم ْل َت َزِم وَن ْح ِوِه ،ل َْم يُ ْح َت َس ْب ذلك الش ْو ُط ،وإنما
الرك ِ
الباب ،أو َب َدأ ِب ِه ِم ْن دو ِن ُّ
ْن ك ُ

ِ
وجوب
ميع َب َد ِن ِه ،وإِلى
ِج ِ
يُ ْح َس ُب لَ ُه الثّاني َف َي ُ
الح َج َر ب َ
صير أوال ،ألنَّه يُحاذي في ِه َ
ض ال ُف َقها ِء.
َه َب َب ْع ُ
في ِة ذ َ
َي ّ
هذه الك ْ

اش ِتر ِ
َو
هور َعلى َع َد ِم ْ
الم ُ
الج ْم ُ
دار َعلى ُمحاذاِة َ
و ُ
اطها وإِنَّما َ
الح َج ِر ول ْ
الح َنفيّ ِة َّ
ض َب َد ِن ِه لَِب ْع ِ
ِ
صاح ُب «اللُّ ِ
أن
َر
ب َِب ْع ِ
باب»((( َ
وغ ْي ُرُه ِم ْن أ ِئ ّم ِة َ
ض ِهَ ،ف َق ْد َذك َ
شرطا في َب ْد ِء الطو ِ
َيفيّ ِة ل َْي َس ْت ً
ْخروِج ِم ْن
األخ ُذ بِها لل ُ
اف َولَ ِك ْن يُ ْس َت َح ُّب ْ
هذه الك ْ
ِخ ِ
الف َم ْن َي ْش َتر ُ
َو ْابتُ ِد َئ
ِط
ِج ِ
ميع َ
َ
الح َج ِر ب َ
المرور َعلى َ
الب َد ِنَ ،ب ْل عند المالِكيّ ِة ل ْ
الباب والحج ِرَ ،فهذا يسير بِج ْزِئ ِه َّ
ِ
فالش ْر ُط
وهو ما َب ْي َن
الطو ُ
َ ُ ُ
ََ
اف ِم َن ُ
الم ْل َت َزِمَ ،
ْما.
ِع َن َد ُه ْم المحاذاُة َحقيق ًة أو ُحك ً
((( كتاب «اللُّباب في شرح الكتاب» لعبد الغني الغنيمي الدمشقي الحنفي ،المتوفى سنة 1298ه.
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الجدي ِد لإلمام
ِج ِ
عي ِة َي ِج ُب ْ
وعند الشا ِف ّ
ميع َب َد ِن ِه -كَما في َ
أن يُحاذي ِه ب َ
األسوِد أو ْلم يُحا ِذ ِه َك ِذلِ َك ْلم يُ ْع َتد
ؤِ -
فإن ْابتُ ِد َئ الطو ُ
اف ِم ْن َغ ْي ِر َ
الح َج ِر ْ
بِما َق ْبلَ ُه َحتى َي ِ
َّل طوا ِف ِه.
كان ذلك أو َ
صلَ ُه َ
ص َل َ
األس َوَد ،فإذا َو َ
الح َج َر ْ
ف قبل الشروِع في الطو ِ
ويُ َس ُّن للطا ِئ ِ
الح َج ِر أو ل َْم ُس ُه َبي ِد ِه أو
اف َت ْق ُ
بيل َ
طوف ِ
الب ْي َت
ناك َزْحم ٌة َي ُش ُّق َم َعها
ُ
كان ُه َ
الوصول إِلَي ِه ،ث َُّم َي ُ
إن َ
بِعوٍد ْ
جاع ًل َ
اني َمث ًَل ألْغى ما
الرك ِ
سارِه وهكذا َي ْف َع ُل في ك ِّ
فإن ْاب َت َدأَ ِم َن ُّ
عن َي ِ
ُل َش ْو ٍطْ ،
ْن َ
الي َم ِّ
إن
قبل ُرك ِ
وس ْع َي ُه ْ
الح َج ِر وأ َت َّم إليهْ ،
ْن َ
وس َعى َع ِق َب ُه أعا َد َطوا َف ُه َ
فإن ْلم يُ ِت ّم إليه َ

وؤه ،وإِال َبنى َعلى ما َف َعلَ ،فإِ ْن ل َْم يُ ِع ْد ُه أو ل َْم َي ْب ِن،
َ
ض َ
األم ُر أو ا َنتُ ِق َ
وض ُ
طال ْ
ناسيا أو ِ
اني
الرك ِ
جاهالً ،وأمَّا َم ْن َب َدأَ ِم َن ُّ
َف َعل َْي ِه َد ٌم ،وهذا كُلُّ ُه إذا َ
ْن َ
كان ً
الي َم ِّ
الم ْس ِج ِد،
َع ْم ًدا وأ َت َّم إليه َفإنَّ ُه ال َي ْبني إال إذا َرَج َع بِال ُق ْر ِب ِج ًدا ،ول َْم َي ْخ ُرْج ِم َن َ
ِش ْو ٍط
الم َعو ُ
أن َي ْأتي ب َ
في ِة َي ِج ُب َعل َْي ِه ْ
َّل َعل َْي ِه في َمذ َ
الح َن ّ
ْه ِب مالِ ٍك ،وعند َ
هو ُ
وهذا َ
ميما لِ َهذا الطو ِ
وِ
ُن
ص َدق ٌة ما ل َْم َيك ْ
ِم ّكةََ ،ف ْ
دام ب َ
اح ٍد َت ْت ً
إن َخ َرَج ِم ْنها لَزَِم ُه َ
اف ما َ

روك ِم ْن َطو ِ
ض.
اف ال َف ْر ِ
الم ْت ُ
َ

بيل ِ
أن يُ ِ
حال َي ِج ُب َعلى الطا ِئ ِ
الح َظ أنَّ ُه إذا ا ْن َح َنى لَِت ْق ِ
ُل ٍ
الح َج ِر
وعلى ك ِّ
ف ْ
َ
ماني أو َغ ْي ِرِه ّأل يُ َح ِّر َك َق َد َم ُه بالطو ِ
ص ِب
اس ِتال ِم َ
اف إال َب ْع َد َن ْ
أو ل َْم ِس ِه أو ْ
الي ِّ
الب ْي ِت
إن َب َدأ الطو َ
ام ِت ِهَ ،ف ْ
قام َب ْع َد ذلك أو ا ْن َحنى إلى َ
َق َ
اف َ
وهو ُم ْن َح ٍن ث َُّم ْ
اس َت َ

في َس ْيرِه ِل َْم َي ِ
أج از ِء
وعل َْي ِه إعا َدتُ ُه ،لِ َع َد ِم ُخروِج ك ِّ
ص ّح طوا ُف ُه َ
ُل َ
الب َد ِن في سا ِئ ِر ْ
َّ
الب ْي ِتَّ ،
الطو ِ
وهو ُم ْن َح ٍن وا ِق ٌع في
َرو ِ
ألن َب ْع َ
ان الذي هو ِم َن َ
اف عن الشاذ ْ
ض ُه َ

محدوب ُم ْل َت ِ
ص ٌق ب ِ
وقيل يُعي ُد ُه
ِناء
َعب ِة دا ِئ ٌر بِهاَ ،
ِج ِ
َهوا ِئ ِه ،والشاذرو ُ
ٌ
ان ب ٌ
دار الك ْ
ْزَم
ُر ذلك َحتى َب ُع َد َع ْنها َف َي ْن َبغي أال يُل َ
ِمك َة أو َقر ًيبا ِم ْنهاْ ،
فإن ل َْم َي ْذك ْ
دام ب َ
ما َ
قول َّ
البي ِت.
بِالُّرجوِع ُمراعا ًة لِ َم ْن َي َ
أن الشاذرو َ
س ِم َن ْ
ان ل َْي َ
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التف ُّ
فينبغي َّ
َط ُن ِل َك ْيفي ِة َب ْد ِء الطو ِ
المحا َفظ ُة َعلى
وِب ُ
الج ْمل ِةَ ،
اف ،و ُ
ُش ِ
روط ِه وآدا ِب ِه ،وْأن ُي ِ
إجال َل ُه،
وم َهاب َته و ْ
الح َظ الطا ِئ ُف َع َظم َة َ
الب ْي ِت َ
مات الصال ِةَّ ،
أن ُّ
كالدخول في ُح ُر ِ
خول في ُح ُر ِ
و َّ
مات الطو ِ
ِ
ألن ُه
اف
الد َ
وم ْظ َه ٌر ِم ْن َم ِ
َم ْش َه ٌد ِم ْن َم َش ِ
كالصال ِة.
بودي ِة َّ
ظاه ِر ُ
اه ِد َ
الع ّ
الح ِّق َ

(((
َّاس ء َّ
حي ُة ْبي ِت
صال ٌة»
روي عن ْاب ِن َعب ٍ
«أن الطو َ
َ
وهو َت ّ
اف َ
َ
َّ
وس ْت ِر
الح َد ِث و َ
الح ار ِم ،و ِم ْن ُه َنا ُشرَِع ْت في ِه الطهارُة ِم َن َ
الم ْس ِج ِد َ
هللاِ و َ
الخ َب ِث َ
َما ُشرَِع ْت في الصال ِة عند األ ِئم ِة الثالث ِة ،وعند أبي َحنيف َة ؤ
َ
الع ْورِة ك َ
َّ
َّ
اجب في الطو ِ
الع ْورِة و ِ
الخ َب ِث ُسنّة في
اف ُمطلقا ،وأمَّا الطهارُة ِف َم ِن َ
أن َس ْت َر َ
َّ
األص َغ ِر َك َذلِ َك ُسنّة في طو ِ
ْ
داع،
الو ِ
األطوِف ِة الثالث ِة ،و ِم َن َ
الح َد ِث ْ
اف ال ُقدوِم و َ
اجبة في طو ِ
ص َدقةٌ ،وو ِ
اف اإلفاض ِة َي ِج ُب في َترِكها َد ٌم ،و ِم َن
َي ِج ُب في َترِك َها َ

اجبة في ْ
الح َد ِث األك َْب ِر و ِ
اف
فأعلىّ ،إل طو ُ
األطوِف ِة الثالث ِةَ ،يل َ
ْزُم في َترِك َها َشا ٌة ْ
َ
اإلفاض ُة فالو ِ
إن ْلم يُ ِع ْد ُه.
اج ُب في َترِك َها فيِه َب َدن ٌة ْ

يز
العز ِ
الس ْع ِي ِم َن َّ
َوكَذلِ َك َي ِج ُب َب ْد ُء َّ
َما َب َدأَ هللاُ َتعالى ب ِه في ِكتا ِب ِه َ
الصفا ك َ
(((
َّ
الح ِ
(اب َدؤوا بِما َب َدأَ هللاُ بِه)
وبيَّ َن ْت ُه ُّ
ديث ْ
َ
السنّ ْة وَدل َعل َْي ِه َع َم ُل الصحاب ِة ،وفي َ
كان عن ُق ْر ٍب،
فإن َب َدأَ بِما دو َن َّ
إن َ
الم ْروِة فال يُ ْح َت َس ُب ِب ِه ويُ ِت َّم ُه ْ
ْ
الصفا أو ِم َن َ
القول َّ
ِ
ِ
ِ
بالوجوب إذا
القول
وعلى
وإال َب ُط َل َس ْعيُ ُه وأعا َد ُه ُم ْطلَ ًقا َعلى
بالش ْرطيّ َِةَ ،
ِم ّك َة َف َعل َْي ِه َد ٌم.
وهو ب َ
ل َْم يُ ِع ْد ُه َ
*****
((( رواه الطبراني في المعجم الكبير مرفوعا بسنده عن ابن عباس ء عن النبي ﷺ قال:
(الطواف صالة فأقلوا فيه الكالم).
((( رواه أحمد في مسنده بسنده عن جابر بن عبد هللا أن النبي ﷺ َرَمل ثالثة أطواف من الحجر
إلى الحجر ،وصلى ركعتين ثم عاد إلى الحجر ،ثم ذهب إلى زمزم فشرب منها ،وصب على رأسه،
ثم رجع فاستلم الركن ،ثم رجع إلى الصفا ،فقال( :ابدؤوا بما بدأ هللا به).
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ُ
ي وأنواعِ ه
المسألة
السابعة :في الهَ دْ ِ
الح َرِم َت َقرًُّبا إلى هللاِ َتعالى ِم ْن َن َع ٍم
اس ٌم لِما يُ ُ
َ
ساق إلى َ
اله ْد ُي في ْ
األص ِل ْ
ِف لإلب ِ
األمو ِ
ُّعا ،لَ ِكنَّ ُه عند ْ
ِل
اإلط ِ
صر ُ
َ
الَ ،ن ْذ اًر َ
كان أو َت َطو ً
وغ ْيرِها ِم َن ْ
الق َي ْن َ
ُّ
وج از ِء
الصي ْد
الج ْب ِر والشك ِ
الب َق ِر وال َغ َن ِم ،ويُ ْطل ُ
ْ
وَ
ْر ،الشا ِمل ِة لِْل ِف ْدي ِة َ
َق َعلى ِدما ِء َ
ان و َّ
الت َم ُّت ِع.
وه ْد ِي ال ِقر ِ
َ
ان أو َت ِ
رك و ِ
الح ِّج
صوَن ُه بِما َو َج َب لَِت َم ُّت ٍع أو ِقر ٍ
والمالِ ّ
اج ٍب في َ
كي ُة َي ُخ ّ
ِع َرف َة َنها اًر أو ُّ
ِ
رك التَّلْبي ِة وطو ِ
الع ْمرِةَ ،ك َت ِ
الن ِ
ِم ْزَدلِف َة
اف ال ُقدوِم أو
الوقوف ب َ
وُ
زول ب ُ
الم ِ
الج َمر ِ
أيام النَّ ْح ِر أو
الع َقب ِة أو َغ ْيرَِها ِم َن َ
جمرِة َ
بيت ب َ
ات أو َ
أو َرْم ِي ْ
ِمنى َ
ساكين
ِ
ْر َعيَّن ُه لل َْم
ْي وُق ْبل ٍة ِب َفم ،أو َو َج َب لَِنذ ٍ
الحل ِ
َمذ ٍ
وج َب لِ ِج ٍ
ْق أو ما َ
َ
ماع وَن ْح ِوِه ك َ
أو ْ
الص ْي ِد عند ُه ْم.
اء َّ
أطل َ
َق ،أو ما َ
كان َت َطو ً
ُّعا ،فال َي ْش َم ُل ال ِف ْدي َة َ
وجز َ

وعينُ ُه كا ُ
عزِ ،
السن ُة في ِه إِب ٌ
وهو ُمرتَّ ٌب
و ُّ
ض ْأ ٌن َف َم ٌ
أل ْ
ِل َف َب َق ٌر َف َ
وس ُّن ُه َ
ضحي ِةَ ،
كَما َس َي ْأتي.

ُّ ُّ
اله ْد ِي ُم ْطلَ ًقا
الح َنفي ِة َي َت َعي ُ
ومذ َ
الح َرُم لذ َْب ِح َ
َّن َ
ْه ُب َ
المروُة ،ألنَّها َم ِحل َت َحللِهِماَ .
َو َم ْنذو ارً ،ويُ َس ُّن ِب ِم ًنى.
ول ْ
الج ْم ُع في ِه َب ْي َن ِ
وش ْر ُط ِ
َّن ذ َْب ُح ُه
َ
الح َرِم ،أمَّا ما َت َعي َ
المالِ ّ
الح ِّل و َ
كي ِة َ
ص َّح ِت ِه عند َ
ِب ِم ًنى َف ِ
ظاه ٌر لِ ُخ ِ
كان َق ِد
إن َ
ِم ّك َة ألنَّ ُه ْ
روج ِه ِب ِه إلى َع َرفةَ ،و َك َذلِ َك ما َت َعي َ
َّن ذ َْب ُح ُه ب َ

اش َترُاه ِم َن ِ
الح َرم فال
كان َق ِد ْ
ْ
أم ٌر َ
إن َ
ضروري ،و ْ
اش َترُاه ِم َن َ
الح ِّل َفإ ْدخالُ ُه لل َ
ْح َرِم ْ
أن َي ْخ ُرَج ِب ِه لل ِ
نها اًر َب ْع َد ُطلوِع
أي ِجه ٍة كا َن ْتَ ،
وش ْر ُط ُه ْأي ً
بُ َّد ْ
ْح ِّل ِم ْن ِّ
ضا َن ْح ُرُه َ
في ِة فإنَّ ُه ُم ْج ِزٌئ عند ُه ْم.
ْح َن ّ
ال َف ْج ِر ،فال يُ ْج ِزُئ ما نُ ِح َر ل َْي ًل ِخال ًفا لل َ
الح ِّج ِ
آخ ُرها َي ْوُم
َف ْ
إن ل َْم َي ِج ْد َم ْن لَزَِم ُه َ
صيام ثالث ِة أيَّا ٍم في َ
اله ْد ُي َه ْد ًيا َف ُ
َّام ِم َنى الثَّالث َة َب ْع َد َي ْوِم النَّ ْح ِر،
ص ْو ُمها قبل أيا ِم ِم ًنى
َو فات ُه َ
َع َرفةَ ،ول ْ
صام أي َ
َ
َّن َعل َْي ِه َّ
ِ
الموج ُب
إن َت َق َّد َم
في ِة فإنَّه ال يُ ْج ِزئُ ُه َّ
وهذا ْ
وتعي َ
الد ُمَ ،
ْح َن ّ
ِخال ًفا لل َ
الص ْوُم َ
ٍ
ميقات وَت ِ
ِ
ْي وُق ْبل ٍة
ان وَت َع ّدي
ِع َرفةَ ،ك َت َم ُّت ٍع وِقر ٍ
لله ْدي َعلى
ومذ ٍ
َ
الوقوف ب َ
رك َتلْبي ٍة َ

ِأن َّ
الوقوفَ ،ك َت ِ
ِ
رك نُ ٍ
ِ
ِم ْزَدلِف َة أو َرْم ٍي
تأخ َر عن
إن ل َْم َي َت َق َّد ْم
الموج ُب ب ْ
ِب َف ٍم ،و ْ
زول ب ُ
ِم ّدة،
أو َحل ٍ
ْق أو ِج ٍ
الع َقب ِة وَق ْب َل اإلفاض ِة َي ْوَم النَّ ْح ِر أو َق ْبل ُ
ماعَ ،ب ْع َد َرْم ِي َ
َهما ب ُ
شاء،
صام الثالث َة مع َّ
شاء ،ك َ
َه ْد ِي ُ
َ
الس ْبع ِة متى َ
صامها َمتى َ
الع ْمرِة إذا ل َْم َي ِج ْد ُه َ

ُّ
ِعرف َة
فإن َوَق َ
نى أو َم ّكةُْ ،
هو أو َنا ِئبُ ُه ب َ
َ
ف ِب ِه َ
وم ِحل ذ َْب ِح ِه عند المالِكي ِة ِم ً
ُّ
َّ
إن
اللي ِل
َ
َّام الن ْح ِر َف َم َحل ُه ِم َن ًىَ ،ف ْ
ِح ٍّج َ
ُج ْزًءا ِم َن ْ
وسيق في اإلح ار ِم ب َ
وكان ذ َْب ُح ُه أي َ
ذَبح ُه بِمك َة مع َت ُّ
وف ِر ُّ
الش ِ
َف الو ِ
إن ل َْم َي ِق ْف ِب ِه
ص َّح وخال َ
اج َب ،و ْ
روط َ
ََ َ
المذْكورِة َ
ُّ
َّ
أيام الن ْح ِر َف َم َحل ُه َم ّك ُة ال يُ ْج ِزُئ في َغ ْيرَِها.
ِع َرف َة أو ل َْم يُ َس ْق في َح ٍّج أو َخ َ
بَ
رج ْت ُ

(((
أي ِم ْن
﴿و َس ْبع ٍة إِذَا َرَج ْعتُ ْم﴾
ْ
وصام َس ْبع ًة إذا َرِج َع ِم ْن ِم ًنى لِقولِ ِه تعالىَ :
َ
أه ُل
اء َم ّك ُة أو َغ ْي ُرهاَ ،
ُمَ ،ف ْ
وقيل َم ْع ُ
ِم ًنى َب ْع َد ّأيا ِمها سو ً
ناه إذا َرَج ْعتُ ْم إلى ْأهلِك ْ
ِ
الوقوف
إن َق َّد َمها َعلى
وغ ْي ُرُه ْم ِببِال ِد ِه ْم ،وال تُ ْج ِزُئ َّ
َم ّك َة َيصوموَنها فيها َ
الس ْبع ُة ْ

(((
َّ
ْه ُب َّ
الشا ِفعيّ ِة َّ
الح َرُم،
ص ِر َم ُ
ومذ َ
ص ِرِه أو َ
أن َم ِحل ذ َْب ِح ِه ُ
َ
كان َح ْ
للم ْح َ
َّ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ولم ْع َتم ٍر َغ ْي ِر ُم َت َمتّ ٍع
ض َل
الح َرِمَ ،ولَكن األ ْف َ
ِّ
َولِ َغ ْي ِرِه َج ُ
ميع َ
نى ُ
للحاج ْ
ولو ُم َت َمتّ ًعا م ً

*****

الخوف ،وفي التنزيل العزيز﴿ :فإن
المرض وأحصره
صر فالنا :حبسه ،ويقال :أحصره
ُ
ُ
((( ْ
أح َ
ِ
أُ ْح ِ
اله ْدي﴾[ .المعجم الوسيط ص]185
ن
م
ر
س
ي
ت
اس
فما
م
ت
ر
ص ُْ
َ
ْ َْ َ َ
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ِع َرفة.
بَ
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الثام ُ
نة :في ُح ْك ِم األ ْك ِل
المسألة ِ
ي والفِ دْ يةِ وجزاءِ الصيْد
ِم َن الهَ دْ ِ
ُغ
أن َي ْأك َ
ُل ِم ْن َنذ ِ
ولو ْلم َي ْبل ْ
ْر مساكين ُع ّي َ
اله ْد ِي ْ
ِن َ
َي ْح ُرُم َعلى َر ِّب َ
له ْم ْ
ُل ِم ْن
أن َي ْأك َ
الم ِح ِّل َف َن َح َرُه ،كَما َي ْح ُرُم َعل َْي ِه ْ
الم ِح ُّل ِم ًنى أو َم ّك َة ب ْ
ِأن َع َ
طب قبل َ
َ
َّ
ْل ِم ْن ُه قبل بُ ِ
الم ِحل ُم ْطلَ ًقا،
في ِة َي ْح ُرُم األك ُ
ومذ َ
َه ْد ِي َت َط ّوٍِع َنو ُاه ُ
الح َن ّ
ْه ُب َ
لوغ ِه َ
لهمَ ،
َّن
اله ْد َي َك َنذ ٍ
وي ُ
ْر ل َْم يُ َعي ْ
جوز َب ْع َد ُه ُم ْطلَ ًقا ،و َك َذلِ َك ِف ْدي ٌة ل َْم َي ْن ِو بِها َ
َنوى أو ل َْم َي ْنوَِ ،
ص ْي ٍد وِف ْدي ٌة َنوى بِها
ِ
وس ّم ُاه لل َْم
ِأن َ
ب ْ
ساكين أو َنو ُاه ل ُ
َه ْمَ ،
اء َ
وجز ُ
كان َمضموًنا َ
ُل ِم ْن َه ْد ِي َت َطوٍُّع ل َْم َي ْج َع ْل ُه
ُل ِم ْنها َق ْبلَ ُه ،وال َي ْأك ُ
وي ْأك ُ
َ
الم ِح ِّلَ ،
اله ْد َي َب ْع َد بُلوِغ َ
الم ِح ِّل َف َن َح َرُه ال ِّتها ِم ِه ب َّ
ُل ِم ْن ُه،
ِ
لل َْم
َّب في َع َط ِب ِه َلي ْأك َ
ِأن ُه َت َسب َ
ساكين إذا َع َط َب قبل َ
ُل ِم ْن ُه َب ْع َد ُه.
ويأك ُ
س َعل َْي ِه َب َد ٌل َ
ول َْي َ

ُل ِممَّا ِسوى ذلك
ِ
َي ْج َع ْل ُه لل
ويأك ُ
ْمساكين ِبلَ ْف ٍظ أو ّني ٍةَ ،
ُّ
َه ْد ِي َّ
الت َم ُّت ِع
وهو كُل َه ْد ٍي َو َج َب في َح ٍّج أو ُع ْمرٍة ،ك ْ
َ

َّن ل َْم
ْر ُم َعي ٌ
و ِم ْثلُ ُه َنذ ٌ
وب ْع َد ُه،
الم ِح ِّل َ
ُم ْطلَ ًقا قبل َ
ِم ًنى أو ُّ
الم ِ
رك طو ِ
الميقات وَت ِ
ِ
الن ِ
زول
ان وَت َع ّدي
وال ِقر ِ
الحل ِ
اف ال ُقدوِم أو َ
بيت ب َ
ْق أو َ
المساكين.
ِ
ضمو ٍن لِ َغ ْي ِر
ْي وَن ْح ِوِه أو َنذ ٍ
ِم ْزَدلِف َة أو َو َج َب لِ َمذ ٍ
ْر َم ْ
بُ
أن الهدايا َّ
في ِة َّ
ْل
الصي ِد ال
الشا ِمل َة لل ِف ْدي ِة وج از ِء
يجوز األك ُ
ُ
ومذ َ
ْ
الح َن ّ
ْه ُب َ
َ
َّ
َّ
ُّ
ْ
َو َغنيَّا
ان
منها ،إال َه ْد َي الت َطوُِّع والت َمت ِع وال ِقر ِ
أن َيأك َ
ُ
فيجوز لَ ُه ولِ َغ ْي ِرِه ْ
ُل ِم ْن ُه ول ْ
َّ
يع ما ُذ ِك َر ِم َن األك ِ
وع َد ِم ِه،
ور ُ
جم ِ
رب َ
ْل َ
سول ِّ
الم ِحلَ ،
اله ْدي كرِّب ِه في َ
إذا َبلَ َغ ِت َ
(((
و ِ
طام و ِ
كي ِة.
الل
الج ُ
الجو ِ
از عند المالِ ّ
كاللح ِم في الم ْن ِع و َ
ْ
الخ ُ
((( ِ
سمي بذلك ألنه يقع على َخ ْط ِمه أي أنفه ،و ِ
«ج ّل»
الجالل جمع َ
الخطام هو زمام البعيرِّ ،
وهو ما تغطى به الدابة لتصان ،والمعنى أن خطام الهدايا وجاللها حكم ذلك حكم لحمها في المنع
واإلباحة فالهدي الذي ال يجوز لصاحبه أن يأكل منه ال يجوز له أن يأخذ شيئا من خطامه وال من
جالله ،فإن أخذ شيئا من ذلك  ،أو أمر أن يؤخذ شيء منه وأتلفه كال أو بعضا لزمه قيمته للفقراء
وإن لم يتلفه كال وال بعضا رده لهم[ .شرح مختصر خليل للخرشي].
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عي ِة َّ
اج ًبا ِب ِف ْع ِل ُم َح َّرٍم أو َت ِ
رك و ِ
كان و ِ
اج ٍب أو
إن َ
اله ْد َي ْ
ومذ َ
أن َ
ْه ُب الشا ِف ّ
َ
ِم ّكةَ،
للم ْهدي
ُ
ِب َنذ ٍ
ْزُم ُه َن َف َقتُ ُه ِ
األكل ِم ْن ُه وال لِ َم ْن َتل َ
ْر ال َي ُ
اء ب َ
جوز ُ
ورْف َقتُ ُه ول ْ
َو ُف َقر ُ
ِعا ِب ِه ُس َّن لَ ُه
إن َ
ِم ِحلِّ ِه وَت ْفرِق ُة َجمي ِع ِه َعلى ْأهلِ ِه ،و ْ
كان ُم َت َط ّو ً
َب ْل َي ِج ُب ذ َْب ُح ُه ب َ
ُل
ْل ِم ْن ُه
أن َي ْأك َ
األك ُ
التص ُّد ُق بِأ َق ِّل ما يُ َت َمو ُ
ويل َ
َّل ِب ِه ،واأل ْف َ
ْ
ض ُل ْ
كاألضحي ِةَ ،
ْزُم ُه َ
ص َّد ُق ِبثُلُِث ِه.
ثُلَُث ُه ،ويُ ْهدي ْ
لألغنيا ِء ثُلَُث ُهَ ،
وي َت َ

*****

اس ُ
عة :في الفِ دْ يةِ وأنواعِ ها
المسألة ال َّت ِ
الم ْح ِرِم لِ َغ ْي ِر ضرورٍة
لرْف ِع أو إزال ِة ً
ال ِف ْدي ُة ما َو َج َب ْت َ
أذى ِممَّا َح ُرَم َعلى ُ
س َم ٍ
وغ ْي ِرِه ِم َن المحظور ِ
كِ
ات السابِق ِة ،إال في َت َقلُّ ِد َس ْي ٍ
ف
ُح ٍل ول ُْب ِ
خيط َ
َحنَّا ٍء وك ْ
س ٍ
المالِكيّ ِة،
يح ُه فال ِف ْدي َة في ِه و ْ
طيب ذ َ
َه َب ر ُ
أو َم ِّ
إن َح ُرَم لِ َغ ْي ِر ضرورٍة عند َ
الس ْي ِ
ِ
الح َنفي ِة ال
أن يُ ْد َه َن ِب ِه.
س
المذ ِ
شيء في َت َقلُّ ِد َّ
ْكور إال ْ
وعند َ
ف أو َم ِّ
الطيب َ
َ
ِم ْن
دام
َ

ِس ُه
ف أو َغ ْيرِِهما
وش ْر ُط وجوِبها في الل ُْب ِ
َ
َو ٍب أو ُخ ٍّ
ُ
س لِث ْ
االنتفاع بِما لَب َ
إن
هي َم َظ ّن ُة
ِ
في ِة ْ
َح ٍّر أو َب ْرٍد ب ْ
الح َن ّ
االنتفاع به عاد ًة .وعند َ
ِأن َيل َْب َس ُه ُم ّد ًة َ
إن َن َزَع ُه ِب ُق ْر ٍب فال ِف ْدي َة َعل َْي ِه ،وأما َغ ْي ُر
س َي ْو ًما ً
كامل أو ْليل ًة كا ِمل ًة ال ْ
الل ُْب ُ
ِ
المدار عند
س
الل ُْب ِ
ِم َج َّرِد ِه ألنَّ ُه ال َي َق ُع إال ْم َنت َف ًعا ِب ِه .و ُ
كالطيب فال ِف ْدي ُة في ِه ب ُ
الس ْهوِ.
الم ْح ِ
دام ِت ِه َب ْع َد َّ
الشا ِف ّ
اس ِت َ
عي ِة َعلى ِف ْع ِل َ
ظور َع ْم ًدا أو ْ

ُّ
الم ْحظور ِ
ضو ُ
ات َ
«الد ِّر
وغ ْيرَِها :وفي َحواشي
ابط ُم َت َعلِّق ٌة ب َ
ِجوا ِب ِر َ
تار»((( إذا َف َع َل َش ْي ًئا ِم ْن َم ْحظور ِ
يير
ات اإلح ار ِم لِ ُعذ ٍ
ْر ،لَزَِم ُه َفدي ٌة َعلى التَّ ْخ ِ
المخ ِ
ْ
اج ًبا ِم ْن و ِ
رك و ِ
ْر فال
َب ْي َن الصيّا ِم ثالث َة أيا ٍم والصدق ِة والنُ ُس ِك ،وإذا َت َ
اجبا ِت ِه لِ ُعذ ٍ

((( كتاب «الدر المختار شرح تنوير األبصار وجامع البحار» لعالء الدين الحصكفي الحنفي
المتوفى سنة 1088ه ،وأشهر حواشيه حاشية ابن عابدين.
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ماء واإل ْكرُاه ،و َّ
الن ْوُمَ ،و َع َد ُم ال ُق ْدرِة َعلى
يان ،و ْ
َش ْي َء في ِه ،وأمَّا َ
الخ َطأُ ،وال ِّن ْس ُ
اإلغ ُ
الك َّ
ْر َفو ِ
اجبُ ُه
ذار في َح ِّق
ظور لِ َغ ْي ِر ُعذ ٍ
ِأع ٍ
ِ
َفارِة َفل َْي َس ْت ب ْ
َو ارَتك َ
الم ْح َ
َب َ
التخيير ،ول ْ
جوز عن َّ
َّ
الص َدق ِة
عام أو
صيام ،وال عن َّ
الد ُم َع ْي ًنا أو الص َدقةُ ،وال َي ُ
ٌ
الد ِم َط ٌ
صيامَّ ْ ،
قي في ِذ َّم ِت ِه.
ٌ
فإن َت َعذ َر َعل َْي ِه ذلك َب َ
َت َع ْم ًدا
من َجاب ٍ
اء ُف ِعل ْ
الم ْحظور ُ
الم ْن َج ِبرُة ال بُ َّد ل ََها ِ ْ
المالِ ّ
ِر عند َ
ات ُ
وَ
كي ِة سو ً
كاح فإنَّ ُه ال ِ
يوج ُب َه ْد ًيا
أو َس ْه ًوا لِ ُعذ ٍ
ْر أو َغ ْي ِرِهَ ،
األص ِل َع ْق ُد ال ِّن ِ
وخ َرَج عن هذا ْ
فار ،و َك َذلِ َك الو ِ
الم ْن َج ِبرُة البُ َّد لَها ِم ْن
اج ُ
االس ِت ْغ ُ
بات ُ
وال ِف ْدي ًة وإنَّما في ِه التَّ ْوب ُة و ْ

الم ْحظور ِ
ص ْي ٍد ،أو َه ْد ٌى،
جاب ٍ
ِر ،والجاب ُ
ات ُ
ِر في َ
اء َ
الم ْن َج ِبرِة إمَّا ِف ْدي ٌة أو َجز ُ
اج ِ
ِر في الو ِ
الم ْن َج ِبرِة َه ْد ٌي َف َق ْط.
بات ٌ
والجاب ُ

س أو اس ِت ْع ِ
مال ٍ
طيب أو ُد ْه ٍن أو إزال ِة َو َس ٍخ أو ُظ ْف ٍر
وج َب لِل ُْب ٍ
وال ِف ْدي ُة ما َ
الص ْي ِد أو َت ْعر ِ
يض ِه للتَّل ِ
َف
اء
وج َب لِ َق ْت ِل َّ
أو َش ْع ٍر أو َق ْت ِل َق ْم ٍلَ ،
ْ
وجز ُ
الصيدِ ما َ
ص في َح ٍّج أو ُع ْمرٍة ِب َت ِ
رك و ِ
اج ٍب ِم َن
واله ْد ُي ما َو َج َب لَِن ْق ٍ
المتُ ُهَ ،
ول َْم َت َت َح َق ْق َس َ

الو ِ
الم ْف ِسد ِة،
الموا ِن ِع ُ
الم ْن َج ِبرِة ،أو ما َو َج َب لِ َس َب ِب ِف ْع ِل َش ْي ٍء ِممَّا ُذ ِك َر في َ
اجبات ُ
ْم ُهما
تار ال ِمث َ
اء َّ
الص ْي ِد إذا ْ
وال ِف ْدي ُة إذا ُج ِعل ْ
الم َقار َ
اخ َ
َت َه ْد ًياَ ،
ِبُ ،حك ُ
ْل أو ُ
وجز ُ

از األك ِ
ْل.
اله ْد ِي إال في َجو ِ
ْم َ
ُحك ُ

*****

المسألة العاشر ُة :في تعَ دُّ ِد الفِ دْ يةِ واتِّحادِها
األص ُل عند المالِكّي ِة َت َع ُّد ُد ال ِف ْدي ِة ِب َت َع ُّد ِد ِ
اضع:
موجبِها إال في أربع ِة مو َ
و ْ
أن َي َت َع َّد َد ِ
موجبُها ِب َف ْو ٍر
األو ُ
َّلْ :

(((

اخ.
((( أي مباشرة بغير تر ٍ
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َوَب ُه ويُ َقلِّ َم
س
كأن َي َم َّ
ْ
َ
الطيب َ
ويل َْب َ
س ثْ
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اخَ ،ف َعل َْي ِه ِف ْدي ٌة و ِ
أس ُه في وْق ٍت و ِ
ْ
ميع ِخال ًفا
اح ٍد بال َتر ٍ
ْج ِ
فارُه َ
أظ َ
احد ٌة لِل َ
وي ْحلِ َق ر َ
الح َّج أو
التج ُّرِد َفينوي َ
ْح َنفي ِة ،و ِم ْن ذلك ما َي ْف َعلُ ُه َم ْن ال ُق ْدرَة لَ ُه َعلى إدام ِة َ
لل َ
س ُقمصا َن ُه ِ
فإن َتراخى َت َع َّد َد ْت.
وسراويلَ ُه ِب َف ْو ٍرْ ،
ُ
الع ْمرَة ث َُّم َيل َْب َ
وع َ
مام َت ُه َ
الموج ِ
ِ
كأن َي ْنوي كُلَّما
أن َي َتراخى َما َب ْي َن
ارْ ،
بات ْ
والثَّانيْ :
ولكن َنوى التَّ ْكر َ
َّ
بات الك َّ
موج ِ
تاج إليه ِم ْن ِ
َفارِة أو َنوى ُم َت َع ِّد ًدا ُم َعيَّ ًنا َف َي ْف َع ُل
أو َج َب ال ِف ْدي َة أو كُلما َي ْح ُ
ْ
َّ
ض َف ِف ْدي ٌة و ِ
في ِة
الب ْع َ
ومذ َ
الح َن ّ
الكُل أو َ
ْه ُب َ
لألو ِل قبل الثانيَ ،
احد ٌة ما ل َْم َي ْخ ُرْج ّ
ضا.
َت َع ُّد ُد الج از ِء في هذا النوِع ْأي ً

أع ُّم ،ك ٍ
َثوب
ار،
ْ
والثَّالِ ُثْ :
ولكن َق َّد َم في ال ِف ْع ِل ما َن ْف ُع ُه َ
أن ال َي ْنوي التَّ ْكر َ
س َعلَى سراوِيلِ ِه أو ُغالل ٍة أو ِح از ٍم َفتُح َّد ُد الك َّ
َفارُة.
َق َّد َم ُه في الل ُْب ِ
َ
َ
أن َي ُظ َّن اإلباح َة ب َ
ِظ ِّن ُخ ِ
طاف لإلفاض ِة
َم ْن َ
ِعْ :
وال ارب ُ
روج ِه ِم َن اإلح ار ِم ،ك َ
الع ْمرِة بال وضوٍء قبل الرَّْم ِي ُمخالِ ًفا لِْلو ِ
ض ٌئَ ،فلَمَّا َف َرَغ
اج ِب ُم ْع َت ِق ًدا أنَّ ُه ُم َت َو ِّ
أو ُ
ِالسعي بع َد ُهما في اع ِتقا ِد ِه َفع َل أمو اًر م َتع ِّدد ًة ك ُّ
ُل و ِ
اح ٍد
ْ
ُ َ
َ
ِم ْن ِح َّج ِت ِه أو ُع ْم َرِت ِه ب َّ ِ َ ْ

س َم ٍ
ِم ْنها ِ
ِم َط ّي ٍ
َّن
ِب وَق ْل ِم
يوج ُب ال ِف ْديةََ ،كل ُْب ِ
ٍ
وحل ِ
ْق َش ْع ٍر ،ث َُّم َت َبي َ
أظفار َ
خيط وَد ْه ٍن ب ُ
االع ِتدا ِد ِبهِما َفعلَي ِه ك َّ
َفارٌة و ِ
ض ِح َّج ُه أو ُع ْم َرَت ُه أو
احد ٌة ،وكذا َم ْن َرَف َ
لَ ُه َع َد ُم ْ
َْ
ِ
مام الم ْف َس ِد
ِو ْط ٍء قبل
الوقوف َف َظ َّن ُخ َ
أ ْف َس َد ُهما ب َ
روج ُه ِم ْن ُه وأنَّ ُه ال َي ِج ُب َعل َْي ِه إ ْت ُ
موج ٍ
س َعل َْي ِه إال ِف ْدي ٌة و ِ
َب ِ
احد ٌة.
الم ْر ِ
فارَتك َ
فوض ْ
بات ُم َت َع ِّدد ًةَ ،فل َْي َ
أو َ

وأمَّا ِ
ُل
ورَ ،ف َعل َْي ِه لِك ٍّ
أشيا ٍء َت ْح ُرُم بِاإلح ار ِم َف َف َعلَها ال في َف ٍ
جاه ٌل َظ َّن إبِاح َة ْ
وظ َّن َّ
الموج ِ
الح ْرم َة َ
ِ
داخ ُل وأنَّ ُه
أن
بات َت َت َ
ِف ْديةٌ ،وال َي ْن َف ُع ُه َج ْهلُ ُه ،وكَذا َم ْن َعلِ َم ُ
وج ٍ
س َعل َْي ِه إال ِف ْدي ٌة و ِ
احد ٌة ل ِم ِ
بات ُم َت َع ِّدد ٍة ل َْم َي ْن َف ْع ُه َظ ُّن ُه.
ل َْي َ
*****
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الحادية عَ ْشر َة :فيما فيه اإلطعامُ أو الفِ دْ ُ
ُ
ية
المسألة
َت َق َّد َم َّ
ص َدق ٌة أو نُ ُس ٌك ،و ِممَّا
يير:
أن أ ْنو َاع ال ِف ْدي ِة ثالث ٌة َعلى التَّ ْخ ِ
صيام أو َ
ٌ
عام ب ِ
أذى ْ
ِالح ْفن ِة ،وهي
فيما يُ َت َرَّف ُه ِب ِه أو يُز َ
لح ُق ِب ِف ْدي ِة َّ
ال بِه ً
يُ َ
الص َدق ِة َ
اإلط ُ
الظ ْف ِر الو ِ
الي ِد الو ِ
احد ِة ،أو ال َق ْبض ِة ،وهي ما دو َن ذلكَ ،ففي إزال ِة ُ
اح ِد عند
لء َ
ِم ُ
المالِكي ِة ال إلماط ِة األذَى ْ ُّ
ال
َس َر فأز َ
ّ
بل َت َرف ًها أو َع َبثًا ِح ْفن ٌة ِم ْن َطعام ،إال إذا ا ْنك َ
َّ
َر ِم ْن ُظ ْف ٍر و ِ
اح ٍد إلماط ِة
ِم ْن ُه ما ِب ِه األل َُم فال
ولو َت َع َّد َد ،وإذا َقل َم أ ْكث َ
شيء في ِه ْ
َ
يرِه أو َقلَّ َم و ِ
اح ًدا إلماط ِة األذى َففي ِه ِف ْديةٌ.
األذى أو َغ ِ
َّ
ُل ُظ ْف ٍر
ال
رج ٍل َف َع َلي ْه ِفي ك ِّ
في ِة إذا أز َ
ومذ ُ
ْهب الح َن ّ
َ
أظافر أقل ِم ْن َي ٍد أو ْ
َ
(((
ُغ قيم َة
ف صاع ِم ْن بُ ٍّر ،أو
صاع ِمن َت ْمر أو َش ٍ
صُ
أن َي ْبل َ
عير ،إال ْ
ٌ
ص َدق ُة ِن ْ
َ
َّ
أظافر
ال
الم ْخ َرُج أ َقل ِم ْن َد ٍم ،وإذا أز َ
َ
شاء َحتى َي َ
ذلك َد ًما َف َي ْن ُق ُ
صير ُ
ص ِم ْن ُه ما َ

اح ٍد َف َعل َْي ِه َد ٌم و ِ
س وِ
أرَبع ِة
كان في َم ْجلِ ٍ
إن َ
اح ٌد ،و ْ
فإن َ
َي َد ْي ِه ورِْجل َْي ِهْ ،
كان في ْ
ف َدم ..ك َّ
َف َر لألو ِ
َّل أو ْلم يُ َك ِّف ْر.
أرَبع ُة ِدما ٍء لِك ِّ
س َف َعل َْي ِه ْ
َ
مجالِ َ
ُل َط ْر ٍ ٌ
َّ
ال ُظ ْف اًر و ِ
ان،
ين َف ُم َّد ِ
اح ًدا َف َعل َْي ِه ُم ٌّد((( ،أو ُظ ْفر ِ
إن أز َ
أح َم َد ْ
َوعند الشا ِفعي و ْ
سير َّ
الش ْع ِر إلى َع ْش ِر َش ْعر ٍ
َو ب ِ
ِحجام ٍة
أو ثالث ًة َف َعل َْي ِه ِف ْد َيتُ ُه ،وفي إِزال ِة َي ِ
ات ول ْ
من َع ْشرٍة ُمطل ًقا ف َد ِي ٌة
لِ ُعذ ٍ
َر ْ
ْر لِ َغ ْي ِر إماط ِة األذى ِح ْفنةٌ ،وإلماط ِة األذى أو أكث َ

ُل َش ْعرٍة
الشافعي ِة والحنابل ِة َش ْعرٌة أو َش ْع َر ِ
اليسير ِع ْند
تان ،وفي ك ِّ
ّ
عند المالِ ّ
كي ِة ،و ُ
صرٍّي((( وما از َد على ذلك َففي ِه فديةٌ.
ُم ٌّد ِن ُ
صف َق َد ٍح ِم ْ
((( الصاع مكيال ألهل المدينة يسع أربعة أمداد ،ويقدر عند الحنفية بحوالي  3.25كجم ،وعند
الجمهور بحوالي  2.04كجم[ .المكاييل والموازين الشرعية للدكتور علي جمعة ،ص ]37
((( أحد المكاييل الشرعية ،وهو مقدار ملء اليدين المتوسطتين من غير قبضهما ،ويساوي حوالي
 812.5جم عند الحنفية ،وحوالي  510جم عند الجمهور[ .المكاييل والموازين الشرعية ،ص ]36
فالم ُّد عند الجمهور
((( القدح مكيال مصري ومقداره نصف صاع ،ولما كان الصاع أربعة أمدادُ ،
يساوي نصف قدح مصري.
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َالث َش ْعر ٍ
إزال ِة َش ْعرٍة إلى ث ِ
ُل َش ْعرٍة ِح ْفنةٌ،
ات ،في ك ِّ
في ِة في َ
ومذ َ
الح َن ّ
ْه ُب َ
َ
َّ
َّ
وفيما از َد َعلى الث ِ
شارِب ِه أو أقل ِم ْن ُرْب ِع َْأر ِس ِه أو
ف
ْق ِ
صاع ،وفي َحل ِ
صُ
ٍ
الث ِن ْ
إحدى
لِ ْح َي ِت ِه أو َب ْع ِ
ص َدقةٌ ،وفي ُرْب ِع ْأر ِس ِه أو ُرْب ِع لِ ْح َي ِت ِه َفما َاز َد ،أو ْ
ض رَق َب ِت ِه َ
َّن َّ
إب َ
الصيا ِم
ُن لِ ُعذ ٍ
َّر َب ْي َن َّ
الد ُم ما ل َْم َيك ْ
ِط ْي ِه أو َعا َن ِت ِه أو َرَق َب ِت ِه َت َعي َ
ْرَ ،فيُ َخي ُ
الص َدق ِة و ّ
والنُ ُس ِك.

وفي َق ْت ِل ال َق ْمل ِة أو ال َق ْم ِ
كي ِة
الت أو َط ْرِحها إلى ا ْث َن َتي َع ْشرَة َق ْمل ٍة عند المالِ ّ
َر
اء َ
كان إلماط ِة األذى أو َغ ْي ِرِه ،وفي َق ْت ِل ا ْث َن َت ْي َع ْشرَة فأ ْكث َ
ِح ْفن ٌة ُم ْطلَ ًقا ،سو ً
في ِة إذا َق َت َل َق ْمل ًة و ِ
إن َق َت َل
ص َّد َق ِب ِك ْسرٍة ،و ْ
ومذ َ
الح َن ّ
ْه ُب َ
ِف ْديةٌَ .
احد ًة أو َط َرَح َها َت َ
ص َّد َق ِب َق ْبض ٍة ِم ْن َطعا ٍم ،وفي ال ازِئ ِد َعلى الثَّ ِ
ص َدق ٌة وك َذلِ َك
الث َ
ا ْث َن َت ْي ِن أو ثَالثًا َت َ
ْقاه في َّ
ص ِد َه ِ
الك َق ْمل ٍة َففي ِه ْ
عام أو ِف ْديةٌ.
الش ْم ِ
َوب ُه أو أل ُ
س ِب َق ْ
إذا َغ َس َل ث ْ
إط ٌ
َّ
بل
عي ِة ال َش ْي َء في َق ْت ِل ال َق ْم ِل ُم ْطلَ ًقا أو َط ْرِح ِه ،وال َكراه َة في ِهْ ،
وعند الشا ِف ّ
ُّض لِ َق ْم ِل َْأر ِس ِه
ْرُه التَّ َعر ُ
يُ ْس َت َح ُّب َق ْتلُ ُه أو َت ْن َ
الم ْح ِرِم أو َثيا ِب ِهَ ،ن َع ْم يُك َ
حيتُ ُه عن َب َد ِن ُ
إن َف َعلَ ُه َف َدى الو ِ
َو ِبلُ ْقم ٍة.
أو لِ ْح َي ِت ِه لِ ّ
ئل َي ْن ِت َ
ف َش ْع َرُهِ ،ف ْ
احد َة َول ْ

الحنابِل ِة يُ َح ّرُِم َق ْت َل ال َق ْم ِل ِ
وص ْئبا ِن ِه((( وكَذا َرْم َي ُه ألنَّ ُه ِم َن التَّرُّف ِه،
ومذ َ
ْه ُب َ
َ
َّ
اغيث والبقَّ
البر َ
ِص ْي ٍد وال َقيم َة لَ ُهَ ،ف ْ
الب َ
عوض و َ
أش َب ُه َ
اء في ِه ألن ُه ل َْي َ
س بَ
وال َجز َ
الع ْق َر ِب و َّ
الح َشر ِ
بور.
الزْن ِ
الم ْؤذي ِة َ
وسا ِئ َر َ
كالح ّي ِة و َ
ات ُ
ض
باألر ِ
عيش
َق وَن ْحوَِها ِم ْن ك ِّ
العل ِ
ُل ما َي ُ
ْ
الو َزِغ والنَّ ْم ِل و َ
وفي َق ْت ِل الدوِد و َ
وكثيرِه ،وال َش ْي َء في َط ْرِحه
فر َق َب ْي َن َقليلِ ِه
ِ
َق ْبض ٌة ِم ْن َط َعا ٍم عند المالِكيّ ِة ،ال ْ
ض ُم ْطلَ ًقا وال في
األر ِ
ْه ُب األ ِئ ّم ِة الثالث ِة أنَّ ُه ال
ومذ َ
شيء في َق ْت ِل َهو ِّام ْ
ُم ْطلَ ًقاَ ،
َ

َط ْرِحها.

الصؤابة :بيضة القمل ،والجمع صؤاب ِ
وصئبان[ .المعجم الوسيط ص]524
((( ُّ
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ُر ول َْم
ِاألر ِ
وفي َق ْت ِل َي ِ
الج ار ِد إلى َع ْشرٍة ْ
ض ،أو َكث َ
ُر وجوُد ُه ب ْ
إن ل َْم َي ْكث ْ
سير َ
َّ
ُّ
كي ِة ،وفيما از َد
الح ْرم ِة عند المالِ ّ
َي ْج َته ْد في التَّ َحف ِظ ِم ْن َق ْتلِ ِهِ ،ح ْفن ٌة ِم َّن الطعام مع ُ
على ع َشرٍة قيمتُ ُه َطعاما باالج ِتها ِد كَما يقولُ ُه أه ُل المعرِف ِة ،أمَّا إذا ع َّم َّ
يق
الطر َ
َ
َ َ
َ
ْ
ْ َْ
ً
َ
ُّ
اء وال ُح ْرم َة
ِح ْي ُث ال يُ ْس َت ُ
الم ْحرُِم في َ
طاع َد ْف ُع ُه و ْ
بَ
اج َت ْه َد ُ
التحف ِظ ِم ْن َق ْتلِ ِه فال َجز َ
َّ
للضرورِة.
في ِة
الح َن ّ
وم ْذ ُه ُب َ
َ
إن
بَ
ِش ْي ٍء ِم ْن َطعا ٍم ،و ْ

الح َرِم َجراد ًة و ِ
ص َّد َق
الم ْحرُِم أو َم ْن في َ
إذا َق َت َل ُ
احد ًة َت َ
َر ِم ْن و ِ
عاما.
َق َت َل أ ْكث َ
قيمتُ ُه َط ً
احد ٍة َف َعل َْي ِه َ

َّ
الحنابِل ِة َّ
ِقيم ِت ِه في
الب ِّر يُ ْ
ومذ َ
ص ْي ِد َ
ْه ُب الشا ِف ّ
أن َ
عي ِة و َ
ض َم ُن ب َ
َ
الج ار َد ِم ْن َ
(((
َّ
َّ
َّ
ص َّد ُق
ُر،
َمكا ِنه ألن َه ُم ْتل ٌ
َ
ْلي َقل أو َكث َ
وروي عن ْاب ِن ُع َم َر أن ُه َي َت َ
َف َغ ْي ُر ِمث ٍّ
قيل « َت ْمرٌة َخ ْي ُر ِم ْن َجراد ٍة».
ِب َت ْمرٍة عن َجراد ٍة ،و ِم ْن ُهنا َ
ِاالج ِتها ِد ،وعند مالِ ٍك في ِه ُع ْش ُر دي ِة ا ُ
أل ِّم ،ونُ ِق َل
وفي َب ْي ِ
ض َّ
قيمتُ ُه ب ْ
الص ْي ِد َ
(((
َّ
هور عند ُه ْم أنَّ ُه
أصالً ،و ْ
ني ِم ْن أَِئ ّم ِة الشا ِف ّ
المش ُ
عن ُ
عي ِة أنَّ ُه ال َش ْي َء في ِه ْ
الم َز ِّ
ض النَّعام ِة َففي ِه القيم ُة
َس ِرِه إال َب ْي َ
يُ ْ
فإن َ
ِقيم ِت ِهْ ،
ض َم ُن ب َ
كان َم َذ اًر فال َش ْي َء في ك ْ
َو ك ِ
إن
ُس َر َب ْي ُ
ض ُه وفيها َف ْرٌخ ذو روٍح َف َسلِ َم فال َش ْي َء َعل َْي ِه ،و ْ
ألنَّ ُه يُ ْن َت ُ
فع ِب ِق ْش ِرِه ،ول ْ
مات َب ْع َد ُخ ِ
روج ِه َحيًّا َف َعل َْي ِه ِم ْثلُ ُه ِم َن النَّ َع ِم.
َ
*****
((( المثلي نسبة إلى ال ِمثل ،ومن األحكام المتعلقة بال ِمثليات حكم قتل صيد منها في الحرم ،فقد
اتفق الفقهاء على أن المحرِم إذا قتل صيدا في الحرم فعليه جزاء مثل ما قتل من النعم .قال تعالى:
ْل َما َق َت َل ِم َن ٱلنَّ َع ِم﴾
آء ِّمث ُ
آمنُوْا َ
ال َت ْقتُلُوْا َّ
ُّها ٱلَّ ِذ َ
﴿يـٰأَي َ
َ
َج َز ٌ
ٱلص ْي َد َوأَ ْنتُ ْم ُح ُرٌم َو َمن َق َتلَ ُه ِمنكُم ُّم َت َع ِّمداً ف َ
ين َ
[المائدة ]95 :ثم اختلفوا في نوعية هذا الجزاء وكيفيته[ .الموسوعة الفقهية الصادرة عن و ازرة
األوقاف والشئون الدينية لدولة الكويت ،ج /36ص]115
((( هو أبو إبراهيم إسماعيل المزني المصري ،كان إماما ورعا زاهدا مجاب الدعوة متقلال من الدنيا،
وكان معظما بين أصحاب الشافعي ،وقال الشافعي في حقه« :لو ناظر الشيطان لغلبه».
ولد سنة 175ه وتوفي سنة 264ه[ .طبقات الشافعية للشرقاوي ،ت]14
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المسألة ال َّث ُ
الحجِّ والعُ مْ رة
دات َ
انية عَ ْشر َة :في مُ ْف ِس ِ
ب عَ لى َذل َِك
وما يَ َت َرتَّ ُ
اح
ِح ٍّج أو ُع ْمرٍةَ - ،ذ َك اًر أو أ ْنثىَ ،ع ْق ُد ال ِّن ِك ِ
الم ْح ِرِم ب َ
َت َق َّد َم َّأن ُه َي ْح ُرُم َعلى ُ
و ِ
األرَبع ِة إال َع ْق َد
ماع واإلْنز ُ
وم َق َّدماتُ ُهما و ْ
الج ُ
السالم ُة عند األئم ِة ْ
ال ُ
إن ُعلِ َمت ّ
اح َّ
ِ
الم ْحرُِم ِ
الموج َب
ماع
ال ّن ِك ِ
الج َ
فإن ُه جا ِئ ٌز عند أبي َحنيف َة ؤ ،فإذا ارَتك َ
َب ُ

ْرًها َف َس َد َح ُّج ُه أو ُع ْم َرتُ ُه ،وإذا ل َْم ِ
يوج ْب
لِْل ُغ ْس ِل أ ْن َزَل ْأم ال ،عا ِم ًدا أو ً
ناسيا أو ُمك َ
ُغ ْس ًل ك ِ
إن َح ُرَم
البالِ ِغ في َغ ْي ِر ُمطيق ٍة((( ول َْم يُ ْنزْ
َج َم ِ
ِل فال َف َسا َد ،و ْ
بي أو َ
اع َ
الص ِّ
دام
ني ْ
س أو ُم َ
أي إ ْن ازلُ ُه ِب ُق ْبل ٍة أو َج ٍّ
تدعاء َ
اس ُ
َعلى البالِ ِغ ،وكَذلِ َك ْ
العب ٍة ُم ْطلَ ًقا َ
الم ِّ
ديمينَّ ،
فإن ُه ِ
كي ِة.
ْر ُم ْس َت ِ
َاس َت ْدعا ِئ ِه ِب َن َظ ٍر أو ِفك ٍ
موج ٌب لل َفسا ِد عند المالِ ّ
ْأم ال ،ك ْ
ُّ
إن وَق َع قبل يوِم َّ
ماع واإل ْنز ِ
الن ْح ِر أو في ِه قبل َرْم ِي
ِالج ِ
ال ْ
وم ِحل ال َفسا ِد ب َ
َ
وطو ِ
َع َقب ٍة َ
الع ْمرِة قبل َت َما ِم َس ْعيِها ،وإال َفال َف َسا َد
اف إفاض ٍة أو َوَق َع في إ ْ
ِح ار ِم ُ
وعل َْي ِه َه ْد ٌي ،كَإ ْنز ِ
وكإمذا ِئ ِه بِال
ِم َج َّرِد َن َظ ٍر أو ِفك ٍ
َ
اس ِتدام ٍةْ ،
ني ب ُ
ْر ِم ْن َغ ْي ِر ْ
ال َم ٍّ
إنز ٍ
إن لم يُ ْم ِذ.
ال وُق ْبل ٍة ِب َف ٍم و ْ

َّ
عي ِة َّ
أن ُم َق َّد ِ
مات ِ
إن
الج ِ
ِها ُم ْطلَ ًقا ،و ْ
ومذ َ
ماع ال َفسا َد ب َ
في ِة والشا ِف ّ
الح َن ّ
ْه ُب َ
َ
َّ
المكَل ِ
َو َب ْعد
ف إذا كا َن ْت ب َ
كا َن ْت َت ْح ُرُم َعلى العا ِم ِد العالِ ِم ُ
ِش ْهوٍة وِبال حا ِئ ٍل ،ول ْ
إن كَا َن ْت قبل التَّ َحلُّ ِل األو ِ
التحلل األو ِ
ِ
َو
إن ل َْم يُ ْنزْ
ِل ،وَتل َ
ْزُم فيها ال ِف ْدي ُة ْ
َّل و ْ
َّل كَما ل ْ
كا َن ْت َب ْع َد ُه وَق ْب َل الطو ِ
ومتى ا ْن َتفى َق ْي ٌد ِم ْن ذلك فال ُح ْرم َة وال
الح َن ّ
اف عند َ
في ِةَ ،
إن أَ ْن َزَل.
ِف ْديةَ ،كما ال ُح ْرم َة وال ِف ْدي َة في ال ِفك ِ
ْر والنَّ َظ ِر ُم ْطلَ ًقا و ْ
ِ
أي ِ
االع ِتدا ِد
الح َنفي ِة قبل
ِع َرف َة ُم ْف ِس ٌدْ ،
موج ٌب لِ َع َد ِم ْ
الوطء عند َ
الوقوف ب َ
و ُ
ْق والطو ِ
ِ
ضاؤه في قاب ٍ
اف
وب ْع َد
الحل ِ
مام ُه وَق ُ
ِلَ ،
الوقوف وَق ْب َل َ
ِب ِف ْعلِ ِه ،ولذا َي ِج ُب إ ْت ُ
((( أي غير ُمطيقة للجماع.
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ْق وَق ْب َل الطو ِ
الع ْمرِة ُم ْف ِس ٌد لها
الحل ِ
في ِه ذ َْب ُح َب َدن ِةَ ،
وب ْع َد َ
الوطء في ُ
اف ذ َْب ُح شا ٍة .و ُ
أشو ٍ
قبل طو ِ
وب ْع َد ُه ال فسا َد ،ولَزَِم ُه ذ َْب ٌح.
أرَبع ِة ْ
اطَ ،
اف ْ
َّ
مي أو َغ ْي ِرِه قبل التَّ َحلُّ ِل األو ِ
َّل َف َس َد َح ُّج ُه
ومذ َ
ْه ُب الشا ِف ّ
َ
عي ِة إذا َو ِط َئ َف ْرَج آ ِد ٍّ
فإن ل َْم َي ِج ْد َف َبقرٌة،
كان ُم َت َع ِّم ًدا عالِ ًما
بالتحري ِم ُم ْختا ارً ،ولَزَِم ُه ذ َْب ُح َب َدن ٍةْ ،
إن َ
ْ
ْ
عاما
الب َدن َة بِدر ِاه َم ،و ْ
شيا ٍهْ ،
ْ
فإن ل َْم َي ِج ْد َقي ََّم َ
فإن ل َْم َي ِج ْد َف َس ْب ُع َ
ِقيم ِتها َط ً
اش َترى ب َ
ُّ
التحلل َْي ِن أو َب ْع َد
صام عن ك ِّ
ص َّد َق ِب ِه ،فإِ ْن َع َ
ُل ُم ٍّد َي ْو ًما ،و ْ
إن َو ِط َئ َب ْع َد َ
وَت َ
جز َ
الب َدن ُة عند ُه ْم إال في هذا،
الحل ِ
ْق وَن ْح ِوِه ،وال َت ِج ُب َ
اإل ْفسا ِد لَزَِم ُه شا ٌة كَما في َ
َو َم ْي ًتا
ومذ َ
ْه ُب َ
الحنابِل ِة إذا َج َ
وفي َق ْت ِل النَّعام ِةَ .
مي أو َغ ْي ِرِه ول ْ
ام َع في َف ْرِج آ َد ٍّ
قبل َّ
ِ
الت َحلُّ ِل األو ِ
ساهيا
الم َجا ِم ُع
َو َب ْع َد
َو َ
ً
الوقوف ب َ
كان ُ
ِع َرف َة َف َس َد َح ُّج ُه ،ول ْ
َّل ول ْ
ِ
الح ِّج َب َدنةٌ.
وي ِج ُب ِب ِه قبل التَّ َحلُّ ِل
ْرهاَ ،
أو ُمك َ
األول في َ

َو َو َج َب بال ِخ ٍ
الم ْف َس ِد ِم ْن َح ٍّج أو ُع ْمرٍة
مام ُ
الف َب ْي َن األ ِئ ّم ِة ئ إ ْت ُ
اله ْد ُي في ٍ
قابل ،وال َي َت َحلَّ ُل في
وي ْس َت ِم ُر َعلى أفعالِ ِه
ِ
ضاء و َ
كالصحيحَ ،
َ
وعل َْي ِه ال َق ُ
ِ
فإن
الح َّج ِم ْن عا ِم ِه ،وهذا ما ل َْم َي ُف ْت ُه
ِع ْمرٍة ل ِي ُدر َ
ُ
الوقوف ب ِع َرف َة لما ِن ٍعْ ،
ِك َ
الح ِّج ب ُ
فا َت ُه لما ِن ٍع ك ِ
وج َب َت َحلُّلُ ُه ِم ْن ُه ِب ِف ْع ِل
ص ٍّد حتى فا َت ُه
َس ْج ٍن أو َم َر ٍ
ُ
الوقوف َ
ض أو َ
إح ار ِم ِه للعا ِم القاب ِ
باق َعلى
هو ٍ
ُع ْمرٍة ،وال َي ُ
ِلْ ،
جوز لَ ُه َ
قاء َعلى ْ
فإن ل َْم يُ ِت َّم ُه َف َ
الب ُ
اما َب ْع َد ُح ِ
كان
إح ار ِم ِه َأب ًدا ما َ
طالن ما َ
صول ال َفسا ِد لِ َظ ِنّ ِه بُ َ
عاش ،و ْ
إن َج َّد َد ْ
ْ
إحر ً
َ
ضاء
في ِه واْس َتأ َن َ
أح َرَم في ثاني عا ٍم َي ُظ ُّن ْ
أح َرَم ِب ِه َق ٌ
أن ما ْ
َو ْ
ف ْ
فإحر ُ
ام ُه لَ ْغ ٌو ،ول ْ

ماما ِ
َّل فال يكو ُن
عن األو ِ
ضاؤه إال في ثالِ ِث
قضاء ْ
للفاس ِد ،وال َي َق ُع َق ُ
بل َيكو ُن إ ْت ً
ً
وتأخيرِه
وه ْد ٌي ل ْل َفسا ِد
ِ
الم ْف َس ِد َب ْع َد إ ْتما ِم ِه وَفورّي ُة ال َقضا ِء َ
ضاء ُ
عا ٍمَ ،و َو َج َب َق ُ
إن ُق ِّد َم في عا ِم ال َفسا ِد.
أج أَز ْ
لل َقضا ِء ،و ْ
*****
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ِثة ْ
المسألة الثال ُ
الجزاءِ وتَعَ دُّ د ِه
عشر ُة :في
ب َ
ِ
موج ِ
سِ ،ب َق ْتلِ ِه أو
ان َب ّرٍي ُم َت َو ِّح ِ
ُّض لِ َحيو ٍ
َت َق َّد َم َّأن ُه َي ْح ُرُم ال َت َعر ُ
األص ِل و ْ
إن َتأَنَّ َ
ش ْ
ص ِب َش َر ٍك أو َح ْف ِر ِب ْئ ٍر لَ ُه
َو ِب َدالل ٍة َعلَي ِه أو َن ْ
ْ
اصطيا ِد ِه أو التَّ َسبُ ِب في ذلك ول ْ
اس ِت ْح ِ
ُّض لِ ُج ْزٍء ِم ْن
داث ُم ْل ِك ِه ،أو التَّ َعر ِ
أو َد ْف ِع آل ٍة للصا ِئ ِد أو ْ
إمسا ِك ِه َم َع ُه ،أو ْ
ض ِهَّ ،
وب ْي ِ
َش ْع ِرِه ور ِ
يش ِه وأ ْفر ِ
اء
ص َل ِب ِه ك َ
اخ ِه َ
أج ازِئ ِه ك َ
ْ
َي ِد ِه ورِْجلِ ِه ،أو َما اتَّ َ
ولكن الجز َ
َّ
المرد َد َب ْي َن ال ِمث ِ
ْص ْي ِد ِمث ٌ
ْلَّ ،إن َما
األخ ْير ِ
الصوِم ،أو َب ْي َن َ
َن ل َْم َيك ْ
ين إ ْ
ُن لل َ
ْل والقيم ِة و ْ
َس ِر َب ْي ِ
ض ِه َت ْحقي ًقا أو َش ًّكاَ ،ع ْم ًدا أو َخ َطأً أو
َي َت َرُّت ُب َعلَى َق ْتلِ ِه أو َق ْت ِل َجني ِن ِه أو ك ْ
الم ْيت ِة ،أو َج ِ
ْح ْك ِم أو
بيح أك َ
ً
اه ًل لِل ُ
ِالح َرِم أو ُم ْحرًِما ،أو ل ِم َجاع ٍة تُ ُ
َوَن ُه ب َ
ْل َ
ناسيا ك ْ
ِرْم ٍي ِم َن ِ
ص ِب
العك ِ
الح ِّل
َ
َو َق َتلَ ُه ب َ
فأصاب ُه في َ
الح َرِم أو َ
ْس ،أو ِب َن ْ
َوِن ِه َ
ص ْي ًدا ،ول ْ
كْ
جوز َق ْتلُ ُه َف َوَق َع في ِه
َش َر ٍك لَ ُه َف َوَق َع في ِه َف َهل َ
ص َب َش َركًا لِ َسبُ ٍع وَن ْح ِوِه ِممَّا َي ُ
َك ،أو َن َ

فرِ
ص ْي ُد ُه ك ِ
مات ،أو إ ْتال ِف ِه ِب َن ْت ِ
يش ِه أو َج ْرِح ِه
الو ْح ِ
َح ِ
ما ال َي ُ
وب َقرٍة َف َ
ش َ
جوز َ
مار َ
ول َْم َي ْغلِ ْب َعلى َ
مات.
المتُ ُه ،أو َط َرَد ُه َف َس َق َط َف َ
الظ ِّن َس َ
الس ِي ِد اآل ِم ِر
اء َعلى َّ
أم َرُه ِب َق ْتلِ ِه َف َق َتلَ ُه َ
الم َه بإِ ْفال ِت ِه َف َظ َّن أنَّ ُه َ
أم َر ُغ َ
َو َ
ول ْ
فالجز ُ
الس ِي ُد بِال َق ْت ِل َف َق َتلَ ْه
الع ْب ِد
ِ
أم َرُه َّ
المأمور ْأي ً
ِالح َرِم ،و ْ
إن َ
ضا ْ
َ
كان ُم ْحرًِما أو ب َ
وعلى َ
إن َ

ِح ْف ِر
َف َعل َْي ِه َجز ِ
إن َ
إن كا َنا ُم ْحرَِم ْي ِن ،وواح ٌد ْ
اءان ْ
اء ب َ
الم ْحرُِم َ
كان ُ
أح ُد ُه َما ،وال َج َز َ
فمات ،أو دالل ِة ُم ْح ِرٍم لِ ِح ٍّل أو ُم ْح ِرٍم
صي ٌد
ِب ْئ ٍر ْ
َ
إلخر ِ
اج ما ٍء وَن ْح ِوِه َف َت َرَّدى في ِه ْ
ص ْي ٍد ب ِ
الدال.
اء َعلى ِّ
َعلى َ
ِح ٍّل أو َح َرٍم َف َق َتلَ ُه فال َج َز َ
المدلول ول َْم
قي ُم ْحرًِما حتى ق َتلَ ُه
ُ
في ِة على ِّ
ومذ َ
الح َن ّ
ْه ُب َ
َ
الدال الجز ُ
اء إذا َب َ
ٌّ
َّ
َّ
الل
َي ْعل َْم إال ِم ْن داللَِت ِه،
َ
ص ْي ٍد ُم ْطلَ ًقا أو َدل َح ً
وكذلك إذا دل ِحل ُم ْحرًِما َعلى َ
الدال ،بل َعلى الم ْد ِ
كان ال
اء َعلى ِّ
إن َ
لول ،و ْ
ص ْي ٍد في َ
َعلَى َ
الح َرِم َف َق َتلَ ُه فال َجز َ
َّ
مات.
ألح ٍد
ُ
َي ُ
الم ْحرُِم َعل َْي َه حالال َعل َْي ِه َفصا َد ُه َف َ
جوز َ
تناول ما دل ُ
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احد ٍة أو بِسب ِب َتع ُّد ِد ُّ
َو في َرْمي ٍة و ِ
الش َركا ِء في
الج از ِء ِب َت َع ُّد ِد َّ
وَت َع ُّد ُد َ
ََ َ
الص ْي ِد ول ْ
ُل و ِ
ِمين
َق ْتلِ ِه َف َعلَى ك ِّ
كان الصا ِئدو َن ُم ْحر َ
في ُة بِما إذا َ
الح َن ّ
اح ٍد ِم ْن ُه ْم َجز ٌ
اء ،وَقيَّ َد ُه َ
اء و ِ
ض َرَب ُه
َو ْ
ص ْي ٍد َج َرَح ُه أو َ
ِم َجز ٌ
أخ َرَج َ
اء لِ َش ٍّك في َم ْو ِت َ
اح ٌد ،ول ْ
الجز َ
وإال َف َعل َْيه ْ
آخر َّ
أخ َرَج ُه قبل وجوِب ِه،
ألن ُه ْ
َّن َم ْوتُ ُه َب ْع َد ْ
اإلخر ِ
َف َت َبي َ
اج ل َْم يُ ْج ِزِهَ ،
اء ُ
وعل َْي ِه َجز ٌ
ٍ
مأكول ،خال ًفا
كان َم ْأكوال أو َغ ْي َر
التعر ِ
اء َ
للص ْي ِد ِع ْن ِد المالِ ّ
ُ
وح ْرم ُة َ
ُّض َ
كي ِة سو ً
ُّ
عي ِة ِم ْن ُه ما ال ي ِ
ِ
وهو
ِحل ق َت ْل ُه وال
ص ُه
لِ َم ْن َخ َّ
َ
بالمأكول ،وعند الشا ِف ّ
ضمان في ِه َ
ٌ
شي أو في
وهو
َغ ْي ُر َمأكول ،و ِم ْن ُه ما ال َي ِح ُّل َق ْتلُ ُه وفيه
وح ٌّ
ُ
مأكول ْ
الضمان َ
شي.
وح ٌّ
أصلِ ِه ْ
ْ
*****

المسألة الر ُ
الجزاءِ وأنواعِ ه
ابعة عَ ْشر َة :في َ
ص ْي ٍد أو َجني ِن ِه أو
الم َرَّد ُد َب ْي َن األنو ِاع ْ
َ
اء ُ
وهو ما َو َج َب ِب َق ْت ِل َ
األربع ِةَ ،
الجز ُ
َّ
َّ
َت ْعر ِ
يض ِه للتل ِ
فيما ل َْم
ُم ِب ِه َذوا َع ْد ٍل َف ِ
قيهان ب ْ
ِأحكا ِم ِه َ
َف ول َْم َت َت َحق ْق َس َ
المتُ ُهَ ،ي ْحك ُ
َّن ِم َن َّ
يير:
اع ُه ثَالث ٌة َعلى التَّ ْخ ِ
َّر في ِه َش ْي ٌء ُم َعي ٌ
الشارِِع ،وأنو ُ
َي َت َقر ْ

ْل ِم َن اإلب ِ
كان ل ُه ِمث ٌ
الب َق ِر وال َغ َن ِم
ُ
األولِ :م ْثلُ ُه ِم ْن النَّ َع ِم يُ ْج ِزُئ َ
إن َ
حي ًة ْ
ِل و َ
ض ّ
إن َت َوَّف َر ْت
وم ِحلُّ ُه الذي يُذ َْب ُح في ِه ِم ًنى ْ
في ال َق ْد ِر والصورِة أو في الصورِة َف َق ْطَ ،
ُّ
في ِه ُش ُ
إن لم
الح َرُم كَما َت َق َّد َم ،و ْ
الح َن ّ
في ِة َم ِحل ُه َ
روط ُه وإال َف َم ّك َة ألنَّ ُه َه ْد ٌي .وعند َ
ُل َف َّ
َّم ما لَ ُه ِمث ٌ
يير َب ْي َن ْ
ُن لَ ُه ِمث ٌ
ْل
َيك ْ
الح َن ّ
الت ْخ ُ
الصيا ِم َف َق ْط ،وعند َ
اإلط َعا ِم و ّ
في ِة يُقوُ
إن َبلَ َغ ِت القيم ُة َه ْد ًياَّ ،
يير عند ُه ْم َب ْي َن الثَّالث ِة فيما
َما ال ِمث َ
ْأي ً
ْل لَ ُهَ ،ف ْ
فالت ْخ ُ
ضا ك َ
لَ ُه ِمث ٌ
ْل وما ال م ِث َل لَ ُه.
إن ل َْم
ِ
عاما ال در ِاه َمِ ،م ْن غالِ ِب َطعا ِم ْأه ِل
المكان ْ
والثّاني :قيم ُة الصي ِد َط ً
ُن لَ ُه ِمث ٌ
ساكين،
الم ِح ِّل َم
ُل ِم ْس ٍ
ْل ،ويُ ْعطى لِك ِّ
ُ
ِم ِّد ِه ﷺ ْ
َيك ْ
إن ُو ِج َد في َ
كين ُم ٌّد ب ُ
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شاء.
أي َم ٍ
الثالثَ :ع ْد ُل ذلك
صياما ،لِك ِّ
و ُ
ص ْوُم َي ْوٍم في ْ
ً
ُل ُم ٍّد َ
كان َ

(((

صِ
ص ْوُم
ف صاع ِم ْن بُ ٍّر أو
في ِة لِك ِّ
صاع ِم ْن َت ْم ٍر أو َش ٍ
ٍ
الح َن ّ
وعند َ
عير َ
ُل ِن ْ
الص ْوِم وَن ْد ًبا في ْ
اإلطعا ِم،
َس ُرُه
وجوبا في َّ
َي ْوٍم ،وإذا َو َج َب َعل َْي ِه َب ْع ُ
ً
ض ُم ٍّد ك ُ
َم َل ك ْ
ْل فيما لَ ُه ِمث ٌ
قارب ِة في ال َق ْد ِر
تار ال ِمث َ
فإذا ْ
ْلَ ،ففي النَّعام ِة عند المالِ ّ
كي ِة َب َدن ٌة لل ُْم َ
اخ َ
الج ْمل ِة ،وفي ِ
وب َقرٍة
الو ْح ِ
ِ
ذات
سنامين ،وفي ِح ِ
الفيل َب َدن ٌة ُ
ش َ
والصورِة في ُ
مار َ
الض ْب ِع والثَّ ْعل ِ
اء
َب َقرٌة ،وفي َ
َب شا ٌة إذا َق َتل ُ
َهما َت َع ّد ًيا ال َخ ْوًفا ِم ْن ُه َما ،وإال َفال َج َز َ
َعل َْي ِه.
حي ًة بال ُح ْك ٍم لِ ُخ ِ
روجهِما
ويما ِمهما شا ٌة تُ ْج ِزُئ َ
ض ّ
الح َرِم َ
وفي َح َما ِم َم ّك َة و َ
ُّر ذلك فيها
ضا لَِت َقر ِ
صام َع ْشرَة أيَّا ٍم بال ُح ْك ٍم ْأي ً
عن االج ِتها ِدْ ،
فإن ل َْم َي ِج ْد شا ًة َ
الح ِّل وجميع ُّ
َركي
كالع
ِ
الط ِ
اليما ِم في ِ َ ِ
الحما ِم و َ
صافير والك ْ
عن الشارِِع ،وفي َ
يور َ
ٌّ
َض ٍّب
اإلو ِ
ِالح َرِم ْ
ِح َس ِب ِه ،ك َ
اقي و ُ
اما كُل ب َ
َو ب َ
قيمت ُه َط َع ً
أخ َرَج َ
و ّ
اله ْد ُه ِد ول ْ
ِز ال ِعر ِّ
وأرَن ٍب ويربوع ،أو عد َل قيم ِتها ِمن َّ
َم ُل
الطعا ِم
صياما لِك ِّ
َْ ٍ
َ
َْ
ْ
ص ْوُم َي ْوٍم وك ْ
ً
َ
ُل ُم ٍّد َ
الم ْنك ِ
مام
وهو ب
ِ
ِالخيار في ذلك َب ْي َن ْ
إخر ِ
اج القيم ِة َط ً
ُ
عاما و ْ
َس ِرَ ،
الصوِم ،إال َح َ
صيام َع ْشرِة أيَّا ٍم.
َّن فيهِما الشا ُةِ ،ف ْ
الح َرِم َف َي َت َعي ُ
َ
ام َ
إن ل َْم َي ِج ْدها َف ُ
وي َم َ

وَت َق َّد َم َّ
اء فيما لَ ُه ِمث ٌ
ْل
الع ْد ِ
الح َن ّ
الن ،سو ٌ
اء عند َ
أن َ
َّم ُه َ
هو ما َقو َ
في ِة َ
الج َز َ
كان
وغ ْي ُرُه ،ث َُّم فيما ال يُ ْؤك ُ
َ
إن َ
قيم ِت ِه َشا ٌة و ْ
َو ِخ ْنزي اًر أو فيال ال يُ از ُد َعلى َ
َل ول ْ
الصحيح و َّ
َر
َبير و
ْبر ِم ْنها ،و
الذك ِ
الص ْي ِد كالك ِ
يض واأل ْنثى ِم َن َّ
المر ُ
ِ
ُ
أك َ
الصغير و َ
الج از ِء عند المالِكي ِة.
في َ
ٱلص ْي َد َوأَ ْنتُ ْم ُح ُرٌم َو َمن َق َتلَ ُه ِمنكُم ُّم َت َع ِّمداً
آمنُوْا َ
ال َت ْقتُلُوْا َّ
ُّها ٱلَّ ِذ َ
﴿يـٰأَي َ
((( وذلك مصداقا لقوله تعالىَ :
ين َ
َّ
ين أَو
آء ِّمث ُ
ام َم َسا ِك َ
َع َب ِة أَ ْو كَف َ
َج َز ٌ
فَ
ُم َه ْدياً َبالِ َغ ٱ ْلك ْ
ُم ِب ِه ذ َ
ارٌة َط َع ُ
َوا َع ْد ٍل ِّم ْنك ْ
ْل َما َق َت َل ِم َن ٱلنَّ َع ِم َي ْحك ُ
ٰ
ِ
ِ
ِ
ال أَ ْم ِرِه﴾ [المائدة]95 :
ذ
ي
ل
ا
ام
ي
ص
ك
ل
ذ
ل
د
وق َوَب َ
َ
ّ
ُ
َ ً َُ َ
َع ْ
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ْل فال بُ َّد ِم ْن ِمث ٍ
الم ِ
عيب
تار ال ِمث َ
َفإِذا ْ
ْل يُ ْج ِزُئ َ
ض ّ
اخ َ
حيةً ،وال َيكْفي في َ
ف بِال ِقلّ ِة وال َك ْثرِة،
الص ِ
عيب وال في َّ
إن كا َن ْت القيم ُة َق ْد َت ْخ َتلِ ُ
غير ،و ْ
َم ٌ
ص ٌ
غير َ
الع ِ
الص ْي ِد،
يء ِم َن الشارِِع في ذلك َّ
ِفين ،و ْ
دول العار َ
إن َو َرَد َش ٌ
اح َ
ولِذا ْ
تيج لِ ُح ْك ِم ُ
تار ِم ْثلَها ِم َن
فالنَّعام ُة َّ
الم ْحرُِم و ْ
اخ َ
المريض ُة إذَا َق َتلَها ُ
المعيب ُة أو َ
الصغيرُة أو َ
عاما َف َّإنها
صحيح ٍة ،وإذا
َ
قيم َتها َط ً
اختار َ
َم َعل َْي ِه ب َِب َدن ٍة كَبيرٍة َسليم ٍة َ
األ ْنعا ِم يُ ْحك ُ

صِ
الع ْي ِب
الص َغ ِر و َ
ف ِّ
َّم َعلى الوج ِه المتق ِّد ِم ،ويُ ْق َط ُع النَّ َظ ُر َع ّما فيها ِم ْن َو ْ
تُقوُ
ِخ ِ
ض ،ب ِ
هي َعلَيها.
الم َر ِ
َو قوِم ْ
وَ
الف ما ل ْ
َّت لِ َرِّبها َفتُقوُ
َّم َعلى الحال ِة التي َ

ِص ْي ٍد َحا ِم ٍل فألْقى
الج ِ
الم ْحرُِم أو َم ْن في َ
وفي َ
نين إذا َف َع َل ُ
الحرِم َش ْي ًئا ب َ
األم
الب ْي ِ
أي في ك ِّ
َس َرُه أو َش َو ُاهْ ،
َجني ًنا ،وفي َ
ض إذا ك َ
ُل َف ْرٍد ِم ْن أف ار ِد ِهُ ،ع ْش ُر دي ِة ِّ
األم
فإن ما َت ْت ُّ
أمه كا ِمال إذا اس َت َه َّل صارً
ِخاْ ،
ْ
َو َت َح َّر َك ،وفي دي ِة ِّ
أي َج از ُؤها ول ْ
تان .و ِ
ض َب ْي َن ُع ْش ِر
الب ْي ِ
الج ِ
دي ِ
ً
نين و َ
الحاص ُل أنَّ ُه عند المالِ ّ
أيضا َف َ
كي ِة يُ َخي ُ
َّر في َ
َّ
الح َرِم
أم ِه ِم َن الطعا ِم َ
وب ْي َن َع ْد ِل ذلك ِم ْن الصيا ِم ،إال بيض َة َحما ِم َم ّك َة و َ
قيم ِة ِّ
الشا ِة َطعاماَّ ْ ،
وجني ِنهِماَ ،ففي ِه ُع ْشر قيم ِة َّ
وم ِح ُّل لُزو ِم ِه في
ُ
َ
يو ًماَ ،
ً
صام ْ
فإن َت َعذ َر َ
ِ
أم ِه.
الجنين إذا ْلم َي ْس ّ
تهل ما ل َْم َت ُم ْت ُّ
أم ُه َم َع ُه ،وإال َف َي ْن َدرُِج في دي ِة ِّ

عي ِة َّ
ْل لَ ُه ،وك ٌ
أرَبع ُة أقسا ٍم :ما لَ ُه ِمث ٌ
ُل
أن
ْل ،وما ال ِمث َ
ومذ َ
ْ
ْه ُب الشا ِف ّ
الصي َد ْ
َ
َّ
السل ِ
َف ،وما ال َن ْق َل في ِه.
ِم ْن ُهما ِق ْس ِ
مان :ما في ِه َن ْق ٌل عن النبي ﷺ أو عن َّ
كان لَ ُه ِمث ٌ
كان لَ ُه
إن َ
ْل ْأم الَ ،وما ال َن ْق َل في ِه ْ
اء َ
َفما في ِه َن ْق ٌل يُتَّ َب ُعَ ،سو ً
ُن لَ ُه ِمث ٌ
ِم ٌ
النَ ،ففي النَّعام ِة َب َدن ٌة
ِقيم ِت ِه َع ْد ِ
َم ِب ِه َع ْد ِ
إن ل َْم َيك ْ
الن ،و ْ
َم ب َ
ْل َحك َ
ثل َحك َ
الب َدن ِة َب َقرٌة وال َس ْب ُع شيا ٍة َّ
اء
لِ َقضا ِء ُع َم َر َ
وغ ْي ِرِه فيها ِب َذلِ َك ،وال يُ ْج ِزُئ عن َ
ألن َجز َ

إن
المماثَلةُ ،ويُ ْج ِزُئ في
الص ِ
ِ
َبير وفي َّ
َّ
غير و ْ
ص ٌ
الكبير ك ٌ
الص ْي ِد يُ ْع َت َب ُر فيه ُ
غير َ
األضحي ِة.
ل َْم يُ ْج ِز في ْ
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الص ْي ِد وَن ْت ِ
ض ِوِه ما
ِج ْرِح َّ
ف َش ْع ِرِه وَق ْط ِع ُع ْ
ومذ َ
الح َن ّ
في ِة َّأن ُه َي ِج ُب ب َ
ْه ُب َ
َ
صوم،
وي ْش َتري ما َب ْي َن
القيم َت ْي ِن َه ً
صاَ ،
ص ً
َن ُق َ
َ
حيحا ث َُّم نا ِق ً
َّم َ
ديا أو َي ُ
صَ ،فيُقوُ
وخروِج َف ْرٍخ َم ّي ٍ
َس ِر َب ْي ِ
فرِ
وو َج َب ِب َن ْت ِ
ِت
المذ ِ
َرُ ،
ض ِه َغ ْي ِر َ
َ
يش ِه ،وَق ْط ِع قوا ِئ ِم ِه ،وك ْ
وش َج ِرِه َّ
الناب ِ
ْب ل ََب ِن ِه ،وَق ْط ِع َح ِ
وحل ِ
س ِم ْن ِج ْن ِ
اس َت ْن َب َت ُه
شيش ِه َ
بِهَ ،
ِت ِب َن ْف ِس ِه ول َْي َ
س ما ْ
ًّ
كالزرِع وال ُم ْنك ِ
ضا أو
اس
ص ْي ًدا أو َب ْي ً
ْ
النَّ ُ
َس اًر وال جافا وال إذخ ارً ،قيم ُة ما أ ْتلَ َف ُه َ
ِ
الح َرِم وَنبا ِت ِه،
اء في
ل ََب ًنا أو َح ً
المالِ ّ
إتالف َش َج ِر َ
شيشا أو َش َج ارً ،وعند َ
كي ِة ال َجز َ
َّ
اء مع التَّ ْف ِ
غيرِه.
وص ِ
صيل َب ْي َن ك ِ
وعند الشا ِف ّ
َبير َ
الشج ِر َ
عي ِة فيه الجز ُ
*****

الخام ُ
سة عَ ْشر َة:
المسألة
ِ
ب عليها
الحجِّ والعُ مْ رة وما يَ َت َرتَّ ُ
في موانِ ِع َ
َّ
ِ
دو أو
ض أو َح ْب ٍ
ِع َرف َة لِ َم َر ٍ
وم ِن َع ِم َن
َم ْن َت َمك َن ِم َن َ
الوقوف ب َ
الب ْي ِت ُ
س أو َع ٍّ
الح ُّج َّ
الم َن ِ
اس ِك
ألن َ
َخ َطأِ َع َد ٍد َف َق ْد فا َت ُه َ
قي ِم َن َ
الح َّج َع َرفةَُ ،
وس َق َط َع ْن ُه َع َم ُل ما َب َ
ُّ
الرم ِي و ِ
ِ
كالن ِ
أن
ِم ْزَدلِف َة و
المبيت ِب ِم ًنى ،ونُ ِد َب لَ ُه ْ
ِالم ْش َع ِر َ
الح ار ِم و ْ
الوقوف ب َ
زول ب ُ
بل
إحرامْ ،
ِأن َي َ
َي َت َحلَّ َل ِب ِف ْع ِل ُع ْمرٍة ب ْ
وي ْسعى َ
طوف َ
وي ْحلِ َق بِنيَّ ِتها ِم ْن َغ ْي ِر َت ْجدي ِد ْ
ُّ
وجوبا للفو ِ
إح ار ِم ِه األو ِ
ات،
ضاه قاب ًِل و ْأهدى
َّل بِما َذ َكرُه ،ث َُّم َق ُ
ً
َي ْنوي التَّ َحل َل ِم ْن ْ
ِق الذي ساق ُه في َح ّج ِة ال َفو ِ
وخ َرَج
آخرَ ،
ات بل َعل َْي ِه َه ْد ٌي َ
وال َي ْجزي ِه َه ْديُ ُه الساب ُ
لل ِ
قاء
أرَد َ
ْح ِّل ْ
الح َرِم ،ولَ ُه َ
الح َرِم أو ْ
الع ْمرِة في َ
أح َرَم أوَّال ِم ْن َ
إن ْ
ف ِح ّج ًة َعلى ُ
الب ُ
الصي ِد لِقاب ٍ
ِ
دي وال
إح ار ِم ِه ُم َت َج ِّرًدا ُم ْج َت ِن ًبا
ِل َّ
وي ْه ِ
حتى يُ ِت َّم َح َّج ُه َ
للطيب و ْ
َعلى ْ
اء َعل َْي ِه.
َق َ
ضَ

الوقوف ْ َّ
س
عي ِة َي ِج ُب َعلى َم ْن فا َت ُه
ُ
في ِة والشا ِف ّ
الح َن ّ
وعند َ
أن َي َت َحل َل ب ُ
ِع ْمرٍة ول َْي َ
وح ِ
دو
إن وَق َ
دم َعل َْي ِه ،و ْ
ص َر عن َ
ِع َرف ٍة ُ
الب ْي ِت ب َ
ف بَ
ِع ٍّ
لَ ُه ْ
اس َتدام ُة اإلح ار ِم حي َن ِئ ٍذ وال َ
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الح َّج وال يُ ِح ُّل إال باإلفاض ِة ،بل ْيبقى
ض أو َح ْب ٍ
أو َم َر ٍ
ِح ٍّق َف َق ْد أ ْد َر َك َ
َو ب َ
س ول ْ
ُن َق َّد َم
نين ،أو باإل ِفاض ِة و َّ
إن ل َْم َيك ْ
الس ْع ِي ْ
َو َب ْع َد ِس َ
ُم ْحرًِما في َح ِّق ال ِّنسا ِء ول ْ
خير طو ِ
اوي
ُن لِ ُعذ ٍ
وعل َْي ِه َد ٌم لَِت ْأ ِ
ْر َس َم ٍ
اف اإلفاض ِة عن أيا ِم ال َن ْحر إذا ل َْم َيك ْ
َس ْع َي ُهَ ،

ِ
إن ُح ِ
الب ْي ِت و
وح ْب ٍ
ِس
س ،و ْ
ص َر عن َ
َع ّد ٍو َ
كَ
ص َّد ُه َع ْن ُه َما أو ُحب َ
الوقوف َم ًعا ل ََع ّد ٍو َ
ُّ
اء َعلى
وهو األ ْف َ
ض ُل ،ولَ ُه َ
ال ب َ
شاء باِل ّني ِةَ ،
الب َق ُ
ِح ٍّق َب ْل ُظل ًْما َفلَ ُه التَّ َحل ُل َمتى َ
َّ
َّ
ِع ْمرٍة ،أو ٍ
ف ويُ ِّت َم َح َّج ُه،
لقابل َحتَّى ي ِق َ
إح ار ِم ِه َحتَّى َي َت َمك َن ِم َن َ
ْ
الب ْي ِت َف َي َت َحل َل ب ُ
ِ
كان بِعي ٍد عن
ِم ٍ
ص َّد عن
و ِمث ُ
الوقوف َف َق ْط ب َ
ص َّد َع ْن ُه َما َم ًعا بِما ُذ ِك َر َم ْن ُ
ْل َم ْن ُ
ُّ
بل َي ْد َف ُع
باح لَ ُه التحلُّ ُل بالني ِة ْ
ِالني ِة ،وأما ْ
َم ّك َة َفلَ ُه التَّ َحل ُل ب ّ
ِح ٍّق فال يُ ُ
ِس ب َ
إن ُحب َ
ما َعلي ِه ويُ ِت ُّم نُ ُس َك ُه.
َّ
َّ
وي ْنوي
وحل ٍ
ِس ُظل ًْما َف َعل َْي ِه ْ
ْقَ ،
وعند الشا ِف ّ
أن َي َت َحل َل ِبذ َْب ِح شا ٍة َ
عي ِة َم ْن ُحب َ
ُّ
إح ار ِم ِه للعا ِم ال َقاب ِ
ِل ،بل
س لَ ُه
البقاء علَى ْ
ِس ب َ
ِح ٍّق َفل َْي َ
وم ْن ُحب َ
التَّ َحل َل ِبهِماَ ،
ُ
َّ
َّ
ِ
بع َد فو ِ
إن َت َم َّك َن
ات
ِالحل ِ
الوقوف ْ
إمَّا ْ
ْق و ْ
أن َي َت َحل َل ب َ
الذب ِح ،أو َي َت ّحل َل ِب ِف ْع ِل ُع ْمرٍة ْ

الب ْي ِت.
ِم ْن َ

ِ
أن َي ْب َع َث َد ًما
الب ْي ِت و
ِأي َما ِن ٍع َف َعل َْي ِه ْ
ومذ َ
الوقوف ب ِّ
في ِة إذا ُم ِن َع َم َن َ
الح َن ّ
ْه ُب َ
َ
ُّ
َّ
صير.
ْق أو َت ْق ٍ
َو بال َحل ٍ
الح َرِم ويُ َعي َ
َّن َي ْوَم الذ ْب ِح في َ
إِلى َ
الح َرِم ،وعند ذلك َي ِحل ول ْ
ْر
َو لِ ُعذ ٍ
َومذ َ
الحنابِل ِة َم ْن َطل َ
ْه ُب َ
ُع َعل َْي ِه َف ْج ُر َي ْوِم النَّ ْح ِر ول َْم َي ِق ْف ب َ
ِع َرف َة ول ْ
ِ
وي ْس َعى
ِع
ام ُه ُع ْمرًةَ ،ف ُ
الوقوف ،وا ْن َقل َ
يطوف َ
وس َق َط َع ْن ُه َتواب ُ
َب ْ
َفا َت ُه َ
إحر ُ
الح ُّجَ ،
إن َع ِد َم ُه وْق ُت ال َفو ِ
ات
َو َن ْفال ويل َ
اله ْد ُيَ ،ف ْ
ْزُم ُه َ
ص ُر َ
َ
وي ْحلِ ُق أو يُ َق ِّ
ضاء ول ْ
وعل َْي ِه ال َق ُ
وس ْبع ٍة إذا َرَج َع ِم ْن ُه.
الح ِّج ،أي َح ِّج ال َق َ
صام َع ْشرَة أيَّا ٍم ثَالث ٍة في َ
ضا ِءَ ،
َ
ِ
ِالبلَ ِد
دو في َح ٍّج أو ُع ْمرٍة ِم َن
ص َرُه َع ٌّ
الب ْي ِت ب َ
الوصول إِلى َ
َ
وم ْن أَ ْح َرَم َف َح َ
أو َّ
َّ
ِ
ِ
ِ
يق ،قبل الوقوف أو َب ْع َد ُه ،أو ُمن َع م ْن ُد ِ
الح َرِم ُظل ًْما ،أو ُجن أو
الطر ِ
خول َ
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الح ِّج ،ذ ََب َح َه ْد ًيا شا ًة أو ُس ْب َع َب َدن ٍة أو ُس ْب َع َب َقرٍة َي ْنوي
ْأغ َمى َعل َْي ِه َ
وخ َش َي فو َ
ات َ
َّ
ِح ٍّق أو َد ْي ٍن
التحلُّ َل
َق أو َق َّ
وجوبا َوحل َ
ً
ِس ب َ
ص َر ث َُّم َحل ِم ْن ْ
ِب ِه َ
وم ْن ُحب َ
إح ار ِم ِهَ ،
الم ْحرُِم عن َعرف َة دو َن
ٍّ
س لَ ُه التحلُّ ُل ،و ْ
وهو قا ِد ٌر َعلى أدا ِئ ِه َفل َْي َ
ص َّد ُ
إن ُ
حال َ
َّ
ِع ْمرٍة وال َشي َء َعل َْي ِهَّ ،
ص ٍر،
ألن َقل َ
الع ْمرِة ُم ٌ
َ
ْب َ
الح ّج إِلى ُ
الب ْي ِت َت ْحل َل ب ُ
باح بِال َح ْ
ْ
أولَى.
َف َم َع ُه ْ

*****

ُ
ادسة عشر ُة :في
الس
المسألة َّ
مواطن الدُّ عاءِ
ِ
(((
تاح
الح ُ
وم ْف ُ
(الدعاء ُم ُّخ ال ِعباد ِة) -كَما َو َرَد ِب ِه َ
وم ْظ َه ُر ُ
العبوديّ ِة ُ
ديثَ -
ُ
َّ
ُ
ِ
ِ
ِ
ِ
كان،
مان أو َم ٍ
ِز ٍ
َف ِ
أم َر هللا َتعالى ِبه العبا َد ُم ْطلَ ًقا عن الت َق ُّيد ب َ
يض الرُّبوبيةَ ،
(((
عوني أَس َت ِجب لَكُم﴾ َّ َ ،
قال َتعالى﴿ :ٱ ْد ۤ
َك ِع َبادي
﴿وإِذَا َسأَل َ
َ
وقال َجل َشأنُ ُهَ :
ْ ْ ْ
جيب َد ْعوَة َّ
َعلَّ ُه ْم
ٱلد ِاع إِذَا َد َع ِ
َعنّي َفإِنّي َقر ٌ
يب أُ ُ
ان َفل َْي ْس َتجيبوْا لي َولْيُ ْؤ ِمنوْا بي ل َ
َي ْرُشدو َن﴾(((.

وش ٌ
ّيات
ٍ
اخ ِت
آداب ُ
لها ِب ِه َمزي ُد ْ
صاص ،وهللِ فيها َت َجل ٌ
روط و ٌ
ولَ ُه ٌ
أم ِكن ٌة َ
أوقات و ْ
ال تُ ْحصى ،وَق ْد أك َّ
األو ِ
ْثار ِم ْن ِه
وح َّث َعلى اإلك ِ
قاتَ ،
َد الشارُع ْ
أم َرُه في سا ِئ ِر ْ
في َموا ِق ِ
ِ
دخول َمكّة ،وعند
الع ْمرِةَ ،ف ِم ْنها عند إراد ِة اإلح ار ِم ،وعند
ف َ
الح ِّج و ُ

الم ِ
ِ
إ ْتيا ِن ِه ِ
َعب ِة،
اآلن
عروف َ
«بباب السال ِم» ،وعند ُر ْؤي ِة الك ْ
باب «بني شيب ِة» َ
البداء ِة في الطو ِ
وب ْع ِد
اف من
األسوِد َ
وعند ُش ْر ِب ما ِء َزْم َزَم ،وعند َ
ْ
الحج ِر ْ
حال َّ
الطو ِ
سامت ِة((( َب ِ
اقي
الرك ِ
َعب ِة َ
اف ،وعند ُّ
ْن َ
اب الك ْ
اس ِتال ِم ِه ،وعند ُم َ
ْ
العر ِّ
(((
(((
(((
(((

رواه الترمذي في سننه ،كتاب الدعوات عن رسول هللا ﷺ ،بسنده عن أنس بن مالك ؤ.
سورة غافر  -من اآلية 60
سورة البقرة  -اآلية 186
سامته :قابله ووازاه وواجهه[ .المعجم الوسيط ص]464
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الشامي واليماني ،وهكَذا ي ْفع ُل َّ
و َّ
أشو ِ
اط ِهُ ،رْك ًنا أو
ف في ك ِّ
ُل َش ْو ٍط ِم ْن ْ
الطا ِئ ُ
ِّ َ َ ِّ َ َ َ
وِ
ْف مقا ِم
ْع َت ْي ِه َخل َ
بالم َ
لتزِمَ ،
دوباَ ،
اج ًبا أو َم ْن ً
وب ْع َد ال َفرِاغ ِم ْن َرك َ
وب ْع َد ال َفرِاغ ِم ْن ُه ُ
اهيم ش ،وعند ُخ ِ
روج ِه ِم ْن ِ
الس ْع ِي ،وعند ُق ْرِب ِه ِم َّن الص َفا
باب َّ
الصفا إلى َّ
ْإبر َ
وصعوِد ِه َعل َْي ِه ،وعند نُزولِ ِه ِم ْن ُه ُم َتو ِ
َّج ًها
ُ
ْل ذلك َح َّتى يُ ِت َّم
الم ْروَة َف َع َل ِمث َ
وإذا َبل َ
َغ َ

ين،
ضر ِ
وب ْي َن الميل َْي ِن ْ
األخ َ
الم ْروِةَ ،
إلى َ
روج ِه ِم ْن َم ّك َة ِ
َس ْع َي ُه ،وعند ُخ ِ
قاص ًدا

وخ ِ
روج ِه إلى َع َرفةَ ،وعند وصولِ ِه َع َرفةَ ،وعند وقوِع
َع َرفةَ ،وعند ُدخولِ ِه ِم ًنى ُ
الم ْوِق ِ
دفع إلى
ف ،وإذا َ
َن َظ ِرِه َعلى َج َب ِل الرْ
اس َت َق َّر ب َ
ام في َ
َّحم ِة ،وإذا ْ
ِع َرفةَ ،وإذا أ َق َ
الح ار ِم ،وإذا أتى ِم ًنى ،وإذا َرَمى
ص َل إل َْيها ،وإذا وَق َ
ِالم ْش َع ِر َ
فب َ
ُ
الم ْزَدلِف ِة ،وإذا َو َ
َّ
الج ْمرَة ،وعند إراد ِة الذ ْب ِح أو َّ
ص َر ،وعند
َق أو َق َّ
وب ْع َد ال َفرِاغ ِم ْن ُه ،وإذا َحل َ
الن ْح ِرَ ،
َ
َّ
ات الث ِ
الج َمر ِ
ِ
ِالمحصب ،وعند ُدخولِ ِه َمكّة،
الث في أيَّا ِمها ،وعند نُزولِ ِه ب
َرْم ِي َ
الرحم ِة ،وعند
أله ِل ال ُق ِ
بور ولَِن ْف ِس ِه ولل ُْم ْسلِ َ
المعلَّى َي ْدعو ْ
ِالم ْغ ِفرِة و ْ
مين ب َ
وعند زيارِة ُ
لي كَرََّم هللاُ
السيد ِة فاطم َة الزه ار ِء رِ ،
َم ْولِ ِد ِه ﷺ ،وعند َم ْولِ ِد َّ
وعن َد َم ْول ِد َع ٍّ
الصديق ؤ ،وفي َطو ِ
وب ْع َد
ْر
آثار أبي َبك ٍ
وج َه َه ،وعند ِ
ِ
الو ِ
َما َت َق َّد َمَ ،
ْ
داع ك َ
اف َ

ناك َي ْدعو بِما َت َي َّس َر لَ ُه ،و َك َذلِ َك
لتزِم ،وُه َ
ْعتي ِه َخل َ
الم َ
صال ِة َرك َ
المقا ِم ،وعند ُ
ْف ُ
َ
َّ
الدعاء
ض ُل الصال ُة والسال ِم َي َتأك ُد
الم َن َّورِة َعلى سا ِك ِنها أ ُف َ
المدين ِة ُ
عند زيارِة َ
ُ
غفار والصال ُة والص َدقةُ.
واالس ِت ُ
*****

السابِ ُ
عة عَ ْشر َة :في زيار ِة المَ دينةِ المُ َنوَّ ر ِة
المسألة َّ
أسما ِئها َ
ض ُل الصال ِة
«طيبةٌ» َعلى َسا ِك ِنها أ ْف َ
المدين ُة ُ
الم َن َّورُة ،و ِم ْن ْ
يارتُها -لِما َو َرَد فيها ِم َن
األر ِ
هي
ُ
والسال ِمِ ،م ْن أ ْف َ
أفضل ب ِ
ض ،وز َ
ِقاع ْ
ض ِل أو َ
الع َم ِل والتَّ َشر ِ
ض ِل وُه ِ
الم َحمَّديّ ِة
ِجث ِ
الح ْ
ال َف ْ
وم َ
ْمان َ
ُّف ب ُ
ضاعف ِة َ
ضرِة ُ
الو ْح ِي ُ
بوط َ
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حينِ -م ْن ْأع َظ ِم ال ُقربُ ِ
وم ِ
ات ،وَق ْد َو َرَد في
الصحاب ِة وُق ِ
شاه ِد َّ
العلَما ِء والصالِ َ
بور ُ
َ
(((
وم ِ
أحاديث كثَيرٌة ِ ،م ْنها قولُ ُه
شاه ِدها
ُ
ضلِها وَف ْ
َف ْ
ض ِل َم ْس ِج ِدها وزيارِة ُقبورِها َ
موت بِها أَ َح ٌد إال ُك ْن ُت
َن َي َ
أن َي َ
موت بِالمدين ِة َفل َْي ُم ْت فإنَّ ُه ل ْ
طاع ْ
اس َت َ
ﷺَ :
(م ِن ْ
(((
ص َب َر َعلى ِش َّد ِتها وَْ
فيعا
لوا ِئها ُك ْن ُت لَ ُه َش ً
لَ ُه َش ً
فيعا َي ْوَم القيام ِة)  ،وقولُ ُهَ :
(م ْن َ
َي ْوَم القيام ِة)(((.

ارني في
ار َق ْبري َب ْع َد َم ْوتي َ
وعن ْاب ِن ُع َم َر َم ْر ً
َم َن ز َ
(م ْن َح َّج َفز َ
كان ك َ
فوعاَ :

(((
الب ْي َت ول َْم َي ُز ْرني َف َق ْد َجفاني)((( ،وروي َع ْن ُه
الب ِن َع ٍّ
(م ْن َح َّج َ
َحياتي)  ،و ْ
ديَ :
ِع ْشرِة ِ
المس ِج ِد
ﷺ أنَّ ُه َ
المدين ِة ب َ
قال( :صال ٌة في َم ْس َج ِد َ
آالف صال ٍة ،وصال ٌة في ْ

الح ار ِم بِمائ ِة أل ِ
األقصى ِ
ْف صال ٍة)((( ،و َك َذلِ َك
الم ْس ِج ِد َ
بألف صال ٍة ،وصال ٌة في َ
ُّ
ف بِأل ٍ
الم َشرَّفة ِم ْثلُها في َذلِ َك.
ضاع ُ
ِالمدين ِة يُ َ
وم ّك ُة ُ
ْفَ ،
كُل َع َم ٍل ب َ

الح ِ
بور أال َفزوروها وال
ُم عن زيارِة ال ُق ِ
ديث َّ
الص ِ
وفي َ
حيحُ ( :ك ْن ُت َن َه ْيتُك ْ
َتقولوا َه ْج ارً)(((.
((( من المقرر أن األحاديث الضعيفة يعمل بها في فضائل األعمال ،وأنها إذا كثرت يقوي بعضها
بعضا فيما وردت فيه[ .هذا الهامش وغيره مما يلي وتحته خط هو من تعليقات فضيلة الشيخ
حسنين محمد مخلوف].
((( رواه ابن حجر في المطالب العالية بهذا اللفظ بسنده عن ُسبيعة األسلمية ر.
((( رواه الترمذي بهذا اللفظ في سننه ،ورواه مسلم في كتاب الحج من صحيحه ،باب الترغيب في
سكنى المدينة والصبر على ألوائها ،بسنده عن سيدنا عبد هللا بن عمر ء قال :سمعت رسول
هللا ﷺ يقول( :من صبر على ألوائها وشدتها كنت له شهيدا أو شفيعا يوم القيامة) يعني المدينة.
((( رواه الطبراني في المعجم األوسط ،والبيهقي في السنن الكبرى بسنديهما عن سيدنا عبد هللا بن
عمر ء.
((( أورده ابن عراق الكناني في تنزيه الشريعة المرفوعة ،وابن حبان في المجروحين.
((( روى اإلمام أحمد في مسنده بسنده عن سيدنا جابر بن عبد هللا قال :قال رسول هللا ﷺ:
(صالة في مسجدي هذا أفضل من ألف صالة فيما سواه إال المسجد الحرام ،وصالة في المسجد
الحرام أفضل من مائة ألف صالة فيما سواه) ،وروى الطبراني في المعجم الكبير بسنده عن ميمونة
موالة النبي ﷺ أنها قالت :يا رسول هللا ،أفتنا في بيت المقدس؟ قال( :أرض المنشر والمحشر ،ائتوه
فصلوا فيه ،فإن صالة فيه كألف صالة).
((( رواه أحمد في مسنده بسنده عن بريدة األسلمي ؤ.
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هودي((( َّ
الس ْم ُّ
ِ
وجوب
رسول هللاِ ﷺ
ص َمدين ِة
أن ِم ْن َخصا ِئ ِ
َ
وَذك َ
َر العالم ُة َ
زيارِتها كَما في ح ٍ َّ
فالرحل ُة إِل َْيها
يارتُها)،
(وح َّق َعلى ك ِّ
ُل ُم ْسلِ ٍم ز َ
َ
ْ
انيَ :
َ
ديث للطبر ِّ
أمور بِها و ِ
يث (ال
وح َد ُ
الم ْس َت ِ
َم ٌ
طيع إليها َسبيالًَ ،
الم ْسلِ ِم ُ
اجبة أي ُم َتأكد ٌة على ُ
(((
الرحال((( إال لِ ٍ
الم ْس ِج ِد األ ْقصى)
تُ َش ُّد
ُ
ومس ِجدي َهذا ،و َ
المسج ِد الح ار ِمْ ،
ثالثْ :
ِ
الر ِ
الم َس ِ
ِحال لَها كَما
ناها
س في َم ْع َ
المشاه ِد َح َّتى يُ ْم َن َع َش ُّد ّ
اج ِد ،ول َْي َ
َّإنما َو َرَد في َ
وغ ْي ُرُهَّ ،
الم ِ
الم ِ
ساجد الثَّالث ِة ُم َتما ِثلةٌ ،وال َبلَ ٌد
َرُه
اإلمام ال َغزالي َ
َذك َ
ساج َد َب ْع َد َ
ألن َ
ُ
ِ
كان بِها
آخر .وأمَّا
للرحل ِة إلى َم ْس ِج ٍد ٍ
اء َ
إال وفي ِه َم ْس ِج ٌد ،فال َم ْعنى ْ
المشاه ُد َسو ً
وج َّل
بور أو ال فال َت َتساوىْ ،
ُق ٌ
بل َب َرك ُة ز َ
يارِتها َعلى َق ْد ِر َد َرَج ِتها عند هللاِ َع َّز َ
اهيم وموسى
وخ
السالم ِمث َ
ُ
صوصا إذا َ
كان بِها ُق ُ
ً
ْل إبر َ
ِم الصال ُة و ُ
بور األ ْنبيا ِء َعل َْيه ْ
(((
الر ِ
يارِتها؟ ال
ويحيى وغيرِِه ْم َعل َْيهِم
ألح ٍد ْ
ِحال إلى ز َ
أن َي ْم َن َع َش َّد ّ
السالم َ ،ف َه ْل َ
ُ
َش َّك َّ
الصالحين
العلما ِء و
أن ذلك في غاي ِة اإلحال ِة .فإذا ُج ّو َ
َ
ِز هذا َف ُق ُ
بور األوليا ِء و ُ
اض الرحل ِة كَما َّ
العلما ِء
أن يكو َن ذلك ِم ْن ْأغر ِ
في َم ْعناها ،فال َي ْب ُع ُد ْ
أن زيارَة ُ
الم ِ
قاص ِد.
في َ
الحيا ِة ِم َن َ
األم ُر في َح ِ
القبور أال َفزوروها)
ُم عن زيارِة
ِ
و ْ
ديث ( ُك ْن ُت َن َه ْيتُك ْ

(((

َي ُد ُّل

((( هو علي بن عبد هللا بن أحمد الحسني الشافعي (911-844ه) مؤرخ المدينة المنورة ومفتيها.
ولد في سمهود بصعيد مصر ونشأ في القاهرة واستوطن المدينة سنة 873ه وتوفي بها .أشهر كتبه
«وفاء الوفا بأخبار دار المصطفى» في مجلدين[ .األعالم ]307/4
((( أي إلى مسجد من المساجد كما يدل عليه ما بعده.
((( رواه البخاري في كتاب فضائل الصالة في مسجد مكة والمدينة ،بسنده عن أبي هريرة ؤ،
بلفظ( :ال تشد الرحال إال إلى ثالثة مساجد :المسجد الحرام ومسجد الرسول ﷺ ومسجد األقصى)،
ورواه مسلم في كتاب الحج من صحيحه بسنده عن أبي سعيد الخدري بلفظ( :ال تشدوا الرحال إال
إلى ثالثة مساجد :مسجدي هذا والمسجد الحرام والمسجد األقصى) ،ورواه الترمذي بلفظ( :ال تشد
الرحال إال إلى ثالثة مساجد :مسجد الحرام ومسجدي هذا ومسجد األقصى).
((( وال بد في زيارة القبور عامة من التأدب بآداب الزيارة المأثورة.
((( رواه الترمذي في كتاب الجنائز ،باب ما جاء في الرخصة في زيارة القبور ،بلفظ( :قد كنت
نهيتكم عن زيارة القبور ،فقد أذن لمحمد في زيارة قبر أمه ،فزوروها فإنها تذكر اآلخرة) ،ورواه ابن
ماجه بسنده عن عبد هللا بن مسعود بلفظ( :كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروا القبور فإنها تزهد
في الدنيا وتذكر اآلخرة) ،ورواه أحمد بلفظ( :إني كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها).
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ِ
ِبإِ ْطال ِقه وسيا ِق ِه َعلى َطل ِ
المشاه ِد
وما في ُح ْك ِمها ِم َن
الرِْحل ِة لِزيارِة ال ُق ِ
َب ّ
بور َ
وج َه
التي َش َّرَفها
ُ
إن ل َْم َيك ْ
أصحابُ ُه َك َذلِ َك و ْ
ُن بها ُق ٌ
بور ،وال ْ
رسول هللاُ ﷺ و ْ
لَِت ْخ ِ
صيص ِه بِما ال رِْحلة في ِه.
إن َّ
ث َُّم َّ
الم ِ
َرِه
شاه ِد التي َش َّر َفها
ُ
وم ْن َعلى أث ِ
رسول هللاُ ﷺ َ
الت َب ُّر َك ِبزيارِة َ
ِاع ُهم لِ ُسنَّ ِته ِم ْن ِ
وغ ْيرِِه ْم ئ ِم ْن َق ِ
بيل التَّ َب ُّر ِك بآثارِه
ص َحاب ٍة َ
ِمم ْ
َم َل ا ِتّب ُ
َّن ك ُ
ﷺَ ،عرِق ِه وَد ْم ِع ِه ولُعا ِب ِه ولِ ِ
أقدام ُه الشريفةُ،
ص َل ِب ِه أو َو ِط َئ ْت ُه
ُ
باس ِه وما َّات َ

ص ال يُ ْحصيها إال و ِاهبُها
ص هللاُ تعالى هذه
َف َق ْد َخ َّ
ِمزايا َ
َ
وخصا ِئ َ
اآلثار ب َ
بير﴾(((.
﴿أَ َ
هو ٱللَّ ُ
طيف ٱل َ
ال َي ْعل َُم َم ْن َخل َ
ْخ ُ
َق َو َ
أخ َرَج ْت ُج ّب َة َطيالِس ٍة
حيح عن
أسماء ِب ْن ِت أبي َبك ٍ
وفي َّ
ْر ء أنَّها ْ
الص ِ
َ
ِسها َف َن ْح ُن َن ْغ ِسلُها لل َْم ْرضى َي ْس َت ْشفو َن بِها»
«كان
َت
ُ
وقال ْ
َ
رسول هللاِ ﷺ َي ْلب ُ
(((
َان لِ َع ْب ِد ِ
صاع
صع ٌة ِم ْن ِق ِ
وكانوا َي ْف َعلو َن ذلك ُفيُ ْش َفو َن  ،وك َ
القاس ِم ْب ِن المأمو ِن َق ْ
(((
وكان ﷺ إذا َت َو َّ
َّ
ضأَ ْاب َت َدروا
الماء فيها لِل َْم ْرضى ُفيُ ْش َف ْو َن َ ،
بي ﷺ َي ْج َعلو َن َ
الن ِّ
ِذلك
السن ُة َم ْملوء ٌة ب َ
احمو َن َعل َْي ِه و َك ِذل َ
وع َرُق ُه وَد ْم ُع ُه ،و ُّ
َك َش ْع ُرُه َ
وضوء َه وكانوا َي َتز َ
َ
ِ (((
وَن ْح ِوه .
*****
((( سورة الملك  -اآلية 14
((( رواه مسلم في كتاب اللباس والزينة من صحيحه ،ورواه أحمد أيضا في مسند النساء من حديث
أسماء بنت أبي بكر ء قالت( :هذه جبة رسول هللا ﷺ كان يلبسها ،كانت عند عائشة فلما
قبضت عائشة قبضتها إلي ،فنحن نغسلها للمريض منا يستشفي بها).
((( رواه القاضي عياض في الشفا [القسم األول ،الفصل الثالث والعشرون].
((( روى البيهقي في شعب اإليمان [الخامس عشر من شعب اإليمان] بسنده عن عروة بن الزبير،
عن المسور بن مخرمة ،ومروان بن الحكم ،فذكروا قصة الحديبية ،وما كان من عروة بن مسعود
الثقفي ،قاال« :ثم جعل عروة يرمق صحابة النبي ﷺ ،فوهللا ما تنخم رسول هللا ﷺ نخامة ،إال
وقعت في كف رجل منهم ،فدلك بها وجهه وجلده ،وإذا تكلم خفضوا أصواتهم ،وإذا أمرهم ابتدروا
أمره ،وإذا توضأ كادوا يقتتلون على وضوئه ،وإذا تكلموا خفضوا أصواتهم عنده ،وما يحدون إليه
النظر تعظيما له».
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ام ُ
آداب زيار ِة المدينةِ
المسألة ال َّث ِ
نة عَ ْشر َة :في ِ
و ِممَّا ي َت َّ
أك ُد َعلى ال ازِئ ِر عند ُد ِ
التوب ِة،
خول المدين ِة ال ُغ ْس ُل والتَّ َطي ُ
َ
ُّب وَت ْجدي ُد ْ
الخضراء ِ
ِقاع
وعند ُر ْؤي ِة ال ُق ّب ِة
ْ
استحضار َع َظ َم ِتها ،وَت ْفضيلُها َعلى سا ِئ ِر الب ِ
ُ
المسج ِد َّ
الن َبوي َي ْق ِ
أعضاء َب َد ِن ِه الشر ِ
ِ
ِ
ص ُد الروض َة
دخول
يف ،وعند
ض ِّمها
لِ َ
َ

المس ِج ِد ،ويُثْني َعلى
ْع َت ْي َن َت ّ
ّي رك َ
وهي ما َب ْي َن ال َق ْب ِر وال ِم ْن َب ِر ،ليُ َ
حي َة ْ
صل َ
الشريفةََ ،
وم ِ
شائخ ِه
صلّي َعلى َحبيب ِه ﷺَ ،
هللاِ َت َعالى َ
وي ْشك ُ
وي ْدعو لَِن ْف ِسه ولِ َوالِ َد ْي ِه َ
ُرُه ،ويُ َ

وج ُه إلى ال َق ْب ِر
مين .ث َُّم َي َت َّ
وْ
وج ِ
الم ْسلِ َ
الحقو ِق َعل َْي ِه َ
إخوا ِن ِه وَقرَاب ِت ِه وذَوي ُ
ميع ُ
َّ
اعتبارُ ،م ْس َت ْح ِ
الشر ِ
حي
ِسكين ٍة
وخشوٍع و ٍ
ٍ
ووقار ُ
ض اًر َع َظم َة النَّبي ﷺ وأنَّ ُه ٌّ
يف ب َ
عليك يا
الم
َ
ميع لِ ُدعا ِئ ِه((( ،ويُ َسلِّ ُم َعل َْي ِه ً
ِص ْو ٍت خا ِف ٍت َّ
في َق ْب ِرِهَ ،س ٌ
قائل ب َ
«الس ُ

الم
السالم
بيب هللاِ،
السالم
سول هللاِ،
َ
َ
َر َ
عليك َيا َخ ْي َر َخل ِ
ْق هللاَِّ ،
عليك يا َح َ
الس ُ
ُ
ُ
رسول هللاِ،
أش َه ُد أنَّ َك
الم
َ
َ
ُ
قينَّ ،
ينْ .
الم َ
المتَّ َ
عليك َيا ْ
رحم ًة لِل َْع َ
ام ُ
الس ُ
عليك يا إ َِم َ
َّ
َّ
وجل َْي َت ُ
الظلْم َة
األم َة وك َ
بل ْغ َت ّ
َش ْف َت ال ُغمة َ
ص ْح َت ّ
الرِسال َة و َّأد ْي َت َ
األمان َة وَن َ
وَن َط ْق َت ِ
عين».
أصحاب َ
الحكْمةَ ،صلَّى هللاُ َ
أج َم َ
ِك ْ
عليك وعلى آلِ َك و ْ
ِ
الم
عليك يا َخليف َة
الم َ
وي ُ
ث َُّم َي ْن َت ِق ُل ُقبال ِة أبي َبك ٍ
رسول هللاَِّ ،
قولَّ :
ْر َ
الس ُ
«الس ُ
اك هللاُ
اه َّ
ِ
ديق
َ
دت في هللاِ َح َّق ِجها ِد ِهَ ،جز َ
رسول هللاِْ ،
ص َ
أش َه ُد أنَّ َك َج َ
عليك َيا َ
َّ
اك
أم ِة ُم َح َّم ٍد َخ ْي ارً،
وم ْثو َ
أر َ
ِ
رضي هللاُ َع ْن َك و ْ
وج َع َل َ
ضاكَ ،
الجنّ َة ُم َت َقل َب َك َ
عن ّ
ِ
وس ُل بِه إلى
رسول هللاِ((( .ث َُّم َي ْن َت ِق ُل
ضي هللاُ عن ك ِّ
وي َت َّ
أج َ
معين»َ ،
َ
ُل الصحاب ِة ْ
ور َ
ِ
أمير
السالم
رسول هللاِ،
صاحب
عليك يا
«السالم
قول:
َ
َ
وي ُ
َ
ُقبال َة ُع َم َر َ
عليك يا َ
ُ
ُ
َّ
اك هللاُ عن
أش َه ُد أنَّ َك
جاهدت في هللاِ َح َّق ِجها ِد ِهَ ،جز َ
نين ُع َم َر الفاروقْ ،
الم ْؤ ِم َ
ُ

((( ويرد السالم على من يسلم عليه كما وردت بذلك األحاديث.
((( أي إلى رضاه ،ولن يرضى رسول هللا إال على من أسلم وجهه هلل وأخلص عبادته هلل وصدق
برسالة رسول هللا ﷺ.
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َّ
ضي
ضي هللاُ َع ْن َك و
وم ْثو َ
َ
اكَ ،
وج َع َل َ
أرضاك َ
الج ّن َة ُم َت َقل َب َك َ
ّ
ور َ
أم ِة ُم َح َّم ٍد َخ ْي ارًَ ،ر َ
ورسولِ ِه.
هللاُ عن ك ِّ
ُل َّ
أج َم َ
عين»َ ،
وي َت َو َّس ُل ِب ِه إلى هللاِ َ
الصحاب ِة ْ
السيد ِة فاطم َة َّ
ِالم ْس ِج ِد ويُ َسلَّ ُم
الزْه ار ِء
َ
ث َُّم َي ْن َت ِق ُل إلى َب ْي ِت َّ
الم ْقصورِة ب َ
داخل َ
قيع (المقبرة)ُ ،فيُ َسلِّ َم َعلى
الب ِ
الم ْس ِج ِد إلى َ
ِما َي َت َي َّس ُر لَ ُه ،ث َُّم َي ْخ ُرُج ِم َن َ
َعل َْيها ب َ
الم َّش ِ
ِ
اه َد
ِأهلِ ِه إلى
وي َت ُّ
وسل ب ْ
وي ْدعو ِ بما َت َي َّسر لَ ُهَ ،
ْأهلِ ِهَ ،
رسول هللاِ ﷺ .ث َُّم َيأتي َ
وخارِ
الم َّس ِ
َار
ِالصال ِة فيها وزيارِة ْأهلِها واإل ْكث ِ
ِجها للتَّ َب ُّر ِك ب َّ
ِالمدين ِة َ
اج َد ْ
المعروف َة ب َ
وَ
الدعا ِء و َّ
ِم َن ُّ
المو ِ
أثور عن
وي ْن َبغي في ك ِّ
ِالم ِ
اط ِن ْ
ص ُّد ِق بِهاَ ،
عو ب َ
ُل هذه َ
الت َ
أن َي ْد َ
أصحا ِب ِه أو عن َّ
َّ
العلَما ِء الر ِ
إن َت َي َّس َر لَ ُه
دين ْ
اش َ
التاب َ
ِعين و ُ
بي ﷺ أو عن ْ
الن ِّ
الم ْو ِط ُن ،ويُ ِ
ناس ُب
صيصا َح ْس َب ما َي ْق َتضي ِه َ
شاء َت ْع ً
ميما وَت ْخ ً
ذلك ،وإال َدعا بِما َ
عاه.
قام ،وهللاُ ذو ال َف ْ
العظي ِم ،يُ ُ
جيب َد ْعوَة ال ّداعي إذا َد ُ
ض ِل َ
َ
الم َ
*****

اس ُ
عة عَ ْشر َة:
المسألة ال َّت ِ
تعجيل األوْبةِ ِمن َ
الحجِّ والزيارة
في
سف ِر َ
ِ
المحتاطو َن
اخ َتل َ
َماء في هذه المسألة َ
ْ
الخطيرِةَ ،فذ َ
َف ُ
َه َب الخا ِئفو َن ُ
العل ُ
(((
ِم ّك َة -و ِم ْثلُها َط ْيب ُة َعلى
ِم ْن ُه ْم كَما َ
ام ال َغز ُّ
قال َ
المقا ِم ب َ
الي إلى َكراه ِة ُ
اإلم ُ
عان:
السال ِم -لِ َم ٍ
ض ُل َّ
الصال ِة و َّ
َسا ِك ِنها أ ْف َ
ف التَّ َب ُّرِم وا ُ
الروض ِة الشريف ِةَّ ،
ِث
أل ْن ِ
فإن ذلك مما يور ُ
ِم ْن َهاَ :خ ْو ُ
سب َ
ِالب ْي ِت و ْ
كين َروع ِة ال َقل ِ
ولهذا
عورِه
وش ِ
تير ُح ْرَم ِت ِه في َن ْف ِس ِه ُ
َت ْس َ
باالحت ار ِم والتَّ ْعظي ِمَ ،
ْب وَت ْف َ
ْ
((( هو محمد بن محمد بن محمد بن أحمد ،أبو حامد الغزالي (505-450ه) ،الفقيه الصوفي
الشافعي األشعري ،الملقب بحجة اإلسالم ،مجدد القرن الخامس الهجري وأحد أشهر علماء التصوف
في التاريخ اإلسالمي .له نحو مائتي مصنف ،من أشهرها إحياء علوم الدين[ .األعالم ]22/7
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ُّ
وي ْنها ُه ُم عن َك ْثرِة الطو ِ
اس َعلى الر ِ
اف
َ
َّحيل ِم ْن َم ّك َة َ
كان ُع َم ٌر ؤ َي ُحث النَّ َ
شوع ُهم.
لِ ّ
َفوه َف َيذ َ
ْه َب ُخ ُ
ئل َي ْأل ُ

اآلن أ ْن َد َر ِم َن ال ِك ْبر ِ
فالسالم ُة في َت ْع ِ
األوب ِة،
الم َق َّد ِ
األح َم ِرَّ ،
أص َبحوا َ
يت ْ
ُ
س ْ
جيل ْ
َّ
اإلج ِ
الل والتَّ ْعظي ِم.
المهاب ِة و ْ
وَت ْربي ِة الش ْو ِق إلى َ
الع ْود ِة ،مع َ

أن في الم َفارق ِة ِم ْن َت َهي ِ َّ
و ِم ْنهاَّ :
الع ْوِد َ
المط ِ
لوب،
ُ َ
ُّج الش ْو ِق ما َي ْب َع ُث َداعي َة َ
َّ
أخرى وال
َبي َت َمثاب ًة للنّ ِ
أم ًناَ ،يثوبو َن إليه َمرًة َب ْع َد ْ
فإن هللاَ تعالى َج َعل ال ْ
اس و ْ
ض ُه ْمَ :
تاق إلى
َي ْقضو َن ِم ْن ُه َو َط ارً ،ولِ َهذا َ
أل ْن َتكو َن في َبلَ ٍد وَقلْبُ َك ُم ْش ٌ
قال َب ْع ُ
ِالمقا ِم وَقلْبُ َك
الب ْي ِتَ ،خ ْي ٌر ل َ
َك ِم ْن ْ
َم ّك َة ُم َت َعلِّ ٌق ب َ
ِهذا َ
أن َتكو َن في ِه وأَ ْن َت ُم َت َب ّرٌِم ب ُ

*****

آخ ٍر.
في َبلَ ٍد َ

الخطايا و ُّ
ِ
الذ ِ
البلَ ِد
و ِم ْنها :أنَّ ُه يُ ْخشى ِم ْن
كوب َ
نوب ب َ
طول اإلقام ِة ُر ُ
ِهذا َ
قيلَّ :
األمينَّ ،
ف
ِ
ض َب ُه ،وَق ْد َ
طر يور ُ
ضاع ُ
ِث َم ْق َت هللاِ َ
وغ َ
إن السيئ َة تُ َ
فإن ذلك َخ ٌ
الم ْو ِ
الح َسن ُة بها لِ َش َر ِ
ابن َم ْسعوٍدَ :ما ِم ْن بلَ ٍد
ضاع ُ
ض ِع ،وقال ْ
ِمك َة كَما تُ َ
ف َ
ف َ
بَ

﴿و َمن يُ ِرْد في ِه
يُ َؤ َ
الع ْب ُد في ِه بِالسيئ ِة قبل َ
اخ ُذ َ
الع َم ِل إال َم ّكةَ ،وَتال َقولَ ُه َتعالىَ :
ْحا ٍد ب ُ
ِظ ْل ٍم ُّن ِذ ْق ُه ِم ْن َعذ ٍ
َاب أَلي ٍم﴾(((.
ِبإِل َ
الظاه ُر َّ
و ِ
الم َت َق ّدم ِة
المدين ُة في ذلك للوجوِه ُ
ِم ّك َة و ِم ْثلُها َ
المقا ِم ب َ
أن كراهي َة ُ
صير
هو بِال ِنّ ْسب ِة إِلى َم ْن ال وثو َق لَ ُه ِب َن ْف ِس ِه ،وإِلى ُم َقا ٍم َمع التَّ َب ُّرِم والتَّ ْق ِ
إنَّما َ
الم ْو ِ
ض ْع ِ
قام ِبهِما لِ َم ْن
ْق وُق ِ
الخل ِ
ف َ
هم ِم عن القيا ِم ب ِّ
لِ َ
ض ِع ،وإال ُ
ِحق َ
صور الِ َ
فالم ُ
الب ْي ِت ِعباد ٌة
َي َ
ف ال والنَّ َظ ُر إلى َ
ْم ُل ،ك ْ
ِم ِة والوفا ِء أ َت ُّم وأك َ
َي ِث ُق ِب َن ْف ِسه مع اله ّ

َعبةَ،
ضاعفةٌ؟! ولَمَّا عا َد َر ُ
الح َس ُ
نات فيها ُم َ
و َ
اس َت ْق َب َل الك ْ
سول هللاُ ﷺ إِلى َم ّك َة ْ
إلي ولَوال أنّي أُ ْخرِْج ُت ِم ْن ِك ل ََما
أر ِ
وَق َ
ال (إنَّ ِك ل َ
أح ُّب بال ِد هللاِ تعالى َّ
َخ ْي ُر ْ
ض هللاِ و َ
(((
ف َّ
الشدي ِد َّ
األس ِ
كان
الم ِ
أص َ
الوفا ِء ب َ
ِح ِّق َهذا َ
حاب الِ َ
أن ْ
هم ِم و َ
َخ َرْج ُت) ولَ ِك ْن ِم َن َ
((( سورة الحج  -من اآلية 25
((( رواه الترمذي في سننه [كتاب الدعوات ،أبواب المناقب ،باب في فضل مكة] بسنده عن عبد
هللا ابن عدي ابن حمراء الزهري قال :رأيت رسول هللا ﷺ واقفا على الحزورة ،فقال( :وهللا إنك لخير
أرض هللا ،وأحب أرض هللا إلى هللا ،ولوال أني أخرجت منك ما خرجت).
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الحجِّ
المسألة العشرون :في َذمِّ
مشاق َ
ِ
ِ
التحدث بِ
الحرَمَ ي ِْن َّ
الش َ
ريفيْن
اج وأهْ ِل َ
ومَ ساء ِة ُ
الح َّج ِ
أن َي َت َح َّدثوا بِإ ْفر ٍ
وب ْع َد وصولِهِم
اط َ
الح ّج ِ
اج ْ
حال َع ْوَد ِتهِم َ
َق ْد َت َع َّوَد الك ُ
َثير ِم َن ُ
هاتيك
الق ْأه ِل
أخ ِ
َ
َه ْم ِم ْن َشدا ِئ ِد َّ
الس َف ِر وما َأَر ْوا ِم ْن ْ
إلى بِال ِد ِهمَ ،ع ّما وَق َع ل ُ
وغ ْيرِِهم ،بِحال ٍة َت َد ُّل َعلى َّ
الت ُّأف ِ
ف ِمن ِ
العظي ِم ،وَت ُح ُّط ِم ْن
اع َ
ال ِب َق ِ
الم ْج َت َم ِع َ
أهل هذا ُ

ض ِع و َكرام ِة ْأهلِ ِه ،وتُ َن ِّف ُر َّ
الم ْو ِ
ِ
الذهاب إِلى َح ِّج َب ْي ِت هللاِ وزيارِة
اس ِم َن
الن َ
َكرام ِة َ
َّ
َمدين ِة َرسولِ ِه ﷺ ،وما َد َروا َّ
الحديث ُم ْحب ٌ
ِ
وموج ٌب لِ َم ْق ِت
ألعمالِهِم،
أن َهذا
ِط ْ
ماع
هللاِ َ
ِز ُرُهم وو ْ
ض ِب ِه َعل َْيهِمَ ،ح ْي ُث َش َغلوا أَ ْن ُف َس ُه ْم بِما في ِه و ْ
وغ َ
أص َغى لِ َس ِ
ِز ُر َم ْن ْ
الح ِ
إسال ِم المرِء َترُك ُه ما ال َي ْعني ِه)((( ،و(كَفى
قولِهِم ،وفي َ
ديثِ ( :م ْن ُح ْس ِن ْ
ُل ما َس ِم َع)(((.
أن يُ َح ِّد َث ِبك ِّ
ْما ْ
ِالم ْرِء إث ً
ب َ
أن َّ
الء َّ
الت َح ُّد َث بِما يُث َّب ُ
هم َم عن أدا ِء هذه الفريض ِة وعن
ِط الِ َ
أل َْم َي ْعل َْم هؤ ُ
العود ِة إلى زيارِة الحرمي ِن َّ
ين ِم ْن َق ِ
ص َّد
الشري َف ِ
بيل َّ
َ ََ ْ
الص ِّد عن َس َب ْي ِل هللاَِ ،
وم ْن َ
َْ
شير إليه قولُ ُه َت َعالى:
اء ِب َغ َ
اس َت َح َّق َشدي َد ِعقا ِب ِه كَما يُ ُ
ض ِب ِه و ْ
عن َسبيلِ ِه َف َق ْد َب َ
﴿وما لَهم أَ َّ
ال يُ َع ِّذ َب ُه ُم َّ
ْح َار ِم﴾((( .أَلم َي ْس َمعوا
ص ّدو َن عن ٱل َْم ْس ِج ِد ٱل َ
ٱللُ َوُه ْم َي ُ
ََ ُْ
((( رواه الترمذي في سننه [كتاب الزهد ،باب فيمن تكلم بكلمة يضحك بها الناس] بسنده عن أبي
هريرة ؤ.
((( رواه بهذا اللفظ أبو داود في سننه [كتاب األدب ،باب في التشديد في الكذب] بسنده عن أبي
هريرة ،ورواه مسلم بلفظ (كفي بالمرء كذبا .)..
((( سورة األنفال  -من اآلية 34
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َّ
اهيم
﴿وإِ ْذ َج َع ْل َنا ٱل َْب ْي َت َمثَاب ًة لِّلنَّ ِ
َق َ
ول هللاِ َت َعالىَ :
اس َوأَ ْمناً َوٱت ِخذوْا ِمن َّم َقا ِم إ ِْب َر َ
َّ
فين َوٱلرَُّّك ِع
اعيل أَن َط ّه َا
اهيم َوإِ ْس َم َ
صلًّى َو َع ِه ْد َنآ إِل ٰ
فين َوٱل َْعا ِك َ
تي لِلطا ِئ َ
ُم َ
َى إ ِْب َر َ
ِر َب ْي َ
(((
ُل
﴿وأَ ِّذن في ٱلنَّ ِ
َى ك ِّ
ْح ِّج َي ْأ َ
ِجا ً
ُّ
ال َو َعل ٰ
توك رَ
اس بِٱل َ
ٱلسجوِد﴾  ،وفي سورِة َ
الح ِّجَ :
ٱللِ ۤ
ٱس َم َّ
في أَيَّا ٍم
تين ِمن ك ِّ
ُل َف ٍّج َعمي ٍ
َ
ضا ِم ٍر َي ْأ َ
ِق * ل َّي ْش َهدوْا َم َنا ِف َع ل ُ
َه ْم َوَي ْذكُروْا ْ
َى َما َر َزَق ُه ْم ِّمن َبهيم ِة ٱ َ
لوم ٍ
قير *
ات َعل ٰ
س ٱ ْل َف َ
مْ
أل ْن َعا ِم َفكُلوْا ِم ْن َها َوأَ ْط ِعموْا ٱل َْبآ ِئ َ
َّع َ
تيق﴾(((.
ذورُه ْم َول َْي َّطوَّفوْا بِٱل َْب ْي ِت ٱل َْع ِ
ث َُّم ل َْي ْقضوْا َت َفث ُ
َه ْم َولْيوفوْا نُ َ
الخ ِ
حكاه هللاُ َع ْن ُه بِقولِ ِه َج َّل
الم كما
ليل َعل َْي ِه َّ
وا ْن ُظر إلى َد ْعوِة َ
ُ
الس ُ
ِوا ٍد َغ ْي ِر ذي َز ْرٍع ِعن َد َب ْي ِت َك ٱل ُْم َح َّرِم َربَّ َنا
َش ْأنُ ُه﴿ :رَّبَّ َنآ إِنَّ ۤي أَ ْسك ُ
َنت ِمن ذ ّ
ُريَّتي ب َ
ٱر ُزْق ُه ْم ِّم َن ٱلثَّ َم َر ِ
َعلَّ ُه ْم
ٱج َع ْل أَ ْف ِئد ًة ِّم َن ٱلنَّ ِ
ليُقيموْا َّ
ِم َو ْ
ٱلصال َة َف ْ
ات ل َ
اس َت ْه ِو ۤى إِل َْيه ْ
ِ
اآليات وَن ْحوِها إلى َح ِّج َب ْي ِت ِه،
ْق بإشارِة هذه
َي ْشكُرو َن﴾((( َف َق ْد َدعا َج َّل َش ْأنُ ُه َ
الخل َ
و َّ
الت َرُّد ِد َعلى ْأعتا ِب ِه إلقام ِة شعا ِئ ِر ِ
للا والت َقر ِ
الق
األخ ِ
ُّب إليه باإل ْن ِ
َرِم ْ
فاق وك َ

الم َق َّدس ِةَّ .
ِم بِسوٍء أو
ألح ٍد َب ْع َد هذا ْ
فأنى َ
َعلى ْأه ِل هذه األراضي ُ
أن َي َت َح َّد َث فيه ْ
ِخ ْي ٍر؟! وفي لَوا ِق ِح األ ْنوار(((ِ َّ
قال
العب ِ
الم ْرسي((( ؤ َ
ُرُه ْم إال ب َ
َي ْذك َ
أن َأبا َ
َّاس ُ
َثير الما ِء ِس ْع َر
ُم؟ َف َق َ
َي َ
الح ّج ِ
الَ :
ف َ
اج :ك ْ
َثير الرَّخا ِء ك َ
كان ك َ
لِ َرُج ٍل ِم َن ُ
كان َح ُّجك ْ
أسألُ ُه عن َح ِّج ِه وما َو َج َد في ِه ِم َن هللاِ َتعالى ِم َن
ض َع ْن ُه َ
فأع َر َ
كَذا وكَذاْ ،
وقالْ :
عار و َك ْثرِة الميا ِه! ا.هـ.
األس ِ
ال ِع ْل ِم وال َف ْو ِز وال َف ْت ِح َفيُ ُ
جيب ب َ
ِرخا ِء ْ

ف ِم ْن ُهَ ،ف َ
الح ِ
ضى عن ِمث ِ
ض ُب
ديث ويُ ْؤَن ُ
أل ْن يُ ْغضى ويُ ْغ َ
كان يُ ْغ َ
َفإذا َ
ْل هذا َ
((( سورة البقرة  -اآلية 125
((( سورة الحج  -اآليات  27إلى 29
((( سورة إبراهيم  -اآلية 37
((( كتاب «لواقح األنوار في طبقات األخيار» والمعروف بالطبقات الكبرى لإلمام الشعراني.
((( هو أحمد بن عمر المرسي ،أبو العباس شهاب الدين (686-616ه) فقيه متصوف من أهل
اإلسكندرية .أصله من مرسية في األندلس [األعالم  ]186/1نشأ في بلده مرسية ،وتعلم القرآن وتفقه
فيها ،والتقى في تونس بالشيخ أبي الحسن الشاذلي وتتلمذ عليه ،ثم رحال سويا إلى مصر[ .المدرسة
الشاذلية للدكتور عبد الحليم محمود ص.]181-179
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اج وما إِلى ذلك ِم ْن لَ ْغ ِو
ويُ ْن َهى عن التَّ َح ُّد ِث في َم َّش ِّ
الح َّج ِ
ومثالِ ِب ُ
اق َ
الح ِّج َ
الح ِ
أج َد ُر.
ديث أَولى و ْ
َ
*****

ُ
الحادية والعشرون :في ال َّنهْ ي
المسألة
الحجٍّ
عن مُ
شاحةِ ال ِّر ْفقةِ وال َّت ُ
خاص ِم في َس َف ِر َ
ّ
قاء ،ث َُّم َيعودو َن
اج ْأي ً
الح َّج ِ
وك ٌ
َثير ِم َن ُ
ضا َي ْخ ُرجو َن ِم ْن بِال ِد ِه ْم ِرْفق ًة أص ِد َ
اء ،وذلِ َك ِم ْن َف ْر ِط ِح ْر ِ
ِم
ِم َ
ُخ ً
صوما ألِ َّد َ
وع َد ِم َت َح ُملِّه ْ
ِم وسوِء ُخلِ ِقه ْ
ِم وزياد ِة ُش ِّحه ْ
صه ْ
وي َتجا َدلو َن ُوي َد ِّققو َن
اإلخو ِ
اق َّ
َم َش ِّ
ومساء ِة ْ
خاصمو َن َ
الس َف ِر َ
انَ ،ف َت ار ُه ْم لِ َذلِ َك َي َت َ
ويُ ِ
ْح ِّج َو َما
حاسبو َن َعلى
ال ِج َد َ
مير ،وهللاُ َتعالى ُ
النقير وال ِق ْط ِ
ِ
يقول﴿ :و َ
ال في ٱل َ
(((
َت ْف َعلوْا ِم ْن َخ ْي ٍر َي ْعل َْم ُه َّ
أن َي َّت ِخذوا َاز ًدا
اج َب ْي ِته ْ
أم َر ُس ْبحانُ ُه ُح َّج َ
ٱللُ َوَت َزوَّدواْ﴾ َ
ومال ،يقيهِم ذ َّ
وي ْع ِقدوا أو ِ
اص َر الموّد ِة َب ْي َن ُهم،
ُل السؤ َ
ال لِ َغ ْيرِِه ْمَ ،
ً
كافيا ِم ْن َطعا ٍم ٍ َ ْ
قال َتعاَلىَ ﴿ :فإِ َّن
َما َ
ِم َعذ َ
افيا ِم ْن طاع ِة هللاِ َي ْع َت ّزو َن ِب ِه َ
و از ًدا و ً
ِم ،ك َ
َاب َرِّبه ْ
ويقيه ْ
(((
َتين،
ين
الز َد ِ
قاء با ِّتخا ِذ َّا
َخ ْي َر َّا
الج ْمل ْ
المومى إليهِما بِها َت ْي ِن ُ
َ
ٱلز ِد ٱلتَّ ْق َو ٰى﴾ أي اال ِّت ُ
ٰأولي ٱ َ
هو التَّ ْقوى
ألل َْب ِ
اب﴾(((.
َما َ
ُ
المأمور بِها ك َ
﴿وٱتَّقو ِن ي ْ
قال َت َعالىَ :
وَذلِ َك َ
أن الك َّ
َما َّ
َف عن ُمالبس ِة ال َفو ِ
ِ
الق
ش مع
اح ِ
األخ ِ
َرَم ْ
احتمال األذى ،وك َ
كَ
الم ِ
هاجرو َن لِ َح ٍّج َب ْي ِت
والجوَد والَّ َ
ُم أيَّها ِّ
الجوارِِحَ ،
اء ِم ْن َت ْقوى َ
الرْفق ُة ُ
سخ َ
وح ْسبُك ْ

اونوْا َعلَى
ُم َ
﴿وَت َع َ
ُم قولُ ُه َت َعالىَ :
وي ْعفو عن َمساوئك ْ
هللاِ وَتلْبي ِة َد ْعوِت ِه ليُ ْح ِس َن إِل َْيك ْ
ذين يُ ْن ِفقو َن
إل ْث ِم َوٱل ُْع ْد َو ِ
﴿مث ُ
ان﴾((( وقولُ ُهَّ :
ْبر َوٱلتَّ ْق َو ٰى َو َ
اونوْا َعلَى ٱ ِ
َل ٱلَّ َ
ٱل ِّ
ال َت َع َ
(((
(((
(((
(((

سورة
سورة
سورة
سورة
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بيل َّ
َمث ِ
َه ْم في َس ِ
ُل ُسنبُل ٍة ِّمئ ُة َح ّب ٍة
ِل في ك ِّ
َل َح ّب ٍة أَ َنب َت ْت َس ْب َع َس َناب َ
أَ ْم َوال ُ
ٱللِ ك َ
(((
آء َو َّ
َو َّ
ٱللُ َو ِ
ض ِ
ذين يُ ْن ِفقو َن
اع ُ
ٱللُ يُ َ
ليم﴾ وقولُ ُه َج َّل َش ْأنُ ُه﴿ :ٱلَّ َ
ف لِ َمن َي َش ُ
اس ٌع َع ٌ
َّ
بيل َّ
َه ْم في َس ِ
ِم
ال يُ ْتبِعو َن َمآ أَ ْن َفقواُ َم ّناً َو َ
ٱللِ ث َُّم َ
أَ ْم َوال ُ
ال أَذًى ل ُه ْم أَ ْج ُرُه ْم عند َرِّبه ْ

سول
قال َر ُ
قالَ :
ال ُه ْم َي ْح َزنو َن﴾((( .وعن أبي ُه َرْيرَة ؤ َ
ِم َو َ
َو َ
ال َخ ْو ٌ
ف َعل َْيه ْ
ُم
ناجشوا ،وال َت َب َ
ِع َب ْع ُ
اغضوا ،وال َت َ
دابروا ،وال َيب ْ
اسدوا ،وال َت َ
هللاِ ﷺ ( :ال َت َح َ
ضك ْ
الم ْسلِ ِم ال َي ْظلِ ُم ُه وال َي ْخذلُ ُه
َعلى َب ْي ِع َب ْع ٍ
ض ،وكونوا ِعبا َد هللاِ ْ
الم ْسلِ ُم أخو ُ
إخوا ًناُ ،
وال َي ْك ِذبُ ُه وال َي ْح ِق ُرُهَّ ،
َالث َمر ٍ
ام ِرٍئ
ص ْد ِرِه ث َ
الت ْقوى َه ُه َنا -و َ
ات -ب َ
ِح ْس ِب ْ
أشار إلى َ
ُّ
ومالُ ُه
ِم َن
الشر ْ
أن َي ْح ِق َر ُ
ِّ
امَ ،د ُم ُه َ
الم ْسلِ ِم َعلى ُ
الم ْسلِ َم ،كُل ُ
أخاه ُ
الم ْسلِ ِم َحر ٌ
ِ
ض ُه)(((.
وع ْر ُ
َّ
َّ
المي ُة
ش :الزياد ُة في ِ
ناج ُ
اإلس ّ
والتَّ ُ
الثمن ليغري ال َلي ْش َتري .وَق ْد َحث ْت الشريع ُة ْ
عامل ِة والتَّآل ِ
الب ْغضا ِء،
َار التَّ ُّ
ُف ،والبُ ْع ِد عن َمث ِ
فر ِق و َ
ام ِح ُ
الم َ
وح ْس ِن ُ
َعلى التَّ َس ُ
مين أو ِ
أن َي ْسلُكوا فيما َب ْي َن ُه ْم
و ْ
اص َر اإلخا ِء ،و ْ
الم ْسلِ َ
ِالوسا ِئ ِل الّتي َت ْع ِق ُد َب ْي َن ُ
األخ ِذ ب َ
خوَة َّ
وجوب ا ْئ ِت ِ
وي ْع َملوا بِما َت ْق َتضي ِه ِ
ِ
الف
ين ِم ْن
صل ُة ال َق ارِب ِة وال ّد ِ
َم ْسل َ
الن َس ِب َ
َك أُ ّ

الق و ُّ
لم ْع ِ
ال ُق ِ
سان
اإلح ِ
األخ ِ
الم َع َ
َرِم ْ
لوب وك َ
الم َوّد ِة و ْ
ص ِح والرْ
روف و َ
اشرِة باِ َ
َّحم ِة و ُ
الن ْ
ِر و َّ
والمواسا ِة و َّ
ضاء،
الت ْقوى ،والبُ ْع ِد عن ك ِّ
العداوَة و َ
ُل ما يُ ُ
او ِن َعلَى الب ِّ
ثير َ
الت َع ُ
الب ْغ َ
ُل و َّ
ويوج ُب َّ
الت ُ
ِ
ش والخديع ِة
األخ ِ
التخاذ َ
عامل ِة وال ِغ ِّ
قاط َعِ ،م ْن َشراس ِة ْ
الم َ
الق وسوِء ُ
و ُّ
ُّ
الحث َعل َْي ِه والنَّ ْه ُي َع ْن ُه في
فاق ،إلى َغ ْي ِر ذلك ِممَّا َو َرَد
الظ ْل ِم وال َك ِذ ِب وال ِنّ ِ
َّ
الشريع ِة ال َغ َّرا ِء .وال َش َّك َّ
إحكا ِم اربِط ِة
الح ِّج ِم ْن ْأع َظ ِم الوسا ِئ ِل إِلى ْ
أن فريض َة َ
البلَ ِد
الخل ِ
ص َد ُه الشارُِع ِم ْن َد ْعوِة َ
االج ِت ِ
الم ْسلِ َ
ماع بِهذا َ
ْق إلى ْ
ُ
مين ،و ِم ْن َأه ِّم ما َق َ

((( سورة البقرة  -اآلية 261
((( سورة البقرة  -اآلية 262
((( رواه مسلم في صحيحه [كتاب البر والصلة واآلداب ،باب تحريم ظلم المسلم وخذله واحتقاره]
بدون لفظة «وال يكذبه» ،ورواه الترمذي في سننه [كتاب البر والصلة ،باب ما جاء في شفقة المسلم
على المسلم] بلفظ( :المسلم أخو المسلم ،ال يخونه وال يكذبه وال يخذله ،كل المسلم على المسلم
حرام ،عرضه وماله ودمه ،التقوى ها هنا ،بحسب امرئ من الشر أن يحتقر أخاه المسلم).
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ص َد الشارُِع ِم ْن
األمينْ ،
َما أُ ِم ْرتُ ْم ،وك َ
الم ْسلِمو َن ،وأَ ّدوها ك َ
فاح َت ِفظوا بِها أيَّها ُ
َما َق َ
هو
ُم َفإِ َّن فيها َتآل َ
مين وا ِّت َ
الم ْسلِ َ
ُف ُ
ِم وَت ْوحي َد جا ِم َع ِتهِم الذي َ
فاق َكلِ َم ِته ْ
َت ْشري ِعها لَك ْ
اإليمان ِ
اإلسال ِم ِ
ان ،وِب ِه
الع ْمر ِ
بب الوحي ُد في ِنظا ِم ال ّد ِ
ِ
دار
بل َّ
الس ُ
َم ُ
ين و ُ
وعما ُد ْ
دار َسعا َد ِت ِه في األولى و ِ
اآلخرِة.
الم ْج َت َم ُع اإل ْن ُّ
سانيَ ،
وعل َْي ِه َم ُ
ام ُ
قو ُ
*****

المسألة ال َّث ُ
الحجِّ المَ بْرو ِر وعَ الماتِه
انية والعِ ْشرون :في َ
وش َ
روط ُه
ْم َل أركا َن ُه ُ
رور ،ما ْ
لمو ُ
الم ْب ُ
َ
َص َ
أخل َ
اس َتك َ
الع ْب ُد في ِه َ
الح ُّج َ
اله ،و ْ
َّ
َ
وو ِ
ات
اج َت َن َب ما َن َهى َع ْن ُه الشارُِع و َأب ُاهَ ،
لوم ٌ
قال َتعالى﴿ :ٱل َ
اج َب ُه ،و ْ
ْح ُّج أ ْش ُه ٌر م ْ
َّع َ
(((
ض فيه َّ
ْزَم َن ْف َس ُه فيه َّ
ال ُفسو َق
ْح َّج﴾
ِن باإلح ار ِم ﴿ َف َ
ال َرَف َث َو َ
أي أل َ
َف َمن َف َر َ
ْ
ِن ٱل َ
(م ْن َح َّج هللِ َفل َْم َي ْرُف ْث ول َْم
ْح ِّج﴾(((.
وروي َع ْن ُه ﷺ أنَّ ُه َ
ال ِج َد َ
َو َ
َ
ال في ٱل َ
قالَ :

(((
اء إال
َي ْف ُس ْق َرَج َع ك َ
الم ْب ُ
َي ْوِم ولَ َد ْت ُه أُ ُّم ُه) َ ،و َ
س لَ ُه عند هللاِ َجز ٌ
ورَد َ
رور ل َْي َ
(الح ُّج َ
وقيل أن ال َي ْعصي َب ْع َد ُه.
قيل بِرُُّه أنَّ ُه ال َي ْعصي في ِهَ ،
الجنّةُ)(((َ ،
َ

قال
ُل لَ ْغ ٍو َو َخ ًنا وُف ْح ٍ
اسم جا ِم ٌع لِك ِّ
وي ْد ُخ ُل في ِه -كَما َ
َّ
ش ِم َن الكَال ِمَ ،
والرَف ُث ٌ
ِش ْأ ِن ِ
وم َق ِّدما ِت ِه،
هن ،والتَّ َح ُّد ُث ب َ
اليُ -م َغ َ
اإلمام ال َغ َّز ُّ
الج ِ
الع َبتُ َ
وم َ
ماع ُ
ازل ُة ال ِنّسا ِء ُ
ُ
َف َّ
ُل ُخروٍج
ق
اس ٌم َجا ِم ٌع لك ِّ
ِ
ِ
َّج داعي َة ِ
الج ِ
ْح ِّج .والفُسو ُ ْ
الم ْفسد لل َ
إن ذلك يُ َهي ُ
ماع ُ
وج َّلِ .
المما ارُة بِما
والج ُ
المبالَغ ُة في ُ
عن طاع ِة هللاِ َع َّز َ
الخصوم ِة و ُ
هو ُ
دال َ

ِث َّ
«م ْن َرَف َث
ُق ،وَق ْد َ
الخل ِ
يور ُ
ض ُح ْس َن ُ
ِم َم ويُ َنا ِق ُ
قال ُس ْف ُ
يانَ :
الضغا ِئ َن ويُ َف ِّر ُق اله َ

((( سورة البقرة  -من اآلية 197
((( سورة البقرة  -من اآلية 197
((( رواه البخاري في كتاب الحج من صحيحه ،باب فضل الحج المبرور ،من حديث أبي هريرة.
((( رواه البخاري في كتاب الحج من صحيحه ،أبواب العمرة ،بسنده عن أبي هريرة ؤ أن
رسول هللا ﷺ قال( :العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما ،والحج المبرور ليس له جزاء إال الجنة).
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َّ
يب الكَال ِم و ْ
الح ِّج،
َف َس َد َح ُّج ُه»َ ،وَق ْد َج َع َل
ُ
رسول هللاِ ﷺ ِط َ
عام الطعا ِم ِم ْن ب ِّ
ِر َ
إط َ
اض َعلى ُرَفقا ِئ ِه
االع ِتر ِ
المما ارُة تُ َنا ِق ُ
يب الَكال ِمَ ،فال َي ْن َبغي ْ
َثير ْ
ض ِط َ
أن َيكو َن ك َ
وُ

ناح ُه
وح ّمالِ ِه َ
وي ْخ ِف ُ
أصحا ِب ِه بل يُ ُ
وخ َد ِم ِهَ ،
لين َجا ِن َب َهَ ،
ض َج َ
ُ
وعلى َغ ْيرِِه ْم ِم ْن ْ
َّ
س ُح ْس ُن
الخل ِ
ْزُم َم َع ُه ْم ُح ْس َن ُ
ويل َ
للسا ِئر َ
ميعاَ ،
ين إِلى َب ْي ِت هللاِ َع َّز َ
وجل َج ً
ُق ،ول َْي َ
(((
مال األذَى.
اح ِت ُ
الخل ِ
ُق ُم َج َّرَد ك ِّ
ُ
َف األذى َب ْل هو ْ
دي ٌة:
المات
الم ْبرو ِر َع ٌ
ٌ
وآداب َق ْب ّلي ٌة َ
ولِ َ
وب ْع ّ
الي ٌة َ
وح ّ
لح ِّج َ

أن يوَّف ُق العب ُد قبل ُّ
الس َف ِر للتَّ ْوب ِةَ ،و َرِّد
الشروِع في َّ
َْ
َف ِم ْن َعالما ِت ِه الق َْب ّلي ِة ْ َ
المظالِ ِم ،وَقضا ِء ُّ
عنده ِم َن
ورِّد ما
الديو ِن ،و ْإعدا ِد النَّ َفق ِة لِ َم ْن َتل َ
ُ
ْزُم ُه َن َف َقتُ ُهَ ،
َ
َّ
الح ِ
ِ
الل الط ِ
يب َما َيكْفي ِه لِ ِذ َها ِب ِه وِإيا ِب ِه ِم ْن َغ ْي ِر
صحا ِب ِه ِم َن
الو ِ
المال َ
اس ِت ْ
َ
دائع ،و ْ
َّ
ُّ
الرْف ِق بِالض َعفا ِء وال ُف َق ار ِء،
وج ٍه يُ َم ِّكنُ ُه َم َع ُه ِم َن الت َو ُس ِع في ّا
َت ْق ٍ
الز ِد و ِّ
تير ،بل َعلى ْ

ِش ْي ٍء قبل ُخ ِ
ْخ ْي ِر ُمعي ًنا َعل َْيه،
ص َّد َق ب َ
س رفي ًقا صالِ ًحا ُم ِحبًّا لل َ
وْ
روج ِه ،ويل َت ِم َ
أن َي َت َ
عي َت ُه ْم َّ
فإن هللاَ َتعالى ِ
جاع ٌل
قيمين و ْ
الم َ
س أ ْد َ
إخوا َن ُه وجي ارَن ُهَ ،
وي ْل َت ِم َ
اء ُه ُ
َ
ويوِّد َع ُرَف َق َ
َ
«أستوِد ُع هللا دي َن َك وأما َن َت َك
قول
أن َي َ
ِم َخ ْي ارً ،و ُّ
الو ِ
داع ْ
في أ ْد َ
ْ
السنّ ُة في َ
عي ِته ْ

الس َف َر( :في ِح ْف ِظ هللاِ و َك َن ِف ِهَ ،ز َّوَد َك
وكان ﷺ َي ُ
قول لِ َم ْن أ ار َد َّ
َ
اتيم َع َملِ َك»َ ،
وخو َ
لخ ْي ِر ْأي َنما ُك ْن َت)(((.
هللاُ التَّ ْقوىَ ،
وو َّج َه َك لِ َ
وغ َف َر َذ ْن َب َكَ ،
و ِم ْن َعالما ِته َب ْعد ُّ
الح ار ِم
الشروِع في َّ
الس َف ِر ْ
الم َت َو ِّج ُه َلب ْي ِت هللاِ َ
أن َيكو َن ُ
ِطا أل ْن ِ
قيما لِ َف ْر ِ
ألوقا ِت ِه ،ضاب ً
ِوظائ ِف ِه،
موفيا ِب َن ْفلِ ِهُ ،مر ً
ض ِهً ،
فاس ِهً ،
ُم ً
قائما ب َ
اعيا ْ
((( راجع :إحياء علوم الدين لإلمام الغزالي [ربع العبادات ،كتاب أسرار الحج ،الباب الثالث :في
اآلداب الدقيقة واألعمال الباطنة].
((( رواه الضياء المقدسي في األحاديث المختارة بسنده عن أنس بن مالك أن رجال أتى النبي ﷺ،
فقال :يا رسول هللا إني أريد سف ار فأوصني ،قال :متى؟ قال :غدا إن شاء هللا ،ثم أتاه فأخذ بيده،
فقال له( :في حفظ هللا وكنفه ،زودك هللا التقوى ،وغفر ذنبك ،ووجهك في الخير حيث ما كنت ،أو
أينما كنت).
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ارَد
مو ِّط ًنا َن ْف َس ُه َعل َْيهاُ ،م َت َج ِّن ًبا َمو ِ
صبو اًر َعلى َشدائ ِد َّ
روء ِت ِهَ ،
الس َف ِرَ ،
حا ِف ًظا لِ ُم َ
فاق
ِب النَّ ْف ِ
الص َت َو ُّج ِه ِهُ ،م َت َو ِّس ًعا في ّا
إخ ِ
النَّ َد ِم
ِر واإل ْن ِ
القادح في ْ
ِ
الز ِدَ ،ط ّي َ
س بِالب ِّ
افَّ ،
إسر ٍ
الح ِّج َن َفق ٌة في
ْل ّا
فإن َبذ َ
ير َت ْق ٍ
ِم ْن َغ ِ
فاق في َطر ِ
الز ِد واإل ْن َ
يق َ
تير وال ْ
بيل هللاِ ع َّز َّ
َس ِ
َرِم
ِس ْب ُعمائ ِة ِد ْرَه ٍمَ .
قال ْاب ُن ُع َم َر ءِ :م ْن ك َ
َ َ
وجل ،وال ِّد ْرَه ُم ب ُ

أزكا ُه ْم
وكان َي ُ
طيب از ِد ِه في َّ
َص ُه ْم ّني ًة و ْ
اج ْ
قول :أ ْف َ
الح َّج ِ
الس َف ِرَ ،
َّج ِل ُ
ض ُل ُ
الرُ
أخل ُ
الي].
أح َسنُ ُه ْم َيقي ًنا [ا ْن ُظ ْر ْ
َن َفق ًة و ْ
إح َ
ياء ال َغ َز ِّ

الخ ِ
َنت
وم ْن َتأم َ
َّل َد ْعوَة َ
الم في قولِ ِه َتعالى﴿ :رَّبَّ َنآ إ َِّن ۤي أَ ْسك ُ
َ
ليل َعل َْي ِه َ
الس ُ
ٱج َع ْل أَ ْف ِئد ًة
ِوا ٍد َغ ْي ِر ذي َز ْرٍع ِعن َد َب ْي ِت َك ٱل ُْم َح َّرِم َربَّ َنا ليُقيموْا َّ
ِمن ذ ّ
ٱلصال َة َف ْ
ُريَّتي ب َ
ات ل ََعلَّ ُه ْم َي ْشكُرو َن﴾((( َعلِ َم َّ
ٱر ُزْق ُه ْم ِّم َن ٱلثَّ َم َر ِ
أن ِم ْن
ِّم َن ٱلنَّ ِ
ِم َو ْ
اس َت ْه ِو ۤى إِل َْيه ْ
الم ِ
ْق إلى َح ِّج َب ْي ِت هللاِ وزيارِة َمدين ِة َرسولِ ِه ﷺ ،مواسا َة
الخل ِ
قاص ِد لِ َد ْعوِة َ
َأه ِّم َ
الوصول إِل َْيهِما ،و َّ
أن ِ
ِ
فاق في َس ِ
ص
بيل
ْأه ِل ِتل َ
الم َق َّدس ِة ،واإل ْن َ
الح ْر َ
ْك األراضي ُ
وع َدم َّ
ِ
ِقاع التي ال َز ْرَع فيها
فاق َعلى ْأه ِل
َعلى
الت َو ُّس ِع في اإل ْن ِ
َ
هاتيك الب ِ
المال َ َ
يت هللاِ لَ ِم ْن أ ْق َب ِح ِ
اج َب ِ
أس َوإِ ال ِف ِ
الخ ِ
عالَ ،نعوُذ بِاهللِ ِم َن
وال َ
ض ْرَع ِس َوى ُح َّج ِ
صال و ْ
ُّ
الش ِّح والبُ ْخ ِل.
الع ِ
أن يُرى
المعاصي
ُّ
الحاج ِ
تاركًا لِما َ
دي ِة ْ
و ِم َن َ
الب ْع ّ
المات َ
كان َعل َْي ِه ِم َن َ
س اللَّ ْه ِو وال َغ ْفل ِة
حين ِبإِ ْخوان
أن َي َت َب َّد َل ْ
َ
إخوا َن ُه الطالِ َ
قبل َح ِّج ِه و ْ
وم َجالِ َ
صالحينَ ،
وه ْد ٍي ،وِبما
ِب النَّ ْف ِ
ِمجالِ ِ
س ال ِّذك ِ
الي ْقظ ِة ،و ْ
س بِما أ ْن َف َق ُه ِم ْن َن َفق ٍة َ
أن يُرى َط ّي َ
ْر و َ
بَ

أصاب ُهَّ ،
فإن ذلك ِمن َد ِ
ومصيب ٍة في ٍ
الئل
إن
أصاب ُه ِم ْن ُخ ْسر ٍ
مال أو َب َد ٍن ْ
َ
َ
ان ُ
َق ِ
بول َح ِّج ِه.
*****
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فاي ِت ِه و ِكفاي ِة عيالِ ِه ،و ِم ْنها َن َف َقتُ ُه وَن َفق ُة
الم ار ُد ما يُ ْم ِكنُ ُه اال ْك ِت ُ
ساب ِب ِه َق ْد َر ِك َ
وُ
َّ
عام
تير إلى ِ
ذير وال َت ْق ٍ
ير َت ْب ٍ
الو َس ُطِ ،م ْن َغ ِ
عيالِ ِه َ
حين َعوَد ِت ِه ،والنَّ َفق ُة َت ْش َم ُل الط َ
الس ْك َنىَ ،فمتى َتوَّفر ْت هذه األمور مع أم ِن َّ
السالم ِة،
الطر ِ
وغلَب ِة َّ
وال ِك ْسوَة و ُّ
يق َ
ُ
َ َ
ْ
َ
ُّ
الم ْش ِ
ْم
وج َب َ
الم أرٍةَ ،
االس ِتطاع ِة َ
وم َع َز ْوٍج أو َم ْح َرٍم ْ
َ
الح ُّج لَِت َحق ِق ْ
روط بِها ُحك ُ
الع ْمرِة.
َ
الح ِّج و ُ

خا ِت ٌ
طاعة
مة في ْ
ِ
االستِ
َعة
في َ
ب األ ْرب ِ
الم ِ
ذاه ِ
اع إِل َْي ِه َسبِيالً﴾
﴿و َّللِ َعلَى ٱلنَّ ِ
َ
ٱس َت َط َ
قال هللاُ َتعالىَ :
اس ِح ُّج ٱل َْب ْي ِت َم ِن ْ
أص َغ ُر،
الح َّج َعلى النّ ِ
اس َ
أو َج َب َ
االستطاعةَ ،و ُ
الع ْمرُة َح ٌّج ْ
َف َق ْد ْ
وش َر َط في وجوِب ِه ْ
(((
الم ْسلِمو َن َعلى َّ
االس ِتطاع َة ٌ
شرط لِ ُو ِ
جوب
الح ُ
ديث  ،و ْ
كَما َو َرَد به َ
أج َم َع ُ
أن ْ
(((

الم ِ
األرَبع ِة في
اخ َتل َ
الع ْمرِة أو وجوِبها ،و ْ
ذاه ِب ْ
َ
وس ّن ِة ُ
أئم ُة َ
هاء و ّ
َف ال ُف َق ُ
الح ِّجُ ،
الم ار ِد ِم ْنها:
ُ

في ِةَّ :
المكَلَّ ِ
صحيح الب َد ِن،
ف
َف َم ْذ َه ُب َ
الح َن ّ
َ
االس ِتطاع َة هي كَو ُن ُ
الح ِّر ُ
أن ْ
ِ
الس َف ِرَ ،فال َي ِج ُب َعلى
سالِ ًما ِم َن
اآلفات الما ِنع ِة ِم َن القيا ِم بِما ال بُ َّد ِمن ُه في َّ
إن َو َج َد َقائ ًدا،
وش ْي ٍخ ك ٍ
وم ْفلوٍجَ ،
احل ِة ِب َن ْف ِس ِه ،و ْأع َمى ،و ْ
َبير ال َيثْبُ ُت َعلى الر ْ
ُم ْق َع ٍدَ ،
ٍ
َح َم
وخائف ِم ْن ُسل ٍ
بوس
وم ْح ٍ
ْطان .و ْ
فالم ْعتا ُد الل ْ
أن َيكو َن ذا از ٍد صالِ ٍح ل ِم ْثلِ ِهُ ،
َ

وج ْب ٍن ال يُ َع ُّد قا ِد ارً .وذا ر ِ
ص ٍة ِب ِه فال َيكْفي
وَن ْح َوُه إذا َق ِد َر َعلى ُخ ْب ٍز ُ
احل ٍة ُم ْخ َت ّ
للز ِد والر ِ
َو َق ِد َر َعلى ر ِ
احل ِة أو
احل ٍة ُم ْش َت َرك ٍة َيركَبُ َها مع َغ ْي ِرِه بِالتَّعا ُق ِب .مالِكًا ّا
لْ

ص ُل ِب ِه َعل َْيهِماَ ،فال َي ِج ُب بإباح ٍة أو إعارٍةِ ،
ِ
فاض ًل عن
عنده ِم َن
ُ
المال ما َي ْح ُ
َحو ِ
َن الذي َي ْس ُكنُ ُه هو أو َم ْن َي ِج ُب َعلَي ِه َم ْس َكنُ ُه،
الم ْسك ُ
األص ّلي ِة ،و ِم ْنها َ
ائج ِه ْ

َب ْي ُع ال ازِئ ِد
س ٍ
مال
ْأر ِ

ِ
ناء ب َِب ْع ِ
ْزُم ُه
الح ُّج
بالفاض ِل فال َيل َ
ولو َ
ض ِه ،و َ
االس ِت ْغ ُ
كان كَبي اًر يُ ْم ِكنُ ُه ْ
قاء
ْزُم ُه َب ْي ُع الك ِّ
كَما ال َيل َ
ِسكْنى اإلجارِة ،و ِم ْنها ْأي ً
ضا َب ُ
ُل واال ْك ِتفا ِء ب ُ
ِاخ ِت ِ
ِ
ِ
لح ْرَف ِت ِه ِ
اس،
الف النَّ ِ
س
المال َي ْخ َتلِ ُ
فب ْ
اح َ
ومزارٍِع إن ْ
تاج ْت لِذلِ َك ،و ْأر ُ
كتاج ٍر ُ
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الو ِ
ِم ْش ٍي أو
إم ُ
الما ِل ّ
االس ِتطاع ُة عند َ
و ْ
إمكا ًنا َعاديًّا ب َ
صول لِ َم ّك َة ْ
كي ِةْ :
كان ُ
ُر ٍ
أم ٌن َعلى
كوبَ ،ب ًّرا أو َب ْح ارً ،بِال َم َش ّق ٍة َفا ِدح ٍة ْ
أي َعظيم ٍة خارِج ٍة عن العاد ِة ،و ْ
(((
إن َّ
لحال َّ
بال بِال ِنّ ْسب ِة ِ
س ٍ
ومال لَ ُه ٌ
ض َّر
الش ْخ ِ
َن ْف ٍ
بأن ال َي ُ
قل ْ
ص المأخوِذ ِم ْن ُه  ،ال ْ
ِ (((
خيف ِم ْن ُه ذلك َس َق َط
ب
أن َي ْنك َ
إن َ
أي َي ْرِج َع ْ
ثانياَ ،ف ْ
ِصاح ِب ِه  ،إال ْ
ُث ظالِ ٌم ْ
لألخ ِذ ً
وجوب ُه و ْ َّ
ف َعلى ُمل ِ
الز ِد
ْك ّا
الم ْجموُع.
كي ِة ال َت َت َوَّق ُ
المالِ ّ
ُ ُ
فاالس ِتطاع ُة عند َ
إن َقل َ
ْ
(((
الر ِ
والر ِ
عيف.
قالّ :ا
الس ُ
بيل؟ َ
َّ
ديث (ما َّ
وح ُ
ض ٌ
احلةُ) َ
الز ُد و ّ
احل ِةَ ،
ليق ِب ِم ْثلِ ِه ك ِ
َحالق ٍة وخياط ٍة
قوم ِب ِه وَت ُ
َفإذا أ ِم َن َعلى َن ْف ِس ِهَ ،
وكان لَ ُه َ
ص ْنع ٌة َت ُ
ِ
كان
َو َ
وو َج َب َعل َْي ِه َ
الم ْش ِي ُع َّد ُم ْس َت ً
وخ ْدم ٍة ِبأُ ْجرٍة ،وَق ِد َر َعلَى َ
الح ُّج ،ول ْ
طيعا َ
ام أرًة،
َو ِبأُ ْجرٍة َق ِد َر َعل َْيها ،إذا َ
كان َذ َك اًر ال ْ
ْأع ًمى َي ْه َتدي ِب َن ْف ِس ِه أو بِقائ ٍد ،ول ْ

الم ْش ِي مع قائ ٍد ،وكَذلِ َك يُ َع ُّد
فإنَّ ُه َي ْس ُق ُط َع ْنها َب ْل يُك َ
َو َق ِد ْر َت َعلى َ
ْرُه لها ذلك ول ْ
َّ
الو ِ
قار أو ٍ
ثياب
َم ِن ماشي ٍة أو َع ٍ
ص ُم ْس َت ً
الش ْخ ُ
َو ِبث َ
صول ول ْ
طيعا إذا َق ِد َر َعلى ُ
ِ
فاضل ٍة عن ِ
طي ٍة ِم ْن
ِع ّ
فاء ،وال ب َ
ثياب َب َد ِن ِه ،ال ِب َد ْي ٍن ولو ِم ْن ولَ ِد ِه إذا ل َْم َي ْرُج َ
الو َ
ِم َش ّق ٍة فا ِدح ٍة.
إن ل َْم َيك ْ
ص َدق ٍة ْ
ُن ُم ْعتا ًدا لِ َذلِ َك ،وال ب َ
ِهب ٍة أو َ

((( فقد يكون الدينار له ٌ
بال له بالنسبة آلخر.
بال -أي أهمية كبيرة -بالنسبة لشخص ،وال َ
((( فال يسقط الحج بخوف أخذه في تلك الحالة ،إال أن خيف أن يرجع السارق لألخذ ثانية ،حتى
وإن قل مجموع المسروق .راجع «الشرح الصغير» للعالمة الدردير.
((( رواه الحاكم في المستدرك وغيره ،وقال :هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه.
ورواه الترمذي في سننه بسنده عن عبد هللا بن عمر ء قال :جاء رجل إلى النبي ﷺ فقال :يا
رسول هللا ،ما يوجب الحج؟ قال( :الزاد والراحلة).
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ِ
يرورِت ِه
وكذا َي ِج ُب َعل َْي ِه إذا َق ِد َر َعلى
الوصول ولو َّأدى إلى ا ْف ِت ِ
قارِهْ ،
ص َ
أي َ
َفقي اًر َب ْع َد َح ِّج ِه ،أو َت ِ
ِم
ْزُم ُه َن َف َقتُ ُه َّ
إن لم َي ْخ َ
وم ْن َتل َ
للص َدق ِةْ ،
رك ولَ ِد ِه َ
ش َعل َْيه ْ
كان َّ
ِم أو َع َد َم َم ْن َي ْح َف ُظ ُه ْم،
أن َع َد َم َّ
َ
الش ُ
ِأن َ
ياعا أو َشدي َد أذًى ،ب ْ
ض ً
الص َدق ِة َعل َْيه ْ
ِ
ِ
ِو ِ
القول بِأنَّ ُه
أرَج ُح القول َْي ِن ،وأمَّا َعلى
وهذا َعلى
َ
الح ِّج َف ْو اًر كَما هو ْ
جوب َ
القول ب ُ
َّ
ف ال َفو ِ
اخي إِلى َخ ْو ِ
وِ
ين
األب ْو ِ
إش َ
ات َفال ْ
كال في َت ْقدي ِم َن َفق ِة األوال ِد و َ
اجب َعلى التر ْ
و َّ
الح ِّج.
الزوج ِة َعلى َ
صول بِسؤ ِ
الو ِ
ال
ال النّ ِ
السؤ َ
اس َ
وكَذا َي ِج ُب َعل َْي ِه ْ
إن َق ِد َر َعلى ُ
وكان َعا َدتُ ُه ّ
ض ِر َ
االس ِتطاع ِة زياد ًة َعلى
الح َ
وظ َّن ْ
طاء ،وإال َس َق َط َع ْن ُه ،و ْاعتُب َ
في َ
اإلع َ
ِر في ْ
صول ما َيعوُد ِب ِه ِم َن ِ
الو ِ
كان
قام ُه إلى َو َط ِن ِه أو أ ْق َر َب َم ٍ
إم ِ
قوم َم َ
ْ
كان ُ
المال أو ما َي ُ

الم أرِة َز ْوٌج يُسا ِف ُر َم َعها ،أو
َي ُ
ِم ّكةَ ،وزي َد في َح ِّق َ
عيش ِب ِه إذا ل َْم يُ ْم ِك ْن ُه اإلقام ُة ب َ
كان َن ْف ًل أو ُع ْمرًة فال بُ َّد ِم َن
كان َح ُّجها َف ْر ً
أما إذا َ
َم ْح َرٌم أو ِرْفق ٌة أ ِم َن ْت إذا َ
ضاّ ،
َّ
الم ْح َرِم وإال َح ُرَم َعل َْيها.
الز ْوِج أو َ
الل الرَّعي ِة أو
اخ ِت َ
الع َّ
دو أو ْ
طيع ُسل ٌ
الم ْس َت ِ
ْطان َي ْخشى ِم ْن َس َف ِرِه َ
و ِم ْن َغ ْي ِر ُ
الم ْع َت َم ُد أنَّ ُه ال َت ِ
ص ُّح النياب ُة
َ
ظيما َيل َ
ِع ْزلِ ِه َمث ًَل ،ال ُم َج َّرَد َ
ْح ُق ُه ب َ
الع ْزِل .و ُ
ض َر اًر َع ً

ض
طيعا أو ال ،في َف ْر ٍ
اء َ
في َ
الم ْحجوُج َع ْن ُه ُم ْس َت ً
كان َ
الح ِّج عن َح ٍّي ُم ْطلَ ًقا َسو ً
ص ُّح مع ال َكراه ِة عن َم ّي ٍ
أو َن ْف ٍل ،وَت ِ
طيع الذي َعل َْي ِه
ْرُه لِل ُْم ْس َت ِ
أوصى ِب ِه ،كَما يُك َ
ِت ْ
ِناء َعلى أنَّ ُه و ِ
اجب َعلى التَّراخي وإال
َح ّج ُة ال َف ْر ِ
ض ْ
أن َي ْب َدأَ َ
بالح ِّج عن َغ ْي ِرِه ،ب ً

الب ْد ُء ِب ِه عن َغ ْي ِرِه.
ُم ِن َع َ

االس ِتطاع ُة عند َّ
عي ِة َن ْو ِ
عان:
الشا ِف ّ
و ْ
الر ِ
احل ِة ل ِذها ِب ِه
الب َد ِن ،مالِكًا ّا
اس ِتطاع ٌة بِالنَّ ْف ِ
س ،وهي ْ
حيح َ
للز ِد و ّ
ص َ
أن َيكو َن َ
ْ
وإيا ِب ِه ،أو ما َي ْق ِد ُر ِب ِه َعلى َت ْح ِ
صيل ذلك ،آ ِم ًنا َعلى َن ْف ِس ِه ومالِ ِه وعيالِ ِه،
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أن َيكو َن ِ
ض أو
الح ِّج ِب َن ْف ِس ِه لِ َم َر ٍ
اس ِتطاع ٍة بِال َغ ْي ِر ،وهي ْ
عاج ًاز عن َ
وْ
َزمان ٍة ،ولَ ُه ٌ
َيس لَ ُه
مال َي ْد َف ُع ُه إلى َم ْن َي ُح ُّج َع ْن ُهَ ،ف َي ِج ُب َعلَي ِه َف ْر ُ
ض َ
الح ِّج ،أو ل َ
ٌ
أم َرُه
طيعا َف َي ِج ُب َعل َْي ِه ْ
ِالح ِّجَ ،
أم َرُه ب َ
وكان ُم ْس َت ً
مال ولَ ِك ْن لَ ُه ولَ ٌد يُ ُ
أن َي ُ
طيع ُه إذا َ
ِالح ِّج ،كَما َت ِج ُب اإلناب ُة عن َم ّي ٍ
الح ُّج في َحيا ِت ِه ول َْم َي ُح ّجَ ،ف َي ِج ُب َعلى
ِت لَزَِم ُه َ
ب َ
الوار ِ
نيب َم ْن َي ُح ُّج َع ْن ُه ِم ْن َت ِرَك ِت ِه.
ِث ْ
أن يُ َ

ُّ
بالز ِد والر ِ
الح ِّج في َس َف ِرِهِ ،م ْن ُم ْؤن ٍة،
الم ار ُد ّا
تاج ُه ُمري ُد َ
احل ِة كُل ما َي ْح ُ
وُ
أجرِة ُر ٍ
وم ْح َرٍم بِال ِّن ْسب ِة لِل َْم أرِة،
وكسوٍة ،و ْ
ومعيٍنَ ،
كوب َب ًّرا أو َب ْح ارً ،وخا ِد ٍمُ ،
ْ
فاض ًل عن ا ُ
أن َيكو َن ذلك ِ
مور اآلتي ِة:
أل ِ
ويُ ْش َت َر ُط ْ
يث
أو ً
ِح ُ
ْزُم ُه اإل ْن ُ
وم ْن َيل َ
ص ٍل وَف ْرٍع ،ب َ
َّل :عن ُم ْؤن ِة عيالِ ِه َ
فاق َعل َْي ِه ِم ْن أَ ْ
ميع َحو ِ
ائجهِم ُم ّد َة ِذها ِب ِه وإيا ِب ِه َحتّى َيعوَد إِلَيهِم.
ِم في َج ِ
ي ْت ُر ُك ل ََه ُم ما َيكْفيه ْ
َب ٍر أو َم ْن ِ
اء
ثانيا :عن َم ْس َك ِن ِه
ِ
الم ْح ِ
تاج إليه لِك َ
ً
الالئق ِب ِه وخا ِد ِم ِه ُ
ص ٍب ،سو ً
للح ِّج ،إال إذا
أج اًر أو ُم ْلكًا ،فال َيل َ
ْزُم ُه ْ
َ
أن َي َ
بيع َم ْس َك َن ُه وال َع ْب َد ُه َ
كان ذلك ُم ْس َت َ
ف أو َم ْد َرس ٍة ،وهذا إذا كا َن ْت َّ
بالسكْنى في َوْق ٍ
حاج ِت ِه
فيا ُّ
َ
كان ُم ْك َت ً
الد ُ
ار ُم ْس َت ْغرِق ًة لِ َ

الع ْب ُد الئ ًقا ب ِ
ِخ ْدم ِة
أو َف ُ
َم ِنها ما ال َيفي ب َ
ِح ِّج ِه وكا َن ْت ُسكْنى ِم ْثلِ ِه ،و َ
ض َل ِم ْن ث َ
ِم ْثلِ ِهَّ ْ ،
ْناه َباقيها ،أو كانا ال
َم ُن َب ْع ِ
ض ال ّد ِ
َفاه لِ ُسك ُ
الح ِّج وك ُ
ِم ْؤن ِة َ
ار ب ُ
فإن وفى ث َ
َرُه
َوَّفى ّا
َي ِ
الح ِّج ،فإنَّ ُه َيل َ
ليقان ِب ِم ْثلِ ِه ،ولو ْأب َدل ُ
الح ُّج كَما َذك َ
ْزُم ُه َ
ِم ْؤن ِة َ
الزِئ ُد ب ُ
َهما ل َ

اإلمام النَّ َو ُّ
تاج لِ ُسكْنى َب ْع ِ
وي في َم ْج ِ
ض ِه وإِجارِة
كان لَ ُه َم ْسك ٌ
َو َ
َن َي ْح ُ
موع ِه .ول ْ
ُ
ُّ
َّ
َب ْع ِ
َم ُن ما َي ْس َت ِغل ُه للن َفق ِة َغ ْي ُر
اآلخ ِر لَِن َف َق ِت ِه أو َن َفق ِة َم ْن َتل َ
ض ِه َ
ْزُم ُه َن َف َقتُ ُهَ ،
وكان ث َ
ٍ
كاف لِ َمصار ِ
يع ما َي ْس َت ِغلُّ ُه
الح ِّج والنَّ َفق ِة َعلى عيالِ ِه إلى َع ْوَد ِت ِهَ ،فال َيل َ
ْزُم ُه َب ُ
يف َ
كان لَ ُه ٌ
وكان
مال وال َي ْملِ ُك َم ْس َك ًنا،
للنَّ َفق ِة وال ما يُ ْن َت َف ُع ِب ِه ُّ
للسكْنى ،و َك َذلِ َك لو َ
َ
الم ْسك ِ
َن
الم ْسك ِ
ُ
َن أو َيزي ُد َعلَي ِه بِما ال َيكْفي ِه لِ َح ِّج ِه َ
َم ِن َ
المال ِب َق ْد ِر ث َ
اء َ
جاز لَ ُه ِشر ُ
الح ُّج.
وال َي ِج ُب َعلَي ِه َ
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في ِة َّ
َن الذي َي ْس ُكنُ ُه هو أو َم ْن َي ِج ُب َعلَي ِه َم ْس َكنُ ُه
الم ْسك َ
الح َن ّ
وَت َق َّد َم عن َ
أن َ
الح ُّج ب ِ
غناء ب َِب ْع ِ
يع الزائ ِد
ِالفاض ِل ،ال َيل َ
يع ُه وال َب ُ
ض ِه و َ
ْزُم ُه َب ُ
االس ِت ُ
ولو كَبي ارً ،يُ ْم ِكنُ ُه ْ

ِمن ُه َلي ُح َّج ِب ِه.

أن َيكو َن ِ
مي أو هللِ
كان ً
اء َ
ثالثًاْ :
فاض ًل عن َد ْي ِن ِهَ ،سو ٌ
حال أو ُم َؤ َج ًل ،آل َد ٍّ
الح ُّج ب َّ
صير و ِ
اج ًبا.
ِالد ِ
َتعالى َك َنذ ٍ
ِاالس ِتدان ِة ال َي ُ
ْر و َك ّفارٍة ،وإذا َس َق َط َ
ين َفب ْ
كآالت ال ِنّجارِة و ِ
ِ
الح َر ِ
آالت ِ
ِعا :وعن ِ
نائع
ف،
وغ ِ
ير ذلك ِم َن َّ
الحداد ِة َ
الص ِ
ارب ً
وبهائم ُّ
دي ِ
الزرِاع ،و ُكتُ ُب
ْل ذلك َخ ُ
قيمتُها ،و ِمث ُ
الج ْن ِّ
وس ُ
يل ُ
َمهما كا َن ْت َ
الح ُهُ َ ،
سان ٌ
ُل ِك ٍ
مال
كان لإل ْن ِ
تاب نُ ْس َخ ِ
كان لَ ُه ِم ْن ك ِّ
باع ّ
إن َ
الزائ ُد ،و ْ
إن َ
ال ِف ْق ِه إال ْ
تان َفيُ ُ

ِ
ِ
إن
هو
أم َك َن ُه َت ْحصيلُ ُه في
عنده َف َيل َ
الح ُّج ،و ْ
كالحاص ِل ُ
ْزُم ُه َ
في ِذ ّم ِة َغ ْي ِرِه و ْ
الحال َف َ
ِ
كالم ْعدوِم.
ل َْم يُ ْم ِك ْن َت ْحصيلُ ُه في
الحال َف َ

(((
فاي َت ُه و ِكفاي َة عيالِ ِه،
ْس ُب ِم ْنها ِك َ
وفي َ
«الم ْجموِع» إذا كا َن ْت لَ ُه بِضاع ٌة َيك َ
َّ َّ
س
كان لَ ُه َع َر ُ
أو َ
ص ُل ِم ْن َغل ِت ِه كُل َسن ٍة ِك َ
فاي َت ُه و ِكفاي َة عيالِ ِه ،ول َْي َ
ض ِتجارٍة يُ َح ِّ
َفاه و َك َفى عيالَ ُه ِ
ذاه ًبا ور ِ
اج ًعا ،وال
ير ذلك ،وإذا َح َّج ِب ِه ك ُ
َم َع ُه ما َي ُح ُّج ِب ِه َغ َ

األص ِ
حاب
وج ِ
حيح عند ُج ْم ِ
هان ،و َّ
يءَ ،ف َه ْل َيل َ
َي ْف ُ
ض ُل َش ٌ
الص ُ
الح ُّج؟ في ِه ْ
َزُم ُه َ
هور ْ
وجماعةٌ .و َك َذلِ َك َم ْن
قال أبو َحنيفةََ ،
ْزُم ُه وِب ِه َ
ْزُم ُه ،وِب ِه َ
وقيل ال َيل َ
أنَّ ُه َيل َ
أح َم ُد َ
قال ْ

ل َْم َي ِج ْد از ًدا وال ر ِ
الح ُّج؟
ال النّ ِ
احلةً،
وكان عا َدتُ ُه سؤ َ
الم ْش َيَ ،ف َه ْل َيل َ
َ
ْزُم ُه َ
اس أو َ
حاب ٍ
أص ِ
مالك،
وج ِ
هانَ ،
ْزُم ُه ،وِبه َ
قيل ال َيل َ
وب ْع ُ
أح َم ُد َ
قال أبو َحنيف َة و ْ
في ِه ْ
ض ْ
الب َغ ُّ
أي ألنَّ ُه
العلَما ِءَ ،
وهو ُ
َ
وقال مالِ ٌكَ :يل َ
ورَت ْي ِن ْ
قال َ
الص َ
ْزُم ُه َ
قول ُ
الح ُّج في ّ
ويَ :

االستطاعة في المذاهب األربعة

الر ِ
احل ِة لِ ِذها ِب ِه وإيا ِب ِه ،أو ما َي ْق ِد ُر
ْك ّا
الحنابِل ِةُ :مل ُ
االس ِتطاع ُة عند َ
و ْ
الز ِد و ّ
س َّ
ِب ِه َعلى َت ْح ِ
ئل عن
ضَ ،فعن أََن ٍ
صيل ذلك ِم ْن َن ْق ٍد أو َع َر ٍ
بي ﷺ ُس َ
(أن النَّ َّ
(((
الر ِ
الس ِ
كان ذلك
قال ّا
بيل َف َ
َّ
احلةُ)  ،وألنَّها ِعباد ٌة َت َت َعلَّ ُق ِب َق ْط ِع َمساف ٍة َبعيد ٍة َف َ
الز ُد و ّ

ً
شرطا ِ
كالجها ِد.

تاج إليه ِم ْن َم ْأ ٍ
و ّا
كول
الم ار ُد ِب ِه ما يُ ْح ُ
المساف ِة وبُ ْع ِدها ،و ُ
الز ُد يُ ْع َت َب ُر مع ُق ْر ِب َ
روب و ِك ْسوٍة صالِح ٍة لِ ِم ْثلِ ِه ،وتُ ْع َت َب ُر الر ِ
وم ْش ٍ
َو َق ِد َر
احل ُة مع بُ ْع ِد َ
َ
المساف ِة َف َقط ول ْ

الم ْش ُي ،إال مع
الصال ُة ،ال فيما دوَنها َف َيل َ
ْزُم ُه َ
َعلى َ
ص ُر في ِه ّ
وهو ما تُ ْق َ
الم ْش ِيَ ،
الر ِ
المساف ِة لِل ِ
ْحاج ِة إِلَيها
َم َر ٍ
ض َفتُ ْع َت َب ُر ّ
َ
احل ُة َحتّى فيما دو َن َ
الع ْج ِز لِ ِك َب ٍر وَن ْح ِوِه ك َ
إن ل َْم َي ْق ِد ْر َعلى ِخ ْدم ِة َن ْف ِس ِه والقيا ِم
االس ِتطاع ِة َم ْن َي ْخ ُد ُم ُه ْ
إِذ ْ
َن .ويُ ْع َت َب ُر في ْ
ِأم ِرِهَّ ،
طيع ،لِما
ص ْنع ٍة َتكْفي ِه عن ّا
ِم ْس َت ٍ
الز ِد في َس َفرِه َفل َْي َ
س بُ
بْ
ألن ُه ِم ْن َسبيلِ ِه ،دو َن َ
َت َق َّد َم َّ
الر ِ
احل ِة أو ما َي ْق ِد ُر ِب ِه َعلى َت ْحصيلِهِما.
ْك ّا
االس ِتطاع َة ُمل ُ
الز ِد و ّ
أن ْ

أن َيكو َن ذلك ِ
ْناه
تاج إليه ِم ْن َم ْسك ٍ
ويُ ْع َت َب ُر ْ
تاج لِ ُسك ُ
َن يُ ْح ُ
فاض ًل َع ّما َي ْح ُ
ُّ
ِالم ْرِء
ِم ُه َح ُ
ديث( :كَفى ب َ
ِم كَما يُ ْفه ُ
أو إلى أُ ْج َرِت ِه لَِن َف َق ِت ِه أو َن َفق ِة عيالِ ِه لَِتأَك ِد َح ِّقه ْ
(((
تاج إليه ِم ْن ُكتُ ٍب ألنَّها في َم ْعنى
َّع َم ْن َي ُ
أن يُ َ
ْما ْ
عول)  ،و َك َذلِ َك ما َي ْح ُ
ضي َ
إث ً
أن َيكو َن ذلك ِ
فاض ًل عن بِضاع ٍة َي ْخ َت ُّل رِْب ُحها
الم ْسك ِ
َن وَن ْح ِوِه ،ويُ ْع َت َب ُر ً
أيضا ْ
َ
َّ
ف َش ْي ًئا ِم ْنها في َح ِّجه ل ِما في ِه ِم َن الض َر ِر َعل َْي ِه ،وعن
ص َر َ
الم ْح ُ
ُ
َو َ
تاج إليه ل ْ
َّ
كان أو ُم َؤ َّج ًل ،هللِ أو
األص ّلي ِة ،وعن َقضا ِء َدي ِن ِه ً
الحو ِ
حال َ
خا ِد ٍم ألن ُه ِم َن َ
ائج ْ

أن
طيع ،وِب ِه َ
استُ ِح َّب لَ ُه ْ
ُم ْس َت ٌ
ْس ُب بِها ِك َ
قال داوُدَ ،
وم ْن لَ ُه َ
فايت ُه لَِن َف َق ِت ِه ْ
ص ْنع ٌة َيك َ
إس ِ
ُها.
قاط ال َف ْر ِ
ْرُه َت َح ُّمل َ
ِم َش ّق ٍة ال يُك َ
ض بَ
َي ُح َّج ألنَّ ُه َي ْق ِد ُر َعلى ْ

ْزُم ُه ُم ْؤَنتُ ُه ْمَّ ،
ألن ذلك ُم َق َّد ٌم
الذين َتل َ
مي ،وعمَّا ال بُ َّد ِم ْن ُه لِ ْ
وم ْؤن ِة عيالِ ِه َ
مؤَن ِت ِه ُ
آل َد ٍّ
َعلى َّ
ْن
إن َف ُ
أمك َ
الح ِّج أَ ْولى ،لَ ِك ْن ْ
ض َل ِم ْن ُه عن َ
الد ْي ِن َف َل ْن يُ ْق َّد َم َعلى َ
حاج ِت ِه و َ
َن و ِ
َب ْي ُع ُه ِ
ُح
كان لَ ُه َم ْسك ٌ
َأن َ
اء ما َيكْفي ِه ك ْ
اس ٌع أو خا ِد ٌم َن ٌ
صل ُ
فيس َفو َق ما َي ْ
وشر ُ

((( هو «المجموع شرح المهذب» لإلمام النووي في فقه الشافعية ،والذي شرح فيه كتاب «المهذب»
لإلمام الشيرازي ،ويعتبر «المجموع» من أهم كتب الفقه ليس فقط لدى الشافعية ،بل لكل المذاهب
األخرى ،ألنه تعرض ألقوال أهل العلم من مختلف المذاهب مع العرض بالدليل والترجيح.

((( رواه الدارقطني في سننه والحاكم في المستدرك وغيرهما.
((( رواه أبو داود في سننه بسنده عن عبد هللا بن عمرو بن العاص ء ،ورواه أحمد في
مسنده بلفظ «من يقوت».
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َن َب ْي ُع ُه ِ
إن
وي ْف ُ
ْح ِّج ،وكَذا ْ
أمك َ
اء ما َيكْفي ِه َ
ض ُل ما َي ُح ُّج ِب ِهَ ،و َج َب َب ْي ُع ُه لل َ
لَ ُه ،و ْ
وشر ُ
ِإحدى نُ ْس َخ َت ْي ِك ٍ
الح ُّج.
باع ْ
َ
تاب َ
األخرى ولَزَِم ُه َ
اس َت ْغنى ب ْ
كان لَ ُه ُكتُ ٌب و ْ

فاي ِت ِه و ِكفاي ِة عيالِ ِه إلى
االس ِتطاع ِة ْأي ً
ضا ْ
قوم ِب ِك َ
ويُ ْع َت َب ُر في ْ
أن يكو َن لَ ُه ما َي ُ
أن َيعوَدِ ،م ْن ٍ
ِ
العاج ُز عن ذلك
صير
مال أو
أجور َع ٍ
ِ
ْ
قار أو رِْب ِح بِضاع ٍة ،وال َي ُ
تطيعا ب َِبذ ِ
كان البا ِذ ُل ولَ ًدا أو والِ ًدا ،ل ِما في ِه
ْل َغ ِ
يرِه لَ ُه ً
كوبا ،ولو َ
مال أو َم ْر ً
ُم ْس ً
ِم َن ال ِمنّ ِةَ ،ف َم ْن َت َوَّف َر لَ ُه ُ
األم ِن َعلى
المذ ِ
ْكور مع ْ
الو ْج ِه َ
االس ِتطاع ِة َعلى َ
شرط ْ
ناع((().
الح ُّج َف ْو اًر (ا ْن ُظ ْر ك ّ
َش َ
اف ال ِق ِ
وج َب َعل َْي ِه َ
َن ْف ِس ِه ومالِ ِه َ
َهذا ُمل َّ
الم ْسأَل ِة ،و ِم ْن ُه يُ ْعل َُم َّ
ض
أن ما َي ْف َعلُ ُه َب ْع ُ
ص ما َذك َ
َخ ُ
هاء في هذه َ
َره ال ُف َق ُ
الع ْود ِة ِم ْن ُه ،وما
االس ِتدان ِة َ
الح ِّج َ
وع َم ِل الليَّالي الالهي ِة قبل َس َف ِر َ
وب ْع َد َ
ّ
العام ِة ِم َن ْ

عائل ،وَت ِ
َي ْرَت ِكبوَن ُه ِم ْن َت ِ
ُّه ْم َن َف َقتُ ُه بِال ٍ
ِم ِم َن
وم ْن تُهِم ُ
رك أوال ِد ِه ْم َ
رك َقضا ِء ما َعلَيه ْ
ُّ
موج ٌب لِ َع َد ِم َق ِ
جائز َش ْرًعاِ ،
بول
َوِن ِه َغ ْي َر
ٍ
الديو ِن َ
ورِّد َ
المظالِ ِم وَن ْح ِو ذلك ،مع ك ْ
ِم ،وَت َق َّد َم في َع ِ
رور ما في ِه ال ِكفاي ُة ِم ْن َذلِ َك ،وهللاُ ْأعل َُم.
الم ْب ِ
المات َ
الح ِّج َ
َح ِّجه ْ

َّ
ِضاه،
وف َقنا هللاُ لِما في ِه ر ُ
وم ْجتباه،
وهدانا ال ِتّ ِ
َ
وسنّ ِة َحبي ِب ِه ُ
باع ِكتا ِب ِه ُ
وصلَّى هللاُ َعلى َس ِيّ ِدنا ُم َح َّم ٍد،

أزو ِ
االه.
ُري ِت ِه ،وك ِّ
أصحا ِب ِه و ْ
َ
ُل َم ْن و ُ
اج ِه وذ ّ
وعلى آلِ ِه و ْ

((( كتاب «كشاف القناع عن متن اإلقناع» لمنصور بن يونس بن صالح الدين البهوتى الحنبلى
المتوفى سنة 1051ه ،شرح فيه متن اإلقناع لمؤلفه شرف الدين أبي النجار موسى بن أحمد بن
أجل كتب الفقه الحنبلي.
موسى المقدسي الحجازي المتوفى سنة 960ه ،ويعتبر هذا المتن من ِّ
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غفر هللا له ولوالديه
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