

جامع مناسك

العلماء الثالثة

إعداد
حممد بن عمر بن بازمول

إن احلمد هلل ،حنمده ،ونستعينه ،ونستغفره ،ونعوذ باهلل
من شرور أنفسنا ،ومن سيِّئات أعمالنا ،من يهده اهلل فال
ُمضلَّ له ،ومن يضلل فال هادي له.
وأشهد أن ال إله إال اهلل وحده ال شريك له .وأشهد أن
حممدًا عبده ورسوله .
(يَاأَيُّهَا اّلذِينَ آمَنُواْ اتّقُواْ اللّهَ حَقّ تُقَاتِهِ َوالََتمُووتُنّ الإالّ
سِلمُونَ) [آل عمران.]201 :
َوأَنُْتمْ مّ ْ
(يَآأَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوْا رَبَّ ُكمُ َّالذِيْ َخلَقَ ُكمْ مِونْ نَفْو
وَا ِحدَةٍ وَ َخلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْ ُهمَا رالجَواال ََِيْورا
وَنالسَآءً وَاتَّقُوْا اللَّهَ َّالذِيْ تَسَآءَلُونَ بالهِ وَاألَرْحَامَ إالنَّ اللَّهَ ََانَ
َعلَيْ ُكمْ رَقِيْبا) [النساء.]2 :
صلِحْ
(يَاأَيُّهَا اّلذِينَ آمَنُواْ اتّقُواْ اللّهَ وَقُولُواْ قَوْال َسدِيداُ .ي ْ
َل ُكمْ َأ ْعمَالَ ُكمْ وَيَغْفِرْ لَ ُكمْ ذُنُوبَ ُكمْ وَمَن يُ ِطعال اللّهَ وَرَسُولَهُ

فَ َقدْ فَازَ فَوْزا عَظِيمًا) [األحزاب.]02-00 :
أمَّا بعد:
فإن أصدق الكالم َالم اهلل ،وخري اهلدي هدي حممد،
وشرّ األمور حمدثاهتا ،وَل حمدثة بدعة ،وَول بدعوة
ضاللة ،وَل ضاللة يف النار.
أمَّا بعد:
فهذا جامعُ مناسك العلماء الِالثة (ابن باز واأللبوا
وابن عِيمني) رمحهم اهلل وأسكنهم فسيح جنَّاته ،وجزاهم
اهلل خري اجلزاء عن اإلسالم واملسلمني.
وجعلتُ منسك الشيخ عبد العزيز بن باز -رمحه اهلل-
(التحقيق واإليضاح لكِري من مسوالل احلوو والعمورة
والزيارة) هو األصل ،وزدت عليه زيواداتٍ جواءت يف
منسك الشيخ حممد ناصر الدين األلبا -رمحوه اهلل -يف
َتابه (مناسك احلو والعمرة) ،وميَّزتُ ما أخذتُه من عنده
بأن وضعته بني معقوفتني هكوذا [ ] ،وزدت عليهموا

زياداتٍ من منسك الشيخ حممد بن صا ح بن عِيمني ،من
َتابه (املنهو ملريد العمرة واحلو) ،وميَّزتُ زياداته بوأن
وضعتُها بني زاويتني هكذا < > ،وعلَّمت على املسالل
اليت اختلفوا فيها بأن أشرتُ إىل خالفهم وعباراهتم فيهوا
باهلامش.
وقد أمسيتُه:
ويف النِّيَّة  -إن شاء اهلل تعاىل  -أن أعور مسوالل
اخلال بينهم يف هذا املنسك ،على رريقة َتا ي الترجيح.
َما سأزيد البحث خترجيًا وتوثيقا ،ساللا اهلل التوفيوق
واإلعانة.
وصلِّ اللَّهمَّ على حممد وعلى آله وصحبه وسلِّم.

فصل
في أدلة وجوب
الحجِّ والعمرة والمبادرة إلى أدائهما

اعلموا  -وفَّقين اهلل وإيَّاَم ملعرفة احلق واتباعه  :-أن
اهلل  -عزَّ وجلَّ  -قد أوجب على عباده حوَّ بيته احلرام،
وجعله أحد أرَان اإلسالم ،قال اهلل تعاىل :وَلِلَّهِ َعلَوى
النَّاسال حِوُّ الْبَيْتِ مَنال اسْتَطَاعَ إاللَيْهِ سَباليلا وَمَنْ ََفَرَ فَإالنَّ اللَّهَ
الي عَنال الْعَاَلمِنيَ( آل عمران :من اآلية.)70
غَن ٌّ
ويف "الصحيحني" عن ابن عمر – رضي اهلل عنهما –
أن النيبَّ  قال" :
".
وروى سعيدٌ يف "سننه" ،عن عمر بن اخلطَّاب  أنه
قال" :
" ،ورُوي عن

عليٍّ  أنه قال" :
".
وجيب على من مل حيوَّ وهو يستطيع احلوَّ أن يبوادر
إليه؛ ملا رُوي عن ابن عبَّاس -رضي اهلل عنهما -أن النيبَّ
 قال" :

– يعين :الفريضوة –
" .رواه أمحد.

وألن أداء احلو واجبٌ على الفور يف حقِّ من استطاع
السبيل إليه؛ لظاهر قوله تعاىل :وَلِلَّهِ َعلَى النَّواسال حِووُّ
الْبَيْتِ مَنال اسْتَطَاعَ إاللَيْهِ سَباليال وَمَنْ ََفَرَ فَإالنَّ اللَّهَ غَناليٌّ عَنال
الْعَاَلمِنيَ( آل عمران :من اآلية.)70
وقول النيبِّ  يف خطبته" :
" أخرجه مسلم.
وقد وردت أحاديثُ تدلُّ على وجوب العمرة ،منها:
قولُه  يف جوابه جلرباليل ملَّا سأله عن اإلسالم ،قوال
" :

" أخرجه ابنُ خزمية ،والدارقطينُّ ،من حديث عمر
بن اخلطَّاب  وقال الدارقطين :هوذا إسونادٌ ثابوتٌ
صحيح.
وال جيب احلوُّ والعمرة يف العمر إال مرَّة واحدة؛ لقول
النيبِّ  يف احلديث الصحيح" :
".
ويُسنُّ اإلَِار من احلوِّ والعمرة تطوُّ ًعا؛ ملا ثبوت يف
الصحيحني ،عن أ ي هريرة  قال :قال رسوولُ اهلل :
"
".

فصل
فيما يفعله الحاجُّ
عند وصوله إلى الميقات

احلو أو العمرة املفردة ،أن يغتسل
[ُيستحبُّ ملن عزم على ِّ
لإلحرام ،ولو َانت حالضًا أو نفساء] .فإذا وصل إىل
امليقات استُحبَّ له أن يغتسل ويتطيَّب؛ <وال يضرُّه بقاءُ
ذلك بعد اإلحرام؛ ملا يف "الصحيحني" من حديث عالشة
-رضي اهلل عنها -قالت" :



">.
و ملا رُوي أن النيبَّ  جترَّد من املَخيط عند اإلحورام
واغتسل ،وملا ثبت يف "الصحيحني" عن عالشة – رضوي
اهلل عنها – قالت" :


" ،وأمر 

عالشة ملَّا حاضت وقد أحرمت بالعمرة أن تغتسل وتُحرم

باحلوِّ ،وأمر  أمساء بنت ُع َمي ملَّا ولدت بذي احلَُليفة
أن تغتسل وتستِفر بِوب وتُحرم ،فدلَّ ذلك على أن املرأة
إذا وصلت إىل امليقات وهي حالض أو نُفسواء تغتسول
وحترم مع الناس ،وتفعل ما يفعله احلاجُّ غوري الطووا
بالبيتَ ،ما أمر النيبُّ  عالشة وأمساء بذلك.
ويُستحبُّ ملن أراد اإلحرام أن يتعاهد شاربه وأظفواره
وعانته وإبطيه ،فيأخذ ما تدعو احلاجَّة إىل أخوذه؛ لئلَّوا
حيتاج إىل أخذ ذلك بعد اإلحرام وهو حمرَّم عليوه ،وألن
النيبَّ  شرع للمسلمني تعاهُد هذه األشوياء يف َولِّ
وقتَ ،ما ثبت يف "الصحيحني" عن أ ي هريرة  قال:
وولُ اهلل " :
وال رسو
قو
" ،ويف "صحيح مسلم" عن أن  قال" :
" ،وأخرجه

 ،"وأخرجه أمحد،

النساليُّ بلفظ" :

وأبو داود ،والترمذيُّ بلفظ النسالي ،وأمَّا الورأس فوال
ُيشرع أخذ شيء منه عند اإلحرام ،ال يف حقِّ الرجال وال
يف حقِّ النساء(.)2

( )2قال الشيخ عبد العزيز بن عبد اهلل بن باز -رمحه اهلل -يف "منسكه":
"وأمَّا اللِّحيةُ فيحرم حلقُها أو أخذُ شيء منها يف مجيع األوقات ،بول
جيب إعفاؤُها وتوفريها؛ ملا ثبت يف "الصحيحني" عن ابون عمور –
رضي اهلل عنهما – قال :قال رسولُ اهلل – صلى اهلل عليه وسولم :-
" ،وأخورج

"

مسلم يف "صحيحه" عن أ ي هريرة – رضي اهلل عنه – قوال :قوال
رسولُ اهلل – صلى اهلل عليه وسلم " :-
" .وقد عظمت املصيبة يف هذا العصر مبخالفة
َِري من الناس هذه السنَّة وحماربتهم للِّحى ،ورضاهم مبشاهبة الكفَّوار
والنساء ،وال سيما من ينتسب إىل العلم والتعليم ،فإنَّا هلل وإنوا إليوه
راجعون ،ونسأل اهلل أن يهدينا وسالر املسلمني ملوافقة السنَّة والتمسُّك
هبا ،والدعوة إليها ،وإن رغب عنها األَِرون ،وحسوبُنا اهلل ونعوم
الوَيل ،وال حول وال قوَّة إال باهلل العليِّ العظيم".اهو.

[ َّمث يلب الرجل ما شاء من األلبسة اليت مل تفصَّل على
قدر األعضاء ،وهي املسمَّاة عند الفقهواء بوو (غوري
خيط) ،فيلب اإلزار والرداء وحنومها] ،ويُسوتحبُّ أن
املَ ِ
يكون اإلزار والرداء أبيضني نظيفني ،ويُستحبُّ أن يُحرم
يف نعلني؛ لقول النيبِّ " :
" ،أخرجه اإلمام أمحدُ رمحه اهلل[ ،ومها َلُّ
ما يُلب على الرجلني لوقايتهما ممَّا ال يستر الكعبني.
وال يلب القلنسوة والعمامة وحنومها ممَّا يستر الورأس
مباشرة؛ هذا للرجل.
وقد قال " :

(.")2
( )2قال شيخ اإلسالم ابنُ تيمية يف "منسكه"" :ولي عليه أن يقطعهموا
دون الكعبني؛ فإن النيبَّ -صلَّى اهلل عليه وسلَّم -أمر بالقطع أوَّلوا ،مث
=

وأمَّا املرأة فال تنزع شيئا من لباسها املشروع إال أهنا ال

تشدُّ على وجهها النِّقاب( )2والربقع أو اللِِّام أو املنوديل،

وال تلب القفَّازَين( ،])1وجيوز هلا أن تُحرم فيما شواءت
من أسود أو أخضر أو غريمها ،مع احلوذر مون التشوبُّه
بالرجال يف لباسهم ،لكن لي هلوا أن تلوب النِّقواب
=

رخَّص بعد ذلك يف عرفات يف لب السوراويل ملون مل جيود إزارًا،
ورخَّص يف لب اخلفَّني ملن مل جيود نعلوني ،هوذا أصوحُّ قوولَي
العلماء"اهو" .منسك األلبا ".
( )2هو القناع على مارن األنف ،وهو على وجوه :إذا أدْنَتْ املرأة نقاهبا
إىل عينها فتلك الوصوصة ،أو الربقع ،فإن أنزلته إىل احملجر فهو النقاب،
فإن َان على رر األنف فهو اللفام .وسُمِّي نقاب املرأة ،ألنه يستر
صا من " لسوان العورب "
نقاهبا ،أي لوهنا بلون النقاب .انتهى ملخَّ ً
( 162/1و " .)166منسك األلبا ".
( )1قال شيخ اإلسالم ابنُ تيمية يف "منسكه" (ص " :)562والقُفَّوازات
محَل ُة البُزاة " .والبُزاةُ مجع باز .وهو نوعٌ
غال يُصنع لليدَ ،ما يفعله َ
من الصقور يُستخدم يف الصيد"" .منسك األلبا ".

والقفَّازَين حال إحرامها؛ ألن النيبَّ  هنى املرأة املُحرالمة
عن لب النقاب والقُ َّفازَين ،وأمَّا ختصيص بعض العامَّوة
إحرام املرأة يف األخضر أو األسود دون غريمها؛ فال أصل
له.
[وقد قال " :
".
وجيوز للمرأة أن تستر وجهها] وَفَّيها بغري النقواب
والقفَّازين؛ [بشيء َاخلمار أو اجللباب تُلقيه على رأسها
وتسدله على وجهها ،وإن َوان ميو ُّ الوجوه علوى
الصحيح ،ولكنها ال تشدُّه عليهاَ ،ما قال ابنُ تيمية رمحه
اهلل تعاىل.
وأن يدَّهن ويتطيَّب يف بدنه بأيِّ ِريب شاء له رالحوة
وال لون له ،إال النساء َف ِطيبُهنَّ ما له لونٌ وال رالحةَ لوه،
وهذا َلُّه قبل أن ينوي اإلحرام عند امليقات ،وأمَّا بعوده
فحرام].

مث بعد الفراغ من الغسل والتنظيوف ولوب ثيواب
سك الذي يريده مون
اإلحرام ،ينوي بقلبه الدخول يف النُّ ُ
حوٍّ أو عمرة؛ لقول النيبِّ " :
".
ويُشرع له التلفُّظ مبا نوى( ،)2فإن َانت نيَّته العمرة،
قال( :لَبَّيكَ عمرة) أو (اللَّهمَّ لبَّيك حجًّا)؛ ألن الونيبَّ 
( )2يعين على هذه اهليئة اليت سيذَرها ،رمحه اهلل ،وهي اإلهالل باحلو أو
بالعمرة أو هبما ،أمَّا "القول بعد التلبية " :اللَّهمَّ إ أريد احلو فيسِّره
يل ،وأعنِّي على أداء فرضه ،وتقبَّله منِّي ،اللَّهمَّ إ نويت أداء فريضتك
يف احلو ،فاجعلين من الذين استجابوا لك "...؛ فهذا من البدع .قال
األلبا ُّ -رمحه اهلل -يف "منسكه" يف هذا احمللّ" :وال يقول بلسانه شيئا
بني يدي التلبية ،مِل قوهلم :اللَّهمَّ إ أريد احلوَّ أو العمرة ،فيسِّره يل
وتقبَّله منِّي  . . .لعدم وروده عن النبِّي صلى اهلل عليه وسلم ،وهوذا
مِل التلفُّظ بالنِّيَّة يف الطهارة والصالة والصيام ،فكلُّ ذلك من حمدثات
األمور ،ومن املعلوم قولُه . . ." :
"".اهو

فعل ذلك ،وإن نوامها مجيعًا لبَّى بذلك فقال( :اللَّهمَّ لبَّيك
عمرة وحجًّا) ،واألفضل أن يكون التلفُّظ بوذلك بعود
دابة أو سيَّارة أو غريمهوا؛ ألن
استواله على مرَوبه من َّ
النيبَّ  إمنا أهلَّ بعدما استوى على راحلته ،وانبعِت بوه
من امليقات للسري ،هذا هو األصحُّ من أقوال أهل العلم.
وال يُشرع له التلفُّظ مبا نوى إلَّا يف اإلحرام خاصَّوة؛
لوروده عن النيبِّ .)2(

( )2قال الشيخ عبد العزيز بن باز -رمحه اهلل -يف "منسكه"" :وأمَّا الصالة
والطوا وغريمها فينبغي له ألَّا يتلفَّظ يف شيء منها بالنية ،فال يقول:
أصليَ َذا وَذا ،وال نويتُ أن أرو َذا ،بول الوتلفُّظ
نويت أن ِّ
بذلك من البدع احملدثة ،واجلهر بذلك أقبحُ وأشدُّ إمثا ،ولو َان التلفُّظ
بالنِّيَّة مشروعًا؛ لبيَّنه الرسولُ  ،وأوضحَه لألمَّة بفعلوه أو قولوه،
ولَسَبق إليه السلفُ الصا ح .فلمَّا مل يُنقل ذلك عن النيبِّ  ،وال عون
أصحابه ؛ عُلم أنه بدعة ،وقد قوال الونيبُّ " :
" أخرجه مسلم يف "صحيحه" ،وقال -
عليه الصالة والسالم " :-

=

فصل
في المواقيت المكانية وتحديدها

:

ذو احلليفة ،وهو ميقاتُ أهل املدينوة ،وهوو
املسمَّى عند الناس اليوم :أبيارُ عليّ.
[وهي قريةٌ تبعُد عن املدينة ستَّة أميال أو سبعة ،وهوي
أبعدُ املواقيت عن مكَّة ،بينهما عشرُ مراحل أو أقولُّ أو
أَِرُ؛ حبسَب اختال الطرق ،فإن منها إىل مكَّة عودَّ ُة
ررق َما قال شيخ اإلسالم ابنُ تيمية ،وتسومَّى وادي
العقيق ،ومسجدُها يسمَّى مسجد الشجرة ،وفيهوا بئورٌ
تسمِّيها جُهَّال العامَّة :بئر عليّ ،لظنِّهم أن عليًّا قاتل اجلنَّ
هبا ،وهو َذب].
حفة ،وهو ميقات أهل الشام ،وهي قريوةٌ
 :اجلُ ْ
=

ٌ" متَّفقٌ على صحَّته ،ويف لفظٍ ملسلم" :
"".اهو.

خرابٌ َتِلي رابغ ،والناس اليوم يُحرمون من رابغ ،ومَون
أحرم من رابغ فقد أحرم من امليقات؛ ألن رابوغ قبلوها
بيسري.
[وهي قريةٌ بينها وبني مكَّة حنو ثالث مراحل ،وهوي
ميقاتُ أهل الشام ومصر وأهل املدينة أيضًا إذا اجتوازوا
من الطريق اآلخر ،قال ابنُ تيمية" :هي ميقات َمن حووَّ
من ناحية املغرب َأهل الشام ومصر وسالر املغرب ،وهي
اليوم خراب ،وهلذا صار الناس يُحرمون قبلها من املكان
الذي يسمَّى (رابغًا)"اهو].
قرنُ املنازل ،وهو ميقات أهل جنود ،وهوو
ويسمى قرن الِعالب تلقاء مكَّوة
املسمَّى اليوم :السيلَّ [.

على يوم وليلة ،وهو ميقات أهل جند](.)2

َيَل ْمَلم ،وهو ميقات أهل اليمن[ .موضعٌ على
( )2وأعاله من جهة القادم من اهلدى حمرم.

ليلتني من مكَّة ،بينهما ثالثون ميلا ،وهو ميقواتُ أهول
اليمن(.])2

 :ذاتُ عرق ،وهي ميقات أهل العراق[ .وهي
مكان بالبادية  ،وهو احلدُّ الفاصل بني جند وهتامة ،بينوه
وبني مكَّة اثنان وأربعون ميلا ،وهو ميقاتُ أهل العراق].
وهذه املواقيت قد وقَّتها النيبُّ  ،ملن ذَرنا ،ومن مرَّ
عليها من غريهم ممن أراد احلو أو العمرة .والواجب على
من مرَّ عليها أن يُحرم منها ،ويَحرُم عليه أن يتجاوزهوا
بدون إحرام إذا َان قاصدًا مكَّة يريد حجًّا أو عمورة،
سواء َان مروره عليها من رريق األر أو من رريوق
اجلو؛ لعموم قول النيبِّ َّ ملا وقَّت هذه املواقيت" :
".
( )2وهي اليوم تسمَّى بو "السعدية".

واملشروع ملن توجَّه إىل مكَّة من رريق اجلووِّ بقصود
احلو أو العمرة ،أن يتأهَّب لذلك بالغسل وحنووه قبول
الرَوب يف الطالرة ،فإذا دنا من امليقوات لوب إزاره
ورداءهَّ ،مث لبَّى بالعمرة إن َان الوقت متَّسعًا ،وإن َان
الوقت ضيِّقا لبَّى باحلو.
[وله أن يلب اإلحرام قبل امليقات ،ولو يف بيته؛ َما
فعله رسولُ اهلل  وأصحابُه .ويف هذا تيسري على الذين
حيجُّون بالطالرة ،وال ميكنهم لب اإلحرام عند امليقوات،
فيجوز هلم أن يصعدوا الطالرة يف لباس اإلحرام ،ولكنهم
ال يُحرمون] فينوون الدخول يف النسك وال يلبُّون بذلك
[إلَّا قبل امليقات بيسري] إذا حاذوا امليقات ،أو دنوا منوه،
[حىت ال يفوهتم امليقات وهم غري مُحرمني]؛ ألن النيبَّ 
مل يُحرم إال من امليقات ،والواجب على األمَّة التأسِّي بوه
 يف ذلك َغريه من شئون الدين؛ لقول اهلل سوبحانه:
لَ َقدْ ََانَ لَ ُكمْ فِي رَسُولال اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ( األحزاب:

من اآلية ،)12ولقول النيبِّ  يف حجَّة الوداع" :
".
[فإذا جاء ميقاتَه وجب عليه أن يُحرم ،وال يكون ذلك
مبجرَّد ما يف قلبه من قصد احلو ونيَّته ،فإن القصد ما زال
يف القلب منذ خرج من بلده ،بل ال بدَّ من قول أو عمل
يصري به مُحرمًا ،فإذا لبَّى قاصدًا لإلحرام؛ انعقد إحرامُوه
اتِّفاقا].
وأمَّا من توجَّه إىل مكَّة ومل يُرد حجًّوا وال عمورة؛
َالتاجر ،واحلطَّاب ،والربيد ،وحنو ذلك؛ فلوي عليوه
إحرامٌ ،إال أن يرغب يف ذلك؛ لقول النيبِّ  يف احلديث
املتقدِّم ملَّا ذَر املواقيت" :
" ،فمفهومه أن مون
مرَّ على املواقيت ومل يُرد حجًّا وال عمرة؛ فوال إحورام

عليه( .)2وهذا من رمحة اهلل بعباده وتسهيله عليهم ،فلوه
احلمد والشكر على ذلك ،ويؤيِّد ذلك أن النيبَّ َّ ملا أتى
مكَّة عام الفتح مل يُحرم ،بل دخلها وعلى رأسه املِغفور؛
لكونه مل يُرد حينذاك حجًّا وال عمرة ،وإمنا أراد افتتاحها
وإزالة ما فيها من الشرك.
وأمَّا من <مرَّ بامليقات وهو ال يريد احلوَّ وال العمرة،
ولكنَّه بعد ذلك نوى احلو أو العمرة ،فإنه يُحورم مون
مكان نيَّته ،وال شيء عليه>.
و من َان مسكنُه دون املواقيت؛ َسكَّان جدَّة ،وأمِّ
السلم ،وحبرة ،والشرالع ،وبدر ،ومسوتورة وأشوباهها؛
( )2قال الشيخ ابنُ عِيمني يف "منسكه" ،تكميلا لالستدالل حبديث ابون
عبَّاس " : وإرادة احلوِّ أو العمرة غريُ واجبة على من أدَّى الفر ،
واحلوُّ ال جيب يف العمر إال مرَّة؛ لقول النيبِّ -صلى اهلل عليه وسلم:-
"

" ،لكن ا َألوْىل ألَّا يُحرم نفسه مون

التطوُّع بالنسك؛ ليحصل له األجر لسهولة اإلحرام يف هذا الوقوت،
وهلل احلمد واملنَّة".اهو

فلي عليه أن يذهب إىل شيء من املواقيوت اخلمسوة
املتقدِّمة ،بل مسكنُه هو ميقاته ،فيُحرم منه مبا أراد مون
حوٍّ أو عمرة ،وإذا َان له مسكن آخر خارج امليقوات؛
فهو باخليار إن شاء أحرم من امليقات ،وإن شاء أحرم من
مسكنه الذي هو أقرب من امليقات إىل مكَّة؛ لعموم قول
النيبِّ  يف حديث ابن عبَّاس َّ ملا ذَر املواقيت ،قال:
"
" أخرجه البخاري ومسلم.
لكن من أراد العمرة وهو يف احلرم؛ فعليه أن خيرج إىل
احلِلِّ ،ويُحرم بالعمرة منه؛ ألن النيبَّ َّ ملا رلبوت منوه
عالشةُ العمرة ،أمر أخاها عبد الرمحن أن خيورج هبوا إىل
احللِّ فتُحرم منه ،فدلَّ ذلك على أن املعتمور ال يُحورم
بالعمرة من احلرم ،وإمنا يُحرم هبا من الِحلِّ .وهذا احلديث
خيصِّص حديث ابن عبَّاس املتقدِّم ،ويدلُّ على أن موراد
النيبِّ  بقوله" :

" هوو

اإلهالل باحلو ال العمرة ،إذ لو َان اإلهوالل بوالعمرة
جالزًا من احلرم؛ ألذن لعالشة – رضي اهلل عنوها – يف
ذلك ،ومل يكلِّفها باخلروج إىل احلِلِّ ،وهذا أمر واضوح،
وهو قولُ مجهور العلماء – رمحة اهلل علويهم  ،-وهوو
أحوط للمؤمن؛ ألن فيه العمل باحلوديِني مجيعًوا .واهلل
املوفِّق.
وأمَّا ما يفعله بعضُ الناس من اإلَِار من العمرة بعود
احلو من التنعيم أو اجلِعرانة أو غريمها ،وقد سبق أن اعتمر
قبل احلو – فال دليل على شرعيَّته ،بل األدلَّة تدلُّ على أن
األفضل ترَُه؛ ألن النيبَّ  وأصحابه مل يعتمروا بعود
فراغهم من احلو ،وإمنا اعتمرت عالشةُ من التنعيم؛ لكوهنا
مل تعتمر مع الناس حني دخول مكَّة بسوبب احلويض،
فطلبت من النيبِّ – صلى اهلل عليه وسلم – أن تعتمر بدلا
من عمرهتا اليت أحرمت هبا من امليقات ،فأجاهبا الونيبُّ 
إىل ذلك ،وقد حصلت هلا العمرتان :العمرة الويت موع

حجِّها ،وهذه العمرة املفرَدة ،فمن َان مِل عالشة فوال
بأس أن يعتمر بعد فراغه من احلو؛ عملا باألدلَّة َلوها،
وتوسيعًا على املسلمني.
وال شكَّ أن اشتغال احلجَّاج بعمرة أخرى بعد فراغهم
من احلو ،سوى العمرة اليت دخلوا هبا مكَّة ،يشقُّ علوى
اجلميع ،ويسبِّب َِرة الزحام واحلوادث ،مع ما فيه مون
املخالفة هلدي النيبِّ  وسنَّته .واهلل املوفِّق.

فصل
في حكم من وصل إلى
الميقات في غير أشهر الحج

:
أن يصل إليه يف غري أشهر احلوَ ،رمضوان
وشعبان ،فالسنَّة يف حقِّ هذا أن يُحرم بوالعمرة فينويهوا
بقلبه ويتلفَّظ بلسانه قاللا( :لبَّيك عمرة) ،أو (اللَّهمَّ لبَّيك
ك،
ك اللَّ ُهمَّ َلبَّْي َ
عمرة) ،مث يُلبِّي بتلبية النيبِّ  وهي " :لَبَّْي َ
ك
حمْو َد َوالنِّ ْعمَو َة لَو َ
ك ،إال َّن الْ َ
ك َلبَّْي َ
ك َلا شَريالكَ َل َ
َلبَّْي َ
ك " ،ويُكِر من هذه التلبية ،ومون
ك َل َ
ك ،لَا شَريال َ
َوالْ ُم ْل َ
ذَر اهلل –سبحانه -حىت يصل إىل البيت ،فإذا وصل إىل
البيت قطع التلبية ،ورا بالبيت سبعة أشواط ،وصولَّى
خلف املقام رَعتني ،مث خرج إىل الصفا ورا بني الصفا
واملروة سبعة أشواط ،مث حلق شوعر رأسوه أو قصوره،
وبذلك متَّت عمرتُه ،وحلَّ له َلُّ شويء حورُم عليوه
باإلحرام.

 :أن يصل إىل امليقات يف أشهر احلووِّ ،وهوي:
شوَّال( ،)2وذو القعدة ،والعشر األوَّل مون ذي احلجَّوة.
فمِلُ هذا خييَّر بني ثالثة أشياء ،وهوي احلووُّ وحوده،
والعمرةُ وحدها ،واجلمع بينهما؛ ألن النيبَّ َّ ملا وصول
إىل امليقات يف ذي القعدة يف حجَّة الوداع خيَّر أصوحابه
بني هذه األنساك الِالثة ،لكن السنَّة يف حقِّ هذا أيضًا إذا
مل يكن معه هدي أن يُحرم بالعمرة ،ويفعل ما ذَرنا يف
حقِّ من وصل إىل امليقات يف غري أشهر احلوِّ؛ ألن الونيبَّ
( )2قال الشيخ ابنُ عِيمني يف "منسكه" " :فإن أحرم بالعمرة قبل دخول
شهر شوَّال؛ فلي مبتمتِّع ،فال هدي عليه ،وسواء َوان قود صوام
رمضان مبكَّة أم ال ،فصيام رمضان مبكَّة ال أثر له ،وإمنا العربة بعقود
إحرام العمرة ،فمىت َان قبل دخول شهر شوَّال فال هدي عليه ،وإن
َان بعد دخول شهر شوَّال فهو متمتِّع يلزمه اهلديُ إذا متَّت شوروط
الوجوب ...وأمَّا ما يعتقده بعض العوامِّ من أن العربة بصيام رمضان،
وأن من صام مبكَّة فال هدي عليه ،ومن مل يصم هبا فعليه هديٌ ،فهذا
اعتقاد غري صحيح"اهو.

 أمر أصحابه ملا قرُبوا من مكَّة أن جيعلووا إحورامهم
ُعمرة ،وأََّد عليهم يف ذلك مبكَّة ،فطافوا وسَ َعوا وقصروا
وحلُّوا ،امتِالا ألمره  ،إلَّا من َان معه اهلودي ،فوإن
النيبَّ  أمره أن يبقى على إحرامه حىت حي َّل يوم النحور،
والسنَّة يف حقِّ من ساق اهلدي أن يُحرم باحلوِّ والعمورة
مجيعًا؛ ألن النيبَّ  قد فعل ذلك ،وَان قد ساق اهلدي،
وأمر من ساق اهلدي من أصحابه وقد أهلَّ بعمرة أن يُلبِّي
حبوٍّ مع عمرته ،وألَّا حيلَّ حىت حيلَّ منهما مجيعًا يوم النحر،
وإن َان الذي ساق اهلدي قد أحرم باحلوِّ وحده ،بقويَ
على إحرامه أيضًا حىت حيلَّ يوم النحرَ ،القارن بينهما.
أن من أحرم باحلوِّ وحوده ،أو بواحلو
والعمرة ولي معه هديٌ ،ال ينبغي له أن يبقوى علوى
إحرامه ،بل السنَّة يف حقِّه أن جيعل إحرامه عمرة ،فيطو
ويسعى ويقصر وحيلَّ ،ما أمر النيبُّ  مون مل يَسُوق
اهلدي من أصحابه بذلك ،إال أن خيشى هذا فوات احلو؛

لكونه قدم متأخِّ ًرا فال بأس أن يبقى على إحرامه( .)2واهلل
أعلم.
<هذا وقد يُحرم اإلنسان بالعمرة متمتِّ ًعا هبا إىل احلوِّ،
مث ال يتمكَّن من إمتام العمرة قبل الوقو بعرفة؛ ففي هذه
احلال يدخل احلوُّ على العمرة ويصري قارنًا ،ولنمِِّل لذلك
مبِالني:
( )2وذهب األلبا ُّ إىل أنه ال بدَّ ملن مل يَسُق اهلدي أن يلبِّوي بوالعمرة
وحده ا ،وإن َان لبَّى باحلوِّ وحده؛ فسخَه وجعله عمرة ،فقوال يف
هذا املوضع من "منسكه"" :فإذا أراد اإلحرام ،فإن َان قارنًا قد ساق
سق اهلدي و وهوو
اهلدي ،قال :لبَّيك اللَّهمَّ حبجَّة وعمرة ،وإن مل يَ ُ
ك اللَّهمَّ بعمرة "،
األفضل و لبَّى بالعمرة وحدها ،وال بدَّ ،فقال" :لَبَّيْ َ
فإن َان لبَّى باحلوِّ وحده؛ فسخه وجعله عمرة؛ ألمر النيبِّ -صلى اهلل
عليه وسلم -بذلك ،وقوله" :
"،

 .وقوله " :
" ،وهذا هوو التمتُّوع

بالعمرة إىل احلو".اهو.

 :امرأة أحرمت بالعمرة متمتِّعة هبا إىل
احلو ،فحاضت أو نفست قبل أن تطو  ،ومل تطهر حىت
جاء وقتُ الوقو بعرفة؛ فإهنا يف هذه احلال تنوي إدخال
احلوِّ على العمرة وتكون قارنة ،فتسوتمرُّ يف إحرامهوا،
وتفعل ما يفعله احلاجُّ ،غري أهنا ال تطو بالبيوت ،وال
تسعى بني الصفا واملروة ،حىت تطهر وتغتسل.
 :إنسانٌ أحرم بالعمرة متمتِّ ًعا هبوا إىل
احلوِّ ،فحصل له عالقٌ مينعه من الدخول إىل مكَّة قبل يوم
عرفة ،فإنه ينوي إدخال احلوِّ على العمرة ويكون قارنًوا،
فيستمر يف إحرامه ،ويفعل ما يفعله احلاج.
وأفضلُ هذه األنواع الِالثة التمتُّع ،وهو الذي أمر بوه
النيبُّ -صلى اهلل عليه وسلم -أصحابه ،وحَِّهم عليه ،حىت
لو أحرم اإلنسان قارنًا أو مفرال ًدا؛ فإنه يتأََّد عليه أن يَقلِب
إحرامه إىل عمرةٍ ليصري متمتِّ ًعا ،ولو بعد أن را وسعى؛
ألن النيبَّ -صلى اهلل عليه وسلمَّ -ملا را وسعى عوام

حجَّة الوداع ومعه أصحابه ،أمر َلَّ من لي

معه هديٌ

أن يقلب إحرامه عمرة ،ويقصر وحيلّ ،وقال" :
(.>)2
وإن خا احملرم ألَّا يتمكَّن من أداء نُسوكه لكونوه
مريضًا أو خالفا من عدوٍّ وحنوه؛ استُحبَّ له أن يقول عند
إحرامه" :فإن حََبسين حاب ٌ فمحلِّي حيوث حبسوتين"؛
حلديث ضُباعة بنت الزبري – رضي اهلل عنوها  ،-أنَّهوا
حوَّ َوَأَنا شَاََِيةٌ ،فَقَوالَ
قالت :يَا رَ ُسولَ اهللِ ،إالنِّي أُ الريدُ الْ َ
َل َها النَّالبيُّ " :
" متَّفقٌ عليه< .وََقالَ" :
"(.)1
وأمَّا من ال خيا

من عالق يعوقه عن إمتام نُسكه ،فإنه

( )2رواه البخاريَُّ ،تاب احلو ،رقم (.)2261
( )1رواه البخاريَُّ ،تاب النكاح ،رقم ( )2017ومسلمَ ،تاب احلو،
رقم ( )2100والنساليَُّ ،تاب مناسك احلو ،رقم (.)1066

ال ينبغي له أن يشترط؛ ألن النيبَّ -صلى اهلل عليه وسلم-
مل يشترط ،ومل يأمر باالشتراط َلَّ أحد ،وإمنا أمور بوه
ضباعة بنت الزبري؛ لوجود املر
ُ

هبا>

 :أن املُحرم إذا عر
من متام نُسكه من مر
عليه(.)2

له ما مينعه

أو صدِّ عدوٍّ؛ جاز له التحلُّول،

وال شيء
[ولي لإلحرام صالة ختصُّه ،لكن إن أدرَته الصوالةُ
قبل إحرامه ،فصلَّى مثَّ أحرم عقب صالته؛ َان له أسووةٌ
برسول اهلل  ،حيث أحرم بعد صالة الظهر.
لكن من َان ميقاته ذا احلليفة استُحبَّ له أن يصولِّي
( )2وذهب األلبا ُّ إىل مشروعية ذلك مطلقا ،فقال" :وإن أحبَّ َق َر َن مع
تلبيته االشتراط على ربِّه تعاىل خوفا من العار  ،من مر أو خو ،
فيقول َما جاء يف تعليم الرسول -صلى اهلل عليه وسلم " :-اللَّهُومَّ
ث َحَبسَْتالني" ،فإنه إن فعل ذلك فحُب أو مر ؛ جاز لوه
َمحِلِّي حَيْ ُ
التحلُّل من حجَّه أو عمرته ،ولي عليه دم ،وحوَّ ِمن قابول ،إال إذا
َانت حجَّة اإلسالم ،فال بدَّ من قضالها"اهو.

فيها ،ال خلصوص اإلحرام ،وإمنا خلصوص املكان وبرَته،
فقد روى البخاريُّ عن عمر -رضي اهلل عنوه ،-قوال:
ت َر ُسولَ اهللِ  الب َوادِي الْ َع ِقيقال َي ُقولُ" :
َس ِم ْع ُ
)

(ويف روايةٍ:

وعن ابن عمر عن النيبِّ " :
)

".
( ويف روايوة:

()2

".
مث يستقبل القبلة قالمًا َّمث يلبِّي بالعمرة ،أو احلوِّ والعمرة
َما تقدَّم ،ويقول :اللَّهمَّ هذه حجَّةٌ ال رياء وال سُمعة.
ويلبِّي بتلبية النيبِّ :
أ و " لبَّيك اللَّهمَّ لبَّيك  ،لبَّيك ال شريك لك لبَّيوك،
إنَّ احلمد والنعمة لك وامللك ،ال شريك لك " ،وَان ال
( )2من التعري  ،وهو نزول املسافر آخر الليل نزلة للنوم واالسوتراحة.
"هناية"" .منسك األلبا ".

يزيد عليها.
ب و وَان من تلبيته صلى اهلل عليه وسلم" :لبَّيك إلهَ
احلقِّ".
والتزام تلبيته  أفضلُ ،وإن َانت الزيوادة عليهوا
جالزة؛ إلقرار النيبِّ  الناس الذين َانوا يزيدون علوى
تلبيته قوهلم" :لبَّيك ذا املعارج ،لبَّيك ذا الفواضل" .
وَان ابنُ عمر يزيد فيها" :لبَّيك وسَ ْع َديك ،واخلوريُ
بيديك ،والرغباءُ إليك والعمل".
ويؤمر امللبِّي بأن يرفع صوته بالتلبية؛ لقوله " :أََتانالي
حابالي وَ َم ْن َمعِوي أَ ْن َي ْرَفعُووا
صَ
الجْب الريلُ َفَأ َم َرالني َأ ْن آمُ َر َأ ْ

حوِّ الْعَوُّ وَالوَِّوُّ(")2؛
ض ُل الْ َ
ص َواتَ ُه ْم البالتَّ ْلالبَي ِة" ،وقوله" :أَ ْف َ
َأ ْ
ولذلك َان أصحاب الونيبِّ  إذا أحرمووا مل يبلغووا
(الرَوْحاء) حىت تبحَّ أصواتُهم ،وقوله " :
( ( )2العوُّ ) :رفع الصوت بالتلبية ،و ( الَِّوُّ ) :سويالنُ دمواء اهلودي
واألضاحي" .منسك األلبا ".

".
والنساء يف التلبية َالرجال؛ لعموم احلديِني السابال َقني،
فريفعن أصواهتنَّ ما مل ُيخْش الفتنة ،وألن عالشة َانوت
ترفع صوهتا حىت يسمعها الرجال ،فقال أبو عطيَّة :مسعتُ
عالشة تقول
..


 " .إخل(.)2
وقال القاسم بنُ حممد:

( )2رواه ابنُ أ ي شيبة َما يف " احمللَّى " ( ،)72-79/0وسندُه صحيح،
وقال شيخ اإلسالم يف "منسكه"" :واملرأة ترفع صوهتا حبيث تُسومع
رفيقاهتا ،ويُستحبُّ اإلَِار منها عند اختال األحوال "...اهو
وقال ابنُ عِيمني يف "منسكه" " :فإذا فرغ من الصالة أحرم ،وقوال:
لبَّيك عمرة ،لبَّيك اللَّهمَّ لبَّيك ،لبَّيك ال شريك لك لبَّيك ،إن احلمود
والنعمة لك وامللك ،ال شريك لك .يرفع الرجل صوته بذلك ،واملرأة
تقولُه بقدر ما يَسمع مَن جبنبها"اهو.

.
ويلتزم التلبية؛ ألهنا من شعالر احلوِّ ،ولقوله " :
و يعين و عَ ْن
َي ِمينال ِه َو ِش َمالِ ِه" .وخباصَّة َلَّما عوال شورفا ،أو هوبط
واديًا()2؛ للحديث املتقدِّم قريبًا" :
" .ويف حديث آخر" :
".
( )2وقال ابنُ عِيمني يف "منسكه"" :وينبغي للمُحرالم أن يُكِر من التلبية،
خصوصًا عند تغيُّر األحوال واألزمان ،مِل أن يعُلوَ مرتفعًا ،أو ينوزل
منخفضًا ،أو يُقبل الليل أو النهار ،وأن يسأل اهلل بعدها رضوانه واجلنَّة،
ويستعيذ برمحته من النار"اهو.

وله أن خيلطها بالتلبية والتهليل؛ لقول ابن مسعود :

].

فصل
في حكم حجِّ الصبيِّ
الصغير هل يُجزئه عن حجِّه اإلسالم

يصحُّ حوُّ الصيبِّ الصغري واجلارية الصوغرية؛ ملوا يف
"صحيح مسلم" :عن ابن عبَّاس – رضي اهلل عنهما  ،-أَ َّن
ت :يَوا رَسُوولَ اهللِ،
صالبيًّا َف َقالَ ْ
ت الإَلى النَّالبيِّ َ 
امْ َرَأة َرَف َع ْ
".

َأِل َه َذا حَ ٌّو؟ فَ َقالَ" :

ويف "صحيح البخاري" :عن السالب بن يزيد  قال:
"



" .لكن ال

ُيجزلهما هذا احلوُّ عن حجَّة اإلسالم.
وهكذا العبدُ اململوك واجلاريةُ اململوَة يصحُّ منوهما
احلو ،وال يُجزلهما عن حجَّة اإلسالم؛ ملوا ثبوت مون
حديث ابن عبَّاس -رضوي اهلل عنوهما -أنَّ الونيبَّ 
قال":
" أخرجه ابنُ أ ي شيبة ،والبيهقيُّ ،بإسناد حسن.

مث إن َان الصيبُّ دون التمييز نوى عنه اإلحرام وليُّه،
فيجرِّده من املَخيط ويلبِّي عنه ،ويصري الصويبُّ ُمح الرمًوا
بذلك ،فيُمنع ممَّا يُمنع عنه احملرالم الكبري ،وهكذا اجلاريوة
اليت دون التمييز ينوي عنها اإلحرام وليُّها ،ويلبِّي عنوها،
وتصري مُحرالمة بذلك ،وتُمنع مَّما تُمنوع منوه املُحرالموة
الكبرية ،وينبغي أن يكونا راهِ َري الِياب واألبدان حوال
الطوا ؛ ألن الطوا يشبه الصالة ،والطهوارةُ شورطٌ
لصحَّتها.
وإن َان الصيبُّ واجلارية مميِّ َزين أحرما بإذن وليِّهموا،
وفعال عند اإلحرام ما يفعله الكبري من الغسل والطيوب
وحنومها ،ووليُّهما هو املتولِّي لشئوهنما القالم مبصاحلهما،
سواء َان أبامها أو أمَّهما أو غريمها ،ويفعل الويلُّ عنهما
ما عجزا عنهَ ،الرمي وحنوه ،ويلزمهما فعلُ ما سووى
ذلك من املناسكَ ،والوقو بعرفوة ،واملبيوت مبو
ومزدلفة ،والطوا والسعي ،فإن عجزا عون الطووا

والسعي رِيف هبما ،وسُعى هبما حمموولَني ،واألفضول
حلاملهما ألَّا جيعل الطوا والسوعي مشوترََني بينوه
وبينهما ،بل ينوي الطوا والسعي هلما ،ويطو لنفسه
روافا مستقلًّا ،ويسعى لنفسه سعيًا مسوتقلًّا؛ احتياروا
للعبادة ،وعملا باحلديث الشريف" :د
" ،فإن نوى احلاملُ الطوا عنه وعن احملموول،
والسعيَ عنه وعن احملموول؛ أجوزأه ذلوك يف أصوحِّ
القولَْين()2؛ ألن النيبَّ  مل يأمر اليت سألته عن حوِّ الصيبِّ

( )2واختار ابنُ عِيمني يف "منسكه" القول اآلخر ،فقوال " :وإذا َوان
الصيبُّ غ ري مميِّز فإن وليَّه ينوي له اإلحرام ،ويرمي عنوه ،ويُحضوره
مشاعر احلو وعرفة ومزدلفة وم يطو ويسعى به ،وال يصوحُّ يف
هذه احلال أن ينوي الطوا والسعي لنفسه وهو يطوو ويسوعى
بالصيب؛ ألن الصيبَّ هنا مل حيصل منه نيَّةٌ وال عمل ،وإمنا النِّيَّوة مون
حامله ،فال يصح عمل واحد بنيَّتني لشخصني ،خبال ما إذا َوان
الصيبُّ مميِّزًا؛ ألنه حصل منه نيَّة ،واألعمال بالنِّيَّات ،هذا ما ظهور يل،
وعليه فيطو الويلُّ ويسعى أوَّلا عن نفسه ،مث يطو ويسعى بالصيبِّ
=

أن تطو له وحده ،ولو َان ذلك واجبًا؛ لبيَّنه  ،واهلل
املوفِّق.
ويؤمر الصيبُّ املميِّز واجلارية املميِّوزة بالطهوارة مون
احلدث والنج قبل الشروع يف الطووا َ ،واملُحرالم
الكبري ،ولي اإلحرام عن الصيبِّ الصغري واجلارية الصغرية
بواجب على وليِّهما ،بل هو نفل ،فإن فعل ذلك فله أجرٌ،
وإن ترك ذلك فال حرج عليه .واهلل أعلم.
<وأحكام إحرام الصغري َأحكام إحرام الكوبري؛ ألن
النيبَّ -صلى هلل عليه وسلم -أثبت أن له حجًّا ،فإذا ثبت
احلوُّ ثبتت أحكامُه ولوازمُه ،وعلى هذا فإذا َان الصغري
ذَرًا ُجنِّب ما جيتنبه الرجل الكبري ،وإن َانوت أنِوى
=

أو يسلِّمه إىل ثقةٍ يطو

ويسعى به"اهو.

ويؤيِّود األوَّلَ أن

الرسول -صلى اهلل عليه وسلم -مل يذَر للمرأة اليت رفعت إليه الصغري
ذلك ،وال جيوز تأخريُ البيان عن وقت احلاجة ،فدلَّ على أن فعل الويلِّ
ونيَّته جتزي ،واهلل أعلم.

ُجنِّبت ما جتتنبه املرأة الكبرية ،لكن عمد الصوغري مبنزلوة
خطأ الكبري ،فإذا فعل بنفسه شيئا من حمظورات اإلحرام؛
فال فدية عليه ،وال على وليِّه>.

فصل
في بيان محظورات
اإلحرام ،وما يباح فعلُه للمحرم

ال جيوز لل ُمحرالم بعد نيَّة اإلحرام – سواء َان ذَرًا أو
أنِى – أن يأخذ شيئا من شعره أو أظفاره أو يتطيَّب.
وال جيوز للذَر خاصَّة أن يلب مَخيطا على مجلتوه،
يعين :على هيئته اليت فُصِّل وخِيط عليهاَ ،والقميص ،أو
على بعضه؛ َالفانلة والسراويل ،واخلُ َّفني ،واجلوربني ،إال
إذا مل جيد إزارًا جاز له لب ُ السراويل ،وَذا من مل جيود
نعلني جاز له لب ُ اخلفَّني من غري قطع؛ حلديث ابن عبَّاس
– رضي اهلل عنهما – الِابت يف "الصحيحني" ،أن الونيبَّ
 قال" :
".
وأمَّا ما ورد يف حديث ابن عمر – رضي اهلل عنهما –
من األمر بقطع اخلفَّني إذا احتاج إىل لبسهما لفقد النعلني
فهو منسوخ؛ ألن النيبَّ  أمر بذلك يف املدينة ،ملَّا سُوئل

عمَّا يلب املُحرالم من الِياب ،مثَّ َّملا خطب الناس بعرفات
أذن يف لب اخلفَّني عند فقد النعلني ،ومل يأمر بقطعهما،
وقد حضر هذه اخلطبة من مل يسمع جوابوه يف املدينوة،
وتأخري البيان عن وقت احلاجة غري جالزَ ،ما قد عُلم يف
ِعلمَي أصول احلديث والفقه ،فِبت بذلك نسوخُ األمور
بالقطع ،ولو َان ذلك واجبًا؛ لبيَّنه  .واهلل أعلم.
وجيوز للمُحرالم لب ُ اخلفا اليت ساقُها دون الكعبني؛
لكوهنا من جن النعلني.
وجيوز له عقدُ اإلزار وربطُه خبيط وحنوه ،لعدم الدليل
املقتضي للمنع.
وجيوز للمُحرالم أن يغتسل ويغسل رأسوه وحيكَّوه إذا
احتاج إىل ذلك برفق وسهولة ،فإن سقط من رأسه شيء
بسبب ذلك؛ فال حرج عليه.
وحيرُم على املرأة املُحرالمة أن تلب مَخيطا لوجههوا،
َالربقع والنقاب ،أو ليديهاَ ،القُ َّفازين؛ لقول النيبِّ :

"

" رواه البخواريُّ.

والقُ َّفازان :مها ما يُخاط أو يُنسو من الصو أو القطون
أو غريمها على قدر اليدين.
ويُباح هلا من املَخيط ما سووى ذلوك؛ َوالقميص
والسراويل ،واخلفَّني ،واجلوارب وحنو ذلك.
وَذلك يُباح هلا سدلُ مخارهوا علوى وجههوا إذا
احتاجت إىل ذلك بال عصابة ،وإن م َّ اخلمار وجههوا
فال شيء عليها؛ حلديث عالشة – رضوي اهلل عنوها –
قالت" :


" .أخرجه أبو داود،

وابنُ ماجة ،وأخرج الدارقطينُّ من حديث أمِّ سلمة مِلَه.
َذلك ال بأس أن تغطِّي يديها بِوهبا أو غريه ،وجيوب
عليها تغطيةُ وجهها وَفَّيها إذا َانت حبضورة الرجوال
األجانب؛ ألهنا عورة؛ لقول اهلل سبحانه وتعواىل :وَال

يُْبدِينَ زالينَتَهُنَّ إاللَّا لِبُعُولَتِهالنَّ( النور :من اآليوة ،)52وال
ريب أن الوجه والكفَّني من أعظم الزينة ،والوجه يف ذلك
أشدُّ وأعظم ،وقال تعواىلَ  :وإالذَا سَوأَلُْتمُوهُنَّ مَتَاعوا
فَاسْأَلوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ ِحجَاب ذَلِكُومْ أَرْهَورُ لِ ُقلُووبال ُكمْ
وَُقلُوبالهالنَّ( األحزاب :من اآلية.)25
وأمَّا ما اعتاده َِريٌ من النساء من جعل العصابة حتت
اخلمار لترفعه عن وجهها؛ فال أصل له يف الشرع فيموا
نعلم ،ولو َان ذلك مشروعًا لبيَّنه الرسول  ألمَّته ،ومل
جز له السكوتُ عنه.
َي ُ
وجيوز للمُحرالم من الرجال والنساء غسلُ ثيابوه الويت
أحرم فيها من وسخ أو حنوه ،وجيوز له إبدالُها بغريها.
وال جيوز له لب ُ شيءٍ من الِياب مسَّه الزعفوران أو
الورس؛ ألن النيبَّ  هنى عن ذلك يف حديث ابن عمور
رضي اهلل عنهما.
وجيب على املُحرالم أن يترك الرََّفث والفسوق واجلدال؛

لقول اهلل تعاىل :اْلحَوُّ أَشْهُرٌ مَ ْعلُومَاتٌ َفمَنْ فَ َر َ فِيه َّ
الن
اْلحَوَّ فَال رَفَثَ وَال فُسُوقَ وَال جالدَالَ فِي اْلحَوِّ( البقرة:
من اآلية.)270
وصحَّ عن النيبِّ  أنه قال" :
".
 :يُطلَق على اجلماع ،وعلى الفُحش من القول
والفعل.
 :املعاصي.
 :املخاصمة يف البارل ،أو فيما ال فالدة فيوه،
فأمَّا اجلدال باليت هي أحسن إلظهار احلق وردِّ البارل؛ فال
بأس به ،بل هو مأمور به؛ لقول اهلل تعواىل :ادْعُ إاللَوى
سَباليلال رَبِّكَ بالاْلحِ ْكمَةِ وَاْلمَ ْوعِظَةِ اْلحَسَنَةِ وَجَادِلْ ُهمْ بالوالَّتِي
هِيَ أَحْسَنُ( النحل.)212:
وحيرُم على املُحرالم الذَّ ََر تغطيوةُ رأسوه مبُالصوق؛
َالطاقية ،والغُترة ،والعمامة أو حنو ذلك ،وهكذا وجهُه؛

لقول النيبِّ  يف الذي سقط عن راحلتوه يووم عرفوة
ومات" :
"،
متَّفق عليه ،وهذا لفظ مسلم.
وأمَّا استظالله بسقف السيارة أو الشمسية أو حنومها؛
فال بأس بهَ ،االستظالل باخليمة والشجرة؛ ملا ثبوت يف
"الصحيح" ،أن النيبَّ ُ ظلِّل عليه بِوب حني رمى مجرة
العقبة ،وصحَّ عنه  أنه ضُربت له قبَّة بنَ ِمرةَ ،فنزل حتتها
حىت زالت الشم يوم عرفة.
وحيرُم على املُحرالم من الرجال والنساء قتولُ الصويد
الربِّي ،واملعاونةُ يف ذلك ،وتنفريُه مون مكانوه ،وعقودُ
النكاح ،واجلماعُ ،وخِطبةُ النساء ومباشرتُهن بشوهوة؛
النيب  قال" :
حلديث عِمان  ،أن َّ
" رواه مسلم.
وإن لب

املُحرم مَخيطا أو غطَّى رأسه أو تطيَّب ناسيًا

أو جاهلا؛ فال فدية عليه ،ويُزيل ذلك مىت ذَر أو عَلِوم،
وهكذا مَن حَلق رأسه أو أخذ من شعره شويئا أو قلوم
أظافره ناسيًا أو جاهلا؛ فال شيء عليه ،على الصحيح.
وحيرُم على املسلم – ُمحرال ًما َان أو غري مُحرالم ،ذَرًا
َان أو أنِى – قتلُ صيد احلَ َرم ،واملعاونةُ يف قتله بآلةٍ أو
إشارة أو حنو ذلك ،وحيرم تنفريُه من مكانه ،وحيرمُ قطوعُ
شجر احلرم ونباتُه األخضر ولُقطتُه إلَّا ملن يُعرِّفها؛ لقوول
النيبِّ " :

– يعين :مكَّة –
" متَّفق عليه،

واملُنشد :هو املعرِّ  ،واخلال :هو احلشيش الررب ،وم
ومزدلفة من احلَ َرم ،وأمَّا عرفة فمن احلِلّ.

فصل
فيما يفعله الحاجُّ عند دخول مكة
وبيان ما يفعله بعد دخول المسجد
الحرام من الطواف وصفته

إذا وصل املُحرالم إىل مكَّة استُحبَّ له أن يغتسل قبول
دخوهلا؛ ألن النيبَّ  فعل ذلك.
[وليدخل هنارًا أسوة برسول اهلل .
وليدخل من الناحية العليا اليت فيها اليوم بابُ املعوالة،
فإنه صلى اهلل عليه وسلم دخلها من الِنيَّة العليا (ََوداء)
املشرفة على املقربة ،ودخل املسجد من باب بين شويبة،
فإن هذا أقرب الطرق إىل احلجر األسود.
وله أن يدخلها من أيِّ رريق شاء؛ لقوله " :
" .ويف حديث آخر" :
"].
فإذا وصل إىل املسجد احلرام سُنَّ لوه تقودر رجلوه
اليم  ،ويقول" :بسم اهلل ،والصالة والسالم على رسول

اهلل ،وأعوذ باهلل العظيم وبوجهه الكرر وسلطانه القدر من
الشيطان الرجيم ،اللَّهمَّ افتح يل أبواب رمحتِك" .ويقوول
ذلك عند دخول سالر املساجد ،ولي لدخول املسوجد
احلرام ذَر خيصُّه ثابت عن النيبِّ  فيما أعلم.
[فإذا رأى الكعبة رفع يديه إن شاء؛ لِبوته عون ابون

عبَّاس(.)2

ومل يِبت عن النيبِّ -صلى اهلل عليه وسلم -هنا دعواء
خاصٌّ ،فيدعو مبا تيسَّر له ،وإن دعا بدعاء عمر( :
) فحسنٌ،
لِبوته عنه رضي اهلل عنه(.])1
( )2رواه ابنُ أ ي شيبة بسند صحيح عنه ،ورواه غريه مرفوعًا ،وإسوناده
ضعيفٌَ ،ما هو مبيَّن يف " الضعيفة " (" .)2029منسك األلبا ".
( )1رواه البيهقيُّ ( )01/2بسند حسن ،عن سعيد بن املسويّب قوال:
ت ِمنْ ُع َم َر ََِل َمة َما بَ ِق َي َأ َح ٌد ِم َن النَّاسال َس ِم َع َها غَيْ الري ،سَو ِمعُْت ُه
َس ِمعْ ُ
ت :فذَره .ورواه بإسناد آخر أيضًا عن سعيد بون
َي ُقولُ الإ َذا رََأى الَْبيْ َ
املسيب أنه َان يقول ذلك ،ورواه ابنُ أ ي شيبة ( )70/9عنهما.

فإذا وصل إىل الكعبة( )2قطع التلبية قبل أن يشورع يف
الطوا إن َان متمتِّ ًعا أو معتمرًا.
[مث يبادر إىل احلجر األسود فيستقبله استقبالا ،فيكبِّر]،
مث يستلمه بيمينه ،ويقبِّله بفمه إن تيسَّر ذلك.
وال يؤذي الناس باملزامحة؛ [لقوله " :
( )2وقال ابنُ عِيمني يف "منسكه"" :والتلبية مشروعةٌ يف العمورة مون
اإلحرام إىل أن يبتدئ بالطوا "اهو ،وعبارة األلبا يف "منسوكه":
"فإذا بلغ (احلرم املكِّي) ،ورأى بيوت مكَّة أمسك عن التلبية ليتفورَّغ
لالشتغال بغريها ممَّا يأيت"اهو .فجعل احلكم برؤيوة بيووت مكَّوة.
وأخرج مالك يف "املورأ" ،يف َتاب احلو ،باب قطع التلبية ،عَنْ نَافِع،
"

" .وعَنْ ابْنال ِشهَاب" :
".

"].
ويقول عند استالمه" :بسم اهلل ،واهلل أَرب" ،أو يقول:
"اهلل أَرب"[ ،والتسمية قبله صحَّت عن ابن عمر موقوفا،
ووهم مَن ذَره مرفوعًا].
صا أو حنومها ،وقبَّل
فإن شقَّ التقبيل استلمه بيده أو بال َع ً
ما استلمه به ،فإن شقَّ استالمُه أشار إليوه ،وقوال" :اهلل
أَرب" ،وال يُقبِّل ما يشري به.
[ويسجد عليه أيضًا ،فقد فعله رسولُ اهلل  ،وعمر،
وابن عبَّاس(.)2
و يفعل ذلك يف َل رَوْْفة.

( )2وقولُ بعض األفاضل يف تعليقه على "املناسك والزيارات" :إنه مل يُنقل
عن النيبِّ صلى اهلل عليه وسلم ،وهمٌ منه ،وقد حقَّقت القول يف صحَّته
يف " اإلرواء " ( ،)2221وقد يسَّر اهلل ربعه ،فلوه احلمود واملنَّوة.
"منسك األلبا ".

ويف استالم احلجر فضلٌ َبري؛ لقوله " :
".
وقال" :
".
وقال" :
"].
ويُشترط لصحَّة الطوا  :أن يكون الطوالف علوى
رهارة من احلدث األصغر واألَرب؛ ألن الطووا مِولُ
الصالة ،غري أنه رُخِّص فيه يف الكالم.
وجيعل البيت عن يساره حال الطوا [ ،فيطو مون
حلجَر شوط].
حلجَر إىل ا َ
وراء احلِجر سبعة أشواط ،من ا َ
وإن قال يف ابتداء روافه" :اللَّهمَّ إميانًا بك ،وتصوديقا
بكتابك ،ووفاءً بعهدك ،واتباعًا لسنَّة نبيِّك حممد  "فهو
حسن؛ ألن ذلك قد رُوي عن النيبِّ  ويطو سوبعة

أشواط.
ويرمُل يف مجيع الِالثة األُ َول [من احلجر إىل احلجور،
وميشي يف سالرها] ،يف هذا الطوا األوَّل ،وهو الطوا
الذي يأيت به أوَّ َل ما يقدَم مكَّة سواء َوان معتمورًا ،أو
متمتِّ ًعا ،أو مُحرال ًما باحلو وحده ،أو قارنًا بينه وبني العُمرة،
وميشي يف األربعة الباقية ،يبتدئ َلَّ شوط باحلجر األسود
وخيتم به.
هو اإلسراع يف املشي مع مقاربة اخلُ َطى.
ويُستحبُّ له أن يضطبع يف مجيع هذا الطووا

دون

غريه.
أن جيعل وسط الرداء حتت منكبه األمين
وررفيه على عاتقه األيسر.
وإن شكَّ يف عدد األشواط ب على الويقني ،وهوو
األقلُّ ،فإذا شكَّ هل را ثالثة أشواط أو أربعة؟ جعلها
ثالثة ،وهكذا يفعل يف السعي.

وبعد فراغه من هذا الطوا يرتدي برداله ،فيجعلوه
على َتفيه وررفيه على صدره قبل أن يصولِّي رَعويت
الطوا .
وممَّا ينبغي إنكارُه على النساء وحتذيرُهنَّ منه رووافهنَّ
بالزينة والروالح الطيِّبة ،وعدم التستر؛ وهُنَّ عورة ،فيجب
عليهنَّ التستُّر ،وتركُ الزينة حال الطوا وغريهوا مون
احلاالت اليت خيتلط فيها النساء مع الرجال؛ ألهنن عوورة
وفتنة ،ووجه املرأة هو أظهر زينتها ،فال جيوز هلا إبداؤه إال
حملارمها؛ لقول اهلل تعاىل :وَال يُْبدِينَ زالينَتَهُنَّ إاللَّا لِبُعُولَتِهالنَّ
َأوْ آبَالِهالنَّ أَوْ آبَا ِء بُعُولَتِهالنَّ أَوْ أَبْنَالِهالنَّ أَوْ أَبْنَا ِء بُعُوولَتِهالنَّ أَوْ
إالخْوَانالهالنَّ أَوْ بَنالي إالخْوَانالهالنَّ أَ ْو بَنالي أَخَوَاتِهالنَّ أَوْ نالسَالِهالنَّ أَوْ
مَا َملَكَتْ أَْيمَانُهُنَّ أَوال التَّابالعِنيَ غَيْرال أُولِي الْأِرْبَةِ مِنَ الرِّجَالال
أَوال الطِّفْلال َّالذِينَ َل ْم يَظْهَرُوا َعلَى عَوْرَاتِ النِّسَاءِ وَال َيضْرالبْنَ
بالأَرْ ُجلِهالنَّ لِيُ ْعَلمَ مَا ُيخْفِنيَ مِنْ زالينَتِهالنَّ وَتُوبُوا إاللَوى اللَّوهِ
َجمِيعا أَيُّهَا اْلمُؤْمِنُونَ لَعَلَّ ُكمْ تُ ْفِلحُوونَ( النوور :مون

اآلية ،)52فال جيوز هلن ََّشفُ الوجه عند تقبيل احلجور
األسود إذا َان يراهنَّ أحدٌ من الرجال ،وإذا مل يتيسَّر هلنَّ
فسحة الستالم احلجر وتقبيله فال جيووز هلونَّ مزامحوة
الرجال ،بل يطُ ْفن من ورالهم  ،وذلك خري هلنَّ ،وأعظم
أجرًا من الطوا قُرب الكعبة حال مزامحتهنَّ الرجال.
وال يُشرع الرَّ َمل واالضطباع يف غري هذا الطوا  ،وال
يف السعي ،وال للنساء؛ ألن الونيبَّ  مل يفعول الرَّمَول
واالضطباع إال يف روافه األول الذي أتى به حني قودم
مكة.
ويكون حال الطوا متطهِّ ًرا من األحداث واألخباث،
خاضعًا لربِّه ،متواضعًا له.
ويُستحبُّ له أن يكِر يف روافه من ذَر اهلل والدعاء ،وإن
قرأ فيه شيئا من القرآن فحسن< ،فإمنا جعل الطوا
بالبيت وبالصفا واملروة ورمي اجلمار إلقامة ذَر اهلل>.
وال جيب يف هذا الطوا

وال غريه من األروفة وال يف

السعي ذَر خمصوص ،وال دعاء خمصوص؛ [لقولوه :
"
" ويف رواية" :

"].

وأمَّا ما أحدثه بعضُ الناس من ختصيص َلِّ شوط من
الطوا أو السعي بأذَار خمصوصة أو أدعية خمصوصوة؛
فال أصل له ،بل مهما تيسَّر من الذَر والدعاء َفى.
فإذا حاذى الرَن اليما استلمه بيمينه ،وقال ":بسم
اهلل ،واهلل أَرب" وال يقبِّله ،فإن شقَّ عليه استالمُه ترَوه
ومضى يف روافه ،وال يشري إليه ،وال يكبِّر عند حماذاتوه؛
ألن ذلك مل يِبت عن النيبِّ  فيما نعلم.
ويُستحبُّ له أن يقول بني الرَن اليموا واحلجور
األسود" :ربَّنا آتنا يف الدنيا حسنة ،ويف اآلخرة حسونة،
وقنا عذاب النار" ،وَلَّما حاذى احلجر األسود اسوتلمه
وقبَّله ،وقال" :اهلل أَرب" ،فإن مل يتيسَّر استالمُه وتقبيلوه
أشار إليه َلَّما حاذاه وَبَّر.

[وال يستلم الرَنني الشامَِيني اتِّباعًا للنيبِّ .)2(
وله أن يلتزم ما بني الرَن والباب ،فيضوع صودره
ووجهه وذراعيه

عليه(.])1

( )2قال شيخ اإلسالم ابنُ تيمية " :واالستالمُ هو مسحه باليد ،وأمَّا سالر
جوانب البيت ومقام ابراهيم ،وسالر موا يف األر مون املسوجد
وحيطاهنا ،ومقابر األنبياء والصاحلني َحجرة نبيِّنا صولى اهلل عليوه
وسلم ،ومغارة إبراهيم ،ومقام نبيِّنا -صلى اهلل عليه وسلم -الذي َان
يصلِّي فيه ،وغري ذلك من مقابر األنبياء والصاحلني ،وصوخرة بيوت
املقدس ،فال تُستلم ،وال تُقَبَّل باتِّفاق األلمَّة .وأمَّا الطوا بذلك فهو
من أعظم البدع احملرَّمة ،ومن اتَّخذه دينًا ُيستتاب ،فإن تاب وإال قُتل".
وما أحسن ما روى عبدُ الرزاق ( )1792وأمحد والبيهقي عن يعلوى
خ َّطابال (ويف رواية :مَو َع ُعِْمَوانَ)
ت َم َع ُع َم َر بْ الن الْ َ
بن أميَّة قال :رُفْ ُ
ت ِعنْ َد الرَُّْ الن الَّ ِذي يَِلي الْبَوابَ ِممَّوا يَلِوي
رضي اهلل عنه ،فََلمَّا َُنْ ُ
ت:
ت َم َع َر ُسولَ اللَّ ِه؟ قُلْ ُ
ت البَي ِد ِه ِلَيسَْتِل َم ُه ،فَ َقالَ :أَ َما رُفْ َ
حجْ َرَ ،أ َخذْ ُ
الْ ِ
ك ِفي
ك ،فَالإ َّن َل َ
ت :لَا ،قَالَ :فَانْ ُفذْ َعنْ َ
َبَلى ،قَالَ :فَهْ َل َرَأيَْته َُيسَْتِل ُم ُه؟ قُلْ ُ
سَنة.
َر ُسولال اللَّ ِه -صلى اهلل عليه وسلمُ -أسْ َوة َح َ
( )1رُوي ذلك عن النيبِّ -صلى اهلل عليه وسلم -من روريقني ،يرتقوي
احلديث هبما إىل مرتبة احلسن ،ويزداد قوَّة بِبوت العمل به عن مجوع
=

وال بأس بالطوا من وراء زمزم واملقام ،وال سويما
عند الزحام ،واملسجد َلُّه حملٌّ للطوا  ،ولو روا يف
أروقة املسجد أجزأه ذلك ،ولكن روافه قورب الكعبوة
أفضل إن تيسَّر ذلك.
[وال جيوز أن يطو بالبيت عريانٌ وال حالض؛ لقوله
" :
=

" .وقوله لعالشوة حوني

من الصحابة ،منهم ابن عبَّاس -رضي اهلل عنه ،-وقال" :هذا امللتوزم
بني الرَن والباب" ،وصحَّ من فعل عروة بن الزبري أيضًا ،وَلُّ ذلك
خمرَّج يف "األحاديث الصحيحة" ( .)1251وقال شيخ اإلسالم ابونُ
تيمية يف "منسكه" (ص" :)510وإن أحبَّ أن يأيت امللتزَم  -وهو موا
بني احلجر األسود والباب ،فيضع عليه صودره ووجهوه ،وذراعيوه
وَفَّيه ،ويدعو ،ويسأل اهلل تعاىل حاجته -فعل ذلك .وله أن يفعول
ذلك قبل روا الوداع ،فإن هذا االلتزام ال فرق بني أن يكون حال
الوداع أو غريه ،والصحابة َانوا يفعلون ذلك حني يدخلون مكَّة...
ولو وقف عند الباب ودعا هناك من غري التزام للبيت َان حسنًا ،فإذا
ولَّى ال يقف ،وال يلتفت وال ميشي القهقرى".

قدمت معتمرة يف حجَّة الوداع" :
"].
فإذا [انتهى من الشوط السابع] فرغ مون الطووا ،
[غطَّى َتفه األمين ،انطلق إىل مقوام إبوراهيم ،وقورأ:
خذُوا مِنْ مَقَامال إالبْرَاهِيمَ ُمصَولًّى( البقورة :مون
َات ِ
و َّ
اآلية .)212وجعل املقام بينه وبني الكعبة ،وصلَّى عنوده
رَعتني] ،إن تيسَّر ذلك ،وإن مل يتيسَّر ذلك لزحام وحنوه
صلَّامها يف أيِّ موضع من املسجد ،ويُسنُّ [أن يقرأ فيهما]
بعد الفاحتة قُ ْل يَا أَيُّهَا الْكَوافِرُونَ يف الرَعوة األوىل،
وقُلْ هُوَ اللَّهُ أَ َحدٌ يف الرَعة الِانية ،هذا هو األفضل،
وإن قرأ بغريمها فال بأس.
[مثَّ إذا فرغ من الصالة ذهب إىل زمزم فشرب منوها،
وصبَّ على رأسه ،فقد قال " :
" ،وقال" :
" ،وقال" :

".
مث يرجع إىل احلجر األسود فيكبِّر ويستلم] إن تيسَّور
ذلك؛ اقتداءً بالنيبِّ  يف ذلك[ ،على التفصيل املتقدِّم.
وينبغي أن ال ميرَّ بني يدي املصلِّي هناك ،وال يدع أحدًا
ميرُّ بني يديه وهو يصلِّي؛ لعموم األحاديث الناهيوة عون
ذلك ،وعدم ثبوت استِناء املسجد احلرام منها ،بَ ْل َه مكَّوة
َلّها!]
مث خيرج إىل الصفا من بابه فريقواه أو يقوف عنوده،
والرقيُّ على الصفا أفضل إن تيسَّر.
ويقرأ عند بدء الشوط األوَّل قولَه تعاىل :إالنَّ الصَّوفَا
وَاْلمَرْوَةَ مِنْ شَعَالِرال اللَّهِ( البقورة :مون اآليوة.)221
[ويقول" :

"].

ويُستحبُّ أن يستقبل القبلة على الصفا ،وحيمود اهلل
ويكبِّره ،ويقول" :ال إله إال اهلل ،واهلل أَرب ،ال إله إال اهلل
وحده ال شريك له ،له امللك وله احلمد ،حييي ومييت وهو

على َلِّ شيء قدير ،ال إله إال اهلل وحده ،أجنز وعوده،
ونصر عبده ،وهزم األحزاب وحده" ،مث يدعو مبا تيسَّور،
رافعا يديه ،ويكرر هذا الذَر والدعاء (ثالث مرات).
مث ينزل فيمشي إىل املروة حىت يصل إىل العَلَوم األوَّل
[(املوضوع) عن اليمني واليسار ،وهو املعورو بامليول
األخضر] ،فيسرع الرَّ ُجل يف املشي [يسعى منوه سوعيًا
شديدًا] إىل أن يصل إىل العََلم الِا [ ،الذي بعده .وَان
يف عهده  واديًا أبطح فيه دقاق احلصى ،وقال " :
" ،قال " :
"]< .ورُوي عن النيبِّ  أنه َان يسعى
حىت تُرى رَبتاه من شدَّة السعي يودور بوه إزارُه ،ويف
لفظ" :

" .فإذا بلغ العلم

األخضر الِا مشى َعادته حىت يصل إىل املروة فريقوى
عليها>.
أمَّا املرأة فال يُشرع هلا اإلسراع بني العََلمني؛ ألهنوا

عورة ،وإمنا املشروع هلا املشيُ يف السعي َلِّه(.)2
( )2وقال األلبا ُّ يف "منسكه" يف اهلامش(" :فالدة) جاء يف "املغين" البن
قدامة املقدسي ( )579/5ما نصُّه" :وروا النساء وسعيُهنَّ مشويٌ
َلُّه ،قال ابنُ املنذر :أمجع أهلُ العلم على أنه ال رَ َمل على النساء حول
البيت ،وال بني الصفا واملروة ،ولي عليهن اضوطباع .وذلوك ألن
األصل فيهما إظهارُ اجلَلَد ،وال يُقصد ذلك يف حقِّ النساء؛ ألن النساء
يقصد فيهنَّ الستر ،ويف الرَّ َمل واالضبطاع تعورُّ ٌ للكشوف" .ويف
"اجملموع" للنووي ( )02/1ما يدلُّ على أن املسوألة خالفيوة عنود
الشافعية ،فقد قال" :إن فيها وجهني :األوَّل وهو الصحيح ،وبه قطع
اجلمهور :أهنا ال تسعى ،بل متشي مجيع املسافة ليلا وهنوارًا .والوجوه
الِا  :أهنا إن سعت يف الليل حال خلُوِّ املسعى استُحبَّ هلا السعيُ يف
موضع السعي َالرجل".

ولعلَّ هذا هو األقرب ،فوإن أصول

مشروعية السعي إمنا سعيُ هاجر أمِّ إمساعيل تستغيث البنها العطشان،
َما يف حديث ابن عبَّاس" :

=

[مث ميشي صُ ُعدًا حتَّى يأيت املروة فريتقي عليها ،ويصنع
فيها ما صنع على الصفا ،وهذا شوط.
مث يعود حىت يرقى على الصفا ،ميشي موضع مشويه،
ويسعى موضع سعيه ،وهذا شوط ثانٍ.
مث يعود إىل املروة ،وهكذا حىت يتمَّ له سبعةُ أشوواط
هناية آخرها على املروة].
=
" .أخرجه البخاريُّ يف "َتواب
األنبياء"اهو.

قصَّة هاجر شرعُ مَن قبلنا ،وقد ورد يف شورعنا

خالفُه ،ففي مصنَّف ابن أ ي شيبة ( ،)221 - 220/5عَنْ عَالِشَوةَ،
أََّنهَا سُئِلَتْ :عَلَى النِّسَاءِ رَمَلٌ ؟ فَقَالَتْ :أَلَْي َ َلكُنَّ بالنَا أُ ْسوَةٌ ؟ لَوْي َ
عَلَْيكُنَّ رَمَلٌ بالالْبَيْتِ ،وَلَا بَيْنَ الصَّفَا وَاْلمَ ْروَةِ" ،عَنال ابْنال ُعمَورَ ،قَوالَ:
"
عَبَّاس ،قَالَ" :

" ،عَنال ابْونال
" ،عَنْ عَطَاءٍ ،قَالَ" :
" ،عَنْ إبْورَاهِيمَ ،قَوالَ:

"

".

مث ميشي فريقى املروة أو يقف عندها ،والرقيُّ عليهوا
أفضل إن تيسَّر ذلك ،ويقول ويفعل على املروة َما قال
وفعل على الصفا[ ،من استقبال القبلة ،والتكبري والتوحيد،
والدعاء] ،ما عدا قراءة اآلية ،وهي قولُوه تعواىل :إالنَّ
الصَّفَا وَاْلمَرْوَةَ مِنْ شَعَالِرال اللَّهِ( البقرة :من اآلية،)221
فهذا إمنا يُشرع عند الصعود إىل الصفا يف الشووط األوَّل
فقط؛ تأسِّيًّا بالنيبِّ  .مث ينزل فيمشي يف موضع مشويه،
ويُسرع يف موضع اإلسراع حىت يصل إىل الصفا ،ويفعل
ذلك سبع مرَّات ،ذهابه شوط ،ورجوعه شوط؛ ألن النيبَّ
 فعل ما ذَر ،وقال" :

".

بينهما راَبًا ،واملشي أعجوب إىل

[وجيوز أن يطو
النيبِّ .]
ويُستحبُّ أن يُكِر يف سعيه من الذَر والودعاء مبوا
تيسَّر[ ،وإن دعا يف السعي بقولهَ " :ربِّ اغْ ِف ْر َوارْحَو ْم،
ت الَْأ َعزُّ الَْأ َْ َر ُم" ،فال بأس؛ لِبوته عن مجوع مون
ك َأْن َ
الإنَّ َ

السلف].
وأن يكون متطهِّ ًرا من احلدث األَرب واألصغر ،ولوو
سعى على غري رهارة أجزأه ذلك ،وهكذا لو حاضوت
املرأة أو نفست بعد الطوا سعت وأجزأها ذلوك؛ ألن
الطهارة ليست شررا يف السعي ،وإمنا هي مستحبَّة َموا
تقدَّم.
فإذا َمل السعي حلق رأسه أو قصره ،واحللق للرجل
أفضل ،فإن قصر وترك احللق للحو فحسن ،وإذا َوان
قدومه مكَّة قريبًا من وقت احلو فالتقصري يف حقِّه أفضل،
ليحلق بقيَّة رأسه يف احلو؛ ألن النيبَّ  ملوا قودم هوو
سق اهلدي
وأصحابه مكَّة يف رابع ذي احلجَّةَ ،أ َمر من مل يَ ُ
أن حيلَّ ويقصر ،ومل يأمرهم باحللق ،وال بدَّ يف التقصري من
تعميم الرأس ،وال يكفي تقصريُ بعضهَ ،موا أن حلوق
بعضه ال يكفي ،واملورأة ال يُشورع هلوا إال التقصوري،
واملشروع هلا أن تأخذ من َلِّ ضفرية قدر أمنلة فأقولّ،

واألمنلة :هي رأس اإلصبع ،وال تأخذ املرأة زيوادة علوى
ذلك.
فإذا فعل املُحرالم ما ذَُر فقد متَّت عمرتُه – واحلمد هلل
– وحلَّ له َلُّ شيء حرُم عليه باإلحرام ،إال أن يكون قد
ساق اهلدي من احللِّ ،فإنه يبقى على إحرامه حىت حيلَّ من
احلوِّ والعمرة مجيعًا.
وأمَّا من أحرم باحلو مفردًا ،أو باحلو والعمرة مجيعًوا
فيُسنُّ له أن يفسخ إحرامه إىل العمرة ،ويفعل ما يفعلوه
املتمتِّع إلَّا أن يكون قد ساق اهلدي؛ ألن الونيبَّ  أمور
أصحابه بذلك ،وقال" :
"(.)2
( )2وعبارة األلبا ِّ يف "منسكه"" :ومن َان أحرم بغري عمرة احلو .ومل
يكن ساق اهلدي من احللِّ؛ فعليه أن يتحلَّل اتباعًا ألمر النيبِّ صلى اهلل
عليه وسلم واتِّقاءً لغضبه ،وأمَّا من ساق اهلدي فيظل يف إحراموه وال
يتحلَّل إال بعد الرمي يوم النحر"اهو ،فذهب إىل وجوب التحلُّل ،وفيه
=

وإن حاضت املرأة أو نفست بعد إحرامها بوالعمرة مل
تطف بالبيت وال بني الصفا واملروة حىت تطهور ،فوإذا
رهرت رافت وسعت وقَصَّرَت من رأسها ومتَّت عمرتُها
بذلك ،فإن مل تطهر قبل يوم التروية أحرمت باحلو مون
مكاهنا الذي هي مقيمة فيه ،وخرجت مع الناس إىل م ،
وتصري بذلك قارنة بني احلو والعمرة ،وتفعل ما يفعلوه
احلاجُّ من الوقو بعرفة ،وعند املشعر ،ورمي اجلموار،
واملبيت مبزدلفة وم  ،وحنر اهلدي ،والتقصري ،فإذا رهرت
رافت بالبيت ،وسعت بني الصفا واملروة ،روافا واحودًا
وسعيًا واحدًا ،وأجزأها ذلك عن حجِّها وعمرهتا مجيعًا؛
حلديث عالشة أهنا حاضت بعد إحرامها بالعمرة ،فقال هلا
النيبُّ " :
=

نظر ،وقد حبِت املسألة يف "التورجيح يف مسوالل احلوو والعمورة
والزيارة".

" متَّفق عليه.
وإذا رَ َمت احلالض أو النفساء اجلمرة يووم النحور
وقصرت من شعرها؛ حلَّ هلا َلُ شويء حورُم عليهوا
باإلحرامَ ،الطِّيب وحنوه ،إال الزوج حىت تُكمل حجَّهوا
َغريها من النساء الطاهرات ،فإذا رافت وسَ َعت بعود
الطهر؛ حلَّ هلا زوجُها.

فصل
في حكم اإلحرام بالحج يوم الثامن
من ذي الحجة والخروج إلى منى

فإذا َان يوم التروية ،وهو الِامن مون ذي احلجَّوة
استُحبَّ للمحلِّني مبكَّة ومن أراد احلو من أهلها ،اإلحرامُ
باحلوِّ من مساَنهم؛ ألن أصوحاب الونيبِّ  أقواموا
باألبطح ،وأحرموا باحلو منه يوم التروية عن أموره ،ومل
يأمرهم النيبُّ أن يذهبوا إىل البيت فيحرموا عنده أو عنود
امليزاب ،وَذا مل يأمرهم بطوا الوداع عند خوروجهم
إىل م  ،ولو َان ذلك مشروعًا لعلَّمهم إيَّاه ،واخلري َلُّه
يف اتباع النيبِّ  وأصحابه .
ويُستحبُّ أن يغتسل ويتنظَّف ويتطيَّب عند إحراموه
باحلوَ ،ما يفعل ذلك عند إحرامه من امليقات.
[فيُحرم وُيهلُّ باحلو ،ويفعل َما فعل عند اإلحورام
بالعمرة من امليقات ،من االغتسال والتطيُّب ،ولب اإلزار
والرداء ،والتلبية ،وال يقطعها إال عقب رمي مجرة العقبة].

وبعد إحرامهم باحلو يُسنُّ هلم التوجُّه إىل مو قبول

الزوال أو بعده من يوم التروية( ،)2ويكِروا من التلبية إىل
أن يرموا مجرة العقبة ،ويصلُّوا مب الظهر والعصر واملغرب
( )2قال األلبا ُّ يف نصالح بني يدي احلوِّ أوَّل َتابوه "مناسوك احلوو
والعمرة" " :إيَّاك أن تدع البََيات يف م ليلة عرفة ،فإنه واجبٌ ،فَ َعله
رسولُ اهلل -صلى اهلل عليه وسلم ،-وأمر به يف قوله" :
""اهو ،قلت :لعلَّه يقصد أهنا سنَّة مؤََّدة .وال دليل علوى
وجوب املبيت مب ليلة عرفة ،فال يترتَّب عليه إمث ،وال دم يف ترَوه؛
حلديث عُ ْروَةَ بْنال مُضَرِّسال بْنال حَارالثَةَ بْنال لَام ،قَالَ :أَتَيْتُ رَسُوولَ اهللِ -
جمْع ،فَقُلْتُ لَهُ :هَلْ لِي مِنْ حَوٍّ؟ فَقَالَ:
صَلَّى اهللُ عَلَيْهِ وَسََّلمََ ،-و ُهوَ بال َ
"
" أخرجه الطيالسيُّ ( ،)2111وأمحد
( ،152/50حتت رقم  21502الرسوالة) ،والودارميُّ (،)2117
والنساليُّ يف "اجملتىب" ( ،)169/2واحلاَم ( ،)965/2وابن حبَّوان
( ،)5120قال حمقِّقو "املسند"" :إسناده صحيحٌ ،رجاله ثقاتٌ رجال
الشيخني ،غري أن صحابيه مل يرو له سوى أصحاب السنن"اهو.

التعليق [ :]1aهذه املسألة فاتين التنبيه عليها يف
السابق .فلتستدرك يف الطبعة الِانية.
التعليق [:]1R2H

والعشاء والفجر.
والسنَّة أن يصلُّوا َلَّ صالةٍ يف وقتها قصرًا بال مجوع،
إال املغرب والفجر فال يُقصران.
وال فرق بني أهل مكَّة وغريهم؛ ألن النيبَّ  صلَّى بالناس
من أهل مكَّة وغريهم مب وعرفة ومزدلفة قصرًا ،ومل يأمر
أهل مكَّة باإلمتام ،ولو َان واجبًا علويهم لبيَّنوه هلوم،
<وألمرهم به َما أمرهم به عام الفتح>.
مث بعد رلوع الشم

من يوم عرفة يتوجَّه احلاجُّ من

م إىل عرفة[ ،وهو يلبِّي أو يكبِّرَ ،ولّ ذلوك فعول
أصحابُ النيبِّ  وهم معه يف حجَّته ،يلبِّي امللبِّوي فوال
ُينكر عليه ،ويكبِّر املكبِّر فال يُنكر عليه].
ويُسنُّ أن ينزلوا بنَ ِمرة إىل الزوال ،إن تيسَّر ذلك؛ لفعله
[ .وهو مكانٌ قريب من عرفات ،ولي منها ،ويظولُّ
هبا إىل ما قبل الزوال].

فإذا زالت الشم [رحل إىل عُرَنة ونزل فيها( ،)2وهي
قبيل عرفة].
وفيها ُيسنُّ لإلمام أو نالبه أن خيطب النواس خُطبوة
تناسب احلال ،يبيِّن فيها ما يُشرع للحاجِّ يف هذا اليووم
وبعده ،ويأمرهم فيها بتقوى اهلل وتوحيده واإلخالص له
يف َل األعمال ،وحيذِّرهم من حمارمه ،يوصويهم فيهوا
بالتمسُّك بكتاب اهلل وسنَّة نبيِّوه  ،واحلكوم هبموا،
( )2علَّق األلبا ُّ يف "منسكه" بقوله" :هذا النزول والذي بعده يتعذَّر اليوم
حتقُّقه لشدَّة الزحام ،فإذا جاوزمها إىل عرفة فال حرج إن شاء اهلل ،قال
شيخُ اإلسالم ابنُ تيمية يف "الفتاوى" (" :)261/16وأمَّا ما تضومَّنته
سنَّة رسول اهلل -صلى اهلل عليه وسلم -من املقام مب يوم الترويوة،
واملبيت هبا الليلةَ اليت قبل يوم عرفة ،مث املقام بو"عُرَنة"  -اليت بوني
املشعر احلرام وعرفة -إىل الزوال ،والذهاب منها إىل عرفة ،واخلُطبوة
والصالتني يف أثناء الطريق ببطن عُرَنة ،فهذا َواملُجمع عليوه بوني
الفقهاء ،وإن َان َِري من املصنِّفني ال مييِّزه ،وأَِر الناس ال يعرفوه؛
لغلبة العادات احملدثة"".اهو.

والتحاَم إليهما يف َل األمور؛ اقتداءً بالنيبِّ  يف ذلك
َله.
وبعدها يصلُّون الظهر والعصر قصرًا ومجعًا يف وقوت
األُوىل [وقت الظهر] بأذان واحد وإقامتني؛ لفعلوه ،
رواه مسلمٌ من حديث جابر رضي اهلل عنه.
[وال يصلِّي بينهما شيئا.
ومن مل يتيسَّر له صالتُهما مع اإلمام ،فليصلِّهما َذلك

وحده ،أو مع من حوله من أمِاله].

مث يقف الناس بعرفة[ ،فيقف عند الصخرات أسوفل
جبل الرمحة ،إن تيسَّر له ذلك ،وإال فعرفة َلُّها موقوف]
إال بطن عُرَنَةَ< ،لقوله " :
"(.>)2
ويُستحبُّ استقبال القبلة وجبل الرمحة إن تيسَّر ذلك،
فإن مل يتيسَّر استقبالُهما استقبل القبلة ،وإن مل يسوتقبل
)(1

اجلبل.
ويُستحبُّ للحاجِّ يف هذا املوقف أن جيتهد يف ذَر اهلل
سبحانه -ودعاله والتضرُّع إليه ،ويرفوع يديوه حوالالدعاء ،وإن لبَّى أو قرأ شيئا من القرآن فحَسن.
ويُسنُّ أن يكِر من قول " :ال إلوه إال اهلل وحوده ال
شريك له ،له امللك وله احلمد ،حييي ومييت وهو على َل
شيء قدير "؛ [لقوله صلى اهلل عليه وسلم" :

".
وإن زاد يف التلبية أحيانًا "إمنا اخلري خري اآلخرة" جاز].
وصحَّ عنه  أنه قال" :
".
[والسنَّة للواقف يف عرفة ألَّا يصوم هذا اليوم.
وال يزال هكذا ذاَرًا ملبًِّيا داعيًا مبا شاء ،راجيًا من اهلل

تعاىل أن جيعله من عتقاله الذين يباهي هبم املاللكةَ ،موا
يف احلديث" :
".
ويف حديث آخر" :
".
وال يزال هكذا حىت تغرب الشم ].
فينبغي اإلَِار من هذا الوذَر وتكوراره خبشووع
وحضور قلب ،وينبغي اإلَِار أيضًا من األذَار واألدعية
الواردة يف الشرع يف َل وقت ،وال سيما يف هذا املوضع
ويف هذا اليوم العظيم ،وخيتار جوامع الوذَر والودعاء.
ويُلحُّ يف الدعاء ويسأل ربَّه من خريَي الدنيا واآلخورة.
وَان النيبُّ  إذا دعا َرَّر الدعاء ثالثا ،فينبغي التأسِّي به
يف ذلك عليه الصالة والسالم.
ويكون املسلم يف هذا املوقف خمبتًا لربِّه سبحانه ،متواضعًا

له ،خاضعًا جلنابه ،منكسرًا بني يديوه ،يرجوو رمحتوه
ومغفرته ،وخيا عذابه ومقته ،وحياسب نفسه ،وجيودِّد
توبة نصوحًا؛ ألن هذا يوم عظيم وجممع َبري ،جيوود اهلل
فيه على عباده ،ويباهي هبم ماللكته ،ويكِر فيه العتق من
النار ،وما يُرى الشيطان يف يوم هو فيه أدحرُ ،وال أصغرُ،
وال أحقرُ ،منه يف يوم عرفة ،إال ما رؤى يوم بدر؛ وذلك
ملا يرى من جود اهلل على عباده وإحسانه إليهم وَِورة
إعتاقه ومغفرته.
ويف صحيح مسلم ،عن عالشة  -رضي اهلل عنوها ،-
أن النيبَّ  قال" :
".
فينبغي للمسلمني أن يُ ُروا اهلل من أنفسهم خوريًا ،وأن
ُيهينوا عدوَّهم الشيطان ،وحيزنوه بكِرة الذَر والودعاء
ومالزمة التوبة واالستغفار من مجيع الذنوب واخلطايا.

وال يزال احلجَّاج يف هذا املوقف مشوتغلني بالوذَر
والدعاء والتضرُّع إىل أن تغرب الشم .
<فإن حصل له مللٌ ،وأراد أن يستجمَّ بالتحدُّث موع
أصحابه باألحاديث النافعة ،أو قراءة ما تيسَّر من الكتب
املفيدة ،خصوصًا فيما يتعلَّق بكرم اهلل وجزيول هَِباتوه؛
ليقوى جانب الرجاء يف ذلك اليوم َان ذلك حسونًا ،مث
يعود إىل التضرُّع إىل اهلل ودعاله ،وحيرص على اغتنام آخر
النهار بالدعاء ،فإن خري الدعاء دعاء يوم عرفة>.
فإذا غربت انصرفوا إىل مزدلفة بسكينة ووقار ،وأَِروا
من التلبية وأسرعوا يف املُتَّسع،
[ال يزاحم الناس بنفسه أو دابَّته أو سيارته ،فإذا وجد
خلوة أسرع]؛ لفعل النيبِّ .
وال جيوز االنصرا قبل الغروب؛ ألن النيبَّ  وقف
حىت غربت الشم  ،وقال" :

".

فإذا وصلوا إىل مزدلفة صلَّوا هبا املغرب ثالث رَعات

والعشاء رَعتني مجعًا ،بأذان وإقامتني من حني وصووهلا؛
لفعل النيبِّ  ،سواء وصلوا إىل مزدلفة يف وقت املغورب
أو بعد دخول وقت العشاء(.)2

( )2قال شيخ اإلسالم " :فإذا وصل إىل مزدلفة صلَّى املغرب قبل تربيوك
اجلمال إن أمكن ،مث إذا برََّوها صلّوا العشاء ،وإن أخَّور العشواء مل
يضرَّه ذلك"" .منسك األلبا " .وقال الشويخ ابونُ عِويمني يف
"منسكه" " :فإذا غربت الشم سار إىل مزدلفة .فإذا وصلها صولَّى
املغرب والعشاء مجعًا ،إال أن يصل مزدلفة قبل العشاء اآلخرة ،فإنوه
يصلِّي املغرب يف وقتها ،مث ينتظر حىت يدخل وقت العشواء اآلخورة
فيصلِّيها يف وقتها ،هذا ما أراه يف هذه املسألة .ويف "صحيح البخاري"
عن ابن مسعود -رضي اهلل عنه" :-

" ،ويف رواية" :
" .لكن إن َان حمتاجًا إىل
اجلمع لتَ َعب أو قلَّة ماء أو غريمها؛ فال بأس بواجلمع ،وإن مل يودخل
وقت العشاء ،وإن َان خيشى ألَّا يصل مزدلفة إال بعد نصف الليول؛
فإنه يصلِّي ولو قبل الوصول إىل مزدلفة ،وال جيوز أن يؤخِّر الصالة إىل
=

صل بينهما حلاجة مل يضرَّه ذلك(.)2
[وإن فَ َ
وال يصلِّي بينهما وال بعد العشاء شيئا.
مث ينام حىت الفجر.
فإذا تبيَّن له الفجر صلَّى يف أوَّل وقته بأذان وإقامة].
وما يفعله بعض العامَّة من لقط حصى اجلمار من حني
وصوهلم إىل مزدلفة قبل الصالة ،واعتقاد َِري منوهم أن
ذلك مشروع؛ فهو غلط ال أصل له ،والنيبُّ  مل يأمر أن

ُيلتقط له احلصى إال بعد انصرافه من املشعر إىل مو (،)1
ومن أيِّ موضع لقط احلصى أجزأه ذلك ،وال يتعيَّن لقطُه
=

ما بعد نصف الليل"اهو.
( )2قال شيخ اإلسالم ابنُ تيمية :لِبوت ذلك عن النيبِّ -صلى اهلل عليوه
وسلم -وأصحابه ،يف البخواري ( .)102/79/12مون "خمتصور
البخاري"" .منسك األلبا ".
( )1وعبارة األلبا يف "منسكه"" :ويلتقط احلصيات اليت يريد أن يرمي هبا
مجرة العقبة يف م  ،وهي آخر اجلمرات وأقرهبنَّ إىل مكَّة"اهو.

من مزدلفة ،بل جيوز لقطُه من م  ،والسُّنَّة التقاطُ سبع يف
هذا اليوم يرمي هبا مجرة العقبة؛ اقتداءً بالنيبِّ  ،أمَّوا يف
األيام الِالثة فيلتقط من م َلَّ يوم إحودى وعشورين
حصاة يرمي هبا اجلمار الِالث.
وال يُستحبُّ غسل احلصى ،بل يرمى هبا مون غوري
غسيل؛ ألن ذلك مل يُنقل عن الونيبِّ  وأصوحابه ،وال
يرمى حبصى قد رُمي به.
ويبيت احلاجُّ يف هذه الليلة مبزدلفة( ،)2وجيوز للضوعفة

( )2وقال األلبا ُّ يف نصالح بني يدي احلو ،أوَّل َتابه "مناسك احلوو":
"وعليك البياتُ أيضًا يف املزدلفة حىت تصلِّي الصبح فإن فاتك البياتُ،
فال يفوتنَّك أداء الصالة فيها ،فإنه واجبٌ أوجب منه ،بل هو رَنٌ من
أرَان احلوِّ على القول األرجح عند احملقِّقني من العلماء ،إال للنسواء
والضَّ َعفة .فإنه جيوز هلم االنصرا ُ بعد نصف الليل"اهو.

وهذا

فيه نظر؛ ألن الرسول أذن للضعفاء والعجزة أن ينفروا بعد نصف الليل
ومل يوجب عليهم شيئا ،فدلَّ أن صالة الفجور ليسوت بواجبوة يف
املزدلفة ،ويؤَِّده قولُه يف حديث عروة بن املضورّس" :

=

التعليق [ :]3aهذه املسألة فاتين ذَرها يف الطبعة
األوىل فلتستدرك يف الطبعة الِانية.

من النساء والصبيان وحنوهم أن يدفعوا إىل م آخر الليل

[بعد نصف الليل خشية ح َطمَة الناس]( )2؛ حلديث عالشة
وأمِّ سلمة وغريمها(.)1
=
" ،فذَر الوقو بعرفة من ليل ،فلو وقف يف آخر جزء
من الليل ،فاته املبيت مبزدلفة ،بل وفاتته صالة الفجر مبزدلفوة ،فودلَّ
ذلك أن قوله" :

" وصفٌ َاشفٌ خرج موافقة

حلال السالل ،فال مفهوم خمالفةَ له.
( )2وقال ابنُ عِيمني يف الفوالد آخر "منسكه" " :وأمَّا الضعيف الوذي
يشُقُّ عليه مزامحةُ الناس عند اجلمرة ،فإن له أن يدفع قبل الفجور إذا
غاب القمر ،ويرمي اجلمرة قبل الناس"اهو.
( )1وقال األلبا ُّ يف "منسكه"" :وال يرميها إلَّا بعد رلوع الشم  ،ولوو
َان من النساء أو الضعَفَة الذين أُبيح هلم االنطالق من املزدلفة بعود
نصف الليل ،فهذا شيء ،والرمي شيء آخر"اهو .

ثبتوت

رخصةُ رسول اهلل -صلى اهلل عليه وسلم -للنساء والضَّ َعفة أن يرموها
قبل الفجر ،أخرج البخاريُّ يف َتاب احلو ،بَاب مَنْ قَدَّمَ ضَعَفَةَ َأهْلِهِ
باللَيْل ،فَيَقِفُونَ بالاْلمُزْدَلِفَةِ ،وََي ْدعُونَ ،وَيُقَدِّمُ إالذَا غَابَ ال َقمَر ،حديث رقم
=

=

( ،)2607ومسلم يف َتاب احلو ،باب استحباب تقدر دفع الضعفة
من النساء وغريهنَّ ،حديث رقم ( ،)2172عَنال ابْنال جُورَيْو ،قَوالَ:
حَدَّثَنالي عَْبدُ اللَّهِ َموْلَى أَ ْسمَاءَ،

" ،وأخرج البخاري يف َتاب احلو ،بَاب
مَنْ قَدَّمَ ضَعَفَةَ َأهْلِهِ باللَيْل ،فَيَقِفُو َن بالاْلمُزْدَلِفَةِ ،وََي ْدعُونَ ،وَيُقَدِّمُ إالذَا غَا َ
ب
ال َقمَر ،حديث رقم ( ،)2606ومسلم يف احلو ،باب استحباب تقدر
دفع الضعفة من النساء وغريهنَّ ،حديث رقم ( ،)2172عَونال ابْونال
ِشهَاب ،قَالَ سَاِلمٌ:

" .ويف "صحيح
=

وأمَّا غريُهم من احلجَّاج فيتأََّد يف حقِّهم أن يُقيموا هبا
=

َرجْتُ رُرُقَ َأخْبَارال ابْو الن
ابن خزمية" (" :)107 /9قَالَ أَبُو َبكْرَ :قدْ خ َّ
عَبَّاس فِي َِتَابالي "اْلكَبالريال" أَنَّ النَّباليَّ -صَلَّى اهللُ عَلَيْهِ وَسَولَّ َم -قَوالَ:
" ،وَلَسْتُ َأحْفَظُ فِي تِلْكَ

«

الَْأخْبَارال إالسْنَادًا ثَابالتًا مِنْ جالهَةِ النَّقْلال ،فَإالنْ ثَبَتَ إالسْنَادٌ وَا ِحدٌ مِْنهَاَ ،فمَعْنَا ُه
أَنَّ النَّباليَّ -صَلَّى اهللُ عَلَيْهِ وَسََّلمََ -زجَرَ اْل َم ْذَُورَ مِمَّنْ قَودَّ َم ُهمْ تِلْوكَ
الش ْم ال ،لَا السَّا ِمعَ اْل َم ْذَُورَ؛ لِوأَنَّ
ع َّ
ْجمَارال قَبْلَ رُلُو ال
اللَّيْلَةَ عَنْ رَ ْميال ال ال
َولمَ -قَودْ أَذِنَ
خَبَرَ ابْنال ُعمَرَ َيدُلُّ عَلَى أَنَّ النَّباليَّ -صَلَّى اهللُ عَلَيْهِ وَس َّ
الش ْم ال ،فَلَا َيكُونُ خَبَرُ ابْنال
ْجمَارال َقبْلَ رُلُوعال َّ
لِضَ َعفَةِ النِّسَاءِ فِي رَ ْميال ال ال
ُعمَرَ خِلَا َ خَبَرال ابْنال عَبَّاس إالنْ َثبَتَ خَبَرُ ابْنال عَبَّاس مِنْ جالهَةِ النَّقْولال،
ْجمَارال لِضَعَفَةِ النِّسَاءِ بالاللَّيْلال قَبْلَ رُلُوعال الْفَجْورال أَيْضًوا
عَلَى أَنَّ رَ ْميَ ال ال
عِْندِي جَالِزٌ لِلْخَبَرال"اهو،

إن صحَّ حديثُ أمر ابن عبَّاس بين عبد

املطَّلب أن ال يرموا حىت تطلع الشم  ،فهو حممول على االستحباب،
ال الوجوب ،مجعًا بينه وبني ما تقدَّم،

أنه إمَّوا أن يقوال:

حديث ابن عبَّاس ضعيفٌ؛ ملخالفته األحاديث الصحيحة يف الرخصة،
وتكون هذه علَّة يف املنت ،وإمَّا أن حيمل على الندب ال الوجوب .وابن
عبَّاس ذَر عن نفسه أنه من الضَّ َعفة ،وقد أُرخص للضَّو َعفة بوالرمي
بليل.

إىل أن يُصلُّوا الفجر.
مث يقفوا عند املشعر احلرام [(وهو جبل يف املزدلفوة)
فريقى عليه (احلاجُّ)] ،فيستقبلوا القبلة ،ويكِروا من ذَر
اهلل[ ،فيحمد اهلل ويكبِّره ويهلِّله ويوحِّده] والدعاء إىل أن
يسفروا جدًّا[ .ويدعو ،وال يزال َذلك حىت يُسفر جدًّا].
ويُستحبُّ رفعُ اليدين هنا حال الدعاء ،وحيِما وقفوا
من مزدلفة أجزأهم ذلك ،وال جيب عليهم القُورب مون
املشعر ،وال صعوده؛ لقول النيبِّ " :
يعين :على املشعر –

–
" ،رواه مسلم يف

"صحيحه" ،ومجعٌ :هي مزدلفة.
فإذا أسفروا جدًّا انصرفوا إىل م قبل رلوع الشم ،
عليهم السكينة ،وأَِروا من التلبية يف سريهم ،فإذا وصلوا
بطن ُمحَسِّر اُستُحبَّ اإلسراع قليلا ،إذا أمكنهم ،وهو من
م .
مث يأخذ الطريق الوسطى اليت خترجه علوى اجلمورة

الكربى.

فإذا وصلوا م قطعوا التلبية عند مجرة العقبوة( .)2مث
رموها من حني وصوهلم بسبع حصيات متعاقباتٍَ< .لُّ
واحدة بقدر نواة التمر تقريبًا> ،يرفع يده عند رمي َلِّ
حصاة ويُكَبِّر <مع َلِّ حصاة > ،ويُستحبُّ أن يرميها
من بطن الوادي ،وجيعل الكعبة عن يساره ،ومو عون
ميينه؛ لفعل النيبِّ  ،وإن رماها من اجلوانوب األخورى
أجزأه ذلك إذا وقع احلصى يف املرمى ،وال يُشترط بقواء
احلصى يف املرمى ،وإمنا املشترَط وقوعُها فيه ،فلو وقعوت
احلصاة يف املرمى ،مث خرجت منه أجزأت يف ظاهر َالم
أهل العلم ،وممَّن صرَّح بذلك :النوويُّ -رمحوه اهلل -يف
( )2وقال ابنُ عِيمني يف "منسكه"" :ويف احلو من اإلحرام إىل أن يبتدئ
برمي مجرة العقبة يوم العيد".اهو .وعبارة األلبوا ِّ يف "منسوكه":
"ويقطع التلبية مع آخر حصاة"اهو .لكنه قال قبلها" :ويكبِّر مع َلِّ
حصاة"اهو.

(شرح املهذب) ،ويكون حصى اجلموار مِول حصوى
اخلذ  ،وهو أَرب من احلُمُّص قليلا.
وله أن يرميها بعد الزوال ولو إىل الليل إذا وجد حرجًا
يف رميها قبل الزوال؛ َما ثبت يف احلديث.

مث بعد الرمي( )2يأيت املنحر يف م فينحر هديه ،لكون
جيوز له أن ينحر يف أيِّ مكان آخر من م  ،وَوذلك يف
مكَّة؛ لقوله " :
".
( )2قال األلبا ُّ يف "منسكه"" :واعلم أن رمي اجلمرة ألهل املوسم مبنزلة
صالة العيد لغريهم ،وهلذا استحبَّ اإلمام أمحد أن تكون صالة أهول
األمصار وقت النحر مب  ،وهلذا خطب النيبُّ -صلى اهلل عليه وسلم-
يوم النحر بعد اجلمرةَ ،ما َان خيطب يف املدينة بعد صالة العيود،
فاستحباب بعضهم صالة العيد يف م أخذا بالعمومات اللفظيوة أو
القياسية غلط وغفلة عن السنَّة ،فإن النيبَّ -صلى اهلل عليوه وسولم-
وخلفاءه مل يصلُّوا مب عيدًا قطَُّ .موا يف "فتواوى ابون تيميوة"
(".)210/16اهو.

والسنَّة أن يذبح أو ينحر بيده إن تيسر له  ،وإال أناب
عنه غريه .
ويُستحبُّ أن يقول عند حنره أو ذحبه" :بسم اهلل ،واهلل
أَرب ،اللَّهمَّ هذا منك ولك ،اللَّهمَّ تقبَّل منِّي" ،ويوجهوه
إىل القبلة.
والسنَّة :حنر اإلبل قالمة معقولة يدها اليسرى ،قالموة
على ما بقي من قوالمها ،ووجهُها قِبَلَ القبلة.
وذبح البقر والغنم على جنبها األيسر ،ويضوع قدموه
اليم على جانبها األمين.
ولو ذبح إىل غري القبلة تركَ السنَّة ،وأجزأته ذبيحتوه؛
ألن التوجيه إىل القبلة عند الذبح سنَّة ،ولي بواجب.
ويُستحبُّ أن يأَل من هديه ،ويُهدي ويتصدَّق؛ لقوله
تعاىل :فَ ُكلُوا مِنْهَا َوأَرْ ِعمُوا الْبَاِل َ الْفَ ِقريَ( احلو :مون
اآلية.)11
<وأيَّام ذبح اهلدي أربعة يوم العيد ،وثالثة أيَّام بعده،

فمن ذبح قبل هذه األيام فشاتُه شاة حلم ،ال جتزله عن
اهلدي؛ ألن النيبَّ مل يذبح هديه قبل يوم العيد ،واهلدي
من النُّسك ،وقد قال :

">

وميتدُّ وقت الذبح إىل غروب الشم اليوم الِالث من
أيَّام التشريق يف أصحِّ أقوال أهل العلم ،فتكون مدَّة الذبح
يوم النحر وثالثة أيَّام بعده؛ [لقولوه " :
"].
<وجيوز الذبح يف هذه األيَّام ليلا وهنارًا ،لكون
النهار أفضل .وجيوز أيضًا يف مِ ويف مكَّة ،لكن يف مِو
أفضلُ ،إال أن يكون الذبح مبكَّة أنفع للفقراء ،حبيث يكون
االنتفاع به يف م يسريًا ،فإنه يتبع ما هو أصلح وأنفوع،
وعلى هذا فلو أخَّر هديه إىل اليوم الِالث عشر وذحبه مبكَّة
فال بأس>.
[وله أن يأَل من هديه ،وأن يتزوَّد منه إىل بلده؛ َما
فعل النيبُّ .

وعليه أن يُطعم منها الفقراء وذوي احلاجوة ،لقولوه
تعاىل :وَالُْبدْنَ جَ َعلْنَاهَا لَ ُكمْ مِنْ شَعَالِرال اللَّهِ لَ ُكمْ فِيهَا خَيْرٌ
فَا ْذَُرُوا ا ْسمَ اللَّهِ َعلَيْهَا صَوَا َّ فَإالذَا وَجَبَتْ جُنُوبُهَا فَ ُكلُوا
َانعَ وَاْلمُعْتَرَّ( احلو :من اآلية.])56
مِنْهَا َوأَرْ ِعمُوا الْق ال
مث بعد حنر اهلدي أو ذحبه حيلوق رأسوه [َلَّوه] أو
يُقَصِّره ،واحللق أفضل؛ ألن النيبَّ  دعا بالرمحة واملغفرة
للمحلِّقني (ثالث مرَّات) وللمقصِّرين واحدة[ ،وهو قولُه
( :

].
وال يكفي تقصري بعض الرأس ،بل ال بدَّ من تقصوريه
َلّه َاحللق ،واملرأة تقصِّر من َلِّ ضفرية قدرَ أمنلة فأقلّ.
[والسنَّة أن يبدأ احلالق بيمني احمللوق؛ َما يف حديث

أن .)2(
واحللق خاصٌّ بالرجال دون النسواء ،وإمنوا علويهنَّ
ساءِ َح ْلقٌ ،إالنَّمَوا عَلَوى
التقصري؛ لقوله " :لَْي َ َعَلى النِّ َ

ص ُري" ،فتجمع شعرها فتقصُّ منه قدر األمنلة(.)1
ساءِ التَّ ْق ِ
النِّ َ
ويسنُّ لإلمام أن خيطب يوم النحر مب بني اجلمورات،
حني ارتفاع الضحى ،يعلِّم الناس مناسكهم].
وبعد رمي مجرة العقبة واحللق أو التقصري يباح للمحرم
َلُّ شيء حرُم عليه باإلحرام إلَّا النساء ،ويسومَّى هوذا

( )2علَّق األلبا ُّ يف "منسكه" هنا بقوله" :وهذه املسألة ممَّا اعتر العلَّامة
ابنُ مهام احلنفي أن احلنفية خالفوا فيها السنَّة ،فماذا يقول املقلِّودة يف
اعترا هذا اإلمام اهلمام ؟!"اهو.
( )1علَّق األلبا ُّ يف "منسكه"" :قال شيخ اإلسالم" :وإذا قصَّوره َجمَوع
الشعر وقصَّ منه بقدر األمنلة أو أقلَّ أو أَِر ،واملرأة ال تقصُّ أَِر من
ذلك ،وأمَّا الرجل فله أن يقصِّره ما شاء".اهو.

التحلُّل بو :التحلُّل األوَّل(.)2
( )2وقال األلبا ُّ -رمحه اهلل -يف "منسكه"" :فإذا انتهى من رمي اجلمرة
حلَّ له َلُّ شيء إال النساء ،ولو مل ينحر أو حيلق ،فيلب ثيابه ويتطيَّب.
لكن عليه أن يطُو روا اإلفاضة يف اليوم نفسه ،إذا أراد أن يستمرَّ يف
متتُّعه املذَور ،وإال فإنه إذا أمسى ومل يطُف؛ عاد حمرمًا َما َان قبل
الرمي ،فعليه أن ينزع ثيابه ويلب ثو ي اإلحرام؛ لقوله صلى اهلل عليه
وسلَّم" :
"اهو.
هذه املسألة بعد التسليم بصحَّة احلديث ،ينبغي أن يُحمل ما ذَُر
فيها على االستحباب ،ال الوجوب؛ لِبوت ما يدلُّ على أن الذي َان
سالدًا عند الصحابة أنه من رمى وذبح وحلق أو قصَّر فقد حلَّ ،وال
يذَرون أنه يعود حرامًا إذا مل يطُف من يومه .فقد جاء عن عمر بن
اخلطاب  عند الشافعيِّ يف "مسنده" ( ،)177/2واحلميدي (،)121
وإسحاق بن راهويه ( ،)2212والنسالي يف "الكربى" ( ،)9221وابن
خزمية ( ،)1757والطربا يف"الشاميني" ( ،)5201والبيهقي ()252/2
من رريقني عن سامل بن عبد اهلل بن عمر بن اخلطاب ،عن أبيه ،عن جدِّه
قال:

=

ويُسنُّ له بعد هذا التحلُّل التطيُّب والتوجُّه إىل مكَّوة،
ليطو روا اإلفاضة؛ حلديث عالشة – رضي اهلل عنها
=

ش ُة:
َ .قالَ َسالِ ٌم :وََقالَتْ َعالِ َ
َ .قالَ َسالِ ٌم :وَ ُسنَّ ُة َر ُسولال اللَّ ِه -

صلَّى اهلل عليه وسلم َ -أ َحقُّ َأنْ ُتَتبَّ َع .قلنا :وقد جعله ابنُ راهويه والنساليُّ
من قول ابن عمر ال عمر ،والصحيح أنه من قول عمر .انظر "سنن أ ي
داود" -بتحقيق األرنؤوط .)550 - 556/5( -فإن عمر  مل يقيِّد
هذا بشيء ،وقد رواه أبو داود مرفوعًا ،يف َتاب املناسك ،باب :رمي
اجلمار ،حديث رقم ( ،)2701عن عالشة قالتْ :قال رسو ُل اهلل  -صلَّى
اهلل عليه وسلم " :-إال َذا رَمَى أحَ ُد َُمْ َجمْرَةَ الْعَقَبةِ فَ َقدْ حَلَّ لَهُ َُلُّ َشيْءٍ إالَّلا
ساءَ" .وصحَّحه األرنؤوط يف حتقيقه لسنن أ ي داود ،وذَر يف التخريو
النِّ َ
أن ابن أ ي شيبة أخرج بسند صحيح عن عالشة ،قالت
".

أنه مل يقيِّد ذلك بأن يطو من يومه ،وإلَّا عاد

حرامًا َما َان ،وال جيوز تأخريُ البيان عن وقت احلاجة ،ولو قيل :هذه
األحاديث تُ ِع ُّل املنت الذي حسَّنه األلبا ؛ ملا َان بعيدًا .واهلل أعلم.

– قالت" :


" أخرجه البخواريُّ

ومسلم.
[فيطو به سبعًا َما تقدَّم يف روا القدوم ،إال أنه
ال يضطبع وال يَرْمُل].
ويسمَّى هذا الطوا  :رووا اإلفاضوة ،ورووا
الزيارة ،وهو رَن من أرَان احلو ال يتمُّ احلو إال بوه،
وهو املراد يف قوله عزَّ وجلَّ :ثُمَّ لْيَ ْقضُوا تَفََِ ُهمْ وَلْيُوفُوا
ُنذُو َر ُهمْ وَلْيَطَّوَّفُوا بالالْبَيْتِ الْعَتِيقال( احلو.)17 :
[ومن السنَّة أن يصلِّي رَعتني عند املقامَ ،ما قوال
الزهريُّ ،وفعله ابنُ عمر ،وقال :على َلِّ سُبعُ رَعتان].
مث بعد الطوا وصالة الرَعتني خلف املقام يسعى بني
الصفا واملروة إن َان متمتِّ ًعا ،وهوذا السوعي حلجِّوه،
والسعي األوَّل لعمرته.
[مث يَطَّوَّ ويسعى بني الصفا واملروة َما تقدَّم أيضًا،

خالفا للقارن واملُف الرد ،فيكفيهما السعيُ األوَّل].
وال يكفي سعيٌ واحدٌ يف أصحِّ أقوال العلماء؛ حلديث
عالشة – رضي اهلل عنها – قالت" :
 "فذَرت احلديث ،وفيه فقال" :
 "...إىل أن قالت" :
" رواه
البخاري ومسلم.
وقوهلا -رضي اهلل عنها -عن الذين أهلُّوا بالعمرة" :ثُمَّ
حجِّ اله ْم" تعوين
َرافُوا رَ َوافا آخَ َر َب ْع َد َأ ْن َر َج ُعوا مِ ْن ِمَنى لِ َ
به :الطوا بني الصفا واملروة ،على أصوحِّ األقووال يف
تفسري هذا احلديث ،وأمَّا قول من قوال :أرادت بوذلك
روا اإلفاضة ،فلي بصحيح؛ ألن روا اإلفاضة رَن
يف حقِّ اجلميع وقد فعلوه ،وإمنا املراد بذلك :موا خيوصُّ

املتمتِّع ،وهو الطوا بني الصفا واملروة مرَّة ثانيوة بعود
الرجوع من م َ لتكميل حجِّه ،وذلك واضحٌ حبمود اهلل،
وهو قولُ أَِر أهل العلم ،ويدلُّ على صحَّة ذلك أيضًا ما
رواه البخاريُّ يف "الصحيح" تعليقا جمزومًا به ،عن ابون
عبَّاس – رضي اهلل عنهما  ،-أنه سُئل عن متعة احلوو،
صارُ َوَأ ْز َواجُ النَّالبيِّ  فِوي
فقال" :أَ َهلَّ الْ ُم َهاجال ُرونَ َوالَْأْن َ
َحجَّ ِة الْ َو َداعال َوَأ ْهَل ْلَنا ،فََلمَّا قَ ِد ْمَنا مَ َّك َة َقالَ َر ُسولُ اللَّ ِه :
"،

"

ت َوالبالصَّ َفا وَالْ َم ْر َو ِة ،وََأَتْيَنا النِّسَواءَ ،وََلالبسْوَنا
َف ُط ْفَنا بالالَْبْي ِ
الَِِّيابَ ،وََقالَ" :
حوِّ ،فَالإ َذا
الل بالالْ َ
شيَّ َة التَّ ْر الوَي ِة َأ ْن نُه َّ
" ،ثُمَّ َأ َم َرَنا عَ ِ
ت َوالبالصَّ َفا وَالْ َم ْر َو ِة"
ك الجْئَنا فَ ُط ْفَنا بالالَْبْي ِ
َف َر ْغَنا مِ َن الْ َمَناسِ ِ
انتهى املقصود منه ،وهو صريح يف سعي املتمتِّع مورَّتني.
واهلل أعلم.
وأمَّا ما رواه مسلم عون جوابر  :أن الونيبَّ 

وأصحابه مل يطوفوا بني الصفا واملروة إال روافا واحودًا
روافهم األول؛ فهو حممول على من ساق اهلودي مون
الصحابة؛ ألهنم بقوا على إحرامهم مع النيبِّ  حىت حلُّوا
من احلو والعمرة مجيعًا ،والنيبُّ  قود أهولَّ بواحلو
والعمرة ،وأمر من ساق اهلدي أن يُهاللَّ باحلوِّ مع العمرة،
ح َّل منهما مجيعًا .والقارن بوني احلووِّ
ح َّل حىت يَ ِ
وألَّا يَ ِ
والعمرة لي عليه إال سعيٌ واحدَ ،ما دلَّ عليه حديثُ
جابر املذَور وغريُه من األحاديث الصحيحة.
وهكذا مَن أفرد احلو وبقي على إحرامه إىل يوم النحر
لي عليه إال سعيٌ واحد ،فإذا سعى القارن واملفرالد بعود
روا القدوم؛ َفاه ذلك عن السوعي بعود رووا
اإلفاضة ،وهذا هو اجلمع بني حديِي عالشة وابن عبَّواس
وبني حديث جابر املذَور  ،وبذلك يزول التعار ،
َلها.
وحيصل العمل باألحاديث ِّ
وممَّا يؤيِّد هذا اجلمع أن حديِي عالشة وابون عبَّواس

حديِان صحيحان ،وقد أثبتا السعي الِا يف حقِّ املتمتِّع،
وظاهر حديث جابر ينفي ذلك ،واملُِبالت مُقدَّم على النايف،
َما هو مقرَّر يف علمي األصول ومصطلح احلديث ،واهلل
سبحانه وتعاىل -املوفِّق للصواب ،وال حول وال قوَّة إالباهلل.
حلُّ له َلُّ شيء حَ ُرم عليه باإلحرام،
[وهبذا الطوا يَ ِ
حىت نساؤه].

فصل
في بيان أفضلية ما
يفعله الحاجُّ يوم النحر

واألفضل للحاجِّ أن يُرتِّب هذه األمور األربعوة يووم
النحر َما ذَر :فيبدأ أوَّلا برمي مجرة العقبة ،مث النحر ،مث
احللق أو التقصري ،مث الطوا بالبيت ،والسوعي بعوده
للمتمتِّع ،وَذلك للمفرالد والقارن إذا مل يسعيا مع روا
القدوم ،فإن قدَّم بعض هذه األمور على بعوض أجوزأه
ذلك؛ لِبوت الرخصة عن النيبِّ  يف ذلك ،ويودخل يف
ذلك تقدرُ السعي على الطوا ؛ ألنه من األموور الويت
تُفعل يوم النحر ،فدخل يف قول الصحا يِّ :فَ َما سُئِ َل َي ْو َمِئذٍ
َع ْن َش ْي ٍء قُدِّمَ وََلا أُخِّ َر الإَّلا قَالَ" :

" ،وألن

ذلك ممَّا يقع فيه النسيان واجلهل ،فوجب دخولُه يف هوذا
العموم؛ ملا يف ذلك من التيسري والتسهيل ،وقد ثبت عن
النيبِّ  أنه سُئل عمَّن سعى قبل أن يطو  ،فقال" :لَوا
ج" أخرجه أبو داود ،من حديث أسامة بن شوريك
َح َر َ

بإسناد صحيح ،فاتَّضح بذلك دخولُه يف العموم من غوري
شكٍّ ،واهلل املوفِّق.
واألمور اليت حيصل للحاج هبا التحلُّل التامُّ ثالثة ،وهي:
رميُ مجرة العقبة ،واحللقُ أو التقصري ،وروا ُ اإلفاضة مع
السعي بعده ملن ُذَر آنفا ،فإذا فعل هذه الِالثة حلَّ لوه
َلُّ شيء حرُم عليه باإلحرام من النساء والطِّيب وغوري
ذلك ،ومن فعل اثنني منها حلَّ له َلُّ شيء حرُم عليوه
باإلحرام إال النساء ،ويسمَّى هذا بو :التحلُّل األوَّل.
ويُستحبُّ للحاجِّ الشربُ من ماء زمزم والتضلُّع منه،
والدعاء مبا تيسَّر من الدعاء النافع ،وماء زمزم ملا شُورب
لهَ ،ما رُوي عن النيبِّ  ،ويف صحيح مسلم عون أ ي
ذرٍّ :أن النيبَّ  قال يف ماء زمزم" :
أبو داود" :
ممَّن عليه سعي.
[وبعد الطوا

" زاد

" ،وبعد روا اإلفاضة والسوعي
بالبيت يف اليوم العاشر يصلِّي الظهور

مبكَّة( ،وقال ابنُ عمر :مبنَى) .ويأيت زمزم ،فيشرب منها].
وبعد روا اإلفاضة والسعي ممَّن عليه سعي يرجوع
احلجَّاج إىل منَى ،فيقيمون هبا ثالثة أيَّام بلياليها[ ،ويُشرع
له (للحاجِّ) أن يزور الكعبة ،ويطو هبا َلَّ ليلوة مون

ليايل منَى؛ ألن النيبَّ -صلى اهلل عليه وسلم -فعل ذلك].

ويرمون اجلمار الِالث يف َلِّ يوم من األيَّام الِالثة بعد
زوال الشم  ،وجيب الترتيب يف رميها.
<واألفضل أن يذهب للرمي ماشيًا ،وإن رَب فوال
بأس>.
فيبدأ باجلمرة األوىل ،وهي الَّيت تلي مسجد اخليوف،
فريميها بسبع حصيات متعاقبات ،يرفع يده عنود َولِّ
حصاة ،ويُسنُّ أن يتقدَّم عنها [قليلا عن ميينه] ،وجيعلوها
عن يساره ،ويستقبل القبلة[ ،فيقوم قيامًا رويلا ويودعو]
ويرفع يديه ويُكِر من الدعاء والتضرُّع.

<فإن شقَّ عليه رول الوقو والدعاء دعا مبا يسوهُل
عليه ولو قليلا ليحصِّل السنَّة>.
مث يرمي اجلمرة الِانية َاألوىل ،ويُسنُّ أن يتقدَّم قليلوا
بعد رميها [يأخذ ذات الشمال] وجيعلوها عون ميينوه،
ويستقبل القبلة ،فيقوم قيامًا رويلا ،ويرفع يديوه فيودعو
َِريًا <إن تيسَّر عليه ،وإال وقف بقدر ما يتيسَّور ،وال
ينبغي أن يترك الوقو للدعاء؛ ألنه سنَّة ،وَِري من الناس
ُيهمله ،إمَّا جهلا أو هتاونًا ،وَلَّما أُضيعت السونَّة َوان
فعلُها ونشرُها بني الناس أوَد؛ لئلَّا تُترك ومتوت>.
مث يرمي اجلمرة الِالِة [وهي مجرة العقبوة ،فريميهوا
َذلك ،وجيعل البيت عن يساره ،ومنَى عن ميينوه] ،وال
يقف عندها.
مث يرمي اجلمرات يف اليوم الِا [واليوم الِالث ]مون
أيَّام التشريق بعد الزوالَ ،ما رماهوا يف اليووم األوَّل،
ويفعل عند األوىل والِانية َما فعل يف اليوم األوَّل؛ اقتداءً

بالنيبِّ .
والرميُ يف اليومني األوََّلني من أيَّام التشريق واجبٌ من
واجبات احلو ،وَذا املبيت مبنَى يف الليلة األوىل والِانيوة
واجبٌ ،إال على السُّقاة والرعُاة وحنوهم فال جيب.
[وجيوز للمعذور يف الرمي ما يأيت:
أ و أن ال يبيت يف مَِنى؛ حلديث ابن عمر" :

".
ب و وأن جيمع رميَ يومني يف واحد؛ حلديث عاصم
بن عديٍّ قال" :


".

ج و وأن يرمي يف الليل ،بقوله " :
".
وجيب على احلاجِّ يف أيَّام منَى أن حيافظ على الصلوات

اخلم مع اجلماعة ،واألفضل أن يصلِّي يف مسجد اخلَيف
إن تيسَّر له؛ لقوله " :
"].
مث بعد الرمي يف اليومني املذَورين مَن أحبَّ أن يتعجَّل

من مَِنى جاز له ذلك ،وخيرج قبل غروب الشوم (،)2
ومن تأخَّر وبات الليلة الِالِة ورمى اجلمورات يف اليووم

( )2علَّق األلبا ُّ يف "منسكه"" :قال شيخ اإلسالم ابنُ تيمية" :فإذا غربت
الشم وهو مبنَى أقام حىت يرمي مع الناس يف اليووم الِالث"اهوو،
قلت :وعليه مجاهري العلماء ،خالفا ملا ذهب إليه ابنُ حزم يف (احمللَّى)
( ،)212/0واستدلَّ هلم النوويُّ مبفهوم قوله تعاىل :فمن تعجول يف
يومني فال إمث عليه ،فقال يف (اجملموع) (" :)115/1واليوومُ اسومٌ
للنهار دون الليل" .ومبا ثبت عن عمر وابنه عبد اهلل قاال" :
"،
ولفظ (املورَّأ) عن ابن عمر" :

".

وأخرجه عن مالك اإلمام حممد يف (مورَّئه) (ص 155وو التعليوق
املمجد) وقال" :وهبذا نأخذ ،وهو قول أ ي حنيفة والعامَّة"اهو".اهو.

الِالث؛ فهو أفضل وأعظم أجرًاَ ،ما قوال اهلل تعواىل:
وَا ْذَُرُوا اللَّهَ فِي أَيَّام مَ ْعدُودَاتٍ َفمَنْ تَعَجَّلَ فِي يَووْمَيْنال
فَال إالْثمَ َعلَيْهِ وَمَنْ تَأَخَّرَ فَال إالْثمَ َعلَيْهِ ِلمَنال اتَّقَى( البقرة:
من اآلية ،)105وألن النيبَّ  رخَّص للناس يف التعجُّل،
ومل يتعجَّل هو ،بل أقام مبنَى حتَّى رمى اجلمرات يف اليوم
الِالث عشر بعد الزوال ،مث ارحتل قبل أن يُصلِّي الظهر.
<وال جيب التأخُّر إال أن تغرب الشم مون اليووم
الِا عشر وهو مبنَى ،فإنه يلزمه التأخُّر حىت يرمي اجلمار
الِالث بعد الزوال ،ولكن لو غربت عليه الشم مبنَى يف
اليوم الِا عشر بغري اختياره ،مِل أن يكون قد ارحتول
ورَب لكن تأخَّر بسبب زحام السيارات وحنوه؛ فإنه ال
يلزمه التأخُّر؛ ألن تأخُّره إىل الغروب بغري اختياره>.
وجيوز لويلِّ الصيبِّ العاجز عن مباشرة الرمي ،أن يرمي
عنه مجرة العقبة وسالر اجلمار بعد أن يرمي عن نفسوه،
وهكذا البنت الصغرية العاجزة عن الرمي يرموي عنوها

وليُّها؛ حلديث جابر  ،قال" :

" .أخرجه ابنُ ماجه.
وجيوز للعاجز عن الرمي ملر أو َرب سنٍّ أو محل أن
يوَِّل من يرمي عنه؛ لقول اهلل تعاىل" :فواتقوا اهلل موا
استطعتم" [التغابن :من اآلية ،]26وهؤالء ال يسوتطيعون
مزامحة الناس عند اجلمرات ،وزمن الرموي يفووت وال
يُشرع قضاؤه ،فجاز هلم أن يوَِّلوا ،خبال غوريه مون
املناسك فال ينبغي للمحرم أن يستنيب من يؤدِّيه عنه ،ولو
َان حجُّه نافلة؛ ألن من أحرم باحلوِّ أو العمرة – ولوو
َانا نَ ْفَلني – لزمه إمتامهما؛ لقول اهلل تعواىلَ  :وأَتِمُّووا
اْلحَوَّ وَالْ ُعمْرَةَ لِلَّهِ( البقرة :مون اآليوة ،)276وزمون
الطوا والسعي ال يفوت خبال زمن الرمي.
وأمَّا الوقو بعرفة ،واملبيت مبزدلفة وم  ،فال شك أن
زمنها يفوت ،ولكن حصول العاجز يف هذه املواضع ممكن

ولو مع املشقة ،خبال مباشرته للرمي ،وألن الرمي قود
وردت االستنابة فيه عن السلف الصا ح يف حق املعوذور،
خبال غريه.
والعبادات توقيفية ،لي ألحد أن يُشرع منها شيئا إال
حبجَّة ،وجيوز للنالب أن يرمي عن نفسه ،مث عن مُسوتناليبه
َلَّ مجرة من اجلمار الِالث ،وهو يف موقف واحد ،وال
جيب عليه أن يكمل رمي اجلمار الِالث عن نفسوه ،مث
يرجع فريمي عن مُستناليبه ،يف أصحِّ قولَي العلماء؛ لعودم
الدليل املوجب لذلك ،وملا يف ذلك من املشقَّة واحلورج،
واهلل -سبحانه وتعاىل -يقول :وَمَا جَعَلَ َعلَويْ ُكمْ فِوي
الدِّينال مِنْ حَرَج( احلو :من اآلية ،)01وقوال النيبُّ :
"

" ،وألن ذلك مل يُنقل عن أصوحاب

رسول اهلل  حني رموا عن صبياهنم والعاجز منهم ،ولو
فعلوا ذلك لنُقل؛ ألنه مما تتوافر اهلمم علوى نقلوه .واهلل
أعلم.

فصل
في وجوب الدم
على المتمتِّع والقارن

وجيب على احلاج إذا َان متمتِّ ًعا أو قارنًا – ومل يكن
من حاضري املسجد احلرام – دمٌ ،وهو :شاةٌ
 ،أو سُبع بدنة ،أو سُبع بقورة ،إذ [جيووز أن
يشترك سبعة يف البعري والبقرة].
<وحاضرو املسجد احلرام هم أهل احلرم ،ومَن َانوا
قريبني منه ،حبيث ال يكون بينهم وبني احلرم مسافة تُعودُّ
سفرًا َأهل الشرالع وحنوهم ،فإنه ال هدي عليهم ،وأمَّوا
من َانوا بعيدين من احلرم حبيث يكون بينهم وبينه مسافةٌ
ُتعدُّ سفرًا َأهل جدَّة ،فإنه يلزمهم اهلدي.
ومن َان من أهل مكَّة ،مث سافر إىل غريها لطلب علم
أو غريه ،ورجع إليها متمتِّ ًعا ،فإنه ال هودي عليوه؛ ألن
العربة مبحلِّ إقامته وسكناه وهي مكَّة ،إال إذا انتقول إىل
غري مكَّة للسك  ،فإنه إذا رجع إليها متمتِّ ًعا يلزمه اهلدي؛

ألنه حينئذ لي من حاضري املسجد احلرام>.
وجيب أن يكون ذلك من مال حالل وَسب ريِّوب؛
ألن اهلل تعاىل ريِّبٌ ال يقبل إال ريًِّبا.
وينبغي للمسلم التعفُّف عن سؤال النواس هوديًا أو
غريه ،سواء َانوا ملوَا أو غريهم ،إذا يسَّر اهلل له مون
ماله ما يُهديه عن نفسه ويُغنيه عمَّا يف أيدي الناس؛ ملوا
جاء يف األحاديث الكِرية عن الونيبِّ  يف ذمِّ السوؤال
وعيبه ،ومدح مَن ترَه.
فإن عجز املتمتِّع والقارن عن اهلدي؛ وجب عليوه أن
يصوم ثالثة أيام يف احلو وسبعة إذا رجع إىل أهله ،وهوو
خميَّر يف صيام الِالثة ،إن شاء صامها قبل يوم النحر ،وإن
شاء صامها يف أيَّام التشريق الِالثة< ،لكن ال يؤخِّرها عن
أيَّام التشريق>؛ قال تعاىلَ  :فمَنْ َتمََّتعَ بالالْ ُعمْرَةِ إاللَى اْلحَوِّ
َفمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْ َهدْيال َفمَنْ َلمْ يَجالدْ َفصِيَامُ ثَالثَةِ أَيَّام فِي
اْلحَوِّ وَسَبْعَةٍ إالذَا رَجَعُْتمْ ِتلْكَ عَشَرَةٌ ََا ِملَةٌ ذَلِكَ ِلمَنْ لَومْ

ْجدِ اْلحَرَامال وَاتَّقُوا اللَّهَ وَا ْعَلمُوا أَنَّ
يَكُنْ َأ ْهلُهُ حَاضِرالي اْلمَس ال
اللَّهَ َشدِيدُ الْعِقَابال( البقرة :من اآلية.)276
ويف صحيح البخاري ،عن عالشة وابن عمر  قاال:
"
"( ،)2وهذا يف حكم املرفوع إىل النيبِّ  ،واألفضل
أن يقدِّم صوم األيام الِالثة على يوم عرفة ،ليكون يف يوم
عرفة مفطرًا؛ ألن النيبَّ  وقف يوم عرفة مفطرًا ،وهنوى
عن صوم يوم عرفة بعرفة ،وألن الفطر يف هذا اليوم أنشطُ
له على الذَر والدعاء ،وجيوز صومُ الِالثة األيام املذَورة
متتابعة ومتفرِّقة ،وَذا صوم السبعة ال جيب عليه التتوابع
فيها ،بل جيوز صومها جمتمعة ومتفرِّقة؛ ألن اهلل -سبحانه
( )2قال األلبا ُّ يف "منسكه" يف اهلامش" :وأمَّا قول شيخ اإلسوالم ( ص
 (( :) 511فال بدَّ للمتمتِّع من صوم بعض الِالثة قبل اإلحرام باحلوِّ
يوم التروية )) فال أعلم وجهه ،بل هو بظاهره خمالفٌ لآلية واحلديث.
واهلل أعلم"اهو.

وتعاىل -مل يشترط التتابع فيها ،وَذا رسولُه عليه الصالة
والسالم ،واألفضل تأخريُ صوم السبعة إىل أن يرجوع إىل
أهله؛ لقوله تعاىل :وَسَبْعَةٍ إالذَا رَجَعُْتمْ( البقورة :مون
اآلية.)276
والصومُ للعاجز عن اهلدي أفضلُ من سوؤال امللووك
وغريهم هديًا يذحبه عن نفسه ،ومن أُعطي هديًا أو غوريه
من غري مسألة وال إشرا نف ؛ فال بأس به ،ولو َوان
حاجًّا عن غريه ،أي :إذا مل يشترط عليه أهلُ النيابة شراء
اهلدي من املال املدفوع له ،وأمَّا ما يفعله بعضُ الناس من
سؤال احلكومة أو غريها شيئا من اهلدي باسم أشوخاص
يذَرهم وهو َاذب ،فهذا ال شكَّ يف حترميه؛ ألنه مون
التأَُّل بالكذب ،عافانا اهلل واملسلمني من ذلك.
<واعلم أن إجياب اهلدي على القادر أو الصيام علوى
من مل جيد اهلدي ،لي غرمًا على العبد ،أو إتعابًا لبدنوه
بال فالدة ،وإمنا هو من إمتام النسك وإَماله ،ومن رمحوة

اهلل وإحسانه ،حيث شرع لعباده ما فيه َمالُ عبوادهتم
وتقرُّهبم إىل رهبم وزيادة أجرهم ورفعة درجاهتم ،والنفقة
فيه خملوفة ،والسعي فيه مشكور ،وَِري مون النواس ال
يالحظون هذه الفالدة ،وال حيسبون هلذا األجر حسوابه،
فتجدهم يتهرَّبون من وجوب اهلدي ،ويسعون إلسوقاره
بكل وسيلة ،حىت إن بعضهم يفرد احلو وحده من أجول
ألَّا جيب عليه اهلديُ ،فيحرمون أنفسهم أجر التمتُّع وأجر
اهلدي ،وهذه غفلة ينبغي التنبُّه هلا>.

فصـل
في استحباب التزوُّد من الطاعـات

[فإذا فرغ من الرمي يف اليوم الِا أو الِالث من أيَّام
التشريق ،فقد انتهى من مناسك احلو ،فينفر إىل مكَّوة،
ويقيم فيها ما َتب اهلل له].
ويُستحبُّ للحجَّاج أن يالزمووا ذَور اهلل وراعتوه
والعمل الصا ح مدَّة إقامتهم مبكة ،ويُكِروا من الصوالة،
والطوا بالبيت؛ ألن احلسونات يف احلورم مضواعفة،
والسيِّئات فيه عظيمة شديدةَ ،ما يُستحبُّ هلم اإلَِوار
من الصالة والسالم على رسول اهلل .
[وليحرص (احلاجُّ) على أداء الصالة مجاعة ،وال سيَّما
يف املسجد احلرام؛ لقوله عليه الصالة والسالم" :

".
ويكِر من الطوا

والصالة يف أيِّ وقت شاء؛ من ليل

أو هنار ،ولقولوه  يف الورَنني األسوود واليموا :
"

" ،وقوله" :

!

"].
فإذا أراد احلجَّاج اخلروج من مكَّة [وانتهوا من قضاء
حوالجهم ،وعزموا على الرحيل] ،وَجَوبَ علويهم أن
يطوفوا بالبيت روا الوداع؛ ليكوون آخور عهودهم
ص الرُفونَ ِفي
بالبيت؛ [حلديث ابن عبَّاس قالََ :انَ النَّاسُ َيْن َ
َُلِّ َو ْج ٍه ،فَ َقالَ النَّالبيُّ " :
"].
إال احلالض والنفساء فال وداع عليهما؛ حلديث ابون
عبَّاس – رضي اهلل عنهما – قال:

"
متَّفق على صحَّته.
[وقد َانت املرأة احلالض أُمِرَتْ أن تنتظر حىت تطهر
لتطو الوداع ،مث رخِّص هلا أن تنفر ،وال تنتظر؛ حلديث
ابن عبَّاس أيضًا" :


"].

<فاحلالض والنفساء لي عليهما وداع ،وال ينبغي أن
يقفا عند باب املسجد احلرام للوداع؛ لعدم وروده عون
النيبِّ صلى اهلل عليه وسلم.
وجيعل روا الوداع آخر عهده بالبيوت إذا أراد
أن يرحتل للسفر ،فإن بقي بعد الوداع النتظار رفقوةٍ ،أو
حتميل رحله ،أو اشترى حاجة يف رريقه؛ فال حرج عليه،
وال يعيد الطوا إال أن ينوي تأجيل سفره ،مِل أن يريد
السفر يف أوَّل النهار فيطو للوداع ،مث يؤجِّل السفر إىل

آخر النهار مِلا ،فإنه يلزمه إعادةُ الطوا ؛ ليكون آخور
عهده بالبيت>.
[وله أن حيمل معه ماء زمزم ما تيسَّر له تربَُّا به ،فقد:
"


" ،بل إنه" :

".
فإذا انتهى من الطوا ] وأراد اخلروج مون املسوجد
مضى على وجهه حىت خيرج [مقدِّ ًما رجله اليسرى قاللا:
اللَّ ُهمَّ صلِّ على حممَّد وسلِّم ،اللَّهومَّ إ أسوألك مون
فضلك].
وال ينبغي له أن ميشي القهقرى؛ ألن ذلك مل يُنقل عن
النيبِّ  وال عن أصحابه ،بل هو من البدع احملدثة ،وقود
قال النيبُّ " :

"،

وقال" :
".
سائلًا الله الثبات على دينه ،والسالمة ممَّا يخالفه .إنه جواد كريم.

