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 شكر وتقدير
الصاحلات ، والصالة والسالم على خري خلقه نبينا حممد وعلى آله ي بنعمته تتم حلمد هلل الذا

 وصحبه وسلم . 
 وبعد : 

پ  ڀ      ڀ   چ تعاىل :انطالقًا من ترغيب شرعنا احلنيف أن نسدي املعروف ألهله كما قال

چڀ    ڀٺ  
فإين أمحد (2)يشكر الناس((وقوله صلى هللا عليه وسلم: ))ال يشكر هللا من ال (1)

هللا تعاىل وأشكره على نعمه الكثرية اليت من أجلها نعمة اإلسالم ، مث نعمة طلب العلم الشرعي، 
 وإمتام هذا البحث.

كما أتقدم ابلشكر والتقدير جلامعيت املباركة  جامعة املدينة العاملية )ماليزاي( على ما يبذلونه 
 هم هللا عين خري اجلزاء . ة يل ملواصلة الدراسة ، جزالعلم وطالبه ، وإاتحة الفرصاخدمة يف من جهود 

ر /صالح عبد كما أتقدم ابلشكر والتقدير للمشرف على هذه الرسالة سعادة األستاذ الدكتو 
، جزاه ت سديدة ، واستفدت من خلقه وعلمهالتواب على ما أفادين به من مالحظات قيمة وتوجيها

 هللا عين خري اجلزاء . 
تور / محيد علي عبد هللا الشامي ، على ما أبداه من توجيه  ر والتقدير للدككما أتقدم ابلشك

 كرمي جزاه هللا عين خري اجلزاء . 
ن جيزي خرياً كل من أفادين برأي أو نصيحة أو دعاء فجزى هللا اجلميع كما أسأله سبحانه أ

 عين خري اجلزاء ، ووفقهم ملرضاته ، وأحسن إليهم يف الدنيا واآلخرة . 
  وسلم وابرك على نبينا حممد وعلى آله وصحبه أمجعني . ى هللاوصل


 

                                                           

  12سورة لقمان اآلية  (1)
والرتمذي يف  قال األلباين صحيح ، و  872(/4811أخرجه أبو داود يف كتاب األدب ، ابب : يف شكر املعروف ، رقم : ) (2)

كتاب الرب والصلة ، ابب : ما جاء يف الشكر ملن أحسن إليك ، بلفظ : ))من ال يشكر الناس ال يشكر هللا(( ، رقم : 
 ، وقال : هذا حديث حسن صحيح ، وصححه األلباين 445(/ 1954)



ي

 اإلهداء
ص دعواهتمووووووووووووا والوووووووووووودي رمحووووووووووووه هللا ومنحوووووووووووواين خووووووووووووالإىل ينبوووووووووووووب احلنووووووووووووان موووووووووووون ربيوووووووووووواين صوووووووووووو ريا ، 

 حفظها هللا وجزامها عين خري اجلزاء .  ووالديت
 إىل زوجيت وأوالدي . 

 . أقدم هذا اجلهد



ك

 ملخص الرسالة
 م علوووووووى أشووووووورف األنبيووووووواء واملرسووووووولني نبينوووووووا حممووووووود وعلوووووووىني والصوووووووالة والسوووووووالاحلمووووووود هلل رب العوووووووامل

آله وصحبه أمجعني . أما بعد : فإن هذا البحوث رسوالة عليموة مقدموة لنيول درجوة املاجسوتري يف العلووم 
دراسوة فقهيوة  املعاصورةوازل يف احلو  والنو -رضوي هللا عنهموا-االسالمية بعنون ))فقوه عبود هللا بون عمور 

كول مبحوث   من مقدمة وأربعة فصول، وخامتة ، وحتت كل فصل مباحوث، وحتوت تد تكونوق، مقارنة
 عدد من املطالب. 

املقدمة : وحتدثت فيها عن أسباب اختيار املوضوب وأمهيتوه ، ومونه  البحوث ، ومشوكلته ، وأسو،لته ، 
 وأهدافه ، والدراسات السابقة ، وطريقة السري فيه . 

 وفيه مبحثان.  الفصل األول : أحكام احل  ،
 الفصل الثاين : أعمال احل  ، وفيه أربعة مباحث . 

 ، وفيه أربعة عشر مبحثاً . الفصل الثالث : واجبات احل  
الفصووول الرابوووع : أنوووواب احلووو  ، وفيوووه اانيوووة مباحوووث .هوووذا وقووود سووولكت يف حبوووث هوووذا املوضووووب املووونه  

 االستقرائي التحليلي االستنباطي . 
اخلاصووة بفقووه ابوون عموور رضووي هللا عنهمووا يف احلوو  املتنوواثرة يف  وذلووك بتتبووع اآل ر  املوونه  االسووتقرائي :
السوونن ، واملصوونفات ، وكتووب الفقووه املعتموودة الوويت ال يسووتطاب الوقوووف عليهووا بيسوور كتووب التفسووري ، و 

الوويت أفوو  هووا أهوول العلووم يف هووذا العصوور  املعاصوورةوسووهولة ، وكووذلك مجووع شووتات مووا تفوورق موون النوووازل 
 ء أداء مناسكه .التخفيف ورفع املشقة اليت تواجه احلاج أثنا بقصد

نتووه يف إجووراءات البحووث وأداتووه . كمووا قمووت يعلووى النحووو الووذي باملوونه  التحليوول االسووتنباطي : وهووو 
بعزو اآلايت القرآنية إىل سورها ، وختري  األحاديث النبوية الواردة يف صلب البحث على املنه  الذي 

ة لألعالم الوارد ذكرها يف البحث ترمجة خمتصرة ، مث وضعت خامتوة يف اايوة البحوث التزمت به ، وترمج
مووا توصوولت إليووه موون نتووائ  ، مث زودت هووذا البحووث بسووبعة فهووارس علميووة يف اايتووه بينووت فيهووا أهووم 

 .تساعد القارئ على االستفادة من هذا البحث إن شاء هللا
 نبينا حممد وعلى آله وصحبه أمجعني.واحلمد هلل رب العاملني وصلى هللا وسلم على 
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ABSTRACT 
Praise be to Allah the Lord of the worlds and may the blessings and peace of Allah be upon 

the most honored of messengers our master Muhammad and upon all his family and 

companion:This research is a Master Thesis to get the master's degree in Islamic sciences, its 

title is « Fiqh of Abdullah bin Omar may Allah be pleased with them in Hajj and Fiqh al-

Nawazil (Contemporary issues Jurisprudence) », It consists of an introduction, four chapters 

and conclusion. Under each chapter, there are a number of units, and under each unit there 

are a number of topics.Introduction: I said in it the reasons for choosing this subject and its 

importance, the research methodology, its problem, its questions, its objectives, previous 

studies, and the way in which it is conducted.Chapter one: Rulings of Hajj, it has two 

units.Chapter two: Rituals of Hajj, it has four units.Chapter three: Duties of Hajj, it has 

fourteen units.Chapter Four: Types of Hajj, it has eight units.I used in this research the 

inductive approach and deductive analytical approach Inductive approach: this by following 

the remnants of the jurisprudence of Ibn Umar, may Allah be pleased with them in the Hajj 

which scattered in interpretation books, Sunan, Islamic works, and approved jurisprudence 

books, as well as collection of contemporary issues that the scholars have permitted them in 

order to decrease the hardships facing the pilgrim while performing his rituals.Deductive 

analytical approach: I used this approach in the research procedures.I also attributed the 

Quranic verses to their Surah, and derived the Prophet's Hadiths which mentioned in the 

research on the approach that I have committed to. I also did a brief translation of the 

biography of scholars mentioned in the research, and then I put a conclusion at the end of 

the research. I provided this research with seven scientific indexes at its end to help the 

reader to benefit from this research, God willing.Praise be to Allah the Lord of the worlds 

and may the blessings and peace of Allah be upon the most honored of messengers our 

master Muhammad and upon all his family and companion. 
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 مقدمة البحث :
إف اٜنمد هلل ٥نمده كنستعينو  كنست فره ، كنعوذ باهلل من شركر أنفسنا كمن سي،ات أعمالنا من يهده 

، كأشهد أف ال إلو إال اهلل كحده ال شريك لواهلل فبل مضل لو ، كمن يضلل فبل ىادم لو ، كأشهد أف 
 ١نمدان عبد اهلل كرسولو صلى اهلل عليو كعلى آلو كصحبو أٗنعٌن . 

 (1)چٿ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ   ڦ  ڦ  ٿ  چ ٹ ٹ 

ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺ         ٺٿ  ٿ  ٿ  ٿ      ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ  ڀ  ڀ چ ٹ ٹ 

 (2)چٹ   ٹ    ٹٹ  ڤ  ڤ  ڤ        ڤ  ڦ  ڦ  

﮶   ﮷  چ ٹ ٹ  ﮳﮴  ﮵  ﮲      ۀ  ہ  ہ  ہ  ہ  ھ  ھ  ھ  ھ  ے   ے  ۓ  ۓ 

 (3)چ﮸  ﮹   ﮺  ﮻   ﮼  ﮽  

 أما بعد :
فإف أفضل ما صرفت فيو األكقات ، كأفنيت فيو األعمار ىو ما كاف يف طلب العلم ، كالفقو يف 

 الدين ، فإف اهلل تعاىل قد جعل كالية الدعوة إىل اهلل للفقهاء ،
ې  ى   ى  ائ   ائەئ   ەئ  وئ  وئ  ۇئ           ۇئ  ۆئ  ۆئ  ۈئ  ۈئ  ېئ     ېئ    چٹ ٹ 

 (4)چېئ  ىئ  ىئ  ىئ   ی   ی  ی   

 .(5) كقاؿ صلى اهلل عليو كسلم يف الصحيح )) من يرد اهلل بو خًنان يفقو يف الدين ((

، كالذم كاف  -رضي اهلل عنهما-كقد كاف من اٞنشت لٌن هذا العلم الصحايب اٛنليل عبد اهلل بن عمر
 مكثران من الركاية عن النيب صلى اهلل عليو كسلم.

  

                                                           

 َُِ سورة آؿ عمراف : اآلية : (ُ)
 ُسورة النساء : اآلية :  (ِ)
 ُٕ-َٕسورة األحزاب : اآلية :  (ّ)
 ُِِسورة التوبة : اآلية :  (ْ)
، الناشر :  ّٗ( / ُٕيف كتاب العلم ، باب : من يرد اهلل بو خًنان يفقو يف الدين ، رقم : ) يف صحيحو أخرجو البخارم (ٓ)

 ىػُُْٗالرياض سنة  –بيت األفكار الدكلية 
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 : سبب االختيار لهذا الموضوع
 يف مسائل اٜن   -رضي اهلل عنهما-تكمن أ٨نية البحث كسبب اختياره يف فقو عبد اهلل بن عمر 

 فيما يلي :
هلل عنهم ك٩نعلوف أقواٟنم كانوا ٪نتجوف بأقواؿ الصحابة رضي ا  -ر٘نهم اهلل-أف األئمة األربعة  .1

 . (1)٩ندكا نصان من قرآف أك سنة ٞنا ذىبوا إليو ، إذا مل رجحان كم دليبلن 

لو أثره اٞنبلحظ يف أراء الفقهاء بعد عصر الصحابة ، كذلك  -رضي اهلل عنهما-ف فقو ابن عمر أ .ِ
، كعدـ اإلفتاء إال يف أم شيء يسأؿ عنو إال ّنا رآه أك -صلى اهلل عليو كسلم-لقربو من النيب 

 دؿ على ذلك ، ما كرد عنو من فتاكل كأراء. –ٚنعو من النيب صلى اهلل عليو كسلم 
يف جوانب فقهية كما  -ضي اهلل عنهمار -من الباحثٌن تناكلوا شخصية ابن عمر  عددان  أف ىناؾ .3

سيأيت يف الدراسات السابقة فأردت أف أكمل ىذا اٛنانب الذم مل ينل حقو من الدراسة ح  
 اآلف بالنسبة لعبد اهلل بن عمر.

قرٍل مث  أميت))خًن  شهد ٟنم باٝنًنية حيث قاؿ يف الصحيح : -صلى اهلل عليو كسلم-أف النيب  .4
 . (2) الذين يلوام مث الذين يلوام((

 أىمية البحث :
يف مسائل اٜن  كتوثيقها من مصادرىا من كتب  -رضي اهلل عنهما-أف ٗنع األثار عن ابن عمر  .ُ

كالفقو كبياف فقهو منها مع دليلو من األثر ، كبياف من كافقو كمن خالفو من ( 3) السنة كاٞنصنفات
 فيو فائدة يل كللقارئ . -ر٘نهم اهلل ٗنيعان -كالتابعٌن ك األئمة األربعة  -رضي اهلل عنهم-الصحابة 

اليت أف  ها أىل العلم يف ىذا العصر بقصد التخفيف  اٞنعاصرةٗنع شتات ما تفرؽ من النوازؿ  .ِ
  -رضي اهلل عنهما-كرفع اٞنشقة اليت تواجو اٜناج أثناء أداء مناسكو خاصة أف ابن عمر 

 
 

                                                           

 ، د.طالناشر : إدارة الطباعة اٞننًنية ّنصر ُِِ/ْ إعالم الموقعين، ١نمد بن أيب بكر بن أيوب ، ابن القيم (ُ)
 ٕٗٔ( ص َّٓٔيف كتاب فضائل أصحاب النيب صلى اهلل عليو كسلم ، رقم : )يف صحيحو أخرجو البخارم  (ِ)
اآلثار كمصنف عبد الرزاؽ بن ٨ناـ الصنعاٍل يف األحاديث كاٞنراد باٞنصنفات : أم اٞنصنفات اليت اىتمت َنمع األحاديث ك  (ّ)

 كاآلثار ، كمصنف ابن أيب شيبة يف األحاديث كاآلثار عن الصحابة رضي اهلل عنهم 
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 من أقوالو فيو شدة كأخذ بالعز٬نة فأميل إىل أقواؿ العبادة فإذا كجدت قوالن يف  (1) ن اٞنتشددينم
ًن على اٜناج كٔنفيفان أىل العلم يف ىذا ال عليو من اٞنشقة كالعنت يف ىذا العصر ، كرحم  عصر تيسًنان

 اهلل ابن عمر لو أنو موجود اليـو لقاؿ بالتخفيف يف كثًن من اٞنسائل .
 البحث : مشكلة

 تكمن فيما يلي : 
القراءة الواسعة يف فقو ىذا الصحايب اٛنليل ، كالبحوث كالدراسات السابقة فاتضح للباحث ، أف  .ُ

 -اٜن –فقهو يف جانب 
يف اٜن  متناثرة  -عمر رضي اهلل عنهما-مل ينل حقو من الدراسة ح  اآلف ، كّنا أف اآلثار عن ابن 

كلذلك سيكوف ُنثي يف  كاٞنصنفات ، ككتب الفقو اٞنعتمدة ، ،يف طيات كتب التفسًن ، كاٜنديث 
ٗنع ما تفرؽ من فقهو يف اٜن  بالطرؽ العلمية ح  يسهل الرجوع إليها كاالنتفاع ها إف شاء اهلل 

 تعاىل ، كذلك َنمع اآلثار اٞنركرية عنو يف اٜن  اٞنتناثرة يف طيات الكتب ، 
ياف من كافقو كمن خالفو من الصحابة رضي اهلل عنهم كالتابعٌن كأبٌن فقهو اٞنستنبط ، مع الدليل ، كب

كذلك بالرجوع إىل مصادرىم األصلية ، مع ذكر اٞنسائل اٞنستحدثة ،  -ر٘نهم اهلل-كاألئمة األربعة 
 كاٞنعاصرة يف أعماؿ اٜن  كما إذا كاف البن عمر قوؿ أك فعل يبٌن اٜنكم فيها ، كذلك تتمة للفائدة . 

من الصحابة فيما ركل عنهم من الفتيا ، كابن عمر أحدىم كآراؤه ( 2) من اٞنكثرينألف ابن عمر  .2
كأقوالو متناثرة يف طيات كتب التفسًن كاٜنديث كاٞنصنفات اليت اىتمت َنمع اآلثار عن الصحابة 

  ككتب الفقو اٞنعتمدة . -رضي اهلل عنهم-

 أسئلة البحث :
 لة التالية : كللتصدم ٟنذه اٞنشكلة ٩نيب البحث عن األس،

ىل ٬نكن ٗنع ىذه اآلثار كترتيبها ترتيبان فقهيان كتوثيقها توثيقان علميان ح  يسهل الرجوع إليها  .1
كاالنتفاع ها ؟ كىو ما سأقـو بو إف شاء اهلل تعاىل يف ىذا البحث ، ح  يظهر فقو ىذا 

                                                           

ك٣نا يدؿ على ذلك أنو كاف يزاحم على اٜنجر ح  يرعف ، مث ٩نيء في سلو كما سيأيت يف مسألة : حكم اٞنزا٘نة على  (ُ)
 ّٔ و مع األذل صاٜنجر األسود لتقبيل

بن ااهلل يب طالب ، كعبد اهلل بن العباس ،كعبدكىم / عائشة أـ اٞنؤمنٌن ، كعمر بن اٝنطاب ، كابنو عبد اهلل ، كعلي يب أ (ِ)
 ٖٗ/ِ اإلحكام في أصول األحكام، علي بن أ٘ند بن سعيد،  ابن حـز مسعود، كزيد بن ثابت رضي اهلل عنهم .
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ا منه  األئمة كطبلب العلم ، كقد كاف ىذ الباحثوفبصورة متكاملة فيستفيد منو  الصحايب
األربعة ر٘نهم اهلل تقدَل أقواؿ الصحابة على أقواؿ من بعدىم ، كجعلها حجة كمرجحان ٞنا ذىبوا 

بعًن  : ))يف الضلع -ر٘نو اهلل-إليو إذا مل ٩ندكا نصان من كتاب أك سنة ؛ بدليل قوؿ الشافعي 
  (1) قلتو تقليدان لعمر ((

كاكتظاظ اٞنشاعر هم ٣نا سبب شدة الزحاـ ، ككقوع  نظران لتزايد أعداد اٜنجاج يف ىذا العصر  .2
كثًن منهم يف مشقة كحرج ؛ ألف أكثرىم ٪نجوف على غًن بصًنة بفقو اٜن  ، فكيف يرفع عنهم 
 ىذا اٜنرج كاٞنشقة ؟ كىو بذكر ما أف  بو أىل العلم يف ىذا العصر ، كىو ما سأقـو بو من إٜناؽ

  .يف اٜن   اٞنعاصرة (ِ)البحث بالنوازؿ

 أىداف البحث :
يف مسائل اٜن   -رضي اهلل عنهما-تكمن أىداؼ البحث يف ٗنع األثار اٞنركية عن ابن عمر  .ُ

من مصادرىا األصلية كتوثيقها ، كترتيبها ترتيبان فقهيان ، كاستنباط فقهو منها مع بياف دليلو من 
كالتابعٌن ك األئمة  -مرضي اهلل عنه-األثر أك األثار ، كبياف من كافقو كمن خالفة من الصحابة 

يف اٜن   اٞنعاصرة، كذلك بالرجوع إىل مصادرىم األصلية، مث إضافة النوازؿ  -ر٘نهم اهلل-األربعة 
 كبياف رأم العلماء اٞنعاصرين فيها .

 تبصًن اٜناج ّنا يهمو ؛ ألف كثًنان من الناس ٪نجوف على غًن بصًنة كال معرفة بفقو اٜن  . .ِ
                                                           

 ُِِ/ْ الموقعين إعالم( ابن قيم اٛنوزية : ُ)

 النوازؿ : ٗنع نازلة كىي اسم فاعل تطلق يف الل ة على اٞنصيبة الشديدة من شدائد الدىر اليت تنزؿ بالناس . (ِ)
 كيف االصطبلح: اختلف اٞنتأخركف يف تعريفها على عدة تعريفات :فقيل بأاا : الواقعة اٛنديدة اليت مل يسبق فيها نص أك اجتهاد. 

 كقيل بأاا : اٜنادثة اٛنديدة اليت ٓنتاج إىل حكم شرعي . 
كحكم دارسة ىذه النوازؿ فرض كفاية إذا قاـ بو من يكفي سقط اإلمث عن الباقٌن ؛ ألف تبيٌن العلم كما ٪نتاج إليو الناس كاجب 

َّ جن يم  ىم مم خم حم جم يل ىل مل خل ُّٱعلى الكفاية ، كالدليل على أنو فرض: قوؿ اهلل عز كجل :   
، كدراسة النوازؿ لو أ٨نية كبًنة ، فمن أ٨نيتو: بياف كماؿ الشريعة كأاا مصلحة لكل زماف كمكاف ، فما من   ٧٨١آل عمران:  

نازلة من النوازؿ إال كٟنا حكم يف الشريعة جاء ذلك يف كتاب اهلل كسنة رسولو صلى اهلل عليو كسلم ، يعلم ذلك كيعرفو الراسخوف 
٣املائدة:  َّ يترث ىت نت مت زت رت  يب ىب نب مب زب ُّٱقوؿ اهلل عز كجل : يف العلم ، كدليل ذلك   

كانظر اٞنراجع اليت ذكرىا يف اٟنامش ٢نتار الصحاح مادة )ف.ز.ؿ(، أساس  ٗاٞنشيقح ، خالد علي ، فقو النوازؿ يف العبادات / 
ٗٓٔ-ٔٓٔ/ُُ( ، لساف العرب ّْٓالببلغة )  
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 تواجو اٜناج أثناء أداء مناسكو .التخفيف من اٞنشاؽ اليت  .ّ
ٗنع شتات ما تفرؽ من اٞنسائل كاألقواؿ اليت أف  ها أىل العلم يف ىذا العصر كبياف ما إذا ما   .ْ

رأم فيها مع بياف الراجح من أقواؿ الفقهاء ّنا يتناسب مع  -رضي اهلل عنهما-كاف البن عمر 
 نصان شرعيان أك إٗناعان أصوليان .مقاصد الشريعة من التيسًن كرفع اٜنرج ّنا ال ٫نالف 

 الدراسات السابقة :
 كتبت عدة ُنوث يف فقو ابن عمر رضي اهلل عنهما كمنها :

يف الطهارة للباحث أيب بكر إدريس ًسيبل ، رسالة  -رضي اهلل عنهما-فقو عبد اهلل بن عمر - أ
 ىػ . ُُِْماجستًن من جامعة أـ القرل عاـ 

يف الزكاة كالصياـ رسالة ماجستًن من جامعة أـ القرل للباحث  -رضي اهلل عنهما-فقو ابن عمر - ب
 ىػ . ُُِْخاف عبد السبلـ عاـ 

يف اٜندكد للباحث عبد اٛنليل مقبوؿ أ٘ند ، رسالة ماجستًن  -رضي اهلل عنهما-فقو ابن عمر - ت
 ىػ . ُُِْمن جامعة أـ القرل عاـ 

ر/ ٘نيد علي عبد اهلل الشامي رسالة يف الصبلة كاٛننائز للدكتو  -رضي اهلل عنهما-فقو ابن عمر - ث
 ـ . ََِْ -ىػ  ُِْٓدكتوراه من جامعة العلـو كالتكنولوجيا بصنعاء عاـ 

ث يف الرسائل السابقة  نب من فقو ابن عمر يف اناكؿ دراسة جو تالفرؽ بينها كبٌن دراسيت أاا تكما ُنًي
 فقو ابن عمر يف اٜن  جانبان مل يدرس كىو مل أتناكلو كإ٧نا تناكلتك  ، الطهارة كالزكاة كالصياـ كاٜندكد

 .من خبلؿ ٗنع مركياتو
 كأما الدراسات السابقة يف النوازؿ اٜنديثة ما يلي :

 .ف ، رسالة دكتوراه كالكتاب مطبوعالنوازؿ اٜنديثة يف اٜن  للدكتور : علي بن ناصر الشلعا .ُ
 عبداهلل اٞنصلح . الزًحاـ كأثره يف أحكاـ النسك ) اٜن  كالعمرة ( للدكتور / خالد .ِ

إضافة إىل بعض البحوث كالكتابات يف أحكاـ النوازؿ اٜنديثة يف اٜن  اليت ألقاىا أصحاها يف عدد 
 من الدركس كمل يػيٍقصد ها تأليفان كما ذكركا .



6 


رضي اهلل -فدت من جهودىم يف ٗنع كترتيب النوازؿ اٜنديثة اليت أضفتها إىل فقو ابن عمر كقد است
 (1) أف منهجي غًن منهجهم حيث مل أتطرؽ فيو ٝنبلفات اٞنعاصرةد يف ُنثي للنوازؿ كاٛندي -عنهما

 الفقهاء القدامى بالتوسع الذم يوجد يف عصرنا اٜناضر .
بذكر اٞنسألة تأصيبلن كما ىو فعل النيب صلى اهلل عليو كسلم فيها كالسنة ، مث أذكر  (2) كتفيأكلذلك 

، كخاصة أنو عليو الناس اليـو ألنو ىو األمس حاجة كالواقع الذم يسًن،  (3) أقواؿ العلماء اٞنعاصرين
 قد أفتت ٛناف ك٠نامع فقهية يف كثًن من القضايا يف ىذا العصر .

هي موسوعة ٛنمع اآلثار كليست دراسة فبالنسبة ٞنوسوعة الدكتور ١نمد ركاس قلعو جي  
كىي دراسة فقهية مقارنة ، كقد أفدت منو  يقبلفقهية على اٞننه  الذم اتبعتو أنا كالباحثٌن السابقٌن 

 يف تتبع اآلثار عن ابن عمر من مصادرىا كما أفاد غًنم من الباحثٌن.
 : البحثمنهج 

 ىذا اٞننه  االستقرائي التحليلي االستنباطي ، كىو على النحو التايل :  سلكت يف ُنثي
بفقو ابن عمر رضي اهلل عنهما يف اٜن  اٞنتناثرة أكالن : اٞننه  االستقرائي: كذلك بتتبع اآلثار اٝناصة 

، ككتب الفقو اٞنعتمدة ، كذلك بذكر ركايات اٞنسألة  (4) يف كتب التفسًن ، كالسنن ، كاٞنصنفات
 بأسانيدىا. 

 إجراءات البحث وأداتو : 

 لئلجابة عن أس،لة البحث مت اتباع اإلجراءات التالية :  
رضي اهلل -ثر أك اآلثار الواردة عن ابن عمرتنبطان من األكضع عنواف للمسألة يرتجم عنها مس .ُ

 فأقوؿ مثبلن: حكم التكسب يف اٜن  ، كىكذا. -عنهما
ذكر ركايات اٞنسألة بأسانيدىا من كتب اآلثار اليت تقدـ ذكرىا مع شرح األلفاظ ال ريبة الواردة  .ِ

 .اـ ذلكاٞنقيف الركايات من كتب غريب اٜنديث ، أك معاجم الل ة العربية إذ تطلب 
                                                           

 .كىذا اٞننه  يف النوازؿ اٜنديثة فقط (ُ)

ىذا اٞننه  الذم ذكرتو ىنا ىو يف النوازؿ اٜنديثة كىو غًن اٞننه  الذم اتبعتو يف فقو ابن عمر رضي اهلل عنهما يف اٜن  كما  (ِ)
 .ذكرتو سابقان 

 .كأحيانان أذكر قبلهم األئمة األربعة ر٘نهم اهلل تعاىل  (ّ)
 .ركية عن الصحابة رضي اهلل عنهم كأقصد باٞنصنفات اليت اىتمت َنمع األحاديث النبوية ، كاآلثار اٞن (ْ)
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 استنباط اٜنكم الفقهي للمسألة ٓنت عنواف : فقو األثر أك اآلثار. .ّ
أحاكؿ اٛنمع  -رضي اهلل عنهما-ت يف اٞنسألة الواحدة عن ابن عمر عند اختبلؼ الركايا .ْ

إحدل الركايات مع بياف سبب  ح، فإف مل يكن اٛنمع ٣نكنان أحاكؿ دفع التعارض برتجيبينهما
 الرتجيح بالطرؽ العلمية . 

ككجو الداللة منو ، فإف مل  -رضي اهلل عنهما-ستدؿ بو لعبد اهلل بن عمر أأذكر الدليل الذم  .ٓ
 يوجد لو دليل يف صلب الركاية أستدؿ لو بدليل من كافقو من األئمة.

ر٘نهم –تابعٌن كاألئمة األربعة كال -رضي اهلل عنهم-ذكرت من كافقو كمن خالفو من الصحابة  .ٔ
  َكذلك بالرجوع إىل اٞنصادر كاٞنراجع اٞنعتمدة لكل مذىب -اهلل ٗنيعان 

الواردة على بعض األدلة ، مث مناقشة ما ٪نتاج منها إىل  االعرتاضاتذكرت أدلة كل قوؿ مع  .ٕ
 . الرتجيحض اٞنسائل ، مع بياف سبب ذلك ما أمكن ، مث ترجيح ما ترجح لدم منها يف بع

  -ر٘نهم اهلل-مراعاة التسلسل التار٫ني يف عرض أقواؿ األئمة  .ٖ
يف ىذا العصر كاليت أف  ها كثًن من علما العصر ، بناءن على  اٞنعاصرةٗنع كُنث نوازؿ اٜن   .ٗ

يف اٜن  ،  اٞنعاصرةالنوازؿ  -رضي اهلل عنهما-طلب اٛنامعة أف أٜنق إىل فقو اإلماـ ابن عمر 
باب زيادة الفائدة ؛ ألف ىذا البحث قد يرجع إليو باحث أك حاج يرجو منو  فذكرهتا ، كمن

الفائدة بأيسر طريق ، كذلك بذكر ما ٩نرم عليو العمل كالفتول من التخفيف كرفع اٜنرج عن 
اٜناج ، فاستطردت لبعض النوازؿ اٞنعاصرة تكميبلن للفائدة ، كبناءن على طلب اٛنامعة اٞنوقرة كما 

 ذكرت.
 يات القرآنية إىل سورىا بذكر اسم السورة كرقم اآلية .عزك اآل .َُ
كتفي  أك يف أحد٨نا أٔنري  األحاديث الواردة يف صلب البحث ، فإذا كجدهتا يف الصحيحٌن .ُُ

بعزكىا إليهما أك إىل أحد٨نا ، كإف مل أجدىا يف الصحيحٌن أك يف أحد٨نا ، قمت بتخر٩نها 
 كبياف درجتها كلما أمكن ذلك .

الوارد ذكرىا يف البحث ترٗنة ٢نتصرة ، كذكر اسم العلم كنسبو غًن اٞنشهورين بلـ أترجم لؤلع .ُِ
 ككنيتو، كأشهر مؤلفاتو ، كأىم ما امتاز بو . 

 التعريف باٞنواضع كالبلداف الوارد ذكرىا يف البحث ، مع شرح الكلمات ال ريبة. .ُّ
 كضع خإنة يف ااية البحث أبٌن فيها أىم ما توصلت إليو من نتائ . .ُْ
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ثبتان ٞنصادر البحث يف اايتو بذكر اسم الكتاب كاسم اٞنؤلف ، كتاريخ كفاتو، كاحملقق  كضعت .ُٓ
 إف كجد ، ككذا الطبعة ، كتاريخ الطبع ، كالناشر ، كبلد النشر.

، يات القرآنية، كاألحاديث النبويةىذا البحث بفهارس متنوعة ، كىي : فهرس لآل زكدت .ُٔ
، كاألعبلـ اٞنرتجم ٟنم  -رضي اهلل عنهم-كاآلثار اٞنركية عن عبد اهلل بن عمر كغًنه من الصحابة 

 ، كاألماكن كالبلداف ، كاٞنصادر كاٞنراجع. 
 فهرس للموضوعات اليت يشتمل عليها البحث.  .ُٕ
 ىذه الفهارس ترتيبان أَنديان . رتبت .ُٖ

كاألراء للوصوؿ إىل فكر ابن عمر كاألصوؿ اليت  كىو التحليل لؤلقواؿ ثانيًا : المنهج التحليلي :
 اعتمد عليها ٟنذه النصوص اٞنأثورة عنو.

يها ابن عمر ، ككجو الداللة الذم بو تستنت  األدلة اليت اعتمد عل ثالثًا : المنهج االستنباطي :
 . منها

 خطة البحث
 يتكوف البحث من مقدمة كأربعة فصوؿ كخإنة . 

 -اٞنقدمة كتشمل:
 اختيار اٞنوضوع كأ٨نيتو ، كقد تقدمت.أسباب - أ
منه  البحث ، كمشكلتو ، كأس،لتو ، كأىدافو ، كالدراسات السابقة، كطريقة السًن فيو ، كقد - ب

 تقدمت 
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 مل على ثالثة مباحث:توتش -رضي اهلل عنهما–ترجمة ابن عمر  تمهيد:
من اٞنناسب أف أبدأ قبل البدء يف ُنث مسائل ابن عمر الفقهية يف اٜن  كالنوازؿ اٞنعاصرة أرل أنو 

برتٗنة موجزة عن ابن عمر تشتمل على نسبو كمولده ، كإسبلمو ، كصفاتو اٝنلقية كاٝنيليقية ، ككفاتو، 
فإٍل أشًن إىل  -ورضي اهلل عن–كإذا كانت ىذه العجالة ال تكفي للتعريف هذا الصحايب اٛنليل 

 -اٞنصادر كاٞنراجع اليت يف اٟنامش ٞنن أراد االستزادة كتشتمل ىذه الرتٗنة على ثبلثة مباحث :
 المبحث األول : في نسبو ومولده وإسالمو.

 المطلب األول : 
 نسبو. .ُ
 مولده. .ِ

 المطلب الثاني : إسالمو .
 اٞنبحث الثاٍل : صفتو .

 صفاتو اٝنىٍلقية.-أ 
 -كمنها :  صفاتو اٝنيليقية ،-ب 

 صبلحو كعبادتو . .ُ
 خوفو من اهلل تعاىل . .ِ
 زىده ككرعو. .ّ
 صدقاتو. .ْ

 المبحث الثالث : وفاتو .
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 المبحث األول : في نسبو ومولده وإسالمو.
 المطلب األول : 

 نسبو.
 عبد اهلل بن عمر بن اٝنطاب ، -دابن الصاحيب الزاى –ىو الصحايب اٛنليل الفقيو العابد الزاىد 

 (ُ)عدم بن كعب بن لؤم، أمو كأـ أختو حفصة: زينب بنت مظعوف اٛنمحيبن نفيل بن 
 مولده : 

 (ّ)بن بكار(ِ)سنة ثبلثة من اٞنبعث النبوم كما جـز بو الزبًن -رضي اهلل عنهما–كلد عبد اهلل بن عمر
 المطلب الثاني : إسالمو.
مع أبيو كىو ص ًن مل يبلغ اٜنلم كىاجر من مكة إىل  -رضي اهلل عنهما–أسلم عبد اهلل بن عمر 

 فاستص ره؛ ألنو كاف ابن أربع عشرة سنة  (أحد)اٞندينة مع أبيو كعمره عشر سنٌن، كمل يشهد يـو 
النيب صلى اهلل عليو كسلم فعنو قاؿ : )عرضت على النيب صلى اهلل عليو كسلم عاـ أحد كأنا ابن أربع 

، كشهد (ْ)لم ٩نزٍل، كعرضت عليو يـو اٝنندؽ كأنا ابن ٙنس عشرة سنة فأجازٍل(عشرة سنة ف

                                                           

 ، ٓنقيق : علي ١نمد معوض ، عادؿ أ٘ند ُٔٓ/ْاإلصابة في تمييز الصحابة ابن حجر ، أ٘ند بن علي العسقبلٍل ،  (ُ)
، ّّٔ/ّأسد الغابة في معرفة الصحابة بًنكت، ابن األثًن ، علي بن ١نمد اٛنزرم، –عبد اٞنوجود، الناشر دار الكتب العلمية 

بًنكت ، النوكم ، ٪نٍن بن شرؼ ، هتذيب –ٓنقيق :علي ١نمد معوض ، عادؿ أ٘ند عبد اٞنوجود، الناشر: دار الكتب العلمية 
 األٚناء    /   الناشر : 

، ٓنقيق : ١نمد عبد القادر عطا ، الطبعة الثانية، الناشر: دار الكتب َُٓ/ْالطبقات الكبرى ابن سعد ، ١نمد بن سعد، 
 بًنكت، األصفهاٍل، –، الناشر : دار الفكر ْ/ٗبًنكت ، ابن كثًن، إٚناعيل بن كثًن الدمشقي ، البداية كالنهاية -يةالعلم

سير أعالم ، الناشر: اٞنكتب السلفية ، الذىيب ، ١نمد بن أ٘ند، ِِٗ/ُأبو نعيم، أ٘ند بن عبد اهلل ، حلية األكلياء 
 بًنكت-الناشر: مؤسسة الرسالة ىػُُِْ، الطبعة التاسعة ، سنةَِّ/ّالنبالء

 ( نسب قريشىو: الزبًن بن بكار بن عبد اهلل بن مصعب بن ثابت بن عبد اهلل بن الزبًن بن العواـ ، مصنف كتاب )(ِ)
 ىػ.ِٔٓقاؿ الدار قطين : ثقة ، كقاؿ أبو بكر اٝنطيب : كاف ثقة عاٞنا بالنسب كأخبار اٞنتقدمٌن ، مات سنة

 ، ٓنقيق : مصطفى عبد القادر عطا.ُِٗ/ٓتهذيب التهذيب، ابن حجر ، أ٘ند بن علي، َِّ/ّالسيرالذىيب ، 
 بًنكت.–ـ، الناشر : دار الكتب العلمية ُْٗٗ-ىػ ُُْٓالطبعة األكىل سنة 

 ُِٗ/ٓتهذيب التهذيب، ابن حجر ، َٖ/ّاالستيعاب، ابن األثًن، ُٓٓ/ْ اإلصابةابن حجر ،  (ّ)
 (ِْٔٔصحيحو يف كتاب الشهادات، باب : بلوغ الصبياف كشهادهتم، رقم )أخرجو البخارم يف (ْ)
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)الًنموؾ( )اٝنندؽ( كما بعدىا من اٞنشاىد مع رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسلم كشهد غزكة )مؤتة( ك
 (ُ)كفتح )مصر( كفتح )أفريقية(

 المبحث الثاني : صفتو
 صفاتو الخْلقية:

، جهًن الصوت، لو (ّ)من الرجاؿ، جسيمان ، أدـ (ِ)ربعة -عنهما رضي اهلل-كاف عبد اهلل بن عمر
تضرب إىل منكبيو ، يعفي ٜنيتو إال يف ح  أك عمرة، ك٪نفي شاربو ، ككاف يهتم بعمامة  (ْ)ٗنة 

 سوداء يرسلها خلف رأسو. 
 . (ٓ)ككاف نقش خإنو : عبد اهلل بن عمر ، ككاف يقبض على ٜنيتو كيأخذ ما جاكز القبضة

 ل ِقية ومنها : الخ   صفاتو
 صالحو وعبادتو:

الصبلح ككثرة العبادة كٓنمل أذل الناس شهد لو النيب صلى اهلل عليو  -رضي اهلل عنو–من صفاتو 
 (ٔ))إف عبد اهلل رجل صاٌف( -رضي اهلل عنهما –كسلم بالصبلح يف قولو ألختو حفصة 

 ككاف يتحمل أذل الناس ك٪نسن معاملتهم . 
)جعل رجل يسب ابن عمر كابن عمر ساكت فلما بلغ باب داره ألتفت إليو  قاؿ زيد بن أسلم :

 .(ٕ)كقاؿ: )إٍل كأخي عاصمان ال نسب الناس(
على  -رضي اهلل عنهما–ككاف كثًن العبادة خاصة بعد الرؤيا اليت رآىا كقصتها أـ اٞنؤمنٌن حفصة 

 النيب صلى اهلل عليو كسلم فقاؿ النيب صلى اهلل عليو كسلم : )إف عبد اهلل رجل صاٌف لو كاف يصلي 
 

                                                           

 (ُىامش ) َُاٞنصادر السابقة ص  (ُ)
ٓنقيق :  ُْٕ/ِ النهايةربعة : ما بٌن الطويل كالقصًن . ابن األثًن ،٠ند الدين أبو السعادات اٞنبارؾ بن ١نمد اٛنزرم ،  (ِ)

 صبلح عويضة ، الطبعة الثالثة
 ّٔ/ُٚنر اٞنصدر السابق أدـ ، أم أ(ّ)
 ِٖٗ/ُاٛنمة من شعر الرأس : ما سقط على اٞننكبٌن ، اٞنصدر السابق (ْ)
 ُٔٓ/ْاإلصابة، ابن حجر ، َِٗ/ّسير أعالم النبالء ، الذىيب،  ُُٖ، ُّْ/ْالطبقات الكبرى ابن سعد ،  (ٓ)
 (ُُُِأخرجو البخارم يف صحيحو يف كتاب التهجد ، باب : فضل قياـ الليل ، رقم : ) (ٔ)
 ّْٖ/ِ اإلصابةابن حجر ،  (ٕ)
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 (ُ)من الليل( كيف ركاية : )إف عبد اهلل رجل صاٌف(
كركل ابن سعد بسند صحيح : )أنو قيل لنافع : ما كاف يصنع ابن عمر يف منزلو ؟ قاؿ ال تطيقوف: 

 (ِ)لكل صبلة ، كاٞنصحف بينهما(الوضوء 
ككاف يسرد الصـو كىو أحد الصحابة الساردين للصـو منهم: عمر ، كأبو طلحة، كعبد اهلل بن 

فعن نافع : )أف ابن عمر كاف ال يصـو يف السفر ، كال يكاد  -رضي اهلل عنهم–عمرك، كعائشة 
 ((ّ)يفطر يف اٜنضر

 خوفو من اهلل تعالى : 
من اهلل تعاىل مثبلن ٪نتذل بو عن نافع قاؿ : ما قرأ ابن عمر ىاتٌن اآليتٌن  كاف ابن عمر يف خوفو

  َّ مثنث زث رث  يت ىت نت مت زت رت يب ُّٱقط من آخر سورة البقرة إال بكى 
 .(ْ)يقوؿ: )إف ىذا إلحصاء شديد(مث 

نػػػافع قػػػاؿ : كػػػاف ابػػػن عمػػػر يقػػػرأ يف صػػػبلتو فيمػػػر باآليػػػة فيهػػػا ذكػػػر النػػػار فيقػػػف عنػػػدىا فيػػػدعو  كعػػػن
َّ    جح مج حج مث هت مت خت حت جت هب ُّٱكيستجًن باهلل منها( ككاف إذا قرأ قولو تعاىل: 

(ٓ) 
 .(ٔ) لبو البكاءبكى ح  ي

 زىده وورعو : 
اعتزاؿ السياسية كاٜنكم كأمػور النػاس الدنيويػة، كانقطاعػو  -رضي اهلل عنهما–كاف من سًنة ابن عمر 

للعلػػػم كالركايػػػة عػػػن الرسػػػوؿ صػػػلى اهلل عليػػػو كسػػػلم ، ككػػػاف مػػػن آثػػػار ذلػػػك انطبػػػاع نفسػػػو علػػػى الزىػػػد 
 كالتقشف كالورع ، كقد شهد لو بذلك كبار الصحابة كالتابعٌن من ذلك ما يلي : 

قػاؿ : )مػا منػا أحػد أدرؾ الػدنيا إال كقػد مالػت  -اهلل عنهمػارضػي -ما ركل جابر بػن عبػد اهلل-أ 
 (ٕ)بو إال ابن عمر(

                                                           

 (ٔىامش ) ُُتقدـ ٔنر٩نو ص (ُ)
 ُِٖ/َْ الطبقات الكبرىابن سعد ، (ِ)
 ُِٓ/ّ سير أعالم النبالءالذىيب ،  (ّ)
 َّْ/ُحلية األولياء األصفهاٍل ، أبو نعيم ، (ْ)
 ُٔسورة اٜنديد : اآلية (ٓ)
 َّْ/ُحلية األولياء األصفهاٍل ، أبو نعيم ،(ٔ)
 ، كقاؿ ١نققو : إسناده صحيحُُُّ/ِأخرجو أ٘ند يف كتاب فضائل الصحابة  (ٕ)
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كعػن ميمػػوف قػاؿ : )دخلػػت علػػى ابػن عمػػر : فقومػت كػػل شػػيء يف بيتػو مػػن أثػاث مػػا يسػػول -ب 
 .(ُ)مائة درىم(

 (ِ)كعن سعيد بن اٞنسيب : )لو شهدت ألحد من أىل اٛننة لشهدت البن عمر( -ج 
 (ّ)ن فقاؿ: )مات ابن عمر كىو مثل عمر يف الفضل( كصفو أبو سلمة بن عبد الر٘ن

 ككيف ال يكوف كذلك كىو رجل صاٌف بشهادة النيب صلى اهلل عليو كسلم كما تقدـ.
 صدقاتو : 

 .كثًن الصدقة ، فرّنا تصدؽ يف اجمللس الواحد بثبلثٌن ألفان   -رضي اهلل عنهما–كاف عبد اهلل بن عمر 
يقػػو قػػد قعجبػػو بشػػيء مػػن مالػػو تقػػرب بػػو إىل اهلل تعػػاىل، ككػػاف ر  قػػاؿ نػػافع : )كػػاف ابػػن عمػػر إذا اشػػتد

قػو، فيقػوؿ تعرفوا ذلك منو، فرّنا لػـز أحػدىم اٞنسػجد ، فػإذا رآه ابػن عمػر علػى تلػك اٜنالػة اٜنسػنة أع
 .(ْ)لو أصحابو : إام ٫ندعونك ، فيقوؿ : )من خدعنا باهلل ا٦ندعنا لو(

عطى عبد اهلل بن جعفػر ابػن عمػر بنػافع عشػرة آالؼ، كعن عاصم بن ١نمد العمرم عن أبيو قاؿ : )أ
فدخل على صفية امرأتو ، فحػدثها، قالػت: فمػا تنتظػر؟ قػاؿ : فهػبل مػا ىػو خػًن مػن ذلػك ، ىػو حػر 

َّ خممم حم جم يل ىل مل خل ُّٱلوجو اهلل ، فكاف ٫نيل إىل أنو كاف ينوم قوؿ اهلل تعاىل : 
(ٓ) (ٔ) 

 (ٕ)مات ابن عمر ح  أعتق ألف إنساف أك زاد(كعن عمر بن ١نمد العمرم ، عن نافع قاؿ : )ما 
 

 وفاتو  المبحث الثالث :
 .تويف ابن عمر بػ )مكة( سنة ثبلث كسبعٌن من اٟنجرة النبوية بعد اٜن  ، كقد بلغ سبعان كٖنانٌن سنة 

 ،  ، كخدمة اإلسبلـ كاٞنسلمٌن كالركاية عن النيب صلى اهلل عليو كسلمالعلم  نشرقضى ىذا العمر يف 
 

                                                           

 ُِْ/ْالطبقات الكبرى ابن سعد ، (ُ)
 ُُِّ/ِأخرجو أ٘ند يف كتاب فضائل الصحابة  (ِ)
 ُُِ/ّ سير أعالم النبالءالذىيب ،  (ّ)
 ِٕٗ/ُ تهذيب األسماء، النوكم ، ُِٓ/ْالطبقات الكبرى ابن سعد ،  (ْ)
 ِٗآؿ عمراف :  (ٓ)
 بإسناد صحيح ِٔٗ/ُ حلية األولياءأخرجو أبو نعيم ، يف  (ٔ)
 كإسناده صحيح ُِٖ/ّسير أعالم النبالءالذىيب ،  (ٕ)
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  (ِ)يف مقربة اٞنهاجرين (ُ)كصلى عليو اٜنجاج بن يوسف الثقفي ، كدفن بذم طول
  

                                                           

ذك طول : كاد من أكدية مكة ، كاف رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسلم ينزؿ بذم طول ، كيبيت بو ح  يصلي الصبح حٌن  (ُ)
 يفعل ذلك اقتداءن بالنيب صلى اهلل عليو كسلم-رضي اهلل عنهما–يقدـ مكة ، ككاف ابن عمر 

(إلياس ، ُِٗٓ كتاب اٜن  ، رقم : )(، كمسلم يف صحيحو يفُٕٗٔ]أخرجو البخارم يف صحيحو يف كتاب اٜن ، رقم : )
 1/311النهاية ، ابن األثًن ، ُّٗ/ تاريخ مكة المكرمة١نمد ، 

 (ُىامش ) َُاٞنصادر السابقة ص  (ِ)
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 الفصل األول
 أحكام الحج ، وفيو مبحثان

 المبحث األول : أحكام تتعلق بالحج وفيو خمسة مطالب:
 اٞنطلب األكؿ: ىل اٜن  يف سبيل اهلل ؟

 اٞنطلب الثاٍل : من مل يستطع اٜنصوؿ على تأشًنة اٜن 
 الثالث: كجوب اٜن  على الفور أـ على الرتاخي؟ اٞنطلب

 اٞنطلب الرابع : التكسب يف اٜن  
 اٞنطلب اٝنامس : النيابة يف اٜن  عن اٞنيت

 المبحث الثاني : أحكام خاصة بحج المرأة ، وتحتو أربعة مطالب:
 اٞنطلب األكؿ : اشرتاط احملـر للمرأة 

 بدكف ١نـراٞنطلب الثاٍل : سفر اٞنرأة بالطائرة للح  
 اٞنطلب الثالث : سفر اٝنادمة مع الكفيل للح  

 اٞنطلب الرابع : تناكؿ اٞنرأة حبوب تأخًن العادة الشهرية ح  تكمل حجمها
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 خمسة مطالب وفيو بالحج تتعلق أحكام: األول المبحث
 ىل الحج في سبيل اهلل؟:  المطلب األول

 : -اهلل عنهمارضي -الركايات عن عبد اهلل بن عمر 
چ ھ ھ ےچ  أخرج القرطيب يف قولو تعاىل : .1

 (2) قاؿ : كقاؿ ابن عمر : اٜنجاج كالعمار (1)

هلل ، فقاؿ ابػن عمػر أخرج اٛنصاص قاؿ : كقد ركم عن ابن عمر أف رجبلن أكصى ّنالو يف سبيل ا .2
 (3)يف سبيل اهلل فاجعلو فيو ( : ) إف اٜنى   

إبراىيم كمعاذان ٪ندثانو عن ابن عػوف عػن أنػس بػن سػًنين عػن ابػن أخرج أبو عبيد عن إٚناعيل بن  .3
عمػػر أنػػو سيػػً،ل عػػن امػػرأة أكصػػت بثبلثػػٌن در٨نػػان يف سػػبيل اهلل أْنعػػل يف اٜنػػ  ؟ قػػاؿ : أمػػا إنػػو مػػن 

 (4)سبيل اهلل (

 
 فقو األثار :

أف اٜن  كالعمرة من سبيل اهلل كأف  من  يرل -رضي اهلل عنهما -ابن عمر  أفدلت اآلثار السابقة 
 جعل شي،ان من مالو يف سبيل اهلل جاز لو صرفو يف ْنهيز اٜنجاج كاٞنعتمرين .

 -رضي اهلل عنهما-دليل ما ذىب إليو ابن عمر 
قاؿ : أراد رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسلم اٜن  فقالت امرأة  -رضي اهلل عنهما-ما ركل ابن عباس 
على ٗنلك ، فقاؿ : ما عندم ما أحجك  -صلى اهلل عليو كسلم-ع رسوؿ اهلل لزكجها أحجين م

 عليو . قالت أحجين على ٗنلك فبلف ، قاؿ: ذاؾ حبيس يف سبيل اهلل عز كجل ، فأتى رسوؿ اهلل 
فقاؿ: إف امرأيت تقرأ عليك السبلـ كر٘نة اهلل كإاا سألتين اٜن  معك ،  -صلى اهلل عليو كسلم-

 فقلت : ما عندم ما أحجك عليو ،  -صلى اهلل عليو كسلم-رسوؿ اهلل  قالت: أحجين مع

                                                           

 َٔسورة التوبة  اآلية :   (ُ)
تصحيح : أ٘ند الربدكٍل ، الطبعة الثانية ُٖٓ/ٖ الجامع ألحكام القرآن ، ١نمد بن أ٘ند بن أيب بكر ،القرطيب (ِ) 
 د. ط ُْٔ/ّ أحكام القرآناٛنصاص ، أ٘ند بن علي أبو بكر ،    (ّ)
 ، ٓنقيق / ١نمد خليل ىراس د. ط َُٔص  كتاب األموال ، القاسم بن سبلـ ، أبو عبيد  (ْ)

 لبناف-بًنكت –الناشر : دار الكتب العلمية 
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قاؿ أما إنك لو  قالت : أحجين على ٗنلك فبلف ، فقلت ذاؾ حبيس يف سبيل اهلل عز كجل ،
 (1) أحججتها عليو كاف يف سبيل اهلل((

 ووجو الداللة :  
سبيل اهلل( يدؿ على أف اٜن  : )أما إنك لو أحججتها عليو كاف يف  -صلى اهلل عليو كسلم-قولو 

 من سبيل اهلل.

 من وافقو ومن خالفو
رضي اهلل -ىل اٜن  يف سبيل اهلل ، فكاف ابن عباس  -ر٘نهم اهلل-اختلف الفقهاء من وافقو :- أ

 (3)سحاؽ إك  (2) اٜن  ، كبو قاؿ أ٘ند ال يرل بأسان أف يعطى الرجل من زكاتو يف -عنهما

 (5) بن اٜنسن من اٜننفية (4)ك١نمد

 

                                                           

، ك قاؿ األلباٍل: حسن  ّْٓ(/َُٗٗ، يف كتاب اٞنناسك ، باب العمرة ، حديث رقم : ) يف سننو أخرجو أبو داكد (ُ) 
سننو يف  الرياض ، كالدار قطين يف  –صحيح ، حىكم على أحاديثو احملدث / ١نمد ناصر الدين األلباٍل ، الناشر مكتبة اٞنعارؼ 

كقاؿ  ُٖٗ( / ُِْٕجن امرأة إال كمعها ذك ١نـر ، رقم : )كتاب اٜن  ، عن حجاج عن ابن جري  بو ، كلفظو ، قاؿ : ال ٓن
الناشر  –الطبعة الثالثة –١نققو : ضعيف لضعف حجاج بن أرطأة ، سنن الدار قطين ، تعليق : ٠ندم بن منصور سيد الشورل 

ٓنقيق : أ٘ند مشس  ُّ/ّلبناف ، كانظر نصب الراية ٔنري  أحاديث اٟنداية ٛنماؿ الدين الزيلعي –: دار الكتب العلمية بًنكت 
 لبناف-بًنكت –الدين ،  الطبعة الثالثة ، الناشر : دار الكتب العملية 

ـ ، الناشر : ُِٖٗ-ىػ َُِْ، تعليق : ىبلؿ مصيلحي ، طبعة :  ِْٖ/ِ كشاف القناع ، منصور بن يونس ،(البهويت ِ)
–، ٓنقيق / عبد السبلـ عبد الشايف ، الناشر دار الكتب العلمية  ُٖٓ/ِ معالم السنن اٝنطايب ، ٘ند بن ١نمد ، دار الفكر ،

 ـ ُٔٗٗ-ىػ ُُْٔلبناف سنة –بًنكت 
 ىػ ،ُُٔىو : أبو يعقوب إسحاؽ بن إبراىيم بن ٢نلد التميمي اٜننضلي اٞنركزم ، كلد سنة (ّ)

العسقبلٍل ، أ٘ند بن علي بن حجر ،  - ىػِّٖقاؿ اٜناكم : إسحاؽ بن راىوية إماـ عصره يف اٜنفظ كالفتول ، تويف سنة 
، الطبعة التاسعة ، الناشر: مؤسسة  ّٖٓ/ُُ سير أعالم النبالءالذىيب ، ١نمد بن أ٘ند ، ،  ُٖٗ/ُ تهذيب التهذيب

 الرسالة، بًنكت
، من مصنفاتو ىو : ١نمد بن اٜنسن الشيباٍل ، صاحب أيب حنيفة ، كناشر علمو ، نعتو اٝنطيب الب دادم بإماـ أىل الرأم  (ْ)

الفوائد البهية في تراجم  ىػ . اللكنوم ، ١نمد بن عبد اٜني ،ًُٖٗن٨نا ، مات سنة : اٛنامع الكبًن ، كاٛنامع الص ًن ، كغ
 ، د. ط َٖ/ٔ األعالم، خًن الدين بن ١نمود بن ١نمد ، كلي ، الزر  ُّٔ   الحنفية

 ـُٖٗٗ-ىػ َُْٗبًنكت ، سنة  –، طبعة : دار الفكر َُ/ِ المبسوط ، ١نمد بن أ٘ند ،السرخسي (ٓ)
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 اهلل رضػػي عمػػر ابػػن لفقػػو االسػػتدالؿ يف (1) السػػابق -عنهمػػا اهلل رضػػي- عبػػاس ابػػن ديثكاسػػتدلوا ُنػػ
 . عنهما

 من خالفو : - ب
 (2) ف سبيل اهلل معناه اٛنهاد دكف اٜن  سفياف الثورم كبو قاؿ أبو حنيفةإاٞنذىب الثاٍل كقاؿ    

 (5) اٜن  كأف سهم سبيل اهلل ال زاة كاجملاىدكفكقالوا : ال تصرؼ الزكاة إىل ، (4) كالشافعي (3) كمالك

 واستدلوا بما يلي : 
 أف كل موضع ذكر فيو سبيل اهلل ، فاٞنراد بو ال زك كاٛنهاد فكذلك ىهنا . 

 كألف دفع الصدقات إىل األصناؼ يكوف على أحد كجهٌن : إما ٜناجتنا إليهم كالعاملٌن كاٞنؤلفة
 أك ٜناجتهم إلينا كالفقراء كال ارمٌن كالوصفاف معدكماف يف اٜناج ؛ ألنا ال ٥نتاج إليو كال ىو ١نتاج 

  (6) إلينا كال ازم ٥نن ١نتاجوف إليو
أف اٜن  كالعمرة من سبيل اهلل كأف من جعل شي،ان من مالو يف سبيل اهلل جاز  -كاهلل أعلم-اجح كالر 

 .رينكاٞنعتم لو صرفو يف ْنهيز اٜنجاج
  

 من لم يستطع الحصول على تأشيرة حج:  المطلب الثاني
كموضع البحث ىنا يف حكم من حٌصل االستطاعة البدنية كاٞنالية ؛ كلكنو مل ٪نصل على تصريح 
اٜن  ؛ نظران ألف أعداد اٜنجاج ١ندكدة بقدر معٌن أك سن معٌن ، أك ألنو مل يكن ٣نن كقعت عليو 

 لتأخره . القرعة لتحصيل تأشًنة اٜن  ، أك مل ٓنصل لو اإلستطاعة إال بعد توقيف استخراج التصاريح 
                                                           

 (ُٔ) صفحة تقدـ  (ُ)
 (ٓىامش) ُٕص اٞنصدر السابق(ِ)

، ٓنقيق : ٘نيش عبد اٜنق . الناشر:  ّْْ/ُ  المعونة على مذىب عالم المدينة ، عبد الوىاب علي بن نصر ،الب دادم (ّ)
 مكة اٞنكرمة ، د . ط –اٞنكتبة التجارية 

 ، د.ط: دار الفكر  الناشر،  ُِِ/ٔ المجموع ٪نٍن بن شرؼ ،وكم الن (ْ)
 ، ٓنقيق األستاذ / عبد السبلـ عبد الشايف ، د. ط ُٖٓ/ِ معالم السنن٘ند بن ١نمد ، اٝنطايب (ٓ)

 لبناف-بًنكت  –الناشر : دار الكتب العلمية 
، ٓنقيق ٘نيش عبد اٜنق ، الناشر : اٞنكتبة التجارية ، مكة  ّْْ/ُ المعونة ، عبد الوىاب علي بن نصر ،الب دادم  (ٔ)

  الناشر : دار الفكر ، د . ط ُِِ/ٔ المجموع٪نٍن بن شرؼ ، اٞنكرمة ، د . ط ، النوكم ، 
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 فهل يعترب من كاف ىذا حالو غًن مستطيع ؟ 
فلو مات كمل ٪ن  بسبب عدـ حصولو على تصريح فهو معذكر ، كمل ٪ن  عنو من تركتو ، أك 
أنو معذكر يف نفسو ، كلكن ٪ن  عنو من تركتو ، كحيث إف مسألة الرتاخيص مسألة حادثة يف ىذا 

يها ، كلكنهم أشاركا إىل مسألة تشبهها ، ك٬نكن قياسها العصر ، كليس يف كبلـ اٞنتقدمٌن ما يشًن إل
الطريق( ، كال شك أف من مل ( 1) ما يسمى )بتخلية عليها ، كىي مسألة خلو الطريق من اٞنوانع أك

 .( 2) ٪نصل على تصريح لن ٫نلو لو الطريق ، كسيكوف ٣ننوعان من اٜن 

 كقد اختلف أىل العلم يف ىذه اٞنسألة على قولٌن ٨نا : 
 أف ٔنلية الطريق شرط لوجوب اٜن  .  القول األول :

فإذا مل يكن الطريق خاليان من اٞنوانع كاألعداء الذين ٬ننعوف فإف اٜن  ال ٩نب على ىذا  
اٞنسلم ، كلو كجد ماالن ، ككاف صحيحان معاىفن ، كعليو فإنو إذا مل ٪نصل على تصريح فالطريق غًن 

على ىذه  و ؛ ألنو عاجز بذلك عن أداء اٜن  ، )كإذا مات٢نل ى ، كيكوف اٜن  غًن كاجب علي
 ((3)، فإنو ال يقضي عنو ، كال ٪ن  عنو من تركتواٜناؿ

يف الصػػػحيح مػػػن اٞنػػػذىب ، كىػػػو ركايػػػة عنػػػد  (6)، كاٜننابلػػػة (5) ، كالشػػػافعية(4) كىػػػذا مػػػذىب اٞنالكيػػػة
ر٘نهمػا اهلل -( 8) كالشػيخ ١نمػد العثيمػٌنكاختاره من اٞنعاصرين الشيخ عبد العزيز بن بػاز ،  (7) اٜننفية
 -تعاىل

                                                           

ليس ىناؾ عدك ٬ننع أك سلطاف جائر كمعىن ٔنلية الطريق : أف يكوف الطريق إىل بيت اهلل اٜنراـ متاحان مفتوحان سالكان ، ف (ُ)
 ـَُِٓىػُّْٔ،ط:األكىلُّ/ نوازل الحجبن ٘ند، عبد اهلل ٌن اإلنساف كبٌن بيت اهلل اٜنراـ، السكاكر، ٪نوؿ ب

 ْٖ/ النوازل في الحج ، علي بن ناصر ،(الشلعاف ِ)
  ُٓ/  نوازل الحجبن ٘ند ، عبد اهلل ، (السكاكر ّ)
ىػ ، ُُْٔ، الطبعة األكىل  ْْٕ/ّ– مواىب الجليل شرح مختصر خليل بدالر٘نن ،، ١نمد بن ١نمد بن ع(اٜنطاب ْ)

 لبناف –الناشر : دار الكتب العلمية ، بًنكت 
 ّٔ/ٕ المجموع ، ٪نٍن بن شرؼ ،( النوكم ٓ)
 ، ط : األكىل  َْٖ/ّ اإلنصاف ، علي بن سليماف ،، اٞنرداكم  ٕ/ٓ المغني ، عبد اهلل بن أ٘ند ، ابن قدامة (ٔ)

 ـ ، الناشر : دار الكتب العلمية : بًنكتُٕٗٗ-ىػُُْٖسنة 
 ، الناشر : دار اٞنعرفة ، بًنكت ، ط : الثانية  ُِّ/ِبدائع الصنائع  ، أبو بكر بن مسعود ، الكاساٍل (ٕ)
، الناشر : دار الوطن ، ابن عثيمٌن:  ُُٗ/ٔ، كتاب اٞنناسك  فتاوى نور على الدرب، عبد العزيز بن عبد اهلل ، ( ابن باز ٖ)

 ىػ ، د . طُِّْالرياض ، الناشر : دار الثريا –، ٗنع كترتيب : فهد بن ناصر السليماف  ُُٖ/ُِ مجموع فتاوى
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چھ  ھ  ھ  ے   ے  ۓ    ۓ  ﮲  ﮳  ﮴﮵  چ  كاستدلوا بظاىر قوؿ اهلل سبحانو كتعاىل :
(1) 

  : وجو الداللة
إف اهلل تعاىل شرط االستطاعة ، كاالستطاعة بدكف أمن الطريػق، كمػا ال اسػتطاعة بػدكف زاد كراحلػة ، 

 .(2) يستطع إىل بيت اهلل اٜنراـ سبيبلن ، فإنو عاجز ، كالعاجز ال ٩نب عليو اٜن فما داـ اإلنساف مل 

 : أف ٔنلية الطريق ليست شرطان يف كجوب اٜن  ؛ لكنها شرط يف لزـك األداء .  القول الثاني
 (4)، كاٜننابلة ( 3) كىذا القوؿ ىو الركاية الثانية عند اٜننفية

ال ٩نب عليػو األداء يف اٜنػاؿ حػ  نيان ؛ فإف اٜن  ٩نب عليو ؛ لكن كبدفإذا كاف اإلنساف قادران ماليان 
ل ى بينو كبٌن الطريق كيستطيع اٞنسًن  . ( 5) ٫ني

ٞنػػػا سػػػ،ل : مػػػا السػػػبيل ؟ فقػػػاؿ :  -صػػػلى اهلل عليػػػو كسػػػلم-كاسػػتدلوا باٜنػػػديث اٞنعػػػركؼ ، كىػػػو قولػػػو 
 ( 6) ))الزاد كالراحلة((

قالوا: فشركط الوجوب : الزاد كالراحلػة ، فػإذا كجػدت كجػب اٜنػ  ، كمػا عػدا ذلػك فهػو شػرط للػزـك 
فسػػػػر  -صػػػػلى اهلل عليػػػػو كسػػػػلم-األداء ، إذا مػػػػات كمل يوجػػػػد فإنػػػػو ٪نػػػػ  عنػػػػو مػػػػن تركتػػػػو ؛ ألف النػػػػيب 

  االستطاعة بالزاد كالراحلة ال غًن .

 المناقشة 
نػػوقش ىػػذا القػػوؿ بػػأف ىػػذا اٜنػػديث ضػػعيف عنػػد أكثػػر أىػػل العلػػم باٜنػػديث ، ك٣نػػن ضػػعفو اٜنػػافظ 

 ،  (ٕ)البيهقي 
 

                                                           

 ٕٗسورة آؿ عمراف ، اآلية :  (ُ)

 ُٓ/ نوازل الحج ، عبد اهلل بن ٘ند ،( السكاكر ِ)
 ىػ ، د. طَُْٗ، الناشر : دار الفكر ، بًنكت ، سنة ُّٔ/َْ المبسوطأ٘ند ،  ، ١نمد بنالسرخسي  (ّ)
 ٕ/ٓ المغني ، عبد اهلل بن أ٘ند ، ابن قدامة (ْ)
 ُٕ/مرجع سابق  نوازل الحج ، عبد اهلل بن ٘ند ،( السكاكر ٓ)
، كقاؿ ُٗٗ(/ُّٖرقم : ) كالراحلة ،يف كتاب اٜن  ، باب : ما جاء يف إ٩ناب اٜن  بالزاد يف سننو أخرجو الرتمذم  (ٔ)

، كالبيهقي يف كتاب  ُْٗ(/ ِٕٖٗ: ضعيف جدان ، كابن ماجو ، يف كتاب اٞنناسك ، باب : ما يوجب اٜن ، رقم : )األلباٍل
 ِّٕ/ْ( ، السنن الكربل َْٖٔاٜن  ، باب : بياف السبيل الذم بوجوده ٩نب اٜن  إذا ٕنكن من فعلو ، رقم : )

 ، الناشر : دار صادر ، اٟنند ، ط : األكىل ِّٕ/ْ السنن الكبرى بو بكر ١نمد بن اٜنسٌن بن علي ،أ ( البيهقي ،ٕ)
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  -ر٘نهم اهلل تعاىل-( 4) ، كاأللباٍل( 3)، كابن حجر (2) ، كالزيلعي (ُ)كابن عبد الرب 

كاٜنسػن ( 5) مرسػبلن كعليو فاالستدالؿ  بو ال يستقيم ، كإ٧نا ىػو مػن اآلثػار اٞنركيػة عػن بعػض التػابعٌن 
 ( 6) البصرم ، كإذا كاف كذلك فبل حجة فيو

 الترجيح : 
ىػو القػػوؿ بػأف تصػػريح اٜنػ  شػػرط يف كجػوب اٜنػػ  لقػوة أدلتػػو ، -كاهلل تعػاىل أعلػػم–يبػدك أف الػػراجح 

  -ر٘نهما اهلل تعاىل-كىو ما اختاره الشيخ عبد العزيز بن باز كالشيخ ١نمد العثيمٌن 
الػزاد كالراحلػة ، كلكػنهم  كفهتفو نفوسػهم للوصػوؿ إىل ىػذا البيػت العتيػق ، ك٩نػدفإف اٞنسلمٌن الذين 

ال يسػتطيعوف اٜنصػوؿ علػى التصػريح الرٚنػي مػػن اٛنهػات اٞنختصػة ، ال ٩نػب علػيهم اٜنػػ  ؛ ألف اهلل 
تعاىل قد عذرىم ، فمن حصل على التصريح بعد ذلك كجب عليو اٜن  ، كمن مات قبل أف ٪نصػل 

 ٪ن  عنو من تركتو ؛  على التصريح فإنو غًن آمث ، كغًن مسؤكؿ عن ذلك ، كال ٩نب إخراج من
ۇ  ۇ   ۆ  ۆ  چ ، كىػو القائػػل  (7)أرحػم مػػن أف يكلػف عبػاده مػػا ال يسػتطيعوف ألف اهلل عػز كجػل

 . (8) چۈ  ۈٴۇ  

                                                           

، ٓنقيق : مصطفى  ُِٓ/ٗ  التمهيد لما في الموطأ من المعاني واألسانيديوسف بن عبد اهلل بن ١نمد ، القرطيب ،  (ُ)
 اإلسبلمية ، اٞن رب ، د . ط  العلوم ، ك١نمد البكرم ، الناشر: كزارة عمـو األكقاؼ كالشؤكف

بًنكت، لبناف –ٓنقيق : أ٘ند مشس الدين ، الناشر : دار الكتب العلمية  ٕٗ/ّ نصب الرايةعبد اهلل بن يوسف ، الزيلعي ،  (ِ)
 ـ ََُِ، ط : الثانية 

بن العسقبلٍل ، ا٘ند بن علي ، الناشر : دار الفكر ، د. ط ، ّٕٗ/ّ فتح الباري أ٘ند بن علي بن حجر ، العسقبلٍل ، (ّ)
، ٓنقيق : الشيخ عادؿ أ٘ند عبد اٛنواد، الشيخ علي ١نمد معوض ، الطبعة الثانية ، الناشر :  ِْٖ/ِ تلخيص الحبيرحجر ، 

 دار الكتب العلمية بًنكت ، لبناف
ىػ ، الناشر : َُْٓلثانية ، الطبعة ا ُٔٔ/ْ إرواء الغليل في تخريج منار السبيل ١نمد بن ناصر الدين ، األلباٍل ، (ْ)

 اٞنكتب اإلسبلمي 
 اٞنرسل ىو: أف يركم الراكم عمن لقيو ، أك عاصره ، ما مل يسمع منو ، بلفظ ٪نتمل السماع كغًنه كػ ))قاؿ(( السيوطي ، (ٓ)

 ، ٓنقيق / أ٘ند بن علي ،  تدريب الراوي عبد الر٘نن بن أيب بكر ،
/  تيسير مصطلح الحديث ١نمود أ٘ند ، ـ ، الطحاف ،َُِْ-ىػ ُّْٓ: األكىل  الناشر : دار ال د اٛنديد ، القاىرة ، ط

 الرياض -ـ ، الناشر : مكتبة اٞنعارؼ ََُِ-ىػ ُُّْ، ط: اٜنادية عشر  َُٓ
 ُٔ/ نوازل الحجعبد اهلل بن ٘ند ،  (السكاكر ،ٔ)
 ُٓ/ النوازل في الحجعلي بن ناصر ،  ، الشلعاف ، ُٕ/  نوازل الحجعبد اهلل بن ٘ند ،  انظر السكاكر ، (ٕ)
 ِٖٔسورة البقرة ، اآلية :  (ٖ)
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 وجوب الحج على الفور أم على التراخي؟:  المطلب الثالث
 . -رضي اهلل عنهما-الركايات عن عبد اهلل بن عمر  
كمل ٪نػ  جػاء  من مات كىػو موًسػره  -رضي اهلل عنهما-أخرج ابن أيب شيبة قاؿ : قاؿ : ابن عمر  .1

 (1) يـو القيامة كبٌن عينيو مكتوب كافر

أخػػرج السػػيوطي عػػن سػػعيد بػػن منصػػور مػػن طريػػق نػػافع أف ابػػن عمػػر قػػاؿ : ) مػػن كجػػد إىل اٜنػػ   .2
 (2)(  عليو ال يدرم مات يهوديان أك نصرانيان    مل يصل  سبيبلن سنة مث سنة مث سنة مث مات كمل ٪ن

  
 فقو األثرين :

أف اٜن  كاجب علػى الفػور ، فمػن كجػب  يرل -رضي اهلل عنهما-ابن عمر أف دؿ األثراف السابقاف 
 عليو اٜن  كأخر أداءه فإنو يكوف آٖنا بالتأخًن.

 :  -رضي اهلل عنهما-دليل ما ذىب إليو ابن عمر 
 (3)أراد اٜن  فليتعجػل(( : )) من-صلى اهلل عليو كسلم-ما ركم عن ابن عباس قاؿ: قاؿ رسوؿ اهلل 

 (4) فإنو قد ٬نرض اٞنريض كتضل الراحلة كتعرض اٜناجة((

 
 
 
 
 

                                                           

، ـُٖٗٗ-ىػ َُْٗالطبعة األكىل سنة ، تعليق : سعيد اللحاـ ،  المصنف، ، عبد اهلل بن ١نمد بن ابراىيم   شيبة أيب ابن  (ُ)
 بًنكت-الناشر:  دار الفكر 

  –، الناشر : دار اٞنعرفة  ّٔ/ِ بالمأثور التفسير في المنثور الدر عبدالر٘نن بن أيب بكر، ، لسيوطيا  (ِ)
 ط . دبًنكت ، 

، كقاؿ األلباٍل : حديث  ََّ/(ُِّٕ) رقم فليتعجل اٜن  أراد من باب،  اٞنناسك كتاب يف يف سننو داكد أبو أخرجو(ّ)
 حسن
كقاؿ األلباٍل : حسن ، كأ٘ند يف مسنده ، رقم  ْٖٗ( / ِّٖٖيف اٞنناسك ، رقم : ) يف سننو ىذه الزيادة ركاىا ابن ماجة (ْ)
 ( الناشر دار الكتب العلمية، د . طُّٕٖ: )
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 من وافقو ومن خالفو :
: ىػو   يفسػق كتػرد شػهادتو عنػد مػن يقػوؿ: كٖنرة اٝنػبلؼ تظهػر يف حػق اٞنػأمث حػ (1) قاؿ السرخسي

  .(2) الفور ، كلو ح  يف آخر عمره ليس عليو اإلمث باإلٗناع ، كلو مات كمل ٪ن  أمث باإلٗناع على
 

 من وافقو : .3
  (5) كمالك (4) كبو قاؿ أبو حنيفة (3) -رضي اهلل عنهم-كافقو عمر كابن عباس 

 .(9)من الشافعية (8) ك اٞنزٍل،  (7) يوسف كإليو ذىب أبو (6) كأ٘ند

 
 
 

                                                           

السرخسي ىو : ١نمد بن أ٘ند بن أيب سهل السرخسي ، كاف إمامان عبلمة حجة ، أملى اٞنبسوط ، كىو يف السجن كاف  (ُ)
اٛنب يكتبوف ، ككاف ١نبوسان يف اٛنب بسبب كلمة نصح ها األمراء . من مؤلفاتو: اٞنبسوط ٬نلي من خاطره ، كتبلميذه يف أعلى 

 ىػ . ََٓ، كشرح السًن الكبًن ، ككتاب يف أصوؿ الفقو كغًنىا ، تويف سنة 
 ىػ، د. ط ُّّٗ، الناشر : نور ١نمد سنة  ُٖٓ/  الفوائد البهية  في تراجم الحنفية ١نمد بن عبد اٜني ،اللكنوم ،

 ، الناشر : دار اٞنعرفة ، بًنكت ، ط : الثانية ِّٕ/ِ تبيين الحقائقعثماف بن علي بن ١نجن ، الزيلعي ،  (ِ)
 ّٕ/ٓ المغني ، عبد اهلل بن أ٘ند ، ابن قدامة (ّ)
 ُْٔ/ْ المبسوط ١نمد بن أ٘ند بن أيب سهل ، السرخسي ،(ْ)
 َٔٓ/ُ المعونة عبد الوىاب بن علي بن نصر ، الب دادم ،(ٓ)
، ٓنقيق : د/ عبد اهلل الرتكي ، د/ عبد الفتاح اٜنلو ، الطبعة الثانية، سنة   ّٔ/ٓ المغنيعبد اهلل بن ٘ند ، ،  ابن قدامة (ٔ)

 القاىرة-ـ ، الناشر : دار ىجر ُِٗٗ-ىػ ُُِْ
عليو الرأم ، كىو أكؿ  ىو : يعقوب بن إبراىيم ، صاحب أيب حنيفة ، كاف صاحب حديث حافظان ، كلـز أبا حنيفة كغلب (ٕ)

 ىػ .ُّٖمن كضع الكتب على مذىب أيب حنيفة كأمل اٞنسائل كنشرىا ، من كتبو : األمايل ، كالنوادر ، كاٝنراج ، مات سنة 
. الطبعة ُِٕ/طبقات الحفاظ عبد الر٘نن بن أيب بكر ، ، السيوطي ،ِِٓ/  الفوائد البهية اللكنوم ، ١نمد بن عبد اٜني ،

 شر : دار الكتب العلمية ، بًنكتاألكىل ، النا
ىو: إٚناعيل بن ٪نٍن بن إٚناعيل اٞنزٍل ، اٞنصرم ، كاف إمامان كرعان زاىدان ، معظمان بٌن أصحاب الشافعي ، تويف سنة  (ٖ)

،  الطبعة األكىل ، الناشر: دار الكتب العلمية ِٖ/ُ طبقات الشافعية عبد الوىاب بن علي عبد الكايف ، ىػ . األسنوم ،َِٔ
 بًنكت 

، ٓنقيق: على معوض ، عادؿ عبد اٞنوجود ، الناشر : دار  ِْ/ْ الحاوي علي بن ١نمد بن ١نمد بن حبيب ،  اٞناكردم ، (ٗ)
 َُّ/ٕـ ، د . ط  ، النوكم ،  اجملموع ُٗٗٗ-ىػ ُُْٗالكتب العلمية ، بًنكت سنة 
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 كاستدؿ أصحاب القوؿ األكؿ ّنا يلي : 
ڻ ڻ ڻ ۀ   ۀہ ہ ہ ہ  ھھ ھ ھ ے  ے ۓ   ۓ ﮲ ﮳ ﮴﮵ چ  قولو تعاىل : .1

چ﮶ ﮷        ﮸ ﮹ ﮺ ﮻ ﮼      
 .كاألمر على الفور(2) چۓ ڭ ڭ ڭڭچ  كقولو تعاىل :،  (1) 

 (3) ما ركم عن النيب صلى اهلل عليو كسلم أنو قاؿ : )) من أراد اٜن  فليتعجل (( .2

: )) مػػن ملػػك زادان  -صػػلى اهلل عليػػو كسػػلم-قػػاؿ : قػػاؿ رسػػوؿ اهلل  -رضػػي اهلل عنػػو-عػػن علػػي  .3
(4) كراحلة تبل و إىل بيت اهلل ، كمل ٪ن  فبل عليو أف ٬نوت يهوديان أك نصرانيان ((

 وجو الداللة:
ىذا الوعيد الشديد بأف ٬نوت يهوديا أك نصرانيان من مل ٪ن  كقد ملك زادان كراحلة يدؿ على 

  .كجوب اٜن  على الفور 
كألنو أحد أركاف اإلسبلـ ، فكاف كاجبان على الفور كالصياـ ، كألف كجوبو بصفة التوسع ٫نرجو  .ْ

  عن رتبة الواجبات ؛ ألنو يؤخر إىل غًن غاية.
 :من خالفو .7
ف اٜن  كاجب على الرتاخي فمن كجب عليو اٜن  كأخر أداءه ال يكوف آٖنان إ، كقاؿ  خالفو  

 ( 5)كمن التابعٌن عطاء -رضي اهلل عنهم -بالتأخًن من الصحابة جابر كابن عباس كأنس ابن مالك 
 

                                                           

 ٕٗ:  اآلية،  آؿ عمراف سورة(ُ)
 ُٔٗ: اآلية.  البقرة سورة(ِ)
 ِِ ص ٔنر٩نو تقدـ(ّ)
، كقاؿ األلباٍل: ضعيف ُٗٗ(/ُِٖرقم : ) اٜن  ترؾ يف الت ليظ يف جاء ما باب:  اٜن  أبواب يفيف سننو  الرتمذم أخرجو(ْ)
حىكم على أحاديثو كآثاره كعلق عليو العبلمة احملدث ١نمد ناصر الدين األلباٍل ، ،  الوجو ىذا من إال نعرفو ال: الرتمذم  كقاؿ، 

الرياض ،كقاؿ ابن حجر : كيف إسناده اٜنارث يضعف ، كىبلؿ بن عبد اهلل الراكم لو عن أيب إسحاؽ  –الناشر : مكتبة اٞنعارؼ 
رؼ هذا اٜنديث ، كليس اٜنديث ّنحفوظ ، كقاؿ ٠نهوؿ ، كس،ل إبراىيم اٜنريب عنو ، فقاؿ : من ىبلؿ ؟ كقاؿ ابن عدم يع

أ٘ند بن علي بن كمل يرك مرفوعان من طريق أحسن من ىذا . العسقبلٍل ، –العقيلي : ال يتابع عليو ، كقد ركم عن علي موقوفان 
  ْٕٖ/ِ تلخيص الحبيرحجر ، 

ىػ ، ُُٓىػ ، كقيل ُُْيت صحايب ، مات سنة ىو : عطاء بن أيب رباح ، كاف ثقة فقيهان عاٞنان كثًن اٜنديث ، أدرؾ مائ (ٓ)
، ٓنقيق : مصطفى عبد القادر عطاء ،  ُُٕ/ٕ تهذيب التهذيب أ٘ند بن علي بن حجر ، ىػ ، انظر : العسقبلٍل،ُُٕكقيل 

 ـُْٗٗ-ىػُُْٓلبناف، ط: األكىل سنة –الناشر : دار الكتب العلمية بًنكت 
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 .(5)كبو قاؿ الشافعي (ْ) (3) كالثورم( 2) ، كمن الفقهاء األكزاعي (1) كطاكس

 واستدلوا على  أن الحج يجب وجوباً موسعاً ولو تأخيره . بما يلي : 
، كٔنلف أكثر ( 6)على اٜن   –رضي اهلل عنو –ألف النيب صلى اهلل عليو كسلم : أٌمر أبا بكر  .ُ

 الناس قادرين على اٜن  . 
 . (7)الرتاخيكألنو إذا أخره مث فعلو يف السنة األخرل مل يكن قاضيان لو ، فدؿ على أف كجوبو على  .2

بسنٌن ، فلو كاف علػى الفػور ٞنػا أخػره النػيب  -صلى اهلل عليو كسلم-قبل ح  النيب  ضى رً أف اٜن  في  .3
 .( 8) صلى اهلل عليو كسلم ، كلو أخره لعذر بينو

 الجواب على ىذا االستدالل : 
أجيب بأنو قد اختلف يف الوقت الذم فرض فيو اٜن  ، كمن ٗنلة األقواؿ أنو فرض يف سنة عشر 

إ٧نا كاف لكراىة  -صلى اهلل عليو كسلم-فبل تأخًن ، كلو سلم أنو فرض قبل العاشرة فرتاخيو 
 طهر اهلل البيت االختبلط يف اٜن  بأىل الشرؾ ؛ ألام كانوا ٪نجوف كيطوفوف بالبيت عراة فلما

 .(9)، فرتاخيو لعذر، ك١نل النزاع الرتاخي مع عدمو -صلى اهلل عليو كسلم-اٜنراـ منهم ح  
                                                           

ىو : طاكس بن كيساف الفقيو القدكة عامل اليمن ، معدكد يف كرباء أصحاب ابن عباس رضي اهلل عنهما ، ركل عطاء عن  (ُ)
 ّٖ/ٓ سير أعالم النبالء١نمد بن عثماف ، ىػ ، الذىيب ، َُٔابن عباس أنو قاؿ : إٍل ألظن طاكسان من أىل اٛننة ، مات سنة 

 تهذيب األسماء واللغات ٪نٍن بن شرؼ ، ىػ، النوكم ،ُُِْالتاسعة سنة  ،الناشر : مؤسسة الرسالة ، بًنكت ، ط :
 ، الناشر: دار الكتب العلمية ، بًنكت ، د. طُِٓ/ُ
 ىػ . ُٕٓىو : عبد الر٘نن بن عمرك بن أيب عمرك األكزاعي ، الفقيو ، ثقة جليل ، مات سنة  (ِ)

 ّٗٓ/ التقريب ، ُِٓ/ٔتهذيب التهذيب  أ٘ند بن علي بن حجر ، العسقبلٍل ،
 ىػ ، ُُٔسفياف بن سعيد بن مسركؽ الثورم ، ثقة حافظ ، فقيو عابد ، إماـ حجة ، مات سنة  (ّ)

 ّْٗ/ التقريب،  َُُ/ْتهذيب التهذيب العسقبلٍل ، 
 ّٕ/  ٓ المغني (4)

 ِْ/ْ الحاوي علي بن ١نمد بن حبيب ، اٞناكردم ، (ٓ)
يف ، كمسلم  ِْٖ(/ّّْٔيف كتاب اٞن ازم ، باب : ح  أيب بكر بالناس سنة تسع رقم ) يف صحيحو أخرجو البخارم (ٔ)

 ّّٓ(/ ُّْٕيف كتاب اٜن  ، باب : ال ٪ن  البيت مشرؾ رقم : )صحيحو 

 ُٕٔ/ِ األمالشافعي ، ١نمد بن إدريسي ، (ٕ) 

، ٓنقيق : أبو الزىراء حاـز القاضي ، الناشر : مكتبة نزار الباز  َِٔ/ُ بداية المجتهد ١نمد بن أ٘ند بن رشد ، القرطيب ،(ٖ) 
 الرياض-مكة اٞنكرمة –

 لبناف ، د . ط –بًنكت -الناشر : دار اٛنيل -ٖٓ/ِ نيل األوطار ١نمد بن علي ،  الشوكاٍل ، (ٗ)
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 .(1)الوداع  ك٪نتمل أنو أخره بأمر اهلل تعاىل لتكوف حجتو حجة

أف اٜن  كاجب على الفور عمبلن باألحوط إال من أخره بعذر مث أداه فإنو ال  -كاهلل أعلم–راجح كال
 يكوف آٖنان بالتأخًن.

 .في الحج (7) التكسب:  المطلب الرابع
 : -رضي اهلل عنهما-الروايات عن عبد اهلل بن عمر 

أخرج ابن جرير الطربم قاؿ : حدثنا طيليق بن ١نمد الواسطي ، قاؿ : أخربنا أسباط ، قاؿ :  .1
أخربٍل اٜنسن ابن عمرك ، عن أيب أمامة التيمي ، قاؿ قلت البن عمر : إنا قـو نكرم فهل لنا 

اٛنمار ، كٓنلقوف رؤسكم ؟  كترموف (3) تطوفوف بالبيت كتأتوف اٞنعر ؼ .؟ قاؿ : أليسح  
فسألو عن الذم سألتين عنو ،  -صلى اهلل عليو كسلم-: بلى . قاؿ : جاء رجل إىل النيب فقلنا

ڄ ڄ ڄ ڃ  چ  هذه اآلية : -عليو السبلـ-فلم يدًر ما يقولو لو ح  نزؿ جربيل 

چڃ ڃ ڃ چ
: )) أنتم  -صلى اهلل عليو كسلم-إىل آخر اآلية ، فقاؿ النيب ( 4)

 (5)حجاج ((

أخرج اإلماـ ابن كثًن قاؿ : حدثنا شعبة عن أيب أيميمة ، قاؿ : ٚنعت ابن عمػر سيػً،ل عػن الرجػل  .2
 البقرة (6)٪ن  كمعو ْنارة ، فقرأ ابن عمر : )) ليس عليكم جناح أف تبت وا فضبلن من ربكم((

قاؿ : حدثنا غندر عن أيب ميمونة أنو سأؿ ابن عمر عػن الرجػل ٪نػ  ك٪نمػل   شيبةأخرج ابن أيب  .3
معو ْنارة فقاؿ ابن عمر : ال بأس بو ،

 
                                                           

، ُٕٗ/ّ المغني والشرح الكبير سي ،عبد اهلل بن أ٘ند اٞنقدسي ، عبد الر٘نن بن ١نمد بن قدامة اٞنقد ابين قدامة ، (ُ)
 الناشر : دار الفكر

 اٞنقصود بالتكسب : أم العمل للحاج (2)
 ـ ُٖٔٗإخراج دائرة اٞنعاجم . مكتبة لبناف سنة  َُٖ/  مختار الصحاح، مد عبد القادر ١ن ، اٞنعر ؼي : اٞنوقفي . الرازم (ّ)
 ُٖٗ:   اآلية.  البقرة سورة(ْ)
-، ٔنري  : صدقي العطار ، الناشر : دار الفكر ّٖٓ/ِ القرآن آي تأويل عن البيان جامع١نمد بن جريرم ، الطربم ، (ٓ)

 ـ ، د. طُٓٗٗ -ىػ ُُْٓبًنكت 
بًنكت، سنة –، الناشر : دار الفكر جيد قوم كىو:  كقاؿ،  َّٔ/ُ العظيم القرآن تفسيرإٚناعيل بن عمر ،  ، كثًن ابن(ٔ)

 ـ ، د . طُِٗٗ-ىػُُِْ
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 (1) كتبل ىذه اآلية : ))يبت وف فضبلن من رهم كرضوانا (( 

 فقو اآلثار :
جواز التكسب يف اٜن  سواء أكاف ىذا  يرل -رضي اهلل عنهما-ابن عمر  أفدلت اآلثار السابقة 

التكسب بالتجارة أك كاف بكراء اإلبل ك٥نوىا لنقل اٜنجاج ، أك كاف بتأجًن نفسو للقياـ بأمره 
 كِندمتو .

: جاء رجل إىل  قاؿّنا ركاه عن النيب صلى اهلل عليو كسلم  -رضي اهلل عنهما-استدؿ ابن عمر 
 ىذا الذم سألتين ، فسكت ح  نزلت ىذه اآلية : النيب صلى اهلل عليو كسلم فسألو عن مثل

چڄ ڄ ڄ ڃ  ڃ ڃ ڃ چ چ 
 -صلى اهلل عليو كسلم-قاؿ رسوؿ اهلل  (2)

  من خالفو.أجد كىذا نص صريح يف جواز التكسب يف اٜن  كمل  (3)))إف لك حجان ((
 

 .عن الميت الحج في النيابة:  المطلب الخامس
 : -عنهما اهلل رضي- عمر بن اهلل عبد عن الروايات

: قػاؿ عمػر ابػن عن نافع عن سعيد بن ٪ني عن األ٘نر خالد أبو حدثنا:  قاؿ شيبة أيب ابن أخرج .1
 (4) (( أحدو  عن أحده  يصـو كال،  أحد عن أحد ٪ن  ال)) 

 أنػػا لوكنػػت: )) قػػاؿ عمػػر ابػػن عػػن نػػافع عػػن العمػػرم عػػن ككيػػع حػػدثنا:  قػػاؿ شػػيبة أيب ابػػن كأخػػرج .2
 (5) (( كأىديت تصدقت

 نافع عن السختياٍل أيوب عن زيد بن ٘ناد طريق من صح قد:  قاؿ ىمحلالي  يف حـز ابن أخرج .3
 

                                                           

، ٓنقيق : سعيد اللحاـ ، ُِٕ/ْ ، كتاب اٜن  ، باب : يف التجارة يف اٜن  المصنف عبد اهلل بن ١نمد ، ، شيبة أيب ابن(ُ)
 ـُٖٗٗ-ىػ َُْٗبًنكت ، ط : األكىل . سنة –الناشر : دار الفكر 

 ُٖٗ:  اآلية،  البقرة سورة(ِ)
، ٓنقيق : ٠ندم بن سيد الشورل ،  ِٔٓ/ِ حسن إسناده:  ١نققو كقاؿ،  اٜن  كتاب يفيف سننو  قطين الدار أخرجو(ّ)

 ـ ، د . طُْٗٗ-ىػُُْْسنة  بًنكت –: دار الفكر الناشر
 ِْٕ/ْ أحد عن أحد ٪ن  ال:  قاؿ من:  باب،  اٜن  كتاب،   المصنف عبد اهلل بن ١نمد ،، شيبة أيب ابن(ْ)
 السابق اٞنصدر(ٓ)
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 (1)(( أحد عن أحد ٪نجن كال أحد عن أحد يصومن ال: ))  قاؿ عمر ابن عن

 : اآلثار فقو
 جاء في المسألة قوالن :

كما دلت عليػو   -عنهمارضي اهلل -أحد٨نا : يرل اٛنواز ، كاآلخر يرل عدمو ، كقد ذىب ابن عمر 
 كإ٧نػا،  أحػد عػن أحػد يصػـو ال كما أحد عن أحد ٪ن  فبل النيابة جواز عدـاآلثار السابقة عنو إىل 

 . إليو كيهدل، عنو تصدؽيي 
 : -عنهما اهلل ضير - عمر ابن إليو ذىب ما دليل
ھ ھ ے  ے ۓ   ۓ ﮲ ﮳  چ تعػػاىل قولػػو كىػػو،  موافقػػوه بػػو اسػػتدؿ ّنػػا لػػو يسػػتدؿ أف ٬نكػػن

چ﮴﮵ 
(2)  

 وجو الداللة:
 (3) اٞنوت مع ٬نتنع كذلك ٪نجوا أف معناه

 : خالفو ومن وافقو من
 :         وافقو من - أ

 (6) مالكك  (5) كالنخعي (4) قاؿ برأيو الشعيب

 كاستدلوا لعدـ جواز النيابة ؛ ألاا عبادة بدنية فتسقط باٞنوت ، كالصبلة .
 
 

                                                           

، ٓنقيق : د/عبد ال فار البندارم ، الناشر : دار  ّٖ/ٓ اٜن  كتاب،   باألثار المحلىعلي بن أ٘ند بن سعيد ، ،  حـز بن ا(ُ)
 بًنكت ، د . ط -الكتب العلمية

 ٕٗ  اآلية،  عمراف آؿ سورة(ِ)
-ىػ َُِْ، ٔنري  : اٜنبيب بن طاىر ، الطبعة األكىل سنة  ْٖٓ/ُ اإلشراف عبد الوىاب بن علي بن نصر ، الب دادم ،(ّ)

 بًنكت-ر ابن حـز ـ ، الناشر: داُٗٗٗ
أ٘ند بن علي  ىو : عامر بن شراحيل الشعيب ، ثقة مشهور فقيو فاضل ، مات بعد اٞنائة ، كلو ٥نو من ٖنانٌن . العسقبلٍل ، (ْ)

 ْٕٔ/ التقريب،  َٔ/ٓ تهذيب التهذيببن حجر ، 
 ّٖ/ٓ المغنيعبد اهلل بن أ٘ند ، ،  ابن قدامة (ٓ)
 ـ ، د . ط ُُٗٗ-ىػ ُُُْ، الناشر : دار الفكر ، سنة  َّٔ/ُ المدونةبن أنس ،  اإلماـ مالك ،(ٔ)



29 


  االستداللجيب على ىذا أو 

ػػر ج عليػػو الصػػبلة ، فإاػػا ال  أنػػو حػػق اسػػتقر عليػػو ، تدخلػػو النيابػػة ، فلػػم يسػػقط بػػاٞنوت كالػػد ين، ك٫ني
 .(1) تدخلها النيابة

 (4)كأ٘نػد (3)الشػافعي ك (2)أبػو حنيفػة ،ٗنهػور الفقهػاء  اٜنػ  يف النيابػة َنػواز كقاؿ،  المذىب الثاني

م  تويف من كجػب عليػو كمل ٪نػ  ، كجػب أف ٫نػرج عنػو مػن ، كقالوا  (5) كإليو ذىب اٜنسن كطاككس
 ٗنيع مالو ما ٪ن  بو عنو كيعتمر ، سواء فاتو بتفريط أك ب ًن تفريط .

 : يلي ماب واستدلوا على ذلك 
 أدركػػو أيب إف كسػػلم عليػػو اهلل صػػلى النػػيب سػػأؿ رجػػبلن  فأ))  -عنهمػػا اهلل رضػػي- عبػػاس ابػػن لرك  مػػا .1

؟ عنو أفأح ،  ٬نوت أف خشيت شددتو فإف،  راحلتو على يثبت ال  كبًن شيخ كىو،  اٜن 
 (6)((أبيك عن فح :  قاؿ  نعم:  قاؿ ؟ ٠نزئان  أكاف فقضيتو دين عليو كاف لو أرأيت:  قاؿ 

 وجو الداللة :  
 (7) أنو ٩نوز اٜن  من الولد عن كالده إذا كاف غًن قادر على اٜن 

 أخوىػا فػأتى،  فماتػت،  ٓنػ  أف نػذرت امػرأة أف،  -عنهمػا اهلل رضي- عباس ابن يضان أ لرك  كما .2
،  دين أختك على لوكاف أرأيت: ))  فقاؿ ؟ ذلك عن فسألو،  كسلم عليو اهلل صلى النيب إىل

 

                                                           

 ّٖ/ٓ المغني عبد اهلل بن أ٘ند ،،  ابن قدامة(ُ)
 ُْٗ/ِ تبيين الحقائقعثماف بن علي بن ١نجن ، الزيلعي ،  (ِ)
بًنكت، ط:األكىل سنة ، تعليق : ١نمود مطرجي ، الناشر : دار الكتب العلمية ،  َُٔ/ُ األم١نمد بن إدريس ، الشافعي ، (ّ)

 ـُّٗٗ-ىػ ُُّْ
 ّٖ/ٓ المغني عبد اهلل بن أ٘ند ، ، ابن قدامة(ْ)
 (ْىامش ) اٞنصدر السابق (ٓ)
 ُُْ/ِّٓٔ:    )  رقم،  الرحل على يستمسك ال الذم اٜني عن اٜن :  باب،  اٜن  كتاب يف يف سننو النسائي أخرجو(ٔ)
، حكم على أحاديثو العبلمة احملدث ١نمد ناصر الدين األلباٍل ، اعتىن بو مشهور آؿ سلماف ، الناشر: مكتبة  األلباٍل كصححو( 

 الرياض -اٞنعارؼ 
، ضبطو ١نمد  سامل ىاشم ، الطبعة الرابعة ، الناشر : دار الكتب العلمية  َّْ/ْ نيل األوطار ١نمد بن علي ، الشوكاٍل ، (ٕ)

 لبناف –، بًنكت 
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 (1)(( بالوفاء أحق فهو،  اهلل فاقضوا: ))  قاؿ،  نعم: قاؿ ؟ قاضيو أكنت

٪ن  عنػو مػن رأس مالػو كمػا أف كفيو دليل على أف من مات كعليو ح  كجب علي كليو أف ٩نهز من 
 (2)  عليو قضاء ديونو

قالػت: يػا رسػوؿ اهلل إف أيب أدركتػو  (3) أف امػرأة مػن خػثعم -رضي اهلل عنهمػا–ما ركل ابن عباس  .3
(4)فريضة اهلل يف اٜن  ، كىو شيخ كبًن ال يستطيع أف يستوم على البعًن ، قاؿ : حجي عنو 

 وجو الداللة : 
 : )حجي عنو( يدؿ على اٛنواز. -كسلمصلى اهلل عليو -قولو 

 الترجيح:
 يف النيابة جواز عدـ من كمالك،  -عنهما اهلل رضي- عمر ابن إليو ذىب ما خبلؼ ىو أراه كالذم
 األحاديػث ألف ؛ كأ٘نػد الشػافعيك  إليػو ٗنهػور الفقهػاء أبػو حنيفػة ذىػب مػا كتػرجيحعػن اٞنيػت  اٜن 

  .ال ًن عن اٜن  يف النيابة جواز على دلت قد -كسلم عليو اهلل صلى- النيب عن الصحيحة
 

 أحكام خاصة بحج المرأة وتحتو أربعة مطالب: المبحث الثاني
 اشتراط المْحَرِم للمرأة:  المطلب األول

 : -رضي اهلل عنهما-الروايات عن عبد اهلل بن عمر 
١نمد بن بكر حدثنا أبػو داكد حػدثنا نصػر   (5) أخرج البيهقي قاؿ : أخربنا أبو علي الركذبارم أنا .1

كاف  -رضي اهلل عنهما -بن علي أنا أبو أ٘ند حدثنا سفياف عن عبيد اهلل عن نافع أف ابن عمر 

                                                           

 ، كاللفظ لو يف سننو النسائي (  كُّٕٓيف كتاب االعتصاـ بالكتاب كالسنة ، رقم : ) يف صحيحو أخرجو البخارم (ُ)
  صحيح:  األلباٍل كقاؿ( ِِّٔ: ) رقم،  ٪ن  أف نذر الذم اٞنيت عن اٜن :  باب يف
 َّٓ/ْ نيل األوطارالشوكاٍل ،  (ِ)
الطبعة الثانية ،  َْ/ْ القاموس المحيط ١نمد بن يعقوب بن ١نمد ، ،خثعم جبل ، كأىلو خثعميوف . الفًنكز أبادم  (ّ)

 لبناف ، تقدـ الشيخ أبو الوفا نصر اٞنصرم–الناشر: دار الكتب العمية ، بًنكت 

صحيحو يف كتاب  ( ، كمسلم يفُّٖيف كتاب اٜن  ، باب : يف جزاء الصيد ، رقم : ) يف صحيحوأخرجو البخارم ، (ْ)
 (َْٖ، رقم : )اٜن 

 أنا : أم أنبأنا (ٓ)
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ّنػوالة لػػو  ييػرًدؼي مػوالةن لػو يقػاؿ ٟنػا صػفية تسػافر معػو إىل مكػة ، كيف ركايػة عقبػة أف ابػن عمػر حػ 
  (1) يقاؿ ٟنا صافية على عجز

 .(2) بعًن

أخرج أبو داكد قاؿ : حدثنا نصر بن علػي أخربنػا أبػو أ٘نػد أخربنػا سػفياف عػن عبيػد اهلل عػن نػافع  .2
 (3) موالة لو يقاؿ ٟنا صفية تسافر معو إىل مكة (( ييرًدؼي )) أف ابن عمر كاف 

 : األثرين فقو
،  معهػا ٫نػرج ١نػـر ذا رجػبلن  ْنػد مل إذا اٜنػ  يلزمهػا ال اٞنػرأة فأيػرل  عمر ابن فأ السابقاف األثراف دؿ
 . ٟنا ـراحمل  مقاـ يقـو ةاألم مالك أف إال

 :ماعنه اهلل رضي عمر ابن إليو ذىب ما دليل
أنػو قػاؿ: ))ال تسػافر  -كسلم صلى اهلل عليو-ّنا ركاه عن النيب  -رضي اهلل عنهما-استدؿ ابن عمر 

 ))  (4)اٞنرأة ثبلثان إال كمعها ذك ١نـر

 وجو الداللة: 
 كالنهي يقتضي التحرَل.أف ىذا اي 

 
 
 

                                                           

المصباح ١نمد بن علي ، العجزي : من كل شيءو مؤخره ، كيذكر كيؤنث . كالركوب على أعجاز اإلبل شاؽ . الفيومي،  (ُ)
لبناف ، –ـ الناشر : دار الكتب العلمية ، بًنكت ُْٗٗ-ىػ ُُْْ، الطبعة األكىل  ّْٗ/ المنير في غريب الشرح الكبير

ـ الناشر : ُٕٗٗىػ ُُْٖالطبعة األكىل  ُٖٔ/ّ النهاية في غريب الحديث واألثر بن عبد الكرَل ، ١نمد بن ١نمد اٛنزرم ،
 لبناف-دار الكتب العلمية ، بًنكت 

 مع ككانت،  إليو السبيل بوجود اٜن  يلزمها اٞنرأة:  باب،  اٜن  كتاب،  الكبرى السننأ٘ند بن اٜنسٌن بن علي ، البيهقي ،(ِ)
  ِِٔ/ٓ آمنة مأىولة طريق يف النساء من ثقة
 ، كقاؿ األلباٍل: صحيحِٗٗ(/ُِٕٕ):  ١نـر ب ًن ٓن  اٞنرأة يف:  باب،  اٞنناسك كتاب، سننال ،داكد وأب(ّ)

 ،  حاجة امرأتو فخرجت جيش يف اكتتب من:  باب،  كالسًن اٛنهاد كتاب يف يف صحيحو البخارم أخرجو(ْ)
 :  رقم،  اٜن  إىل ١نـر مع اٞنرأة سفر:  باب.  اٜن  كتاب صحيحو يف يف كمسلم،  ٕٓٓ( / ََّٔ:  ) رقم 
 ىػُُْٗسنة  –الرياض –، الناشر : بيت األفكار الدكلية  َّٓ( / ُُّْ) 



32 


 من وافقو ومن خالفو :
يف كجػوب كجػػود احملػػـر مػع اٞنػػرأة يف اٜنػػ  ، فػاختلفوا . ىػػل مػػن شػػرط  -ر٘نهػػم اهلل-اختلػف الفقهػػاء 

كجوب اٜنػ  علػى اٞنػرأة أف يكػوف معهػا زكج أك ذك ١نػـر منهػا يطاكعهػا علػى اٝنػركج معهػا إىل السػفر 
 للح  ؟ 

 ر باٜن  كالسفر إليو للنهي عن سفر اٞنرأة ثبلثة إال مع ذم ١نـر . معارضتو األم وسبب الخالف :
كذلك أنو ثبت عنو عليو الصبلة كالسبلـ من حديث أيب سعيد اٝندرم كأيب ىريرة كابن عمر أنو قػاؿ 

))   (1) عليو الصبلة كالسبلـ: )) ال ٪نل المرأة تؤمن باهلل كاليـو اآلخر أف تسافر إال مع ذم ١نـر

. كيتػأكلوف خػرب النهػي عػن (2)عمػـو األمػر قػاؿ : تسػافر للحػ  كإف مل يكػن معهػا ذك ١نػـرفمن غلب 
 األسفار اليت ىي متطوعة ها دكف السفر الواجب.

كمن خصػص العمػـو هػذا اٜنػديث أك رأل أنػو مػن بػاب تفسػًن االسػتطاعة قػاؿ: ال تسػافر للحػ  إال 
  .(3) مع ذم ١نـر

 من وافقو : - أ
  (7) كابن اٞننذر (6) كإسحاؽ (5) لنخعيكا (4) فقاؿ اٜنسن    

 

                                                           

 ُّتقدـ ٔنر٩نو ص  (ُ)
 َّٔ/ُ بداية المجتهد١نمد بن ا٘ند بن ١نمد ، ابن رشد ،  (ِ)
 ، ترقيم : عبدالسبلـ عبد الشايف ،  ُِِ/ِ معالم السنن ٘ند بن ١نمد بن ابراىيم ، اٞنصدر السابق ، اٝنطايب ، (ّ)

 لبناف-بًنكت –الناشر : دار الكتب العلمية 
ىو: اٜنسن بن أيب اٜنسن أبو سعيد البصرم ، من سادات التابعٌن ، ثقة ، فقيو صاحب سنة، مشهور ، نشأ باٞندينة، مات  (ْ)
، تعليق د/عبد اٞنعطي  ُُّ/ترتيب نور الدين اٟنيثمي–يخ الثقاتتار  أ٘ند بن عبد اهلل بن صاٌف ، ىػ . العجلي ،َُُسنة 

أ٘ند بن علي بن ـ ،  العسقبلٍل ، ُْٖٗىػ َُْٓلبناف الطبعة األكىل سنة –بًنكت –قلعجي ، الناشر : دار الكتب العلمية 
  ِّْ/ِ تهذيب التهذيبحجر ، 

تقريب ، ىػ ، العسقبلٍلٔٗ، ثقة ، مات سنةىو : إبراىيم بن يزيد بن قيس بن األسود النخعي ، أبو عمراف الكويف ، الفقيو  (ٓ)
 الرياض-، ٓنقيق : أبو األشباؿ ص ًن الباكستاٍل ، تقدَل / بكر أبو زيد ، النشرة األكىل ، الناشر : دار العاصمة التهذيب

لد التميمي اٜننظلي اٞنركزم ، نزيل نيسابور، قاؿ اٜناكم : إسحاؽ بن راىويو إماـ عصره يف ىو : إسحاؽ بن إبراىيم بن ٢ن (ٔ)
 ُٖٗ/ُتهذيب التهذيب  ىػ ، العسقبلٍل،ِّٖاٜنفظ كالفتول ، مات سنة 

 َّ/ٓ المغنيعبد اهلل بن أ٘ند ، ،  ابن قدامة (ٕ)
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 كجود ذم احملـر كمطاكعتو ٟنا شرط يف الوجوب .  (2)كأ٘ند (1) ك أبو حنيفة
 واستدلوا بما يلي :

: أف النػػيب صػػلى اهلل عليػػو كسػػلم قػػاؿ :)) ال تسػػافر اٞنػػرأة  -رضػػي اهلل عنهمػػا-مػػا ركل ابػػن عمػػر  .1
 . (3) ثبلثة أياـ إال مع ذم ١نـر ((

 الداللة:وجو 
 .(4) دؿ اٜنديث على أف اٞنرأة ال يلزمها اٜن  إذا مل ْند رجبلن ذا ١نـر ٫نرج معها

: أنو ٚنع النػيب صػلى اهلل عليػو كسػلم يقػوؿ : )) ال ٫نلػوف  -رضي اهلل عنهما-ما ركل ابن عباس  .2
يف  (5)بػػترجػػل بػػامرأةو ، كال تسػػافرف امػػرأة إال كمعهػػا ١نػػـر ، فقػػاـ رجػػل فقػػاؿ يػػا رسػػوؿ اهلل ، اكتت

 (6) غزكة كذا ككذا، كخرجت امرأيت حاجة ، قاؿ: اذىب فح  مع امرأتك ((

كيبدك أف سبب اٝنبلؼ ىو ما ذكره ابن دقيق العيد كما نقل عنو الشوكاٍل قاؿ : ىذه اٞنسألة تتعلق 
چھ  ھ  ے   ے  ۓ      چ  بالعػػػػامٌن إذا تعارضػػػػا يف قولػػػػو تعػػػػاىل:

 اآليػػػػة عػػػػاـ يف الرجػػػػاؿ كالنسػػػػاء (7)
 فمقتضاه أف االستطاعة على السفر إذا كجدت كجب اٜن  على اٛنميع .

 وجو الداللة: 
 كٗنع بٌن األدلة كأنو ال تعارض بينها كما قاؿ الشوكاٍل.

(( عػػػػاـ يف كػػػػل سػػػػفر  -صػػػػلى اهلل عليػػػػو كسػػػػلم-كقولػػػػو  : ))كال تسػػػػافر اٞنػػػػرأة إال مػػػػع ذم ١نػػػػـر
فيدخل فيو اٜن  ، فمن أخرجو عنو خص اٜنديث لعمػـو اآليػة ، كمػن أدخلػو فيػو خػص اآليػة لعمػـو 

  اٜنديث.

                                                           

 بدائع عبلء الدين أبو بكر بن مسعود ، الكاساٍل ،،   َُُ/ْ المبسوط ١نمد بن أ٘ند بن أيب سهل ، السرخسي ،(ُ)
  ُِّ/ِ الصنائع

 َّ/ٓ  المغني،  ابن قدامة ، عبد اهلل بن أ٘ند(ِ)
  ُِٔ(/َُٖ) رقم،  الصبلة يقصر كم يف:  باب،  التقصًن كتاب يف يف صحيحو البخارم أخرجو(ّ)
 لبناف ، د. ط–دار الكتب العلمية ، بًنكت  ُِِ/ِ معالم السنن٘ند بن ١نمد بن إبراىيم ، اٝنطايب ،  (ْ)
 واألثر الحديث غريب في النهاية ٠ند الدين أبو السعادات اٞنبارؾ بن ١نمد ، اٛنزرم ،،  ال زاة ٗنلة  يف اٚني اكتتب:  أم(ٓ)
 بًنكت-ـ ، الناشر : دار الكتب العلمية ُٕٗٗ-ىػ ُُْٖٓنقيق : صبلح عويضة، الطبعة : األكىل سنة  ُِٗ/ْ

  ِٗٓ(/ُّّٖ:) رقم كغًنه ح  ١نـر مع اٞنرأة سفر:  باب،  اٜن  كتاب يف يف صحيحو مسلمأخرجو (ٔ)
 ٕٗسورة آؿ عمراف اآلية  (ٕ)
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قاؿ الشوكاٍل : ك٬نكن أف يقاؿ أف األحاديث ال تعارض اآلية ؛ ألاا تضمنت أف احملـر يف حق اٞنرأة 
علػى السػفر الػيت أطلقهػا القػرآف كلػيس فيهػا إثبػات أمػر غػًن االسػتطاعة اٞنشػركطة  من ٗنلة االستطاعة

 . (2) (1) ح  تكوف من تعارض العمومٌن

 من خالفو : - ب
كقػالوا : لػيس مػن شػرط الوجػوب كجػود احملػـر  (5)كالشػافعي (4)كاألكزاعػي ك مالػك (3) خالفو ابن سػًنين

 معها.
كليس من شرط الوجوب ذلك .  (6) مأمونةكٔنرج اٞنرأة إىل اٜن  إذا كجدت رفقة 

 كاستدلوا ّنا يلي :
قاؿ: )بينما أنا عند النيب صلى اهلل  -رضي اهلل عنو–حديث الظعينة كىو ما ركل عدم بن حامت  .ُ

عليو كسلم إذ أتاه رجل فشكا إليو الفاقة ، مث أتى إليو آخر فشكا قطع السبيل فقاؿ يا عدم، 
أرىا ، كقد أنب،ت عنها ، قاؿ : )فإف طالت بك اٜنياة لرتين ىل رأيت اٜنًنة ؟( قلت : مل 

 (ٖ)ترٓنل من اٜنًنة ح  تطوؼ بالكعبة ال ٔناؼ إال اهلل(  (ٕ)الظعينة
 الداللة: وجو
 ٩نب على اٞنرأة أف ٔنرج للح  إذا كاف الطريق مسلوكان . أنو
 
 

                                                           

 األحكام في أصول األحكام علي بن أيب علي بن ١نمد ، اآلمدم ،العاـ ىو : اللفظ اٞنست رؽ ٛنميع ما يصلح لو .  (ُ)
 ، الطبعة األكىل ، الناشر : دار الفكر ، بًنكت  ِّٕ/ِ
 ِِٗ/ِ نيل األوطار الشوكاٍل ، ١نمد بن علي ، (ِ)
ىو : اإلماـ أبو بكر األنصارم موىل أنس بن مالك خادـ رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسلم اشتهر بتعبًنه للرؤيا ، مات سنة  (ّ)

 َٔٔ/ْ سير أعالم النبالء١نمد بن أ٘ند بن عثماف ، ىػ . الذىيب ، َُُ
 بًنكت-دار الكتب العلمية ـ ، الناشر : ُْٗٗ-ىػ َُّْ، الطبعة األكىل  َْٓ/ُ الموطأ بن أنس ، اإلماـ مالك ،(ْ)
 ـ ، الناشر: مصطفى اٜنليب ّنصرُٖٗٗ-ىػ ُّٕٕ، طبعة :  ْٕٔ/ُ المحتاج غنيم ١نمد بن أ٘ند اٝنطيب ، الشربيين ،(ٓ)
 بًنكت-، الطبعة األكىل ، الناشر : دار القلم  َّٔ/ُ بداية المجتهد١نمد بن أ٘ند ، القرطيب ،  (ٔ)

الظُّعين : النساء ، كاحدهتا ظعينة . كأصل الظعينة : الراحلة اليت ييرحل كيظعن عليها : أم ييسار . كقيل للمرأة ظعينة : ألاا  (ٕ)
 ُّْ/ّ النهايةتظعن مع الزكج حيثما ظعن ، أك ألاا ٓنمل على الراحلة إذا ظعنت ، كقيل للظعينة : اٞنرأة يف اٟنودج . 

 َّٔ(/ّٓٗٓيحو يف كتاب اٞنناقب ، باب : عبلمة النبوة يف اإلسبلـ ، رقم : )أخرجو البخارم يف صح (2)
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 الجواب:
أخرب بأف  -صلى اهلل عليو كسلم-أنو ال يلـز من حديث عدم جواز سفرىا ب ًن ١نـر ؛ ألف النيب 

بأنو سيكوف  -صلى اهلل عليو كسلم-ىذا سيقع ككقع كال يلـز من ذلك جوازه كما أخرب النيب 
ة دجالوف كذابوف كال يلـز من جوازه ، كىو يف سياؽ ذـ اٜنوادث ، فبل ٬نكن ٘نلو على سفر اٞنرأ

 .(ُ)بدكف ١نـر
٩نب عليها أف ٔنرج للح  إذا كاف الطريق مسلوكان كما يلزمها إذا أسلمت يف دار اٜنرب اٝنركج  .ِ

 (ِ)إىل دار اإلسبلـ كحدىا ببل خبلؼ 
 الجواب

فإف سفرىا سفر كفار أف اٝنوؼ يف دار اٜنرب أكثر من اٝنوؼ يف الطريق إذا ٔنلصت من أيدم ال
كحدىا ؛ كألاا تدفع ضرران  متيقنان بتحمل ضركرة ، كال يقاس عليو حالة االختيار ، كلذلك ٔنرج فيو 

 (ّ)الضرر اٞنتوىم 

 الترجيح
 كأدلتهم كمناقشتها أرل أف الراجح يف ىذه اٞنسألة  -ر٘نهم اهلل–٣نا سبق عرضو من أقواؿ العلماء 

ال ٩نوز ٟنا أف ك يلزمها اٜن  إذا مل ْند رجبلن ذا ١نـر ٫نرج معها ،  ٞنرأة الأف ا -كاهلل تعاىل أعلم–
الداؿ على اٞننع من ذلك، كلو قدر التعارض بٌن أحاديث تسافر بدكف ١نـر لؤلحاديث الصحيحة 

 اٞننع كحديث الظعينة ، فأحاديث اٞننع أخص كأكىل بالتقدَل.
َنواز سفر اٞنرأة ببل ١نـر ىكذا بإطبلؽ بل بشركط يقولوا  أك غًنىم مل -ر٘نهم اهلل–مث إف الشافعية 

 كىي:
من فريضة اٜن  كأف يكوف بصحبة نسوة ثقات يف رفقة آمنة أما غًنىا يف أف يكوف السفر  .ُ

 -ر٘نو اهلل-(ْ)يبيحوا السفر فيها ببل ١نـر كلو ٜن  التطوع كما ذكر اإلماـ النوكم فلماألسفار 
 

                                                           

 ُِّ/ٖ المجموع(1)
 ْٓ/ٕ المجموع(2)
 ِّ/ٓالمغني(3)
 ُِّ/ٖاجملموع  (ْ)
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 .محرم بدون للحج بالطائرة المرأة سفر:  المطلب الثاني
 ، كىو حكم سفر اٞنرأة للح  بدكف ١نـر ، أ٩نوز أـ ال ؟ (1) ىذا ينبين على ما تقدـ يف اٞنطلب األكؿ

كلذا فإف العلماء اٞنعاصرين اختلفوا يف حكم سفر اٞنرأة بالطائرة ، بناءن على اختبلؼ السلف يف 
 اشرتاط احملـر . 

بالطائرة للمرأة دكف ١نـر ، كمنهم الشيخ عبد العزيز بن عبد اهلل بن فجمهورىم ذىب إىل منع السفر 
 .-ر٘نهم اهلل ٗنيعان -(2) باز ، كالشيخ ١نمد بن صاٌف العثيمٌن ، كالشيخ صاٌف الفوزاف

 واستدلوا بأدلة منها  : 
قوؿ ال ٪نل للمرأة أف تسافر بدكف ١نـر ال يف الطائرة ، كال يف السيارة، كال يف السفينة لعمـو  .1

رضي اهلل -بت يف الصحيحٌن من حديث ابن عباسالثا -صلى اهلل عليو كسلم-رسوؿ اهلل 
 (3) ((ثبلثان إال كمعها ذك ١نـر: )) ال تسافر اٞنرأة -عنهما

 (4) النهي للتحرَل ؛ ألف ذلك ىو األصل فيما اى اهلل عنو كرسولو صلى اهلل عليو كسلماي ك  ىذاأف 

من أخطار على اٞنرأة اليت ال ١نـر ٟنا من احتماؿ تأخر إقبلع الطائرة ، ما يكتنف السفر بالطائرة  .2
كاحتماؿ ت يًن مسارىا ، كىبوطها يف جهة أخرل ، أك تأخر من يستقبلها يف البلد اآلخر عن 

 اٜنضور ٟنا ٣نا ٩نعلها ىائمة تائهة ، كعرضة لؤلخطار.

س عندىا ١نـر ، فاألمر كاٜنمد هلل كيقوؿ الشيخ ابن عثيمٌن : كإذا كاف اٜن  ليس كاجب ٞنن لي
كاسع ، كليس فيو إمث ، كال ينب ي للمرأة أف تتعب نفسيان من أجل ىذا؛ ألاا يف ىذه اٜناؿ غًن 

 . (5)مكلفة بو

                                                           

 َّص  (ُ)
ٗنع ١نمد الشويعر ، الناشر : رئاسة البحوث العلمية  ّّٖ/ُٔ مجموع فتاوىعبد العزيز بن عبد اهلل ، ابن باز ،  (ِ)

 كما بعدىا  ُٖٗ/ُِ مجموع فتاوى، ١نمد بن صاٌف ، الرياض د. ط ، ابن عثيمٌن -كاإلفتاء
 ُّتقدـ ٔنر٩نو ص  (ّ)
بن عثيمٌن ،٠نموع ، ا ّّٖ/ُٔ: حكم سفر اٞنرأة بالطائرة بدكف ١نـر  مجموع فتاوىعبد العزيز بن عبد اهلل ، ابن باز ،  (ْ)

عبد  ، العويد ،ىػُِّْلرياض، الناشر دار الثريا ا–كما بعدىا ، ٗنع كترتيب فهد بن ناصر السلماف  ُٖٗ/ُِفتاكل كرسائل 
النوازل ىػ ، الشلعاف ، ُِْْ/ُُ/ِِ، الشبكة العنكبوتية ، صيد الفوائد بتاريخ  مسائل معاصرة في الحج العزيز بن سعود ،

 َُٕ/ في الحج
 ُٖٗ/ُِ مجموع فتاوى ١نمد بن صاٌف ، (ابن عثيمٌن ،ٓ)
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كما ذىب بعض أىل العلم اٞنعاصرين إىل جواز السفر بالطائرة دكف ١نـر منهم الشيخ عبد اهلل بن 
 .(1)جربين 

 واستدلوا بأدلة منها :  
أف أغلب األسفار ال تست رؽ كقتان ، فساعة أك بضع ساعات قد ال تسمى سفران أصبلن ؛ ألف  أواًل :

 السفر ىو الذم يسفر عن أخبلؽ الرجاؿ ، فبل ينطبق على اٞندة القصًنة . 
، كالقاعدة  أف سفر اٞنرأة بالطائرة يقصر على الضركرة ، كللضركرة أحكامها اٝناصة ثانيًا :
 (3) : إف الضركرات تبيح احملظورات(((2)الشرعية

أف السفر يف ىذا الزماف مل يعد كالسفر يف األزمنة اٞناضية ١نفوفان باٞنخاطر، ٞنا فيو من طوؿ  ثالثًا :
اٞنسافات ، كالتعرض لقطاع الطرؽ، كإ٧نا التنقل بالوسائل اٞنتطورة ، ٩نتمع فيها الناس ، كيزكؿ فيها 

 .(4) باٞنرأة كاالنفراداٝنوؼ ، كٕنتنع فيها الوحدة 
 .( 5) ال حكم لوبعض الطائرات فهي نادرة، كالنادر كأما اٜنوادث اليت قد تتعرض ٟنا 

جواز سفر اٞنرأة بالطائرة إذا كاف ٜن  الفريضة -كاهلل أعلم–ل أف الراجح يف ىذه النازلة أر  الراجح:
 كللضركرة إذا كانت مع رفقة آمنة.

 
 سفر الخادمة مع الكفيل للحج:  المطلب الثالث

فإف العلماء ( 6) ١نـر كما تقدـ على اختبلؼ أىل العلم يف حكم سفر اٞنرأة للح  بدكفبناءن 
 اٞنعاصرين اختلفوا يف حكم سفر اٞنرأة مع الكفيل للح .

                                                           

 َُٕ/ النوازل في الحجعلي بن ناصر ، (الشلعاف ، ُ)
ٓنقيق : ١نمد حسن الشافعي ، الطبعة الثانية، الناشر: الكتب  ُّّ/ األشباه والنظائر عبد الر٘نن بن أيب بكر ، (السيوطي ،ِ)

 لبناف-العلمية ، بًنكت 
 ( بعنواف : ما حكم سفر اٞنرأة كحدىا يف الطائرة لعذرْٔ بن جربين فتول رقم : )موقع الشيخ عبد اهلل (ّ)
 َُٖ/ النوازل في الحجعلي بن ناصر ،  ، الشلعاف (ْ)
 ، الشبكة العنكبوتية ، صيد الفوائد مسائل معاصرة في الحجعبد العزيز بن سعود ، (العويد، ٓ)

 ىػُِْْ/ُُ/ِِبتاريخ 
 ُّص للمرأةيف اشرتاط احملـر  (ٔ)
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مل ٩نز سفرىا للح  مع الكفيل، كاستدؿ (1) إف اٞنرأة ٪نـر عليها السفر إال مع ذم ١نـر : :فمن قاؿ
قاؿ : قاؿ النيب  -رضي اهلل عنهما-ة كحديث ابن عباس على ذلك بأدلة السنة الصحيحة الصر٪ن

 صلى اهلل عليو كسلم : )) ال تسافر اٞنرأة إال مع ذم ١نـر ، كال يدخل عليها رجل إال كمعها ١نـر ، 
فقاؿ رجل : يا رسوؿ اهلل إٍل أريد أف أخرج يف جيش كذا ككذا ، كامرأيت تريد اٜن  فقاؿ : أخرج 

 (2)معها((

ذلك فإف اٝنادمة امرأة كسائر النساء ٩نب عليها ما ٩نب عليهم، كعند عدـ كجود بناءن على 
احملـر فإاا ال تعترب مستطيعة ، فبل ٩نب عليها اٜن ، كيستثىن من ذلك ما إذا كانت العائلة اليت 
تعمل اٝنادمة لديهم سيخرجوف ٗنيعهم للح  ، كلن يبقى يف البيت أحد، كال يوجد من ٬نكن 

٣نن يوثق بو ، أك سيبقى يف البيت من ٫نشى يف حاؿ بقائها معو حصوؿ فتنو بينهما ،  كضعها عنده
أعلى  ففي ىذه اٜناؿ ذىب بعض أىل  العلم إىل جواز سفرىا مع العائلة دكف ١نـر من باب دفع

  (3) ٨نا كأقلهما ، فتح  معهم للضركرة ، كحجها صحيح اٞنفسدتٌن بأدنا

 

 احجه تكمل حتى الشهرية العادة تأخير حبوب المرأة تناول:  المطلب الرابع

أف يصيبها اٜنيض -سيما مع الصعوبة الشديدة يف اجمليء للح ال –إذا خشيت اٞنرأة احملرمة باٜن  
 قبلو أك أثناء اإلحراـ فتمتنع من الطواؼ بالبيت ح  تطهر ، كرّنا تأخر ىذا األمربعد اإلحراـ أك 

جاز ٟنا أف تتناكؿ ما يرفع الدـ ح  تكمل حجها ، إذا مل يرتتب عليو ضرر ها لعمـو جواز  (4) جدان 
 (5) التداكم

                                                           

 -ر٘نو اهلل-( منهم الشيخ ١نمد بن صاٌف العثيمٌن ُ)
 ُّتقدـ ٔنر٩نو ص  (ِ)
 كما بعدىا، د . ط ُٗٗ/ُِ مجموع فتاوى١نمد بن صاٌف ،  ، ابن عثيمٌن، مختصر نوازل الحج١نمد، (الدايل ، ّ)
  مختصر في نوازل الحج١نمد ، الدايل،  (ْ)
 ِِّ/ في الحجالنوازل  علي بن ناصر ، (الشلعاف ،ٓ)
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ٞنا حاضت: افعلي ما يفعل اٜناج  -رضي اهلل عنها-كقد قاؿ صلى اهلل عليو كسلم لعائشة 
 (1)غًن أف ال تطويف بالبيت((

كقد جاء يف فتول اللجنة الدائمة : ))٩نوز للمرأة أف تستعمل حبوب منع اٜنيض كقت اٜن  
 خوفان من العادة ، كيكوف ذلك بعد استشارة طبيب ٢نتص ، ١نافظة على سبلمة اٞنرأة ، 

 (2) سكىكذا يف رمضاف إذا أحبت الصـو مع النا

 يف ىذه اٞنسألة؟ -ر٘نو اهلل-كما س،ل الشيخ عبد العزيز بن باز
فأجاب بقولو : ))ال حرج أف تأخذ اٞنرأة حبوب منع اٜنيض ٕننع الدكرة الشهرية ، يف أياـ 
اٜن  ح  تطوؼ مع الناس كال تتعطل عن أعماؿ اٜن  ، كإف كجد غًن اٜنبوب شيء ٬ننع من الدكرة 

  (3) و ١نذكر شرعان أك مضرةفبل بأس إذا مل يكن في
  

                                                           

يف كتاب اٜن  ، باب : تقضي اٜنائض اٞنناسك كلها إال الطواؼ بالبيت ، حديث رقم : يف صحيحو أخرجو البخارم  (ُ)
 ( ُُُِيف كتاب اٜن  ، باب : بياف كجوه اإلحراـ ، رقم : ) يف صحيحو ( كمسلمَُٓٔ)
ىػ الناشر : ُُْٕترتيب أ٘ند الدكيش ، الطبعة األكىل سنة ، ٗنع ك  ََْ/ٓفتاكل اللجنة الدائمة للبحوث العلمية كاإلفتاء  (ِ)

 فقرة ج (ُّْٖرئاسة إدارة البحوث العلمية كاإلفتاء ، الرياض فتول رقم : )
  َٔ/ُٕ   مجموع فتاوىعبد العزيز بن عبد اهلل ، ابن باز ،  (ّ)
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 الفصل الثاني

 أعمال الحج وفيو ، أربعة مباحث
 :مطالب ثمانيةأركان الحج ، وفيو : المبحث األول

 اٞنطلب األكؿ: اٛنهر باإلحراـ
 اٞنطلب الثاٍل : مكاف اإلحراـ ٞنن يسافر جوان أك ُنران 

 اٞنطلب الثالث : اإلحراـ ّنا دخلو خياطة
 لبس الكماماتاٞنطلب الرابع : 

 اٞنطلب اٝنامس : استعماؿ اٞننظفات اٞنعطرة
 اٞنطلب السادس : من جاكز اٞنيقات البسان ٢نيطان بدكف تصريح

 اٞنطلب السابع: ال سل لدخوؿ مكة
 اٞنطلب الثامن: مفسدات اٜن 

 المبحث الثاني : أحكام الطواف ، وفيو تسعة مطالب
 كالصبلةاٞنطلب األكؿ: قطع الطواؼ ألمر عارض  

 اٞنطلب الثاٍل : الطواؼ كالسعي يف السطح كاألدكار العلوية 
 اٞنطلب الثالث : الرمل يف الطواؼ ٞنن أحـر يف مكة

 اٞنطلب الرابع :صبلة سنة الطواؼ يف األكقات اٞننهي عنها 
 اٞنطلب اٝنامس :الطهارة للطواؼ

 اٞنطلب السادس: اٞنزا٘نة على اٜنجر األسود لتقبيلو  مع األذل
 الوداعاٞنطلب السابع: ىل ٩نوز للحائض أف تنفر ب ًن طواؼ 

 اٞنطلب الثامن : الكبلـ يف الطواؼ
 اٞنطلب التاسع: قراءة القرآف يف الطواؼ

 المبحث الثالث : السعي بين الصفا والمروة . وفيو مطلبان:
 اٞنطلب األكؿ : اشرتاط  الطهارة للسعي ألمر عارض

 اٞنطلب الثاٍل : قطع السعي 
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 المبحث الرابع : الوقوف بعرفة ، وتحتو خمسة مطالب :
 اٞنطلب األكؿ : االغتساؿ للوقوؼ بعرفة

 ؟ عد كقوفان ٠نزيان ياٞنطلب الثاٍل : اٞنركر بالطائرة يف ٚناء عرفة ىل 
 اٞنطلب الثالث : الصـو يـو عرفة للحاج 

 اٞنطلب الرابع : سبق اٜن  لئلماـ يف اٝنركج من عرفة .
 امس : من فاتو الصبلة يف عرفة مع اإلماـاٞنطلب اٝن
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 مطالب: ثمانيةالمبحث األول : أركان الحج ، وفيو 
 .الجهر باإلحرام:  المطلب األول
 : -رضي اهلل عنهما-بد اهلل بن عمر الروايات عن ع

عن ابن عمر قاؿ : يكفيك  أخرج بن أيب شيبة قاؿ : حدثنا أبو معاكية عن عبيد اهلل عن نافع .1
  (1) يف اٜن  كالعمرة . إذا أردت أف ٓنـرالنية 

أخرج البيهقي قاؿ : أخربنا أبو عبد اهلل اٜنافظ كأبو سػعيد بػن أيب عمػرك قػاال: حػدثنا أبػو العبػاس  .2
١نمد بن يعقوب حدثنا ٪ني بن أيب طالب أنبأنا عبد الوىاب بن عطاء أنبأنا ابػن جػري  عػن عبػد 

صدره كقاؿ أتعلم  رجبلن يقوؿ : لبيك ُنجة فضرب يفاهلل بن أيب ٤نيح عن نافع أف ابن عمر ٚنع 
  (2) اهلل ما يف نفسك

 :  األثرين فقو
 تلبيتو يف بو أحـر ما ذكر استحباب يرل ال -ماعنه اهلل رضي- عمر ابن أف السابقاف األثراف دؿ 

 .  بعمرة اللهم لبيك أك،  ُن  اللهم لبيك:  يقوؿ بأف
 .  -عنهما اهلل رضي- عمر ابن إليو ذىب ما دليل 
  (3) عمرةن  ال ك،  حجان  تلبيتو يف كسلم عليو اهلل صلى النيب ىٚن ما:  قاؿ جابران  أف 

 :  خالفو ومن وافقو من
 :         وافقو من - أ

 على أف اإلحراـ ال يكوف إال بنية ، كاختلفوا ىل ْنزئ النية فيو من غًن التلبية ؟ الفقهاءاتفق 
  (5) كالشافعي (4) مالكفقاؿ 

                                                           

 إذا أردت اٜن  فبل تسم :  يقوؿ كاف من:  باب،  اٜن  كتاب، المصنفعبد اهلل بن ١نمد ، ،  شيبة أيب ابن(ُ)
 ُْْ/ْشي،ان 
 عمرة كال حجان  إىبللو يف يسمى ال:  قاؿ من:  باب،  اٜن  كتاب، الكبرى السننأ٘ند بن اٜنسٌن بن علي ، البيهقي ، (ِ)
 َْ/ٓ منهما تكفي النية كإف
،   عمرة كال حجان  إىبللو يف يسمي ال قاؿ من:  باب يف البيهقي أخرجو(ّ)  َْ/ٓ الكربل السنن،  اٜن  كتابًن
 ِٓٗ/ُ الكبرى المدونة بن أنس ، مالك(ْ)
  ُٖ/ْ الحاويعلي بن ١نمد بن حبيب ، اٞناكردم ، (ٓ)
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 : (ُ) كأبو اٝنطاب من اٜننابلة
 . ، موافقة البن عمر(ِ)٩نزئ النية من غًن التلبية 

 من خالفو:
  -رضي اهلل عنو-عمر  تلبيتو يف بو أحـر ما ذكر يستحب كقاؿ

 (4)٘ندأك  (3) حنيفة أبوكبو قاؿ 

 واستدلوا بما يلي : 
قاؿ : ٚنعت رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسلم يقوؿ : ))لبيك  -رضي اهلل عنو-ما ركل أنس  .1

 (((5) عمرةن كحجان 

قػػاؿ : قػػدمنا مػػع النػػيب صػػلى اهلل عليػػو كسػػلم ك٥نػػن نقػػوؿ : لبيػػك  -رضػػي اهلل عنػػو-مػػا ركل جػػابر  .2
 .(6)باٜن 

بػػػن معبػػػد قػػػاؿ : أتيػػػت عمػػػر ، فقلػػػت يػػػا أمػػػًن اٞنػػػؤمنٌن ، إٍل أسػػػلمت ، كإٍل  (ٕ)ركل الضػػػيب مػػػا .3
كجػػدت اٜنػػ  كالعمػػرة مكتػػوبتٌن علػػي  فأىللػػت همػػا ، فقػػاؿ عمػػري : ىيػػديتى لسػػنة نبيػػك صػػلى اهلل 

 . (8)عليو كسلم

                                                           

 َُٓ/ٓ المغني عبد اهلل بن أ٘ند ، ، ابن قدامة (ُ)
  ِٗٔ/ُ بداية المجتهد١نمد بن أ٘ند ، القرطيب ،  (ِ)
  ِْٗ/ِ الحقائق تبيينعثماف بن علي ، الزيلعي ، (ّ)
 َُْ/ٓ المغني،  ابن قدامة(ْ)
رقم :  اٞن ازم كتاب يف، ٕٓٓ(/ِٕٔٗرقم : )  اليمن إىل طالب أيب بن علي بعث:  باب يف يف صحيحو ، البخارم أخرجو(ٓ)

 . فاكالقر  اإلفراد يف:  باب،   اٜن  كتاب يفيف صحيحو  كمسلملبناف  -طبعة شركة دار األرقم بًنكت ّٕٕ(/ ّْْٓ)
رقم :  اٜن  كتاب يف يف صحيحو كمسلم كٚناه باٜن  لىب من:  باب،  اٜن  كتاب يف يف صحيحو البخارم أخرجو(ٔ)

الرياض –، الطبعة الثانية مكتبة دار السبلـ ْٔٓ(/ُِٖٗالتمتع كالقراف كاإلفراد باٜن  ، رقم : ):  باب، ِٓٓ(/َُٕٓ)
 .   ـُٗٗٗىػ ُُْٗ

الضيب بن معبد: ىو اٞن ًنة بن مقسم بكسر اٞنيم، الضيب موالىم، أبو ىشاـ الكويف ، األعمى، ثقة متقن إال أنو كاف يدلس  (ٕ)
 ٔٔٗكال سيما عن إبراىيم ، من السادسة التقريب / 

يف ح، كالنسائي كقاؿ األلباٍل : صحي ُِّ(/ُٖٕٗيف كتاب اٞنناسك ، باب يف اإلقراف ، رقم )يف سننو أخرجو أبو داكد  (ٖ)
، كقاؿ األلباٍل : صحيح، كابن ماجو يف كتاب اٞنناسك ، باب  ِّْ(/ُِٕٗيف كتاب اٞنناسك ، باب القراف ، رقم : )سننو 

 كقاؿ األلباٍل : صحيح َّٓ( / َِٕٗمن قرف اٜن  كالعمرة ، رقم )
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: كإف مل يذكر ذلك يف تلبيتو ، فبل بأس ؛ فإف النية ١نلهػا القلػب،  -ر٘نو اهلل- (1) قاؿ ابن قدامة .4
 . (2) كاهلل أعلم ها

 

 جواً أو بحراً  يسافر لمن اإلحرام مكان:  المطلب الثاني
 اٞنعاصػػػركف فػػػيمن مػػػر  علػػػى ميقػػػات مػػػن اٞنواقيػػػت ىػػػل اٞنػػػركر اٛنػػػوم كػػػاٞنركر األرضػػػي، الفقهػػػاءاختلػػػف 

 أـ ال؟ على قولٌن : 
، و بػران أـ جػوان كىو الصحيح أف من مر  على اٞنيقات فإف الواجب عليو أف ٪نـر منو سواء مر  ب األول :

كىو مقتضى النصػوص الػيت أكجبػت اإلحػراـ مػن اٞنواقيػت ، فقولػو صػلى اهلل عليػو كسػلم : )) ىػن  ٟنػن 
مػػادان علػػى القاعػػدة كىػػو يوقػػت اٞنواقيػػت يشػػمل مػػن مػػر  عليػػو بػػران أك جػػوان ، كاعت (3) علػػيهن (( كٞنػػن أتػػى

 اٞنطردة : )) اٟنواء تابع للقرار ((
مػن فإف اٛنو يتبع الرب يف ىػذه اٞنسػألة ، فكمػا أف الواجػب أف ٪نػـر مػن ىػذا اٞنكػاف بػران ، فإنػو 

 الواجب كذلك فيما إذا مر  عليو جوان . 
،  يقػػػػدـ اإلحػػػػراـ يسػػػػًنان  لكػػػػن إف شػػػػق ذلػػػػك علػػػػى اٞنسػػػػلم ، فلػػػػو يف حػػػػاؿ اٞنػػػػركر بالطػػػػائرة أف

 (4) ، كال يعد فاعبلن مكركىان احتياطان 

                                                           

ف ، كاف زاىدان تقيان ربانيان ، من تصانيفو اٞن ين ، ىو : عبد اهلل بن قدامة اٞنقدسي ، اإلماـ الفقيو الزاىد ، صاحب التصاني (ُ)
،  َُٓ/ِىػ بدمشق . ابن رجب ، الذيل على طبقات اٜننابلة َِٔكالكايف ، كالركضة يف أصوؿ الفقو ، كغًنىا ، مات سنة 

 ، ط : الثانية  ٕٔ/ْ االعالم خًن الدين بن ١نمود بن علي، الزركلي ،
 َُٓ/ٓ المغنيعبد اهلل بن أ٘ند ، ،  ابن قدامة (ِ)

 ( ُِْٓيف كتاب اٜن  ، باب : مهل أىل مكة للح  كالعمرة ، رقم ) يف صحيحو أخرجو البخارم (ّ)
 ( ُُِٖيف كتاب اٜن  ، باب : مواقيت اٜن  كالعمرة ، رقم : ) يف صحيحو كمسلم

 عبد العزيز بن عبداهلل ، ، ابن باز ، ُِٓ/ُُ الدائمةفتاوى اللجنة ،  مختصر نوازل الحج عبد اهلل بن ٘ند ،الدايل ، (ْ)
ٗنع كترتيب ١نمد بن عبد الر٘نن بن قاسم ،  ُِْ/ٓ فتاوى رسائل، ١نمد بن إبراىيم ، ، آؿ الشيخ ِْ/ُٕ مجموع فتاوى

،  َِٗ/ُِ فتاوىمجموع  ١نمد بن صاٌف، ىػ ، ابن عثيمٌن ،ُّٗٗالطبعة األكىل ، الناشر : مطبعة اٜنكومة ّنكة اٞنكرمة سنة 
ٗنع  ُْٓ/ فتاوى أركان اإلسالمىػ ، ابن عثيمٌن ، ُُْٗ/ّ/ّالتابع ٞننظمة اٞنؤٕنر اإلسبلمي  مجلة مجمع الفقو اإلسالمي

 ىػ ُِْٔالطبعة الثانية  –كترتيب : فهد بن ناصر السليماف ، الناشر : دار الثريا 
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كىذا اٜنكم ىػو مػا صػدر بػو قػرار ٠نمػع الفقػو اإلسػبلمي ، برابطػة العػامل اإلسػبلمي ، كمنظمػة 
 اٞنؤٕنر اإلسبلمي ،

كفيو : ))أف اٞنواقيت اٞنكانية اليت حددهتا السنة النبوية ٩نب اإلحراـ منها ٞنريد اٜن  أك العمرة 
ُنران لعمـو األمر باإلحراـ منها يف األحاديث النبوية  للمحاذم ٟنا أرضان أك جوا ن أكللمار عليها أك 

 (1) الشريفة ((

أف إحػػراـ راكػػب الطػػائرة بعػػد ىبوطهػػا إىل األرض ، فػػإف ىػػبط قبػػل اٞنيقػػات أحػػـر مػػن  القــول الثــاني :
 عاشور . اٞنيقات ، كإف ىبط دكنو أحـر من مكانو كبو قاؿ الشيخ مصطفى الزرقا ، كابن 

 واستدلوا على ذلك 
 أنو ال يصدؽ على من مر  باٞنيقات جوان أنو أتى اٞنيقات ال ل ة كشرعان . 
 .  -رضي اهلل عنهما-كنوقش بعدـ التسليم ؛ فقد أتاه شرعان كما تقدـ يف حديث ابن عباس 

كعليو فػالراجح  (2) : ))فانظركا حذكىا من طريقكم (( -رضي اهلل عنو-كل ة فقد حاذاه ؛ لقوؿ عمر 
 .(3)قوؿ ٗنهور أىل العلم 

 

 خياطة دخلو بما اإلحرام:  المطلب الثالث
كجو دخوؿ ىذه اٞنسألة يف النوازؿ ما لوحظ أخًنان من ظهور لبس اإلزار اٞنخيط كإفتاء بعض أىل  

 العلم بذلك .
خػػػبلؼ علػػػى  كشػػػد اإلزار بػػػاألزرار أك اٞنشػػػابك أك حػػػ  اٝنيػػػاط مػػػن أعػػػبله إىل أسػػػفلو ٣نػػػا حصػػػل فيػػػو

 .(4)قولٌن

 

  

                                                           

   ْْص  اٞنصادر السابقة (ُ)
 ِْٖ(/ُُّٓيف كتاب اٜن  ، باب: ذات عرؽ ألىل العراؽ ، رقم : ) يف صحيحو أخرجو البخارم (ِ)
ـ ، الناشر : مكتبة الرشد َُِّ-ىػ ُّْْ، الطبقة الثانية   ُِٕ/  فقو النوازل في العبادات ،خالد بن علي، اٞنشيقح  (ّ)
 الرياض-اٞنملكة العربية السعودية –
 ِّْ/  النوازل في الحج علي بن ناصر ، الشلعاف ، (ْ)
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أف اإلحػػراـ بػػاإلزار اٞنخػػيط ال ٩نػػوز ، كىػػو موجػػب للفديػػة ، كىػػو قػػوؿ ٗنهػػور العلمػػاء  القــول األول :
 .(5)، كبو قاؿ أكثر اٞنتأخرين( 4) ، كاٜننابلة( 3) ، كالشافعية( 2) ، كاٞنالكية( 1) من اٜننفية

 واستدلوا بما يلي : 
قاؿ ٛنابر عن ثوبو يف الصبلة : ))إف كاف كاسعان فالتحف كإف كاف  -صلى اهلل عليو كسلم-أنو  .1

 (6) ضيقان فأتزر بو((

بٌن ٛنابر كيفية لبس الثوب يف الصبلة ، فإف كاف  -صلى اهلل عليو كسلم-أنو  وجو االستدالل :
ٞنا  كاسعان سرت بو ٗنيع بدنو ، كإف كاف ضيقان اكتفى بسرت أسفل البدف ، كلو كاف اٞنلبوس ٢نيطان 

 أمكن فيو ذلك ؛ فدؿ على أنو ما يسمى باإلزار ىو ما يسرت أسفل البدف ،
 .( 7) كليس ٢نيطان  

أف من يستقرئ النصوص النبوية يرل أف اإلزار يوصف بالعقد كيوصف باإل٥نبلؿ ، كال شك أف  .2
، العقد كاال٥نبلؿ دليل على أف اإلزار  مل يكن ٢نيطان ، كمن قاؿ بأف اإلزار قد يكوف متصبلن 

 .(8) فليأت بدليل على ذلك
 

 

 

 

                                                           

، الطبعة الثانية ، الناشر : دار اٞنعرفة ،  ُُ/ّ البحر الرائق شرح كنز الدقائقزين الدين بن إبراىيم بن ١نمد ، ابن ٤نيم ،  (ُ)
 بًنكت 

، ٓنقيق / سامل ١نمد عطاء ، ١نمد  االستذكار الجامع لمذاىب فقهاء األمصاريوسف بن عبد اهلل بن ١نمد ، القرطيب ،  (ِ)
 بًنكت-ة األكىل ، الناشر : دار الكتب العلمية علي معوض ، الطبع

 ِّٕ/ٕ المجموع ٪نٍن بن شرؼ ، النوكم ، (ّ)
 ُُ/ٓ المغني عبد اهلل بن أ٘ند ، ،ابن قدامة  (ْ)
الرياض ، ط : الثانية  –، الناشر : مكتبة الرشد ِّٖ/  فقو النوازل في العباداتخالد بن علي بن ١نمد ، اٞنشيقح ،  (ٓ)

 ـَُِّ-ىػ ُّْْ
 (ّْٓيف كتاب أبواب الصبلة يف الثياب ، باب : إذا كاف الثوب ضيقان ، رقم : )يف صحيحو أخرجو البخارم  (ٔ)

 ُِْٕ(/ِِٕٔيف كتاب الزىد كالرقائق ، باب : حديث جابر الطويل كقصة أيب اليسر ، رقم : ) يف صحيحو كمسلم
 ِْٓ/ النوازل في الحجعلي بن ناصر ، الشلعاف ،  (ٕ)
 اٞنصدر السابق  (ٖ)



45 


-أف اإلحراـ باإلزار اٞنخيط جائز ، كال بأس بو ، كىذا اختيار الشيخ ابن عثيمٌن  القول الثاني :
 ( 2) كتابعو عليو ٗناعة من تبلميذه( 1) -ر٘نو اهلل تعاىل

 كاستدؿ على ذلك ّنا يلي : 
حٌن سي،ل النيب صلى اهلل عليو كسلم ما يلبس احملـر من –رضي اهلل عنهما –حديث ابن عمر  .1

: )) ال يلبس القمص كال الربانس كال العمائم كال  -صلى اهلل عليو كسلم-الثياب ؟ فقاؿ النيب 
 (3)السراكيبلت..((

 وجو الداللة : 
عد  ما ٬ننع من اللباس ، فيبقى ما عداىا على اٜنل كاٛنواز ، كمن  -صلى اهلل عليو كسلم-أف النيب 

  منع شي،ان فعليو الدليل .

يف حديث ابن عباس : ))من مل ٩ند إزاران فليلبس السراكيل (( فهنا  -صلى اهلل عليو كسلم-قولو  .ِ
ط أك ليس فيو خ -صلى اهلل عليو كسلم-أطلق النيب  ياطة ، فدؿ لفظ اإلزار كمل يقل إزاران مل ٫ني

 على أف اٞنخيط داخل يف عمـو النص . 
 كذكر الشيخ ابن عثيمٌن أف احملظور من اٞنخيط ينقسم إىل ثبلثة أقساـ : 

نع منو احملـر .  أوالً :  ما نص عليو الشارع مثل القميص كالسركايل ، فهذا ٬ني
نع منو ثانيًا : احملـر ؛ ألف الشريعة ال تفرؽ بٌن  ما كاف ّنعناه مثل الفانيلة كاٞنشلح كال رتة ، كىذا ٬ني

 اٞنتماثبلت . 
ما كاف مرتددان يف كونو داخبلن ّنا نص عليو الشارع أك ليس داخبلن ، كىذا األصل فيو اٜنل مثل  ثالثاً :

 (4) اإلزار اإلزار اٞنخيط فهو جائز لعمـو جواز

                                                           

 ُُِ/ٕ الشرح الممتع، ابن عثيمٌن ،  ُّّ/ِِ مجموع فتاوى ١نمد بن صاٌف ،  ابن عثيمٌن ، (ُ)
اٞنوقع اإللكرتكٍل ، الفتول  عبد اهلل بن عبد العزيز،، اٞنصلح ، ِّٖ/  فقو النوازل في العباداتخالد بن علي ، اٞنشيقح ،  (ِ)

 خياطة اإلزار ( ، من فتاكل اٜن  بعنواف حكمٗرقم : )
 يف صحيحو ( ، كمسلم ُِْٓيف كتاب اٜن  ، باب : ما يلبس احملـر من الثياب ، رقم : ) يف صحيحو أخرجو البخارم (ّ)

 (ُُٕٕيف كتاب اٜن  ، باب : ما يباح للمحـر ُن  أك عمرة كما ال يباح ، رقم : )
 ِْٖ/  فقو النوازل في العباداتخالد بن علي ، اٞنشيقح ،  (ْ)
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 .(1) لبس الكمامات:  المطلب الرابع

كجو دخوؿ ىذه اٞنسألة ضمن النوازؿ ما انتشر من لبس الكمامات الطبية يف فرتة أداء اٞنناسك ؛ 
 للوقاية من العدكل كال بار ك٥نو ذلك؛ فهل لبس ىذه الكمامات يعترب من موجبات الفدية أـ ال ؟ 

 تحرير محل النزاع : 
، ٞنا ركد يف النص الصحيح الصريح يف حديث ابن  (2) على ٓنرَل لبس احملرمة للنقاب الفقهاءاتفق 
( 3): )) كال تنتقب اٞنرأة احملرمة((  -صلى اهلل عليو كسلم-، كفيو قولو  -رضي اهلل عنهما-عمر 

 .(4) كالنقاب كما ذكر أىل الل ة أنو ما تلبسو اٞنرأة ، كتبدك ١ناجز العٌن ، كيكوف على مارف األنف

 مة كجهها إذا مل تكن ُنضرة أجانبعلى ٓنرَل ت طية احملر  الفقهاءكما اتفق أىل 
 كاختلفوا يف حكم ت طية الرجل احملـر كجهو على قولٌن : 

 ال ٩نوز للمحـر أف ي طي كجهو ، كإذا غطاه كجبت عليو الفدية .  القول األول :
يف قوؿ ، كأ٘ند ( 6) كاٞنالكية ، (5)، كإليو ذىب اٜننفية  -رضي اهلل عنهما-ابن عمر  ككاف يرل ذلك

 (9)، كالدكتور ١نمد بن ىائل اٞندحجي -ر٘نو اهلل- (8)، كاختاره الشيخ عبد العزيز بن باز(7)يف ركاية

 
 
 
 

                                                           

 فقو النوازل في العباداتخالد بن علي ، ( ىي ما يوضع على األنف كالفم من قطن أك قماش أك ٥نو ذلك . اٞنشيقح ، ُ)
/ِٖٓ 
 ِّّ/ النوازل في الحجعلي بن ناصر ، (الشلعاف ، ِ)
 (ُُْٕكتاب اٜن  ، باب : ما ينهى عن الطيب للمحـر كاحملرمة ، رقم : )  صحيحو يف (أخرجو البخارم يفّ)
 ِْٕ/ْ النهاية في غريب الحديث واألثراٞنبارؾ بن ١نمد ،  ، اٛنزرم(ْ)
 ُِٖ/ْ المبسوط١نمد بن أ٘ند ، (السرخسي ، ٓ)
 ِٓٓ/ُ المعونة عبد الوىاب بن علي بن نصر ، ، الب دادم ، ِٔٗ/ُ المدونة بن أنس ،  (االماـ مالك ،ٔ)
 ُّٓ/ٓ المغنيعبد اهلل بن أ٘ند ، ،  ابن قدامة(ٕ)
 ُُٕ/ُٕ مجموع فتاوى عبد العزيز بن عبد اهلل ، باز ،(ابن ٖ)
 موقع رسالة اإلسبلـ العدد اٜنادم عشر،  النوازل في الحج ١نمد بن ىائل ، اٞندحجي ، (ٗ)
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 واستدلوا بأدلة منها : 
: قتو كفيو قاؿ صلى اهلل عليو كسلميف الذم كقصتو نا -رضي اهلل عنهما–حديث ابن عباس 

كال ٕنسوه طيبا  ، كال ٔنمركا رأسو كال كجهو ، فإنو يبعث يـو سلوه ّناء كسدر ككفنوه يف ثوبيو ))اغ
 ( 1) ملبيان(( القيامة

 (2) كىذا نص كاضح أف اٞنيت احملـر ال ي طي كجهو حاؿ موتو ، فمن باب أكىل إذا كاف حيان .

كأجيب عنو : بأف لفظ ))كال كجهو(( ٢نتلف فيها بٌن أىل العلم ، كقد تكلم فيها غًن كاحد من 
 (3) العلمأىل 

قن من الرأس فبل ٫نمره ذقولو : ))إف ما فوؽ ال -رضي اهلل عنهما–ما كرد عن ابن عمر  .1
))  (4)احملـر

أف اٞنرأة ال ت طي كجهها حاؿ اإلحراـ مع أاا عورة مستورة فيحـر ذلك على الرجل من باب  .ِ
 أكىل . 

: بأف اٞنرأة ليست ٣ننوعة من ت طية الوجو كما سيأيت ، كإ٧نا ىي ٣ننوعة من  االستدالؿكنوقش ىذا 
 (5) لباس خاص بالوجو

أف احملـر ٩نوز لػو أف ي طػي كجهػو ، كال فديػة فيػو ، كبػو قػاؿ عثمػاف بػن عفػاف ، كعبػد  القول الثاني :
رضػػي اهلل -حابة كغػػًنىم مػػن الصػػالػػر٘نن بػػن عػػوؼ ، كابػػن عبػػاس ، كابػػن الػػزبًن، كجػػابر بػػن عبػػد اهلل 

 ( 6)، كالقاسم بن ١نمد -عنهم
 
 

                                                           

 (َُِٔيف كتاب اٜن  ، باب : ما يفعل باحملـر ، إذا مات ، رقم : )يف صحيحو أخرجو مسلم  (ُ)
 ِّْ/ في الحجالنوازل علي بن ناصر ، الشلعاف ،  (ِ)
ذكر البيهقي يف السنن الكربل عن ىذه الزيادة قاؿ : )) كىو كىم من بعض ركاتو يف اإلسناد كالسنن ٗنيعان(( إىل أف قاؿ :  (ّ)

 ّّٗ/َّ))ركاية اٛنماعة يف الرأس كحده(( ، كذكر الوجو غريب 
 ْٓ/ٓ، كالبيهقي يف السنن الكربل  ِّٕ/ُأخرجو مالك يف اٞنوطأ  (ْ)
 ، مرجع سابق ِٖٔ/ فقو النوازل في العبادات شيقح ،(اٞنٓ)

أحد الفقهاء السبعة باٞندينة ، قاؿ أيوب : ما رأيت أفضل منو ، مات -رضي اهلل عنو–القاسم بن ١نمد أيب بكر الصديق  (ٔ)
 ْٕٗ/ تقريب التهذيب،  َِٗ/ٖ تهذيب التهذيب أ٘ند بن علي بن حجر ، ىػ العسقبلٍل ،َُٔسنة 
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 ( 2)كعطاء كغًنىم من التابعٌن (1) كطاكس كعكرمة

  (6) ، كداكد (5) يف الصحيح ، كأبو ثور( 4) ، كاٜننابلة( 3) كإليو ذىب الشافعية
 ( 7)كاختاره ابن حـز

 واستدلوا على ذلك بأدلة منها : 
النػػػيب صػػػلى اهلل عليػػػو كسػػػلم قػػػاؿ : ))إحػػػراـ اٞنػػػرأة يف أف -رضػػػي اهلل عنهمػػػا–مػػػا ركل ابػػػن عمػػػر  .1

 ( 8) كجهها كإحراـ الرجل يف رأسو((

 

                                                           

رضي اهلل -، حدث عن ابن عباس كعائشة  -رضي اهلل عنهما-اٜنافظ اٞنفسر عكرمة بن عبد اهلل اٞندٍل ، موىل ابن عباس  (ُ)
، ىػ َُْكغًن٨نا ، حدث عنو إبراىيم النخعي ، كالشعيب كغًن٨نا ، قاؿ قتادة : أعلم الناس بالتفسًن عكرمة . مات سنة  -عنهم

  ، الزر كلي ، ِِٖ/ٕ تهذيب التهذيب، العسقبلٍل ،  ُِ/ٓ سير أعالم النبالء،  الذىيب ، مشس الدين بن ١نمد بن أ٘ند
 ِْْ/ْ االعالم

 ، مرجع سابق ِّٗ/ النوازل في الحج، الشلعاف ،  ُّٓ/ٓ المغني،  ابن قدامة (ِ)
 ُْٗ/ِ األم ١نمد بن إدريس ، الشافعي ، (ّ)
 ، مرجع سابق  ُّٓ/ٓ المغني،  ابن قدامة (ْ)

ىو : اإلماـ أبو ثور الكليب ، الفقيو ، قاؿ أبو بكر األعيو : سألت أ٘ند عنو ، فقاؿ : أعرفو بالسنة منذ ٙنسٌن سنة ، كىو  (ٓ)
 َُٕ/ُ تهذيب التهذيب،  َُٕ/  تقريب التهذيبىػ . العسقبلٍل ، َِْعندم يف مسبلحي الثورم ، مات سنة 

، إماـ أىل الظاىر ، قاؿ اٝنطيب : كاف فقيها زاىدان ، يف كتبو حديث كثًن  ىو : داكد بن علي األصبهاٍل ، الفقيو الظاىرم (ٔ)
،ٓنقيق : ١نمد السعيد زغلوؿ ، ْٓ/ِ العبر ١نمد بن أ٘ند بن عثماف ، ىػ . الذىيب ،َِٕداؿ على غزارة علمو ، مات سنة 

، الناشر : دار الفكر :  ْٕ/ٔ والنهاية البداية اٚناعيل بن عمر ، الناشر: دار الكتب العلمية ،بًنكت ،د. ط ، ابن كثًن ،
 بًنكت ، د. ط

، من ريعة ، كبرز فيها كفاؽ أىل زمانو( ىو : اإلماـ علي بن أ٘ند بن سعيد بن حـز ، قرأ القرآف كاشت ل بالعلـو النافعة الشٕ)
ىػ . الذىيب ْٓٔمصنفاتو احمللى يف شرح اجمللى باٜنج  كاآلثار ، كاإلحكاـ ألصوؿ األحكاـ يف أصوؿ الفقو كغًن٨نا ،مات سنة 

 المحلى أ٘ند بن سعيد ، ، ابن حـز ، ُٗ/ٔ البداية والنهاية، ابن كثًن ، ُْٖ/ُٖ السير١نمد بن أ٘ند بن عثماف ، ، 
 ، ٓنقيق د/عبد ال فار البندارم ،الناشر : دار الكتب العلمية، بًنكت ، د. ط ُٗ/ٕ
ىذا اٜنديث الصحيح أنو موقوؼ ، أخرجو الدار قطين مرفوعان ، كالبيهقي موقوفا ن عن ابن عمر، قاؿ شيخ اإلسبلـ : ))كمل  (ٖ)

،  ِٖٓ/ِ، كإ٧نا ىو قوؿ بعض السلف ،الدار قطين  السنن يرد عن النيب صلى اهلل عليو كسلم أنو قاؿ : إحراـ اٞنرأة يف كجهها
، ابن تيمية  ٕٔٓ/ِتلخيص الحبيرأ٘ند بن علي ، ، العسقبلٍل ،  ْٕ/ٓ السنن الكبرى، ، أ٘ند بن اٜنسٌن بن علي البيهقي 

 ١نمد  ٗنع : عبد الر٘نن بن ١نمد اٜننبلي كابنو ُُِ/ِٔ مجموع الفتاوى أ٘ند بن عبد اٜنليم بن عبد السبلـ،،
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: عثماف بن عفاف كسعد بن  -صلى اهلل عليو كسلم-كركده عن ستة من أصحاب رسوؿ اهلل  .2
 (1) . -رضي اهلل عنهم-أيب كقاص ، كعبدالر٘نن بن عواؼ ، كابن الزبًن، كابن عباس ، كجابر 

 الترجيح 
أف احملـر غًن ٣ننوع من ت طية كجهػو ، فإننػا نقػوؿ حين،ػذ إنػو ال بػأس علػى -كاهلل أعلم–٣نا سبق يظهر 

احملػػػـر أف يلػػػبس الكمامػػػات الػػػيت توضػػػع علػػػى األنػػػف كالفػػػم للوقايػػػة مػػػن ال بػػػار كالػػػدخاف ك٥نػػػو ذلػػػك ، 
 .كاألحوط أف ال يستخدمو اإلنساف إال عند اٜناجة

 

 .المعطرة  فاتالمنظ استعمال:  المطلب الخامس
 تقرر يف باب ١نظورات اإلحراـ أف احملـر ٣ننوع من استعماؿ الطيب . 
  (2)ففي حديث ما ال يلبس احملـر : ))كال ثوبان مسو الورس أك الزعفراف((

 ( 3) كيف حديث الذم كقصتو ناقتو : ))كال ٓننطوه((

كاٜننػػوط أخػػبلط مػػن الطيػػب ، كاٞنػػراد بالطيػػب يف تلػػك النصػػوص ىػػو مػػا أنػػذه النػػاس طيبػػان ، 
 ككاف معهودان يف ذلك . 

بناءن على ذلك ، فإنو ال يعلم أف الصابوف ذك الرائحة الطيبة ، كالصابوف ، برائحة الليمػوف أك 
الػركائح ، ال يعلػػم أف ىػذه األشػػياء التفػاح ، أك برائحػة اٞنسػػك ، أك الشػامبوىات الػػيت ٓنمػل مثػل ىػػذه 

مػػن الطيػػب يف شػػيء ، كعليػػو فػػبل بػػأس للمحػػـر أف يسػػتعمل تلػػك اٞننظفػػات اٞنعطػػرة ، مػػن صػػابوف أك 
 ، -ر٘نػػػػو اهلل- (5)، كىػػػػو اختيػػػػار الشػػػػيخ عبػػػػد العزيػػػػز بػػػػن بػػػػاز ( 4) شػػػػامبو أك معجػػػػوف أسػػػػناف ك٥نػػػػوه

 ككاف يرل أف األحوط تركو .

                                                           

 ، مرجع سابق ِٖٔ/فقو النوازل في العبادات  خالد بن علي ، اٞنشيقح ، (ُ)
يف  يف صحيحو ( ، كمسلم ُْٖٔيف كتاب اٜن  ، باب : ما يلبس احملـر من الثياب ، رقم : )يف صحيحو أخرجو البخارم  (ِ)

 ( كاللفظ لو ُُٕٕباب : ما يباح للمحـر ُن  أك عمرة ، كما ال يباح ، كبياف ٓنـر بالطيب عليو ، رقم : )–كتاب اٜن  
يف كتاب يف صحيحو ( ، كمسلم ُِٕٓيف كتاب اٜن  ، باب احملـر ٬نوت بعرفة ، رقم : ) يف صحيحو أخرجو البخارم (ّ)

 سوريا -طبعة مؤسسة الرسالة : ناشركف ، دمشق ْْٗ( /ُِٖٗاٜن ، باب : ما يفعل باحملـر إذا مات ، رقم : )
  مختصر في نوازل الحج١نمد بن موسى ، الدايل ،  (ْ)
 ُِٔ/ُٕ مجموع فتاوى عبد العزيز بن عبد اهلل ، ابن باز ، (ٓ)
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 .مخيطاً بدون تصريح البساً  الميقات جاوزمن :  المطلب السادس
يف كثػػػًن مػػػن األحػػػواؿ يعمػػػد الػػػبعض للحػػػ  ، كلػػػيس عنػػػده تصػػػريح ، كحػػػ  ال يفطػػػن إليػػػو ، يتجػػػاكز 

 ( 1) للمخيط مث بعد أف يتجاكز اٞنيقات ٪نـر بالنسك اٞنيقات ، كىو ليس ١نرمان ، كالبسان 

، كأما فعلػو فحػراـ لتعديػو حػدكد اهلل : )) أما حجو فصحيح  -ر٘نو اهلل-كقد قاؿ الشيخ ابن عثيمٌن 
بػػرتؾ اإلحػػراـ مػػن اٞنيقػػات ، كٞنخالفتػػو أمػػر كالة األمػػور الػػذم أمػػر اهلل بطػػاعتهم يف غػػًن معصػػية اهلل ، 

 .(2)فيلزمو أف يتوب إىل اهلل كيست فره ، كعليو فدية يذُنها يف مكة ، كيوزعها على الفقراء

 

 .الغسل لدخول مكة:  المطلب السابع
 :  -عنهما اهلل رضي- عمر بن اهلل عبد عن الروايات

 ال عمػر ابػن كػاف:  قػاؿ نػافع عػن سػعيد بػن ٪ني عن فضيل ابن حدثنا:  قاؿ شيبة أيب ابن أخرج .1
  (4) طول (3) بذم ي تسل ح  عمرة كال ح  يف مكة يدخل

 كػػاف نػػوأ عمػػر ابػػن عػػن نػػافع عػػن عمػػر بػػن اهلل عبيػػد عػػن ةدى ٍبػػعى  حػػدثنا:  قػػاؿ شػػيبة أيب ابػػن كأخػػرج .2
 (5) بذلك كيأمرىم مكة دخل إذا ي تسل

 

 

                                                           

، ، اٞندحجي ُُٔ/  النوازل في الحج علي بن ناصر ، ، الشلعاف ، مختصر في نوازل الحج١نمد بن موسى ، الدايل ،  (ُ)
)النوازؿ يف اٜن ( ، موقع اٞندحجي ، منتديات الفردكس اإلسبلمية ، الكاتب  مستجدات الحج الفقهية١نمد بن ىائل ، 

 اٞنستعٌن باهلل 
 ُِٕ/ٕ الشرح الممتع، ابن عثيمٌن ،  َْ/ِِ مجموع فتاوى ١نمد بن صاٌف ، عثيمٌن ،ال(ِ)

، إلياس  ، طول ب،ر تسمى َنركؿ ب،ر يف اآلف اٚنو كا٥نصر سكنية بأحياء اليـو معمور ككلو،  مكة ديةك أ من كاد:  طول ذك(ّ)
، الطبعة األكىل ، الناشر : مطابع الرشد ، اٞندينة اٞننورة ، سنة  ُّٗ ص،  وحديثاً  قديماً  المكرمة مكة تاريخ ،  عبد ال ين ١نمد

 ـََُِ-ىػ ُِِْ
 ِٓٓ/ْ يدخل أف قبل مكة دخل إذا ال سل يف:  باب،  اٜن  كتاب،  المصنف عبد اهلل بن ١نمد ،، شيبة أيب ابن(ْ)
 .   (ْىامش) السابق اٞنصدر(ٓ)
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 (1) الثنيتػٌن بػٌن طػول بػذم بػات مكػة من دنا إذا كاف عمر بن اهلل عبد أف نافع عن مالك أخرج .3

 أك  حاجػان  خػرج إذا يػدخل كال،  مكة بأعلى اليت الثنية من يدخل مث الصبح يصلي مث يصبح ح 
 في تسػػلوف معػو مػػن كيػأمر طػول بػػذم مكػة مػػن دنػا إذا،  مكػة يػػدخل أف قبػل ي تسػػل حػ  معتمػران 

 (2)مكة يدخلوا أف قبل

 :فقو اآلثار 
أنػػو يسػػتحب إذا أحػػـر اٜنػػاج ككصػػل إىل  يػػرل -رضػػي اهلل عنهمػػا-ابػػن عمػػر  أفدلػػت اآلثػػار السػػابقة 

  حدكد اٜنـر أف ي تسل قبل دخوؿ مكة اٞنكرمة ، فقد كاف ي تسل بذم طول كيدخل مكة ااران .

  :ذىب إليو ابن عمر دليل ما
أف ابػػن عمػػر كػػاف إذا دخػػل أدٌل اٜنػػـر ، أمسػػك عػػن التلبيػػة، مث يبيػػت بػػذم طػػول ، مث يصػػلى الصػػبح 

 (3) كي تسل ، ك٪ندث أف النيب صلى اهلل عليو كسلم كاف يفعل ذلك

 :من وافقو ومن خالفو
 ، (6) ، كعمرك بن ميموف(5) ، كاألسود بن يزيد (4) كافقو عركة 
 

                                                           

في غريب  النهاية أبو السعادات اٞنبارؾ بن ١نمد ، ، اٛنزرم / فيو العايل  الطريق ىو كقيل،  فيو كالعقبة اٛنبل يف الثنية(ُ)
-ـ ، الناشر : دار الكتب العلمية ُٕٗٗ-ىػ ُُْٖ، ٓنقيق / صبلح عويضة ، الطبعة األكىل سنة  َِِ/ُ الحديث واألثر

 بًنكت
، الناشر: مطبعة ٛننة التأليف  ّٕٔ/ُ/  أعبلىا من ااران  كيدخلها مكة لدخوؿ ي تسل باب/  الموطأ، بن أنس مالك (ِ)

 كالرتٗنة كالنشر ، د . ط 
  صحيحو يف ، كمسلم يف ِْٖ(/ُٕٕٔيف كتاب اٜن  ، باب من نزؿ بذم طول ،رقم ) يف صحيحو أخرجو البخارم (ّ)

  ْٖٓ(/َُّٗكتاب اٜن  ، باب استحباب اٞنبيت بذم طول ، رقم )
 ىػ ، العسقبلٍل ،ْٗىو : عركة بن الزبًن بن العواـ ، اٞندٍل التابعي اٛنليل ، أحد الفقهاء السبعة فقهاء اٞندينة ، مات سنة  (ْ)

 ُٗٓ/ٕ تهذيب التهذيب ن علي بن حجر ،أ٘ند ب
األسود بن يزيد بن قيس بن عبد اهلل بن مالك النخعي الكويف ، التابعي الفقيو اإلماـ الصاٌف ، قاؿ أ٘ند بن حنبل : ىو ثقة  (ٓ)

 ُِِ/ُ تهذيب األسماء واللغات ٪نٍن بن شرؼ ، من أىل اٝنًن  ، كاتفقوا على توثيقو كجبللتو ، النوكم،
عمرك بن ميموف األكدم الكويف ، اإلماـ اٜنجة ، أدرؾ اٛناىلية ، كأسلم يف األياـ النبوية ، كاف إذا رئي ذكر اهلل ، كثقة ٪نٍن  (ٔ)

ب ترٗنة رقم ، القرطيب ، االستيعاب يف معرفة األصحآْٖ/ْىػ ، الذىيب ، السًن ٕٓبن معٌن كأ٘ند العجيلي ، مات سنة 
 د.طإحياء  الرتاث العريب، بًنكت ،  : دار، الناشر ِٖ/ٕ شذرات الذىبن أ٘ند بن ١نمد ، ( ، العكربم، عبد اٜني بُٗٓٗ)
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 ، (1) سويد كاٜنارث بن
 (5)، كأ٘ند (4) ، كالشافعي (3) كمالك (2) كبو قاؿ األئمة األربعة أبو حنيفة

 واستدلوا على ذلك بما يلي : 
أف ابػػػن عمػػػر ، كػػػاف إذا دخػػػل أدٌل اٜنػػػـر أمسػػػك عػػػن التلبيػػػة ، مث يبيػػػت بػػػذم طػػػول ، مث يصػػػلي  .1

 . (6) اهلل عليو كسلم كاف يفعل ذلك الصبح كي تسل ، ك٪ندث أف النيب صلى

 .(7)كألف مكة ٠نمع أىل النسك ، فإذا قصدىا استحب لو االغتساؿ ، كاٝنارج إىل اٛنمعة .2

 

 .مفسدات الحج:  المطلب الثامن
 : -عنهما اهلل رضي- عمر ابن عن:  الروايات

 بكػػر كأبػػو السػػلمي الػػر٘نن عبػػد كأبػػو عليػػو قػػراءةن  اٜنػػافظ اهلل عبػػد أبػػو أخربنػػا:  قػػاؿ البيهقػػي أخػػرج ػػػػػ ُ
  األصبهاٍل الفقيو اٜنارث

 زيػا ١نمػد بػن اهلل عبػد بكػر أبػو (ٖ) ثنػا اٜنػافظ عمػر بن علي أنبأ كقاال أخربٍل اهلل عبد أبو قاؿ
 ثنػػا قػػالوا اٞنوصػػلي حػػرب بػػن كعلػػي منصػػور بػػن كأ٘نػػد ليىى الػػذي  ٪نػػي بػػن ١نمػػد ثنػػا النيسػػابورم الفقيػػو د

 كعمػر  بػن اهلل عبػد أتػى رجػبلن  أف بيػوأ عػن شػعيب بػن عمػرك عػن عمػر بػن اهلل عبيػد ثنػا عبيػد بػن ١نمد
 فلم شعيب قاؿ فسلو ؾاذ إىل اذىب:  فقاؿ عمر بن اهلل عبد إىل فأشار توبامرأ كقع ١نـر عن يسألو

                                                           

اٜنارث بن سويد التيمي الكويف ، إماـ ثقة ، رفيع احملل ، يكىن أبا عائشة ، حدث عن عمر، كابن مسعود كعلي رضي اهلل  (ُ)
،  ُٔٓ/ْ السيرخبلفة ابن الزبًن رضي اهلل عنهما . عنهم ، ذكره أ٘ند بن حنبل فعظم شأنو ، كرفع من قدره مات يف آخر 

 َُِ/ٓ المغني،  اٞنقدسي ، َُِ/التقريب ُُّ/ِ تهذيب التهذيبالعسقبلٍل ، 
 ِْٖ/ِ تبيين الحقائق شرح كنز الدقائقعثماف بن علي بن ١نجن ، الزيلعي ،  (ِ)
 ِٓٗ/ُ المدونة الكبرى، بن أنس  مالك (ّ)
 َُِ/ٕ المجموع٪نٍن بن شرؼ ، النوكم ،  (ْ)
 َِٗ/ٓ المغنيعبد اهلل بن أ٘ند ، ، ابن قدامة (ٓ)
 ّٓتقدـ ٔنر٩نو صػػ  (ٔ)
 َِٗ/ٓ المغنيعبد اهلل بن أ٘ند ، ،  ابن قدامة (ٕ)

 أم : حدثنا (2)
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 مػع خػرجا: قػاؿ أصػنع فمػا الرجػل فقػاؿ حجك لطي بى :  فقاؿ عمر بنا فسأؿ معو فذىبت الرجل يعرفو
 فػأخربه معػو كأنػا كعمػر  بػن اهلل عبػد إىل فرجػع كاىػد فحػ  ببلن قػا أدركػت فػإذا يصػنعوف مػا كاصنع الناس
 كمػا:  لػو فقػاؿ فسػألو عبػاس بػنا إىل معػو فػذىبت:  شػعيب قػاؿ فسػلو عبػاس بػنا إىل ذىبا:  فقاؿ
 أنػػت تقػػوؿ مػػا قػػاؿ مث عبػػاس بػػنا قػػاؿ مػػا فػػأخربه معػػو كأنػػا عمػػرك بػػن اهلل عبػػد إىل فرجػػع عمػػر بػػنا قػػاؿ
 .(1) قاال ما مثل يلوٍ قػى  فقاؿ

 : األثر فقو
،  إٕنامػػو فعليػػو باٛنمػػاع حجػػو أفسػػد مػػن أف يػػرل -مػػاعنه اهلل رضػػي- عمػػر بػػنا أف السػػابق األثػػر دؿ

 . القابل العاـ يف كيوفيو،  منو اٝنركج  لو كليس
  :عمر بنا إليو ذىب ما دليل

چٻ پ پ پ پ ڀ  ڀ ڀ ڀ   ٺ ٺ ٺ چ  تعاىل قولو 
(2)  

چٻ ٻ پ   پٱ ٻ ٻ چ  تعاىل قولو بدليل اٛنماع كالرفث 
(3) 

 : . خالفو ومن وافقو من  
 :     وافقو من - أ

 .(4)-رضي اهلل عنهم-بن العاص  عمر ، كعلي ، كأبو ىريرة ، كابن عباس ، كعبد اهلل بن عمرك كافقو

 .(7) كأ٘ند (6) كالشافعي( 5) حنيفة بوكبو قاؿ أ

 واستدلوا بما يلي:
چۓ ڭ ڭ ڭچ  تعاىل قولو بعمـو

(8)  

                                                           

 كفيو،  صحيح إسناد ىذا كقاؿ/  اٜن  يفسد ما:  باب/  اٜن  كتاب/  الكبرى السننأ٘ند بن اٜنسٌن بن علي ،  البيهقي ،(ُ)
 ُٖٔ/ٓ  عمرك بن اهلل عبد جده من اهلل عبد بن ١نمد بن شعيب ٚناع صحة على دليل
 ( ُٕٗ)  األية البقرة سورة(ِ)
 ( ُٕٖ)  اآلية البقرة سورة(ّ)
 َِٓ/ٓ المغني عبد اهلل بن أ٘ند ، ، ابن قدامة (ْ)
 ّٓٔ/ِ الحقائق تبيينعثماف بن علي بن ١نجن ، الزيلعي ،  (ٓ)
 ّْٖ/ٕ المجموع ٪نٍن بن شرؼ ، النوكم ، (ٔ)
 َِٓ/ٓ يغنالم، ابن قدامة (ٕ)
 ُٔٗ:  اآلية البقرة سورة(ٖ)
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 ىريػرة كأيب العػاص ابػن عمػرك بػن اهلل كعبػد عبػاس كابػن عمػر كابػن كعلػي عمػر عن ذلك ركم قد كألنو
  ، أام أكجبوا ذلك . (1) -عنهم اهلل رضي-

 :  خالفو من - ب
 .(2) اٞنذىب من الظاىر كىو كاٟندم العمرة عليو:  كقاؿ  مالك اإلماـ خالفو

كالعمػػرة؛ لقػػوؿ النػػيب صػػلى اهلل عليػػو كقػػاؿ داكد كمػػا نقػػل عنػػو ابػػن قدامػػة : ٫نػػرج باإلفسػػاد مػػن اٜنػػ  
(3) كسلم : ))من عمل عمبلن ليس عليو أمرنا فهو رد((





 :أحكام الطواف وفيو تسعة مطالب: المبحث الثاني
 .قطع الطواف ألمر عارض كالصالة:  المطلب األول

 : -عنهما اهلل رضي- عمر بن اهلل عبد عن الروايات
 بالبيػت طػاؼ عمػر ابػن رأيػت : قػاؿ زيػد بػن ٗنيػل عن معاكية بوأ حدثنا قاؿ شيبة يبأ ابن أخرج ػػػ ُ

 (4) طوافو على فينا ـقا مث علينا يركح لو كغبلـ يسرتيح قعد مث أشواط ثبلثة

 قاسػم حػدثنا البصػًن عبػد بػن أ٘نػد حػدثنا اتنبػ بػن سػعيد نبػ ١نمػد حدثنا:  قاؿ حـز ابن اخرج ػػػ ِ
 إٚناعيػػػل بػػػن مؤمػػػل دثناحػػػ اٞنثػػػىن بػػػن ١نمػػػد حػػػدثنا اٝنشػػػين السػػػبلـ عبػػػد بػػػن ١نمػػػد حػػػدثنا غبأصػػػ بػػػن

 ثبلثػػة حػػار يػػـو يف طػػاؼ عمػػر ابػػن رأيػػت:  قػػاؿ زيػػد بػػن ٗنيػػل حػػدثنا الثػػورم سػػفياف حػػدثنا اٜنميػػدم
 (5) طاؼ كاف ما على فبىن خرج مث فجلس اٜنجر فدخل حر أصابو مث أطواؼ

 :  األثرين فقو
 كالصػػبلة   عػػارض ألمػػر الطػػواؼ قطػػع أف -مػػاعنه اهلل رضػػي- عمػػر ابػػن عػػن السػػابقاف األثػػراف دؿ 

  . طوافو من مضى ما على يبين كأنو الطواؼ يفسد ال كاالسرتاحة

 
                                                           

 ّْٖ/ٕ المجموعالنوكم ،  (ُ)
: ٓنقيق / ١نمد ثالث ال اٍل ، الناشر: مكتبة  ِِّ/ المالكي الفقو في التلقين عبد الوىاب بن علي بن نصر ، الب دادم ،(ِ)

 الباز، مكة اٞنكرمة ، د . ط 
 ّْٖ/ٕ المجموع ٪نٍن بن شرؼ، ، النوكم ، َِٓ/ٓ المغني عبد اهلل بن أ٘ند ، ، ابن قدامة (ّ)
 ْْٓ/ْ الطواؼ يف االسرتاحة يف،  باب،  اٜن  كتاب/  المصنف إبراىيم بن عثماف ، ابن أيب شيبة ،(ْ)
  ُِٖ/ٓ الصبلة فأقيمت فرض طواؼ يف كاف من حكم،  اٜن  كتاب ،ىالمحل علي بن أ٘ند بن سعيد ، ابن حـز ،(ٓ)
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 : عمر ابن إليو ذىب ما دليل
  (1) (( اٞنكتوبة إال صبلة فبل الصبلة أقيمت إذا: ))  كسلم عليو اهلل صلى النيب قوؿ

  (2) رباٝن عمـو ٓنت فيدخل صبلة كالطواؼ  

 :  خالفو ومن وافقو من
 :  وافقو من - أ

كإليػو ذىػب ابػن  (7) كأ٘نػد (6) كالشػافعي (5) حنيفػة أبػوكبػو قػاؿ  (4) كالثػورم، كعطػاء ، ( 3) سامل كافقو
 .(8) حـز

 واستدلوا بقول النبي صلى اهلل عليو وسلم 
 . (9) اٞنكتوبة إال صبلة فبل الصبلة أقيمت إذا -كسلم عليو اهلل صلى- النيب قوؿب  

 طاؼ ما طاؼ كما أمر فبل ٩نوز إبطالو .كألنو قد 
 :خالفو من - ب

 .أخرل لصبلة يقطعو كال طوافو يف ٬نضي كقاال (10) مالك اإلماـ اٜنسن ك خالفو
ىػػػػذا فعػػػل مشػػػػركعه يف أثنػػػػاء  قػػػاؿ ابػػػػن اٞننػػػذر كمػػػػا نقػػػل عنػػػػو ابػػػػن قدامػػػة : كقػػػػوؿ اٛنمهػػػور أكىل ؛ ألف

 .(11) ، فلم يقطعو كاليسًنالطواؼ
                                                           

 يف كتاب : مواقيت الصبلة عن رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسلم ،  يف سننوأخرجو الرتمذم ،(ُ)
 ، كقاؿ األلباٍل : صحيح  ُُْ( /ُِْباب : إذا أقيمت الصبلة فبل صبلة إال اٞنكتوبة ، رقم : )

 ِْٕ/ٓ المغني عبد اهلل بن أ٘ند ، ، ابن قدامة(ِ)
بن عبد اهلل بن عمر بن اٝنطاب رضي اهلل عنهم اٞندٍل أحد الفقهاء السبعة ، ككاف ثبتان عابدان فاضبلن ، مات يف ىو : سامل  (ّ)

 َّٔ/تقريب التهذيب، َّٖ/ّ تهذيب التهذيب ٪نٍن بن شرؼ ، ىػ . العسقبلٍل ،َُٔآخر سنة 
 ِْٕ/ٓ المغني عبد اهلل بن أ٘ند ، ، ابن قدامة (ْ)
 ْٖ/ْ  المبسوط ١نمد بن أ٘ند ، السرخسي ،(ٓ)
 ـ، د. طُٖٗٗ-ىػُّٕٕ، الناشر : مصطفى اٜنليب ّنصر سنة  ْٖٓ/ُمغني المحتاج ١نمد بن أ٘ند اٝنطيب ، الشربيين، (ٔ)
 ِْٕ/  ٓ   المغني، ابن قدامة(ٕ)
 ُٖٗ/ٓ المحلى علي بن أ٘ند بن سعيد ، ابن حـز ، (ٖ)
 (ُقريبان ىامش ) ٔنرجيو تقدـ(ٗ)

 ُّٖ/ُ المدونة بن أنس ، مالك ،(َُ)
 ِْٕ/ٓ المغنياٞنقدسي ،  (ُُ)
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 .الطواف والسعي في السطح واألدوار العلوية:  المطلب الثاني
كجو دخوؿ ىذه اٞنسألة يف النػوازؿ أف هتي،ػة الػدكر العلػوم كالسػطح للطػواؼ كالسػعي ىػي أمػر معاصػر 
سببها تزايد اٜنجاج كاٞنعتمرين عامان بعد عػاـ حػ  صػار اٞنطػاؼ كاٞنسػعى ال يتسػع ٟنػم ، كقػد درسػت 

سػعودية ىػذه اٞنسػألة قبػل أكثػر مػن ٙنػس كثبلثػٌن سػنة ، كانتهػت ىي،ة كبار العلماء باٞنملكػة العربيػة ال
باألغلبية إىل جواز الطواؼ كالسعي يف الػدكرين األكؿ كالسػطح ، كرغػم ٢نالفػة كٓنفػظ بعػض األعضػاء 
يف حينهػػا إال أف األمػػػر أصػػػبح فيمػػػا بعػػػد إٗنػػػاع عمػػػل مػػػن األمػػػة اإلسػػػبلمية ، فتلقػػػاه النػػػاس بػػػالقبوؿ ، 

ينكره أحد من علمائهم ، كال من طبلب العلم فػيهم ، كال شػك أف األمػة يف  كأصبحوا يعملوف بو كال
ألكػرب عػدد مػن  -كمنهػا بيػت  اهلل اٜنػراـ–ىذا الزماف ٓنتاج إىل مثل ىذه اٜنلػوؿ حػ  تتسػع اٞنشػاعر 

 (1) اليسر كالسهولة اٞنسلمٌن ح  يؤدكا مناسكهم بشيء من

 واستدلوا على ذلك بأدلة منها:
چڇ  ڍ  ڍ  ڌ   ڌ  ڎ  ڎ  ڈڈ  چ  قولػػػو تعػػػاىل .1

كمعلػػػـو أنػػػو يوجػػػد يف األرض  (2)
أمػػاكن منخفضػػة عػػن الكعبػػة ، كأمػػاكن مرتفعػػة عنهػػا ، كقػػد حصػػل اإلٗنػػاع علػػى أف مػػن صػػلى يف 

 ( ّ)تلك األماكن أف صبلتو صحيحة ، كقد استقبل إما ىواء الكعبة ، كإما قرارىا

 (4) ،ان طوقو من سبع أراضٌن((قولو صلى اهلل عليو كسلم : ))من ظلم من األرض شي .2

فػدؿ علػػى أف مػػن ملػػك أرضػا ملػػك قرارىػػا ، ككػػذا مػػا عػبل منهػػا بنػػاءن علػػى مػا تقػػرر يف الشػػرع مػػن كػػوف 
 اٟنواء يتبع القرار . 

كما ثبت أف النيب صلى اهلل عليو كسلم طاؼ كسعى على بعًنه(( كىذا طواؼ يف مكاف مرتفع ،  .3
 .(5)٬ناثلو ، فيكوف كالدليل اٝناص يف اٞنسألة كالطواؼ أك السعي يف األدكار العلوية

                                                           

، موقع رسالة اإلسبلـ ، اٞنلتقى الفقهي ،  مستجدات الحج الفقهية )النوازل في الحج ( ١نمد بن ىائل ، اٞندحجي ، (ُ)
 ـ َُُِ/َُ/ُِىػ اٞنوافق ُِّْ/ُُ/ُْإشراؼ الدكتور / عبد العزيز الفوزاف ، أضيف يف 

 ُْٗاآلية : سورة البقرة  (ِ)
  مختصر في نوازل الحج ١نمد بن موسى ، الدايل ، (ّ)
طبعة دار  ُِٗ( / ِِْٓيف كتاب اٞنظامل ، باب : إمث من ظلم شي،ان من األرض ، رقم : )يف صحيحو أخرجو البخارم  (ْ)

، رقم :  يف كتاب اٞنسافات ، باب : ٓنرَل الظلم كغصب األرض كغًنىايف صحيحو القاىرة ، كمسلم –ابن حـز 
 ، كاللفظ للبخارم  ٕٕٔ(/ُِّْ)
  مختصر في نوازل الحج ١نمد ، الدايل ، (ٓ)
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كعليػػػو فػػػبل ينب ػػػي الػػػرتدد يف صػػػحة الطػػػواؼ كالسػػػعي يف األدكار العلويػػػة كالسػػػطح ، خاصػػػة يف  
كلػػو ال ذلػػك لرأينػػا عجبػػان يف ( 1) حػػاؿ الزحػػاـ ؛ إذ اٞنتقػػرر أف الػػدين مبػػين علػػى رفػػع اٜنػػرج عػػن اٞنكلفػػٌن

 ( 2) ىذا الوقت من شدة الزحاـ كضيق اٞنطاؼ

 
 في الطواف لمن أحرم من مكة . (ّ)الرمل :  المطلب الثالث

 : -رضي اهلل عنهما-الروايات عن عبد اهلل بن عمر 
أخرج مالك عن نافع أف عبد اهلل بن عمر كاف إذا أحـر من مكػة مل يطػف بالبيػت كال بػٌن الصػفا  .1

 . (4) أحـر من مكةيرمل إذا طاؼ حوؿ البيت إذا  كاٞنركة ح  يرجع من مىن ، ككاف ال

كأخػػرج مالػػك عػػن نػػافع أف عبػػد اهلل بػػن عمػػر كػػاف ال يرمػػل إذا طػػاؼ حػػوؿ البيػػت إذا أحػػـر مػػن  .2
 . (5)مكة

أخرج ابن أيب شيبة قاؿ : حدثنا ابن علية عن أيوب عن نافع قػاؿ : كػاف ابػن عمػر يرمػل إذا أىػل  .ّ
 مكة . 
  : فقو األثرين

ءن  كػاف مػن أىػل مكػة أك كػاف حاجػان أحػـر مػن مكػة سػواأف من أف ابن عمر يرل دؿ األثراف األكالف  
أحـر من مكة ليس عليو رمل ، كما دلت أنو كاف إذا أحـر من مكػة مل يطػف بالبيػت كال بػٌن  متمتعان 

 الصفا كاٞنركة ح  يرجع من مىن .
 كبو قاؿ مالك كأ٘ند ، قاؿ ابػن رشػد : )كأٗنعػوا علػى أف اٞنكػي لػيس عليػو إال طػواؼ اإلفاضػة ، ألف

 ، كال يعرؼ ٟنما ٢نالف يف الصحابة،  -رضي اهلل عنهم-ذلك ١نكيان عن ابن عمر كابن عباس 

                                                           

 مرجع سابق  مستجدات الحج الفقهية )النوازل في الحج( ١نمد بن ىائل ، اٞندحجي ، (ُ)
 ِٕٔ/ النوازل في الحجعلي بن ناصر ، الشلعاف ،  (ِ)

 ِِٗ/ْ البيان في مذىب اإلمام الشافعي ٪نٍن بن أيب اٝنًن بن سامل ، ،الرمل : سرعة اٞنشي مع تقارب اٝنطو . العمراٍل  (ّ)
 . اعتىن بو قاسم ١نمد النورم ، الناشر : دار اٞننهاج ، د . ط

 سعي بعده طواؼ من أشواط ثبلثة يف الرمل يسن:  باب/  بشرحو المسوى الموطأ أ٘ند بن عبد الرحيم ، الدىلوم ،(ْ)
ُ/ّٔٗ 

 ْٓٔ/ْ رمل مكة أىل على ليس قاؿ من:  باب،  اٜن  كتاب،  مصنفال عبد اهلل بن ١نمد ، ابن أيب شيبة ،(ٓ)
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ففعلػػو ، كأمػػا ابػػن عبػػاس فقالػػو قػػوالن ؛ كألنػػو إحػػراـ فيػػو طػػواؼ فكػػاف عقيػػب القػػدـك مػػن  فأمػػا ابػػن عمػػر
 . (1) حل كاإلحراـ بالعمرة

  تكوف ركاية ثانية عنو .كما دؿ األثر الثالث أنو كاف يرمل إذا أىل من مكة كهذا 

 دليل ما ذىب إليو في الرواية األولى :
أف الرمل إ٧نا شرع يف األصل إلظهار اٛنلد كالقوة ل ًن أىل البلد ، كىػذا اٞنعػىن معػدـك يف أىػل البلػد ، 

 .(2)كاٜنكم يف من أحـر من مكة حكم أىل مكة ألنو أحـر من مكة ، أشبو أىل البلد

 . (3) ، كبو قاؿ أ٘ند -هلل عنهمارضي ا-ك كافقو ابن عباس 

ىػو : ىػل الرمػل كػاف لعلػة أك ل ػًن علػة ؟ كىػل ىػو ٢نػتص باٞنسػافر أـ ال ؟ كذلػك  (4) كسػبب اٝنػبلؼ
 (5) أنو كاف عليو الصبلة كالسبلـ حٌن رمل كاردان على مكة

 
 .صالة سنة الطواف في األوقات المنهي عن الصالة فيها:  لمطلب الرابعا

 :-رضي اهلل عنهما-بد اهلل بن عمر الروايات عن ع
أخػرج ابػن أيب شػػيبة قػاؿ : حػػدثين أبػو األحػػوص عػن ليػث عػػن عطػاء قػػاؿ : رأيػت ابػػن عمػر كابػػن  .ُ

 . ( 6) عباس طافا بعد العصر كصليا
ك أخرج ابن أيب شيبة قاؿ : حدثنا عن أيب إسحاؽ عن عطاء قاؿ : رأيت ابن عمر طاؼ البيػت  .2

 .  ( 7)عند الفجر كصلى الركعتٌن قبل طلوع الشمس  

                                                           

رؤوس المسائل في الخالف على  اٜنسٌن بن ١نمد ، ،العكربم ،  ِْٔ/ُ بداية المجتهد ١نمد بن أ٘ند ، القرطيب ، (ُ)
 لبناف ، د . ط–بًنكت –، ٓنقيق د/ عبد اٞنلك بن دىيش ، الناشر : دار خضر  َّٖ/ُ، مذىب اإلمام أحمد

    ِِِ/ٓ المغني عبد اهلل بن أ٘ند ، ،ابن قدامة (ِ)
 (ُىامش ) اٞنصدر السابق (ّ)
 ّٔٔ/ُ بداية المجتهد١نمد بن أ٘ند ، القرطيب ،  (ْ)
الرمل يف الطواؼ كالعمرة ، كيف الطواؼ األكؿ من اٜن  كغًنه  كتاب اٜن  ، باب: استحبابصحيحو يف   أخرجو مسلم يف  (ٓ)

 ٖٓٓ(/َِِّ. رقم: )
 ِٖٗ/ْكتاب اٜن  ، باب : من قاؿ : ليكن آخر عهد الرجل بالبيت ،   المصنفعبد اهلل بن ١نمد ، ابن أيب شيبة ،( ٔ)
 ِٕٓ/ْالباب السابق ،  المصنفابن أيب شيبة ، (ٕ)
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أخرج عبد الرزاؽ عػن األسػلمي عػن موسػى بػن عقبػة قػاؿ سػألت عطػاء بػن أيب ربػاح عػن الطػواؼ  .3
بعػػد الفجػػر مث صػػلى ، قػػاؿ موسػػى : بعػػد العصػػر كبعػػد الصػػبح ، فقػػاؿ : رأيػػت ابػػن عمػػر طػػاؼ 

رأيػت  فأتيت نافعان فأخربتو ، فقاؿ : لقد  كذب عطاء ، فرجعت إىل عطاء فأخربتو ، فقاؿ : لقد
ابن عمر يصنع ذلك قبػل أف ييسػىب نػافع ، قػاؿ موسػى : فأتيػت سػامل بػن عبػد اهلل فسػألتو فقػاؿ : 

ا ، مث يصلي عل يػو حين،ػذ ، قػاؿ موسػى : فأتيػت صدؽ عطاء ، كاف ابن  عمر يطوؼ سبعان كاحدن
 . (1) نافعان فذكرت لو قوؿ سامل ، فسكت

اهلل بػػن عمػػر: الطػػواؼ بعػػد  أخػػرج ابػػن حػػـز قػػاؿ : كركينػػا عػػن اٜنسػػن ، كاٜنسػػٌن ابػػين علػػي كعبػػد .ْ
 . (2)العصر كالصبلة حين،ذ إثر الطواؼ 

أخػرج ابػن أيب شػػيبة قػاؿ : حػػدثين أبػو األحػػوص عػن ليػث عػػن عطػاء قػػاؿ : رأيػت ابػػن عمػر كابػػن  .ٓ
 . (3)عباس طافا بعد العصر كصليا 

أخػػرج ابػػن أيب شػػيبة قػػاؿ حػػدثنا أبػػو األحػػوص عػػن أيب إسػػحاؽ عػػن عطػػاء قػػاؿ : رأيػػت ابػػن عمػػر  .6
  .(4)طاؼ البيت عند الفجر كصلى الركعتٌن قبل طلوع الشمس 

  : فقو اآلثار
جػػواز الطػػواؼ يف األكقػػات الػػيت اػػي عػػن  يػػرل -رضػػي اهلل عنهمػػا-ابػػن عمػػر  أفدلػػت األثػػار السػػابقة 

 الصبلة فيها ، كما ٩نوز صبلة سنة الطواؼ يف ىذه األكقات ، لوجود سببها. 
 :  -رضي اهلل عنهما-دليل ما ذىب إليو ابن عمر 

٬نكن أف يسػتدؿ لػو بالقيػاس فكمػا ٩نػوز صػبلة ركعػيت الطػواؼ يف األكقػات الػيت اػي عػن الصػبلة فيهػا 
 لوجود سببها كذلك ٩نوز الطواؼ يف ىذه األكقات . 

 .(5) -رضي اهلل عنهم –اٜنسن كاٜنسٌن ابين علي  وافقوكقد 
 يف ىذه اٞنسألة . خالفوال يوجد من ك 

                                                           

 ّٔ/ٓكتاب اٜن  ،   المصنف عبد الرزاؽ بن ٨ناـ ، الصنعاٍل ،(ُ)
 ُُٖ/ٕ ىالمحلعلي بن أ٘ند بن سعيد ، ابن حـز ، (ِ)
 ِٕٓ/ْ، كتاب اٜن  ، باب : يف الطواؼ بالبيت بعد العصر كبعد الصبح من كاف يرل أف يصلي  المصنفابن أيب شيبة ، (ّ)
 ِٕٓ/ْالباب السابق ،  المصنفابن أيب شيبة ، (ْ)
 ُُٖ/ٕ ىالمحلعلي بن أ٘ند بن سعيد ، ابن حـز ، (ٓ)
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 .الطهارة للطواف:  لمطلب الخامسا
 :  -همارضي اهلل عن-الروايات عن عبد اهلل بن عمر 

أخػػرج ابػػن أيب شػػيبو قػػاؿ : حػػدثنا أبػػو معاكيػػة عػػن عبيػػد اهلل عػػن نػػافع عػػن ابػػن عمػػر أنػػو كػػاف ال  .1
 . ( 1) يقضي شي،ا من اٞنناسك إال كىو متوضئ

 فقو األثر :
أف الطهارة من اٜندث كالنجاسة شػرط لصػحة  يرل -مارضي اهلل عنه-ابن عمر  أفدؿ األثر السابق 

 الطواؼ كما ىي شرط لصحة الصبلة ؛ ألنو كاف ال يقضي شي،ان من اٞنناسك إال علي كضوء . 
 :  -رضي اهلل عنو-دليل ما ذىب إليو ابن عمر 

أف النيب صلى اهلل عليو كسلم قاؿ : ) الطػواؼ حػوؿ البيػت  –رضي اهلل عنهما  –ما ركل ابن عباس 
  ( 2) تكلم فيو فبل يتكلمن إال ِنًن( الصبلة ، إال أنكم تتكلموف فيو ، فمنمثل 

  :من وافقو ومن خالفو
 :من وافقو  - أ

 ،   ( 4)، كالشافعي   ( 3) كافقو يف اشرتاط الطهارة لصحة الطواؼ مالك
 يف اٞنشهور عنو .  ( 5) كأ٘ند

 واستدلوا بما يلي : 
أف النػػيب صػػلى اهلل عليػػو كسػػلم قػػاؿ : )الطػػواؼ حػػوؿ  –رضػػي اهلل عنهمػػا  –مػػا ركل ابػػن عبػػاس  .1

 ((6) ، فمن تكلم فيو فبل يتكلمن إال ِنًنل الصبلة ، إال أنكم تتكلموف فيوالبيت مث

                                                           

 ُّٖ/ْ، كتاب اٜن  ، باب : من كره أف يطوؼ بالبيت إال كىو طاىر  المصنف إبراىيم بن عثماف ، ابن أيب شيبة ،( ُ)
، كقاؿ األلباٍل :  َِّ(/َٔٗرقم : )أبواب اٜن  ، باب : ما جاء يف الكبلـ يف الطواؼ  سننو يف ( أخرجو الرتمذم يفِ)

 ٕٖ/ٓ، كالبيهيقي يف كتاب اٜن  ، باب الطواؼ على الطهارة ، السنن الكربل صحيح 
، كاٜناكم يف اٞنستدرؾ يف كتاب التفسًن ، باب: الطواؼ بالبيت ْْ/ِكالدارمي يف كتاب اٞنناسك ، باب : الكبلـ يف الطواؼ 

 ِٕٔ/ِّننزلة الصبلة 
 ُّٖ/ُ المدونة أنس ،بن  مالك ،( ّ)
 ُٕ/ٖ المجموع ٪نٍن بن شرؼ ، النوكم ،( ْ)
 ِِّ/ٓ المغنيعبد اهلل بن أ٘ند ، ،  ابن قدامة( ٓ)
 (ّىامش ) ُٔ( تقدـ ٔنر٩نة ص ٔ)
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مػػا ركل أبػػو ىريػػرة أف أبػػا بكػػر الصػػديق بعثػػو يف اٜنجػػة الػػيت أٌمػػره عليهػػا رسػػوؿ اهلل صػػلى اهلل عليػػو  .2
 ( (1)مشرؾ ، كال يطوؼ بالبيت عرياف  كسلم يـو النحر يؤذف : ) ال ٪ن  بعد العاـ

 .(2)كألاا عبادة متعلقة بالبيت ، فكانت الطهارة فيها شرطان ، كالصبلة .3

 :من خالفو  - ب
 .يف غًن اٞنشهور ( 4) ك أ٘ند ( ، ّخالفو كقاؿ الطهارة ليست شرطان يف صحة الطواؼ أبو حنيفة )

 .(5) كقاؿ ابن حـز : َنواز الطواؼ بالبيت على غًن طهارة 

 واستدلوا بقولو تعالى : 
چۓ ڭ ڭ چ  بقولػػػو تعػػػػاىل

مػػػػن غػػػػًن قيػػػػد فاشػػػػرتاط الطهػػػػارة فيػػػػو يكػػػػوف زيػػػػادة علػػػػى  (6)
 .(7)النص

 

 .المزاحمة على الحجر األسود لتقبيلو مع األذى:  المطلب السادس
 :  -رضي اهلل عنهما-الروايات عن عبد اهلل بن عمر 

أخػػرج البخػػارم قػػاؿ : حػػدثنا مسػػدده : حػػدثنا ٘نػػاد ، عػػن الػػزبًن بػػن عػػريب قػػاؿ : سػػأؿ رجػػل ابػػن  .1
عػػن اسػػتبلـ اٜنجػػر ، فقػػاؿ : رأيػػت رسػػوؿ اهلل صػػلى اهلل عليػػو كسػػلم  -رضػػي اهلل عنهمػػا -عمػػر 

 قلت: ) أرأيت ( إف ز٘نت ، أرأيت إف غلبت ؟  يستلمو كيقبلو . قاؿ :

 
 

                                                           

يف صحيحو كمسلم ،  ُّّ(/ُِِٔرقم : )يف كتاب اٜن  ، باب : ال يطوؼ بالبيت عرياف  يف صحيحو ( أخرجو البخارمُ)
 ّّٓ/ُّْٕرقم : )يف كتاب اٜن  ، باب : ال ٪ن  البيت مشرؾ 

 ِِّ/ٓ المغني،  ابن قدامة( ِ)
 ّٖٔ/ِ تبيين الحقائق عثماف بن علي ،  الزيلعي ،( ّ)
 ِِّ/ٓ المغني،  ابن قدامة( ْ)

 ُٖٗ/ٓ المحلى علي بن أ٘ند بن سعيد ، ابن حـز ، (ٓ)
 ِٗسورة اٜن  اآلية  (ٔ)
 ّٖٔ/ِ  الحقائقتبيين الزيلعي ، (ٕ) 
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 . ( 2) ، رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسلم يستلمو كيقبلو(ُ) قاؿ : اجعل أرأيت باليمن

أخػرج مسػلم قػاؿ حػدثنا أبػو بكػر بػن أيب شػيبة كابػن ٧نػًن ، ٗنيعػان ، عػن أيب خالػد قػاؿ أبػو بكػر :  .2
حدثنا أبو خالد األ٘نر ، عن عبيد اهلل ، عن نافع ، قػاؿ رأيػت ابػن عمػر يسػتلم اٜنجػر بيػده ، مث 

 .  ( 3) يت رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسلم يفعلوأر  قبل يده ، كقاؿ : ما تركتو منذ

أخػػرج عبػػد الػػرزاؽ عػػن عبيػػد اهلل بػػن عمػػر : عػػػن نػػافع عػػن ابػػن عمػػر قػػاؿ: ال أدع اسػػتبلـ ىػػػذين  .3
الػػركنٌن منػػذ رأيػػت رسػػوؿ اهلل صػػلى اهلل عليػػو كسػػلم يسػػتلمها ، قػػاؿ نػػافع : فكػػاف ابػػن عمػػر يػػزاحم 

   على الركنٌن ح  يرعف ، مث ٩نيئ في سلو.

كأخرج عبد الرزاؽ عن ١نمد بن مسلم عن ابراىيم بػن ميسػرة قػاؿ: قيػل لطػاككس : كػاف ابػن عمػر  .4
ال يػػػدع أف يسػػػتلم الػػػركنٌن اليمػػػانيوٌن يف كػػػل طػػػواؼ ، فقػػػاؿ طػػػاككس : لكػػػن خػػػًنان منػػػو قػػػد كػػػػاف 

  ( 4) يدعهما ، قيل من ؟ قاؿ : أبوه

كأخر عبد الرزاؽ قاؿ : أخربنا ابػن عيينػة عػن طلحػة بػن إسػحاؽ بػن طلحػة قػاؿ : سػألت القاسػم  .5
عبد اهلل بن عمػر يػزاحم  رأيتبن ١نمد عن الزحاـ على الركن ، فقاؿ : زاحم يا ابن أخي ؛  فقد 

 . ( 5)أنفو ح  يدمي

س أنػو كػاف يسػػتلمو أخػرج ابػن أيب شػيبة قػاؿ : حػدثنا ككيػػع عػن أيب العػواـ عػن عطػاء عػػن ابػن عبػا .6
 .(6) كال يزاحم ككاف ابن عمر يفعلو

 

                                                           

كاف ال يأخذ بالرأم بل ّنا فعلو النيب صلى اهلل عليو   -رضي اهلل عنهما -استنكار من القائل : أرأيت كذلك ألف ابن عمر  (1)
 كسلم كىو أنو استلمو كقبلو

 (  ُُّ/ُُٔكتاب اٜن  ، باب : تقبيل اٜنجر ، رقم _ يف  ( صحيح البخارم ، ِ)
 ، دكف الركنٌن اآلخرين اليمانيٌن( صحيح مسلم كتاب اٜن  ، باب : استحباب استبلـ الركنٌن ّ)

 َِٓ(/ُِٖٔرقم: )
، كالبيهقي ، يف كتاب اٜن  ، باب: اإلستبلـ  ّٓ/ٓ، باب : الزحاـ على الركن  مصنفال عبد الرزاؽ بن ٨ناـ ، الصنعاٍل ،( ْ)

 ُٖ/ٓيف الزحاـ السنن الكربل 
، ٓنقيق / حبيب الر٘نن األعظمي، الناشر:   ّ/ٓ، باب : الزحاـ على الركن  مصنفال بن ٨ناـ ، عبد الرزاؽالصنعاٍل ، ( ٓ)

 كراتشي ، د . ط–اجمللس العلمي 
  ّْٖ/ْ، يف كتاب اٜن  ، باب : ما قالوا يف الزحاـ على اٜنجر المصنف إبراىيم بن عثماف ، ابن أيب شيبة ، (ٔ)
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 فقو اآلثار : 
ة على اسػتبلـ اٜنجػر كاف ال يرل بأسان يف اٞنزا٘ن  -رضي اهلل عنهما-ابن عمر أف دلت اآلثار السابقة 

  .يزاحم على اٜنجر ح  يرعف في سلواألسود كالركن اليماٍل كإف نالو بعض األذل ؛ ألنو كاف 

 : -مارضي اهلل عنه-دليل ما ذىب إليو ابن عمر 
ما ركل عبيد بن عمًن أف عبد اهلل بن عمر كاف يزاحم على الركنٌن ، فقلت : يا أبا عبػد الػر٘نن إنػك 

يزا٘نػػو ؟  -صػػلى اهلل عليػػو كسػػلم-تػػزاحم علػػى الػػركنٌن زحامػػان مػػا رأيػػت أحػػدان مػػن أصػػحاب رسػػوؿ اهلل 
يقػػػػػوؿ ) إف مسػػػػػحهما ٪نطػػػػػاف  -صػػػػػلى اهلل عليػػػػػو كسػػػػػلم-قػػػػػاؿ : إف أفعػػػػػل فػػػػػإٍل ٚنعػػػػػت رسػػػػػوؿ اهلل 

  ( 1)اٝنطي،ة(

  :الجمهور (7) وقد خالفو
  ( 6) كأ٘ند  ( 5) كالشافعي   ( 4) كمالك  ( 3) أبو حنيفة

 :واستدلوا بما يلي 
لعمػػر : يػػا عمػػر إنػػك رجػػل قػػوم فػػبل تػػزاحم علػػى اٜنجػػر  -صػػلى اهلل عليػػو كسػػلم-قػػوؿ رسػػوؿ اهلل  .1

  ( 7)فتؤذم الضعيف إف كجدت خلوه فاستلمو كإال فاستقبلو ، كىلل ككرب

 . ( 8) كألف االستبلـ سنة كترؾ اإليذاء كاجب فاإلتياف بالواجب أكىل .2

 : كإذا كاف استبلمو كتقبيلو سنة، كترؾ اإليذاء باٞنزا٘نة كاجب. الترجيح

                                                           

يف سننو   كالنسائي (، كقاؿ األلباٍل: صحيح، ٖٖٓرقم : )يف كتاب اٜن  ، باب : استبلـ الركنٌن يف سننو ذم ( أخرجو الرتمُ)
 ، كقاؿ األلباٍل: صحيح، كاللفظ للنسائيِْٓ( / ُِٗٗ، رقم: ) يف كتاب اٜن  ، باب فضل الطوؿ بالبيت

 ال يوجد من كافق ابن عمر يف ىذه اٞنسألة (2)
 ِٔٔ/ِتبيين الحقائق  عثماف بن علي بن ١نجن ، الزيلعي ،( ّ)
 ِٔٗ/ُالمدونة  بن أنس ، مالك ،( ْ)
 ُّٔ/ْالحاوي  علي بن ١نمد بن حبيب ، اٞناكردم ،( ٓ)
 ِِٕ/ٓالمغني  عبد اهلل بن أ٘ند ، ، ابن قدامة( ٔ)
، كالبيهقي الناشر : دار الكتب العلميةـ ، ُّٗٗ-ُُّْالطبعة األكىل ، سنة (  ُُٗ( أخرجو اإلماـ أ٘ند يف مسنده رقم ) ٕ)

 ُٖ/ٓيف السنن الكربل 
 ِٕٔ/ِ تبيين الحقائقالزيلعي ، ( ٖ)
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 الػيت انفػرد هػا ابػن عمػر مػن اٞنسػائل أرل تركػو إذا كػاف يػؤدم إىل مشػقة، كىػذه اٞنسػألة  ىذا كبناءن على
 كخالفو فيها اٛنمهور. -رضي اهلل عنهما-
 

 ؟ىل يجوز للحائض أن تنفر بغير طواف الوداع:  المطلب السابع
 : -رضي اهلل عنهما-الروايات عن عبد اهلل بن عمر 

حػدثنا أبػو خالػد األ٘نػر عػن عبيػد اهلل عػن نػافع عػن ابػن عمػر قػاؿ: ال أخرج ابػن أيب شػيبو قػاؿ :  .1
  .(1)ينفر أحد ح  يطوؼ بالبيت فإف آخر النسك الطواؼ بالبيت

أخرج اإلماـ الشافعي قاؿ : أخربنا ابن عيينة عن عمرك بن دينػار كإبػراىيم بػن ميسػرة عػن طػاككس  .ِ
 .( 2) ح  يكوف آخر عهده بالبيت (قاؿ جلست إىل ابن عمر فسمعتو يقوؿ: ) ال ينفرف أحد 

كأخرج اإلماـ الشافعي قاؿ : أخربنا ابن عيينة عن عمرك بن دينار كإبراىيم بن ميسرة عن طػاككس  .3
قاؿ : جلست إىل ابن عمر فسمعتو يقوؿ : ال ينفرف أحد حػ  يكػوف آخػر عهػده بالبيػت فقلػت 

فسػػمعتو يقػػوؿ : زعمػػوا أنػػو رخػػص لػػو مالػػو ؟ أمػػا ٚنػػع أصػػحابو مث جلسػػت إليػػو مػػن العػػاـ  اٞنقبػػل 
  .(3)ة اٜنائضأللمر 

أخرج ابن أيب شيبة قاؿ : حدثنا جرير عن ابن شربمة عن سامل بن عبد اهلل عن أبيو أنو كاف يقػيم  .4
 َ(4)طواؼ يـو النحر سبعة أياـ ح  تطوؼ طواؼ يـو النفر  على اٜنائض فإف كانت طافت

 ثار : فقو اآل
طػواؼ الػوداع ٞنػن أردا مفارقػة البيػت اٜنػراـ  يػرل -رضػي اهلل عنهمػا-ابن عمر  أفدلت األثار السابقة 

بعػػد االنتهػػاء مػػن مناسػػك اٜنػػ  كاجػػب ٩نػػب برتكػػو دـ حػػ  اٜنػػائض كمػػا يف األثػػر الرابػػع ، إال أنػػو قػػد 
 رجع عن ذلك ك رخص للمرأة اٜنائض كما يف األثر الثالث . 

 
 

                                                           

 ِٖٗ/ْكتاب اٜن  ، باب : من قاؿ : ليكن آخر عهد الرجل بالبيت   ،  المصنف عبد اهلل بن ١نمد ، ابن أيب شيبة ،( ُ)
 ِٖٗ/ْكن آخر عهد الرجل بالبيت كتاب اٜن  ، باب : من قاؿ : لي  ،  المصنفابن أيب شيبة ، (ِ)

 بًنكت ، د . ط-، الناشر : دار الكتب العلمية ُِّص  مسندال١نمد بن إدريس ، الشافعي ، (ّ)
 َِٓ/ْكتاب اٜن  ، باب : يف اٞنرأة ٓنيض قبل أف تنفر   ،  المصنفابن أيب شيبة ، (ْ) 
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 : -مارضي اهلل عنه-دليل ما ذىب إليو ابن عمر 
ة ىم بالبيػػػت ، إال أنػػػو خفػػػف عػػػن اٞنػػػرأمػػػا ركل ابػػػن عبػػػاس ، قػػػاؿ : أمػػػر النػػػاس أف يكػػػوف آخػػػر عهػػػد

 (1) اٜنائض

 من وافقو ومن خالفو : 
  :من وافقو - أ

  كافقو يف كجوب طواؼ الوداع ك٩نب برتكو دـ

  ( 4) ، كقوؿ للشافعي  ( 3)ك أ٘ند  ( 2) أبو حنيفة

قػػاؿ : أمػر النػػاس أف يكػػوف آخػر عهػػدىم بالبيػػت  –رضػػي اهلل عنهمػا  –كاسػتدلوا ّنػػا ركل ابػن عبػػاس 
 ( 5)إال أنو خفف عن اٞنرأة اٜنائض

كجػو الداللػة قولػػو أيمػر كاألمػػر يػدؿ علػى الوجػػوب كٔنصػيص اٜنػػائض بإسػقاطو عنهػا دليػػل علػى كجوبػػو 
  ( 6) على غًنىا ، إذ لو كاف ساقطان عن الكل مل يكن لتخصيصها بذلك معىن

 :من خالفو  - ب
 مستحب لكن ال يرل فيو دما  .  ( 7) كقاؿ مالك

كاستدلوا على عدـ كجوبو قالو : ال ٩نب ؛ ألنػو لػو كجػب مل ٩نػز للحػائض تركػو ، ككػذلك ال ٩نػب ؛ 
 . ( 8)ألنو سنة فبل ٩نوز برتكو دـ كسائر السنن 

 .للحائض يف تركوكجوب طواؼ الوداع ٩نب برتكو دـ كالرخصة  -كاهلل أعلم-ك٣نا سبق يظهر الترجيح:

                                                           

 ،ّّْ(/ ُٕٓٓرقم : ) يف كتاب اٜن  ، باب : يف كجوب طواؼ الوداع يف صحيحو أخرجو البخارم (ُ)
 ِّٓ(/ُِّٕ، رقم : )باب يف كجوب طواؼ الوداع كسقوطو عن اٜنائض  ،يف كتاب اٜن  يف صحيحو كمسلم 

 ُّٕ/ِ تبيين الحقائق عثماف بن علي ، الزيلعي ،( ِ)
 ّّٕ/ٓ المغني عبد اهلل بن أ٘ند ، ، ابن قدامة( ّ)
 ِّٓ/ٖ المجموع ٪نٍن بن شرؼ ، النوكم ،( ْ)
 ٔٔقريبان ص( تقدـ ٔنر٩نو ٓ)
 ّّٕ/ٓ المغني عبد اهلل بن أ٘ند،، ابن قدامة( ٔ)
بًنكت ، -الناشر : دار الكتب العلمية– ُْٕص  الكافي في فقو أىل المدينة يوسف بن عبد اهلل بن ١نمد ، الباجي ،( ٕ)

 د.ط
 ِّٓ/ٖ المجموع ٪نٍن بن شرؼ ، النوكم ،( ٖ)
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 .الكالم في الطواف:  المطلب الثامن
  :-رضي اهلل عنهما-الروايات عن عبد اهلل بن عمر 

كراء ابن عمر ، كابػن عبػاس فلػم  أخرج عبد الرزاؽ قاؿ : أخربنا ابن جري  عن عطاء قاؿ : طفت .1
  ( 1)أٚنع أحدان منهم يتكلم يف الطواؼ 

أخرج الشافعي قاؿ : أخربنا سعيد بن سامل عن حنظلة عػن طػاككس أنػو ٚنعػو يقػوؿ : ٚنعػت ابػن  .2
  ( 2)عمر يقوؿ : ) أقلوا الكبلـ يف الطواؼ فإ٧نا أنتم يف صبلة 

 فقو األثرين :
أنو يرل أف ال يتكلم الطػائف بشػيء مػن كػبلـ  -رضي اهلل عنهما-دؿ األثراف السابقاف عن ابن عمر 

 افو؛ ألنو يشبو الطواؼ بالصبلة َنامع أف كبلن منهما عبادة. الناس يف طو 
  -رضي اهلل عنهما-دليل ما ذىب إليو ابن عمر 

  ( 3) قولو : أقلوا الكبلـ يف الطواؼ فإ٧نا أنتم يف صبلة

  :من وافقو ومن خالفو
 :من وافقو  - أ

 . ( 6)كأ٘ند ( 5)كمالك ( 4) كافقو كقاؿ بكراىة الكبلـ يف الطواؼ أبو حنيفة

  ت صبلة ، فمن تكلم فبل يتكلم: ) الطواؼ بالبي -صلى اهلل عليو كسلم-بقوؿ النيب واستدلوا 
 ( 7)ِنًن(إال 

                                                           

، ُِٕكاإلماـ الشافعي يف مسنده ص  َٓ/ٓ، باب : الذكر يف الطواؼ  مصنفال عبد الرزاؽ بن ٨ناـ ، الصنعاٍل ،( ُ)
 . ٖٓ/ٓكالبيهقي يف كتاب اٜن  ، باب : إقبلؿ الكبلـ ب ًن ذكر اهلل يف الطواؼ 

 ٖٓ/ٓب : إقبلؿ الكبلـ ب ًن ذكر اهلل ، كالبيهقي يف كتاب اٜن  ، با ُِٕص  مسندال ١نمد بن إدريس ، الشافعي ،( ِ)
 ( ِىامش )( تقدـ ٔنر٩نو ّ)
 ْٕ/ْ المبسوط ١نمد بن أ٘ند بن أيب سهل ، السرخسي ،( ْ)
 ُّٖ/ُ المدونةبن أنس ،  مالك ،( ٓ)
عن منكر ، أك  قاؿ ابن قدامة : كيستحب أف يدع اٜنديث ، إال ذكر اهلل تعاىل ، أك قراءة القرآف ، أك أمران ّنعركؼ ، أك ايان (ٔ)

ابن ما ال بد منو ، لقوؿ النيب صلى اهلل عليو كسلم: ))الطواؼ بالبيت صبلة ، فمن تكلم ال يتكلم إال ِنًن (( كتقدـ ٔنر٩نو ،
 . ِِْ/ٓ المغني قدامة، عبد اهلل بن أ٘ند ،

 ٕٔتقدـ ٔنر٩نو ص  (ٕ)
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   :من خالفو - ب
: كالكػػبلـ مػػع النػػاس يف الطػػواؼ  ( 1) خالفػػو كقػػاؿ َنػػواز الكػػبلـ يف الطػػواؼ الشػػافعي ، كقػػاؿ ابػػن حػػـز

 ، جائز ، كذكر اهلل أفضل؛ ألف النص مل يأت ّننع من ذلك
چڀ  ڀ    ڀ  ڀ  ٺ  ٺچ كقاؿ تعاىل  

 .(3) فما مل يفصل ٓنر٬نو فهو حبلؿ (2)

 
 .قراءة القرآن في الطواف:  المطلب التاسع

  :-رضي اهلل عنهما-الروايات عن عبد اهلل بن عمر 
أخػػرج ابػػن أيب شػػيبة قػػاؿ : نػػا عبػػاد عػػن ٪نػػٍن البكػػاء قػػاؿ : ٚنػػع ابػػن عمػػر رجػػبلن يقػػرأ كىػػو يطػػوؼ  .1

  ( 4)بالبيت فنهاه 

أخػػرج عبػػد الػػرزاؽ عػػن األسػػلمي بػػن أيب بكػػرة عػػن ٪نػػٍن البكػػاء أنػػو ٚنػػع ابػػن عمػػر يكػػره القػػراءة يف  .2
  ( 5) الطواؼ ، يقوؿ : ١ندث

  :فقو األثرين
 ن عمر يرل كراىة قراءة القرآف يف الطواؼ ؛ ألنو ١ندث مل يفعلو النيب اب أفدؿ األثراف السابقاف 

 .  -صلى اهلل عليو كسلم-
  -رضي اهلل عنهما-دليل ما ذىب إليو ابن عمر 

  -صلى اهلل عليو كسلم-أم مل يفعلو النيب   ( 6) مأخوذ من األثر الثاٍل كىو قولو أنو ) ١ندث (
 
 
 

                                                           

 ْٓ/ٖ المجموع ٪نٍن بن شرؼ ، النوكم ،( ُ)
 ُُٗسورة األنعاـ اآلية  (ِ)
 ُُِ/ٓ المحلى علي بن أ٘ند بن سعيد ، ابن حـز ، (ّ)

 َْٖ/ْ، كتاب اٜن  ، باب : القراءة يف الطواؼ بالبيت  المصنفعبد اهلل بن ١نمد ،  ابن أيب شيبة ،( ْ)
 ْٓٗ/ٓ مصنفال عبد الرزاؽ بن ٨ناـ ، الصنعاٍل ، (ٓ)
 (ٓىامش )( تقدـ ٔنر٩نو ٔ)
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  :من وافقو ومن خالفو
 :من وافقو  - أ

  ( 2)كبػػػو قػػػاؿ مالػػػك  (1)كافقػػػو يف كراىػػػة قػػػراءة القػػػرآف يف الطػػػواؼ عػػػركة بػػػن الػػػزبًن ، كاٜنسػػػن البصػػػرم 

 يف ركاية. ( 3)كأ٘ند 
 :من خالفو  - ب

 (5)، كأبػػو ثػػور  (4)خالفػو كقػػاؿ َنػػواز قػراءة القػػرآف يف الطػػواؼ عطػاء ، ك٠ناىػػد ، كالثػػورم كابػن اٞنبػػارؾ 

  يف ركاية . ( 8)كأ٘ند ( 7)كالشافعي  ( 6) ةيكإليو ذىب اٜننف

  :واستدلوا بما يلي
ۈ  چ كػاف يقػوؿ يف طوافػو :   -صػلى اهلل عليػو كسػلم-، أف النػيب  -رضي اهلل عنهػا-ما ركت عائشة 

چٴۇ  ۋ  ۋ   ۅ  ۅ  ۉ  ۉ  ې  ې  ې     
عػػػػوؼ ككػػػػاف عمػػػػر ، كعبػػػػد الػػػػر٘نن بػػػػن  ( 9)

 . ( 10)يقوالف ذلك يف الطواؼ كىو قرآف

الطواؼ صبلة كال تكػره القػراءة يف الصػبلة كلػيس شػيء أفضػل مػن قػراءة القػرآف كمػا قػاؿ ابػن كألف 
.(11) اٞنبارؾ

  

                                                           

 ِِّ/ٓ المغني عبد اهلل بن أ٘ند ، ، ابن قدامة (ُ)
 ُّٖ/ُ  المدونةبن أنس ، مالك ، ( ِ)
 ِِّ/ٓ المغني،  ابن قدامة( ّ)

العسقبلٍل  ،ىػُُٖة عبد اهلل بن اٞنبارؾ اٞنركزم ، ثقة ثبت ، فقيو ، عامل ، جواد ٠ناىد ، ٗنعت فيو خصاؿ اٝنًن، مات سن (ْ)
 َْٓ/ تقريب التهذيب، ّّٖ/ٓ تهذيب التهذيب أ٘ند بن علي بن حجر ، ،

 (ّىامش ) اٞنصدر السابق (ٓ)
 ْٖ/ْ المبسوط ١نمد بن أ٘ند بن أيب سهل ، السرخسي ،( ٔ)
  ُّْ/ْ الحاويعلي بن ١نمد حبيب ، اٞناكردم ، ( ٕ)
  ِِّ/ٓ المغنيعبد اهلل بن أ٘ند ، ، ابن قدامة(ٖ)
  َُِسورة البقرة ، اآلية  (ٗ)
  ْٗ/ٓباب : الذكر يف الطواؼ  ،يف كتاب اٜن   يف مصنفو (أخرجو ابن أيب شيبةَُ)

  ِِّ/ٓ المغني،  ابن قدامة (ُُ)
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 :السعي بين الصفا والمروة . وفيو مطلبان: لمبحث الثالثا
 .اشتراط الطهارة للسعي:  المطلب األول

  :-رضي اهلل عنهما-الروايات عن عبد اهلل بن عمر 
: حػدثنا أبػو معاكيػة عػن عبيػد اهلل عػن نػافع عػن ابػن عمػر أنػو كػاف ال يقضػي أخرج ابن أيب شػيبة قػاؿ 

  (1)إال كىو متوضئ –كالسعي  أم الطواؼ-شي،ان من اٞنناسك 

كأخرج ابن أيب شيبة قاؿ : حدثنا أبو معاكية عن عبيد اهلل ابن عمر عن نافع عن ابن عمر قاؿ :  .1
  ( 2) كبٌن الصفا كاٞنركة ( ) تقضي اٜنائض اٞنناسك كلها ، إال الطواؼ بالبيت

أخػرج ابػن أيب شػيبة قػػاؿ : حػدثنا عبػد الوىػػاب الثقفػي عػن عبيػػد اهلل ابػن عمػر عػػن نػافع عػن ابػػن  .2
عمر قاؿ : ) إذا طافت بالبيت مث حاضت قبل أف تسعى بػٌن الصػفا كاٞنػركة ، فلتسػع بػٌن الصػفا 

  ( 3) كاٞنركة (

 :ثار فقو اآل
أنػػو كمػػا تشػػرتط الطهػػارة للطػػواؼ كػػذلك  يػػرل -رضػػي اهلل عنهمػػا-ابػػن عمػػر  أفثػػار السػػابقة دلػػت اآل

تشػػرتط الطهػػارة للسػػعي بػػٌن الصػػفا كاٞنػػركة فػػبل يػػؤدم الطػػواؼ بالبيػػت ، كالسػػعي بػػٌن الصػػفا كاٞنػػركة إال 
 كىو على كضوء . 

كمػا أنػو ٩نػػوز للحػائض أف تسػػعى بػٌن الصػػفا كاٞنػركة إذا كانػػت قػد طافػػت بالبيػت كمػػا دؿ عليػو األثػػر 
 .  الثالث

 : -رضي اهلل عنهما-ىب إليو ابن عمر دليل ما ذ
 لعلو قياس اشرتاط الطهارة للسعي بٌن الصفا كاٞنركة على اشرتاطو للطواؼ ، كاهلل أعلم .

  

                                                           

 ُْٖ/ْكتاب اٜن  ، باب : من كره أف يطوؼ بالبيت إال كىو طاىر   ،  المصنف عبد اهلل بن ١نمد ، ابن أيب شيبة ،(ُ)
  ِّٖ/ْباب : يف اٜنائض ما تقضي من اٞنناسك  ،  المصنفابن أيب شيبة ، (ِ)
 ّٖٔ/ْكتاب اٜن  ، باب : يف اٞنرأة إذا طافت بالبيت مث حاضت   ،  المصنفابن أيب شيبة ، (ّ)



52 


 :من وافقو ومن خالفو 
 :من وافقو  - أ

  ( 2)كال تعويل عليو الطهارة يف الطواؼ قاؿ ابن قدامة:يف ركاية أف الطهارة يف السعي ك ( 1)أ٘ند 

 :من خالفو  - ب
 .(3)ثور   ، كعطاء كأبو -رضي اهلل عنهما-خالفو ٗنهور الفقهاء عائشة كأـ سلمة 

كقالوا : ال تشرتط الطهػارة للسػعي بػٌن  ( 7)كأ٘ند  ( 6) كالشافعي ( 5)كمالك  ( 4) كإليو ذىب أبو حنيفة
 .  (8) الصفا كاٞنركة إال أام قالوا باستحباب أف يكوف على طهارة إذا قدر

 كاستدلوا على عدـ اشرتاط الطهارة للسعي بٌن الصفا كاٞنركة . 
قوؿ النيب صلى اهلل عليو كسػلم لعائشػة ، حػٌن حاضػت ) اقضػي مػا يقضػي اٜنػاج ، غػًن أف ال تطػويف 

  ( 10)كألف ذلك عبادة ال تتعلق بالبيت ، فأشبهت الوقوؼ ( 9)بالبيت(

 

 

                                                           

 ِْٔ/ٓ المغنيعبد اهلل بن أ٘ند ، ،  ابن قدامة( ُ)
 (ُىامش )( اٞنصدر السابق ِ)

 ِْٔ/ٓ المغني،  ابن قدامة (ّ)
 ُٓ/ْ المبسوط ١نمد بن أ٘ند ، السرخسي ،( ْ)
 ُّٗ/ُ المدونة، مالك ،  ُُْ/    الكافي يوسف بن عبد اهلل بن ١نمد ، الباجي ،( ٓ)
 ٖٗ/ٖ المجموعالنوكم ، ( ٔ)
 ِْٔ/ٓ المغني عبداهلل بن أ٘ند،، ابن قدامة( ٕ)
 ابن باز عبد العزيز عدـ اشرتاط الطهارة يف السعي قاؿ بو كثًن من العلماء اٞنعاصرين ، كمنهم الشيخ (ٖ)

، ابن عبد العزيز بن عبد اهلل ، ٠نموع فتاكل، كالشيخ ابن عثيمٌن ، كغًنىم من عامة أىل العلم يف ىذا العصر انظر ابن باز ، 
، فتول اجملمع الفقهي اإلسبلمي لرابطة العامل اإلسبلمي ٠نلة العدد التاسع  ِٖٗ/ُِ مجموع فتاوى ١نمد بن صاٌف ، عثيمٌن ،
 ّٗٔ/  النوازل علي بن ناصر ، ، الشلعاف ، ّّٗػ صىُُْٔ

 يف كتاب اٜن  ،  يف صحيحو يف كتاب اٜنيض ، باب : كيف كاف بدء اٜنيض ، كمسلم يف صحيحو ( أخرجو البخارمٗ)
 باب : بياف كجوه اإلحراـ . 

 ِْٔ/ٓ المغني،  ابن قدامة( َُ)
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 .قطع السعي:  المطلب الثاني
  :-رضي اهلل عنهما-الروايات عن عبد اهلل بن عمر 

قاؿ النوكم : لو أقيمت الصبلة اٞنكتوبة كىو يف أثناء السعي قطعو كصبلىا مث بىن عليو . ىذا مذىبنا 
  ( 1)عمر كبو قاؿ ٗنهور العلماء منهم ابن

  :فقو األثر
أف يقطػػع سػػعيو ألمػػر عػػارض  أنػػو ٩نػػوز للمػػرء يػػرل  -رضػػي اهلل عنهمػػا-ابػػن عمػػر  أفدؿ األثػػر السػػابق 

كاالسرتاحة، أك قضاء حاجة، أك إذا أقيمت الصبلة ، كأنو ال يشرتط متابعة السعي بٌن الصفا كاٞنػركة 
 فيقطع سعيو كيبين على ما مضى .

  :-رضي اهلل عنهما-دليل ما ذىب إليو ابن عمر 
  ( 2) : ) إذا أقيمت الصبلة ، فبل صبلة إال اٞنكتوبة ( -صلى اهلل عليو كسلم-قوؿ النيب 

 .(3) كبو قاؿ ٗنهور الفقهاء سامل كعطاء كأيب ثور

 .  ( 6)كأ٘ند ( 5) ك الشافعي ( 4) كإليو ذىب أبو حنيفة

كقػػاؿ مالػػك : ٬نضػػي يف طوافػػو كال يقطعػػو إال أف يضػػيق الوقػػت فليصػػل مث يبػػين علػػى مػػا مضػػى  
 .(7) كما يبين يف الطواؼ

نعلػػػػم أحػػػػد خػػػػالف يف ذلػػػػك إال اٜنسػػػػن فإنػػػػو قػػػػاؿ : يسػػػػتأنف ، كقػػػػوؿ  قػػػػاؿ ابػػػػن اٞننػػػػذر : ال
 .(8) ف ىذا فعل مشركع يف أثناء الطواؼ ، فلم يقطعو ، كاليسًناٛنمهور أكىل ؛ أل

  
                                                           

 ٕٗ/ٖ المجموع ٪نٍن بن شرؼ ، النوكم ،( ُ)
 ( تقدـ ٔنر٩نو يف مسألة قطع الطواؼ ألمر عارض ِ)

 ِْٕ/ٓ المغنيعبد اهلل بن أ٘ند ، ،  ابن قدامة (ّ)
 ْٖ/ْ المبسوط، السرخسي ( ْ)
 ٕٗ/ْ المجموعالنوكم ، (ٓ)
 ٕٗ/ْ المغني،  ابن قدامة( ٔ)

، تعليق / عبد الوارث ١نمد  القيروانيالفواكو الدواني على رسالة ابن أبي زيد ،  أ٘ند بن غاًل بن سامل األزىرم ، (ٕ)
 لبناف-/،الناشر: دار الكتب العلمية،بًنكتُٕٗٗ-ىػُُْٖ، الطبعة األكىل  ِٓٓ/ُ

 ٕٗ/ْ المغنيعبد اهلل بن أ٘ند ،  ، ابن قدامة (ٖ)
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 :الوقوف بعرفة ، وتحتو خمسة مطالب: لمبحث الرابعا
 .االغتسال للوقوف بعرفة:  المطلب األول

 : -عنهما رضي اهلل-الرواية عن ابن عمر 
ابػن عمػر أنػو كػاف إذا راح إىل  أخرج ابن أيب شيبة قاؿ : حدثنا أبػو أسػامة عػن عبيػد اهلل عػن نػافع عػن

 (1)عرفات اغتسل 

 :فقو األثر 
 على استحباب االغتساؿ للوقوؼ بعرفة  -رضي اهلل عنهما-دؿ األثر السابق عن ابن عمر 
 :دليل ما ذىب إليو ابن عمر 

٠نمػع للنػاس ، فاسػتحب  ٬نكن أف يستدؿ لو على استحباب االغتساؿ للوقػوؼ بعرفػة ؛ ألاػا
 ( 2)االغتساؿ ٟنا كالعيد كاٛنمعة 

 :من وافقو
إسػحاؽ ، كأبػو ثػور ، كابػن اٞننػذر  ، كبػو قػاؿ -رضػي اهلل عنهمػا-كافقو ابن مسعود ، كركم عػن علػي 

 .(5)كأ٘ند ( 4) الشافعيكإليو ذىب  (3)
 البن عمر يف ىذه اٞنسألة . مخالفينكال يوجد 



 ؟المرور بالطائرة في سما عرفة ىل يعد وقوفاً مجزياً :  المطلب الثاني
، فهل ر يف كسائل النقلالعصور اٞنتأخرة من تطو  هكجو دخوؿ ىذه اٞنسألة يف النوازؿ ما حصل يف ىذ

يف اٜنكػػم ؟ كمػػػا األكقػػات الػػيت ٬نكػػن أف ٬نػػر هػػا اٜنػػاج يف تلػػػك  تعتػػرب كسػػائل النقػػل اٛنويػػة كاألرضػػية
 ؟  (6)  الوسائل يف عرفة فيدرؾ ها اٜناج الوقوؼ

                                                           

  َِٓ/ْيف ال سل يـو عرفة يف اٜن  كتاب اٜن  ، باب : ما ذكر  ،  المصنف إبراىيم بن عثماف ، ابن أيب شيبة ،(ُ)
 ِٔٔ/  ٓ المغني عبد اهلل بن أ٘ند ، ، ابن قدامة (ِ)
 اٞنصدر السابق (ّ)
 ُِّ/ِ األم ١نمد بن إدريس ، الشافعي ، (ْ)
 ِٔٔ/ٓ المغني،  ابن قدامة (ٓ)
 ِّٕ/  النوازل في الحجعلي بن ناصر ، الشلعاف ،  (ٔ)
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مػن مػػر  بعرفػة بطػػائرة أك ٥نوىػا مػػن اٞنركوبػات كاٞنسػػؤكلٌن عػن اٜنػػ  أك مسػؤكيل اٞنراقبػػة اٛنويػػة ، 
كىػػو يقصػػد اٜنػػ  ، مػػن بعػػد زكاؿ الشػػمس يػػـو عرفػػة إىل طلػػوع الفجػػر يػػـو النحػػر ؛ فقػػد أدرؾ اٜنػػ  ، 

إف قػػوؿ خاصػػة إذا علمنػػا أف كقػػوؼ الراكػػب أك مػػركره باتفػػاؽ أىػػل العلػػم ٩نػػزئ يف إدراؾ عرفػػة ، بػػل 
اسػػتدالالن بفعػػل النػػيب صػػلى اهلل  (1)طائفػػة مػػن أىػػل العلػػم أف كقػػوؼ الراكػػب أفضػػل مػػن كقػػوؼ الراجػػل 

عليو كسلم ، كما يف حديث جابر قاؿ عن النيب صلى اهلل عليو كسلم : ))مث ركب القصػواء حػ  أتػى 
فاسػػتقبل القبلػػة اٞنوقػػف ، فجعػػل بطػػن ناقتػػو القصػػواء إىل الصػػخرات ، كجعػػل جبػػل اٞنشػػاة بػػٌن يديػػو ، 

 ( 2)فلم يزؿ كاقفان ح  غربت الشمس((

ىػذا ( 3) ألف الركوب يقول على الدعاء فكػاف أكىل؛ كاإلفطػار يػـو عرفػة للحػاج:  ككذلك قالوا
بالنسبة لركوب الدابة ك٥نوىا ، كركوب الطائرة مثلو ، أما عدـ اتصػاؿ اٞنركػوب بػاألرض ، فػبل يعتػرب يف 

اٞنركػػوب يف ىػػواء عرفػػة أمػػر مشػػابو ٞنػػركره بقرارىػػا ؛ ألف اٟنػػواء لػػو حكػػم القػػرار  اٜنكػػم شػػي،ان ؛ ألف مػػركر 
كمػػا ىػػو ثابػػت يف القواعػػد الفقهيػػة ، ككمػػا أسػػلفنا ذكػػره عنػػدما ذكرنػػا اإلحػػراـ عنػػد ١نػػاذاة اٞنيقػػات يف 

 .(5)فمن قاؿ َنوازه يف تلك اٜنالة يلزمو القوؿ َنوازه ىنا ؛ إذ ال فرؽ( 4) اٛنو

دـ مػن األدلػة علػى إجػزاء الطػواؼ كالسػعي يف السػطح كاألدكار العليػا ، لكػن إذا ككذلك ٞنا تق  
كاف مركره ااران كخرج قبل غركب الشمس كمل يعد ليبلن لزمػو دـ لرتكػو كاجػب اٛنمػع بػٌن الليػل كالنهػار 

(6) ٞنن كقف ااران ، كاهلل أعلم


  

                                                           

/  الكافي يوسف بن عبد اهلل بن ١نمد ،  ، الباجي ، َُْ/ِ بدائع الصنائع أبو بكر بن مسعود بن أ٘ند ، الكاساٍل ، (ُ)
 ِٕٔ/ٓ المغني عبد اهلل بن أ٘ند ،، اٞنقدسي ، ْٗ/ٖ المجموع٪نٍن بن شرؼ ، ، النوكم ،  ُّْ
 (ُُِٖيف كتاب اٜن  ، باب : حجة النيب صلى اهلل عليو كسلم ، رقم : )يف صحيحو أخرجو مسلم  (ِ)
 ِٕٔ/ٓ المغنياٞنقدسي ،  ، ْٗ/ٖ المجموعالنوكم ،  (ّ)
 يف مسألة مكاف اإلحراـ ٞنن يسافر جوان أك ُنران  ِٓص  (ْ)
 َّٖ/  النوازل في الحجالشلعاف ،  (ٓ)
 ِٖٗ/  فقو النوازل في العبادات، خالد بن علي بن ١نمد ، اٞنشيقح  (ٔ)



56 


 .الصوم يوم عرفة:  المطلب الثالث
 : -اهلل عنهما رضي-الروايات عن عبد اهلل بن عمر 

أخرج عبد الرزاؽ عن ابن عيينة عن ابن أيب ٤نيح عن أبيو عن رجل عػن ابػن عمػر قػاؿ: حججػت مػع 
رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسػلم فلػم يصػم يػـو عرفػة ، كحججػت مػع أيب بكػر فلػم يصػمو، كحججػت 

 (1) أاى عنو أنا ال أصومو ، كال آمر بو كالمع عمر فلم يصمو ، كحججت مع عثماف فلم يصمو، ك 

 :فقو األثر 
أف األكىل للحاج أف ال يصػـو يػـو عرفػة كذلػك يرل  -رضي اهلل عنهما-ابن عمر  أفدؿ األثر السابق 

تعاىل يف ىػذا اليػـو ، إال أنػو ال ينهػى عنػو ؛ ألنػو مل يػذكر  ليتقول بفطره على الدعاء كاإلقباؿ على اهلل
 .  -صلى اهلل عليو كسلم-ايان عنو من النيب 

 مأخوذ من األثر كىو قولو : حججت مع النيب  -رضي اهلل عنهما-دليل ما ذىب إليو ابن عمر 
مػػع فلػػم يصػػم يػػـو عرفػػة ، كحججػػت مػػع أيب بكػػر فلػػم يصػػمو ، كحججػػت  -صػػلى اهلل عليػػو كسػػلم-

 عمر فلم يصمو . كحججت مع عثماف فلم يصمو . 
 من وافقو ومن خالفو : 

 كافقو اٛنمهور - أ
 (5) ، كأ٘ند (4)، كالشافعي (3) ، كمالك( 2) أبو حنيفة

 :واستدلوا بما يلي
: أف النػػاس شػػكوا يف صػػياـ النػػيب صػػلى اهلل عليػػو كسػػلم يػػـو  -رضػػي اهلل عنهػػا-مػػا ركت ميمونػػة  .1

 .(6) عرفة ، فأرسلٍت ُنبلبو  كىو كاقف يف اٞنوقف ، فشرب كالناس ينظركف

 

                                                           

 ِٖٓ/ْ، باب صياـ يـو عرفة  المصنفعبد الرزاؽ بن ٨ناـ ،  الصنعاٍل ، (ُ)
 ُٖ/ِ المبسوط ١نمد بن أ٘ند ، السرخسي ، (ِ)
 َِْ/ِ مواىب الجليل شرح مختصر خليل١نمد بن ١نمد بن عبد الر٘نن ، اٜنطاب ،  (ّ)
 ْْٔ/ُ مغني المحتاج١نمد بن أ٘ند اٝنطيب ، الشربيين ،  (ْ)
 ـ ،د.طُِٖٗ-ىػ َُِْ، الناشر:دار الفكر سنة  َّْ/ِ كشاف القناعمنصور بن يونس بن صبلح ، البهويت ، (ٓ)
 (ُٖٗٗيف كتاب الصـو ، باب : صـو يـو عرفة ، رقم ) يف صحيحو أخرجو البخارم (ٔ)
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 وجو الداللة:
 .(1) كقد دؿ اٜنديث على استحباب الفطر يـو عرفة بعرفة

  المناقشة :

االسػػتحباب ؛ إذ قػػد يػػرتؾ الشػػيء اٞنسػػتحب نػػوقش بػػأف فيػػو نظػػران ؛ ألف فعلػػو اجملػػرد ال يػػدؿ علػػى نفػػي 
 .(2) لبياف اٛنواز كيكوف يف حقو أفضل ٞنصلحة التبليغ

 .(3)اهلل ، كزكاره كألنو يضعف عن الدعاء فكاف تركو أفضل ، كقيل ألام؛ أضياؼ .2

كعػػن عقبػػة مرفوعػػان : ))يػػـو عرفػػة كيػػـو النحػػر ، كأيػػاـ التشػػريق عيػػدنا أىػػل اإلسػػبلـ ، كىػػي أيػػاـ أكػػل 
 .(4) كشرب((

٣نن كاف يصـو يـو عرفة بعرفة عائشة كابن الزبًن كأسامة بن زيد كعثماف بن أيب  :خالف ابن عمر- ب
 ، كبو قاؿ إسحاؽ .  -رضي اهلل عنهم-العاص 

 .(5) كعن قتادة أنو ال بأس بو إذا مل يضعف عن الدعاء ، كعطاء إف كاف شتاءن 

 .(6)باألحاديث اٞنطلقة ))أف صـو عرفة كفارة سنتٌن((  واستدلوا :

حتسػػب أأنػػو قػػاؿ : ))صػػياـ عرفػػة : إٍل  -صػػلى اهلل عليػػو كسػػلم-كمػػا ركم عػػن أيب قتػػادة عػػن النػػيب  
 (( .(7) كالسنة اليت بعده على اهلل أف يكفر السنة اليت قبلوي 

                                                           

 ، الناشر : دار الفكر ، د . ط  ِّٖ/ْ فتح الباريأ٘ند بن علي بن حجر ،  العسقبلٍل ، (ُ)
 (ُىامش ) اٞنصدر السابق (ِ)
ـ ُِٗٗ-ىػَُِْ، تعليق : ىبلؿ مصيلحي ، الناشر : دار الفكر  َّْ/ِ كشاف القناع منصور بن يونس ، البهويت ، (ّ)

 ، د .ط
كقاؿ األلباٍل صحيح ،  ِْْ(/ُِْٗيف كتاب الصياـ ، باب: صياـ أياـ التشريق ، رقم : )يف سننو أخرجو أبو داكد  (ْ)

، كقاؿ األلباٍل :  َُٗ( /ّٕٕاىية الصـو يف أياـ التشريق ، رقم : )يف كتاب الصـو ، باب : ما جاء يف كر يف سننو كالرتمذم 
، كقاؿ األلباٍل : ْٓٔ( /ََّْيف كتاب مناسك اٜن  ، باب : النهي عن صـو عرفة ، رقم : )يف سننو صحيح ، كالنسائي 

 صحيح
 ، ُٖٔ/ِ معالم السنن يم ،اٝنطايب ، ٘ند بن ١نمد بن إبراى، ِْٕ/ّ الحاوي اٞناكردم ، علي بن ١نمد بن حبيب ، (ٓ)

 ِّٖ/ْ فتح الباري العسقبلٍل ،
 ، الناشر : دار الفكر ، د . ط  ِ/ْشرح النووي على صحيح مسلم  ٪نٍن بن شرؼ ، النوكم ، (ٔ)
، كقاؿ : حديث أيب  ُٖٓ(ْٕٗيف كتاب الصـو ، باب : ما جاء يف فضل صـو عرفة ، رقم : ) يف سننو أخرجو الرتمذم (ٕ)

 أم فبل يستحب . كصححو األلباٍل –قتادة حديث حسن ، كقد استحب أىل العلم صياـ عرفة ، ال بعرفة 
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 .(1) ك٘نلو اٛنمهور على من ليس موجودان بعرفة 

 أعلم أف األكىل للحاج أف ال يصـو يـو عرفة ليتقول بفطره على الدعاء.كالراجح كاهلل 
 

 .في الخروج من عرفة سبق الحاج لإلمام:  المطلب الرابع
 : -رضي اهلل عنهما-اية عن ابن عمر الرو 

يػونس بػن ماىػك عػن ابػن عمػر أنػػو  أخػرج ابػن أيب شػيبة قػاؿ : حػدثنا ككيػع عػن سػفياف بػن خيػثم عػن
 .(2)دفع قبل اإلماـ 

 فقو األثر : 
يف اٝنػركج  (3) أنو ٩نوز للحاج أف يسػبق اإلمػاـ يرل -رضي اهلل عنهما-ف ابن عمر أدؿ األثر السابق 

 من عرفة ، كما ٩نوز لو أف يدفع معو ؛ ألنو قد أثر عنو أنو دفع مع اإلماـ. 
  :-رضي اهلل عنهما-دليل ما ذىب إليو ابن عمر 

٬نكػػن أف يسػػتدؿ لػػو ّنػػا اسػػتدؿ بػػو مػػن قػػاؿ أف الػػدفع مػػع اإلمػػاـ لػػيس مػػن الواجبػػات ، فػػإف الػػدفع مػػع 
اإلماـ كأفعاؿ النسك معو لػيس بواجػب يف سػائر مناسػك اٜنػ  ، فكػذا ىهنػا كإ٧نػا كقػع دفػع الصػحابة 

ة ، ُنكػػم العػػادة فػػبل يػػدؿ علػػى الوجػػوب ، كالػػدفع معػػو مػػن مزدلفػػ -صػػلى اهلل عليػػو كسػػلم-مػػع النػػيب 
كاإلفاضة من مىن ، كغًن ذلك ، كليس ذلك فعبلن للنيب صلى اهلل عليو كسلم ، فيػدخل يف عمػـو قولػو 

 .(5) : )) خذكا عين مناسككم(( (4)-اهلل عليو كسلم صلى-
  :من وافقو ومن خالفو

قػػاؿ ابػػػن قدامػػػة : كغػػػًن اٝنرقػػػي مػػػن أصػػػحابنا مل يوجػػب بػػػذلك شػػػي،ان ، كال عػػػد  الػػػدفع مػػػع اإلمػػػاـ مػػػن 
 .  (6) الواجبات قاؿ: كىو الصحيح

                                                           

 ِ/ْ شرح النووي على صحيح مسلمالنوكم ،  (ُ)
 ْْٖ/ْ، كتاب اٜن  ، باب : يف الرجل ينصرؼ قبل اإلماـ يف عرفة  المصنفعبد اهلل بن ١نمد ،  ابن أيب شيبة ،(ِ)
 ِٕٔ/ٓ المغنيعبد اهلل بن أ٘ند ، اإلماـ ىهنا ىو : الوايل الذم إليو أمر  اٜن  من قبل اإلماـ . اٞنقدسي ،  (ّ)
 ّْٗ/ٓ المغني عبد اهلل بن أ٘ند، ، ابن قدامة (ْ)
 ُِٓ( / ُِٕٗيف كتاب اٜن  ، باب : استحباب رمي ٗنرة العقبة ، رقم : ) يف صحيحو أخرجو مسلم (ٓ)
 ّْٗ/ٓ المغني،  ابن قدامة (ٔ)
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 ركل األثـر عن أ٘ند قاؿ : ٚنعتو ييسأؿ عن رجل دفع قبل اإلماـ من عرفة بعد ما غابت الشمس ؟
 . : كما يعجبين أف يدفع قبل اإلماـفقاؿ : ما كجدت أحدان سهل فيو ، كلهم يشدد فيو ، قاؿ 

 (1) قاؿ ابن قدامة : فظاًىره أنو أكجب بذلك دمان .

 

 .من فاتو الصالة في عرفة مع اإلمام:  المطلب الخامس
 :-رضي اهلل عنهما-اية عن ابن عمر الرو 

أخػػرج ابػػن أيب شػػيبة قػػاؿ : حػػدثنا حفػػص عػػن ابػػن أيب ركاد عػػن نػػافع عػػن ابػػن عمػػر أنػػو كػػاف إذا فاتتػػو 
 (. 2)الصبلة مع اإلماـ بعرفة ٗنع بٌن الظهر كالعصر يف رحلو

  :فقو األثر
أنػػػو إذا كصػػػل اٜنػػػاج إىل عرفػػػة متػػػأخران عػػػن يػػػرل  -رضػػػي اهلل عنهمػػػا-ف ابػػػن عمػػػر أدؿ األثػػػر السػػػابق 

 اإلماـ، كفاتتو الصبلة مع اإلماـ فإنو ٩نمع الظهر كالعصر برحلو منفردان . 
 :-رضي اهلل عنهما-دليل ما ذىب إليو ابن عمر 

 ٬نكن أف يستدؿ لو ّنا استدؿ بو موافقوه كىو 
 . ( 3) جاز مع اإلماـ جاز منفردان ، كاٛنمع بٌن العشائٌن َنمعأف كل ٗنع 

 من وافقو ومن خالفو : 
 :من وافقو  .3

 .( 4) كافقو عطاء كإسحاؽ كأبو ثور
 أيب حنيفة (7)كصاحبا  ( 6) ، كأ٘ند (5)كبو قاؿ الشافعي 

                                                           

 (ٔىامش ) ٖٕص اٞنصدر السابق (ُ)
كتاب اٜن  ، باب : يف الرجل يصلي بعرفة يف رحلو كال يشهد الصبلة مع  ،  المصنف عبد اهلل بن ١نمد ، ابن أيب شيبة ،(ِ)

 ّْٔ/ْاإلماـ 
 ِّٔ/ٓ المغني عبد اهلل بن أ٘ند، ، ابن قدامة (ّ)
 ِّٔ/ٓ المغني،  ابن قدامة (ْ)
 ِٗ/ٖ المجموع ٪نٍن بن شرؼ النوكم ، (ٓ)
 ِّٔ/ٓ المغني،  ابن قدامة (ٔ)
 ، كالصاحباف ٨نا : أبو يوسف ، ك١نمد بن اٜنسن الشيباٍل ِٖٖ/ِ تبين الحقائق عثماف بن علي ، الزيلعي ، (ٕ)
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 . ٗنع بينهما منفردان  ماـ بعرفة ،بأف ابن عمر كاف إذا فاتو اٛنمع بٌن الظهر كالعصر ، مع اإل واستدلوا
 .(1) كألف كل ٗنع جاز مع اإلماـ جاز منفردان ، كاٛنمع بٌن العشائٌن َنمع

 :من خالفو  .7
 .( 2) خالفو النخعي كالثورم
كقالوا : ال ٩نمع إال مع اإلماـ .  (3) كإليو ذىب أبو حنيفة





  

                                                           

 ِّٔ/ٓ المغني عبد اهلل بن أ٘ند ، ، ابن قدامة (ُ)
 ِّٔ/ٓ المغني،  ابن قدامة (ِ)
 ِٖٗ/ِ حاشية على تبيين الحقائقأ٘ند ، الشليب ،  (ّ)
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 الفصل الثالث
 عشر مبحثاً أربعة واجبات الحج ، وتحتو 

 األذان واإلقامة للجمع بين المغرب والعشاء بمزدلفةالمبحث األول: 
 المبحث الثاني : أخذ الحصى من مزدلفة 
 المبحث الثالث: الغلط بحصاة من السبع 

 المبحث الرابع : غسل الجمار
 المبحث الخامس : وقت االنصراف من مزدلفة إلى منى

 المبحث السادس : الرمي من األدوار العليا
 ي ليالً المبحث السابع: الرم

 المبحث الثامن : وقت رمي جمرة العقبة
 المبحث التاسع : رمي الجمار راكباً 

 رفع األيدي –الدعاء عند الرمي  المبحث العاشر:
 المبحث الحادي عشر : ما يفعلو األصلع

 المبحث الثاني عشر: نزول الحاج المحصب إذا نفر من منى
 لتشريف عند عدم وجود مكان فيهاليالي ا –المبحث الثالث عشر : ترك المبيت بمنى 

 المبحث الرابع عشر : الرمي قبل الزوال أيام التشريق
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 :حثاً بالحج ، وتحتو ثالثة عشر م (3) واجبات
 .(ِ)األذان واإلقامة للجمع بين المغرب والعشاء بمزدلفة : المبحث األول

  :-رضي اهلل عنهما-الروايات عن عبد اهلل بن عمر 
 أخرج ابن أيب شيبة قاؿ : حدثنا ابن ٧نًن عن اٜنكم عن سعيد بن جبًن عن ابن عمر  .1

صػػػلى اهلل عليػػػو -قػػػاؿ: صػػػليت معػػػو اٞن ػػػرب كالعشػػػاء بإقامػػػة كاحػػػدة ، كقػػػاؿ : فعلػػػت مػػػع رسػػػوؿ اهلل 
  .(3)-كسلم

كأخرج ابن أيب شيبة قاؿ : حدثنا أبو معاكيػة عػن عبيػد اهلل بػن عمػر عػن أنػس بػن سػًنين عػن ابػن  .2
  .(4) عمر أنو صلى الصبلتٌن َنمع بإقامة كاحدة

 :فقو األثرين 
أنػػو ال بػػأس أف ٩نمػػع اٜنػػاج بػػٌن اٞن ػػرب يػػرل  -رضػػي اهلل عنهمػػا-ف ابػػن عمػػر أدؿ األثػػراف السػػابقاف 

 كالعشاء ّنزدلفة بإقامة كاحدة.
 .(5) كذكر ابن قدامة ركاية ثانية البن عمر أنو ٩نمع بينهما بإقامتٌن

 ليو ابن عمر في الرواية األولى :دليل ما ذىب إ
 بٌن اٞن رب كالعشاء َنمع .  -صلى اهلل عليو كسلم-ما ركل ابن عمر ، قاؿ : ٗنع رسوؿ اهلل 

  .(6) صلى اٞن رب ثبلثان ، كالعشاء ركعتٌن ، بإقامة كاحدة

                                                           

الواجب : )ما أمر بو الشارع على كجو اإللزاـ( ، كالصلوات اٝنمس كالواجب يثاب فاعلو امتثاالن كيستحق العقاب تاركو،  (1)
 ط : دار القدس  ٖ،ٕ/ األصول من علم األصولكيسمى : فرضان كفريضة كحتمان كالزمان . ابن عثيمٌن: ١نمد بن صاٌف ، 

أم ٗنعنا ىم ،  ْٔالشعراء: چڦ  ڄ  ڄچ  كاإلزدالؼ االجتماع ، قاؿ تعاىلٚنيت مزدلفة ؛ الجتماع الناس فيها ،  (ِ)
ېئ  چ  كقيل الجتماع آدـ كحواء عليهما السبلـ فيها ،  كقيل القرتاب الناس فيها من مىن كاإلزدالؼ االقرتاب ، كمنو قولو تعاىل :

 َُّ/ِ تبيين الحقائقعثماف بن علي ،  ، الزيلعي ، َْص: چ     ىئ       ىئ  ىئ

كتاب اٜن  ، باب : من قاؿ : ال ٩نزيو األذاف َنمع كحده أك يؤذف أك يقيم  ،  المصنفعبد اهلل بن ١نمد ، ابن أيب شيبة ، (ّ)
ْ/ّْٖ 

 اٞنصدر نفسو (ْ)
 ِٕٗ/ٓ المغني عبد اهلل بن أ٘ند ، ، ابن قدامة (ٓ)
يف  ،  كمسلم ُِّ( / ُِٕٔتٌن باٞنزدلفة ، رقم : )يف كتاب اٜن  ، باب : اٛنمع بٌن الصبليف صحيحو أخرجو البخارم  (ٔ)

 ،  ّٓ(/ُُّْيف كتاب اٜن  ، باب : اإلفاضة من عرفات إىل مزدلفة ، رقم : ) صحيحو
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  :ويدل لو في الرواية الثانية
مػػن عرفػػة ، فنػػزؿ الشػػعب ،  -عليػػو كسػػلمصػػلى اهلل -مػػا ركل أسػػامة بػػن زيػػد ، قػػاؿ : دفػػع رسػػوؿ اهلل 

فبػػاؿ ، مث توضػػأ كمل يسػػبغ الوضػػوء فقلػػت لػػو : الصػػبلة ؟ فقػػاؿ: )) الصػػبلة أمامػػك(( ، فجػػاء اٞنزدلفػػة 
فتوضػػأ فأسػػبغ ، مث أقيمػػت الصػػبلة ، فصػػلى اٞن ػػرب ، مث أنػػاخ كػػل إنسػػاف بعػػًنه يف منزلػػو ، مث أقيمػػت 

 (1) الصبلة ، فصلى كمل يصل بينهما ((

 :و من وافق
  .(3) كبو قاؿ : أبو حنيفة (ِ)كافقو يف الركاية األكىل أنو ٩نمع بينهما بإقامة كاحدة الثورم 

 واستدلوا بما يلي : 
بػٌن اٞن ػرب كالعشػاء َنمػع ، صػلى  -صػلى اهلل عليػو كسػلم-ّنا ركل ابن عمر ، قاؿ: ٗنػع رسػوؿ اهلل 

 (( (4)اٞن رب ثبلثان ، كالعشاء ركعتٌن بإقامة كاحدة

 واستدلوا بما يلي : 
(، كزفر مػن اٜننفيػة ٓيف الركاية الثانية أنو ٩نمع بنيهما بإقامتٌن سامل ، كالقاسم بن ١نمد ، كإسحاؽ )

 .(6)كأختاره الطحاكم

 . (9)كأ٘ند  (8)كالشافعي  (7) كبو قاؿ : مالك

                                                                                                                                                                                     

سوريا، اعتىن بو ، ياسر حسن ، عز الدين ضلي ، عماد الطيار، الطبعة األكىل  –الناشر: مؤسسة الرسالة ، ناشركف : دمشق 
 (ِاٜنديثية ) سوعةو ـ اٞنَُِِ-ىػ ُّّْ

طبعة دار ابن حـز  َِِ(/ُِٕٔيف كتاب اٜن  ، باب : اٛنمع بٌن الصبلتٌن باٞنزدلفة رقم : ) يف صحيحو أخرجو البخارم (ُ)
، باب : اإلفاضة من عرفات إىل مزدلفة ، رقم :  َٕٓ(/َُِٖيف كتاب اٜن ، رقم : ) يف صحيحو القاىرة، كمسلم -
 ، كاللفظ للبخارم   َٕٓ( /َُِٖ)

 ِٔٗ/ِ تبيين الحقائقعثماف بن علي ،  الزيلعي ، (ِ)
 (ِىامش )اٞنصدر السابق  (ّ)
 (ٔىامش ) ِٖتقدـ ٔنر٩نو ص  (ْ)
 ِٕٗ/ٓ المغني عبد اهلل بن أ٘ند ، ، ابن قدامة (ٓ)
 (ٓىامش) اٞنصدر السابق(ٔ)
 َّّ/ُ المدونة بن أنس ، مالك ،(ٕ)
 ُْٗ/ٖ المجموع ٪نٍن بن شرؼ ، النوكم ،(ٖ)
 ِٕٗ/ٓ المغني،  ابن قدامة(ٗ)
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األكؿ ، كبالقضػػاء ؛ ألامػػا فرضػػاف صػػبل٨نا يف كقػػت كاحػػد ، فيقػػيم لكػػل كاحػػد منهمػػا اعتبػػاران بػػاٛنمع 
   .(1) ألنو أقل ما يكتفي بو يف القضاء

أف الفرؽ بينو كبٌن اٛنمع األكؿ أف العشاء يف كقتو كالقـو حضور فبل يفرد باإلقامة ، كالعصػر يف عرفػة 
 .( 2) يف غًن كقتو ؛ ألنو مقدـ على كقتو فبل بد لو من اإلعبلـ ها

 
 .أخذ الحصى من مزدلفة: المبحث الثاني

 : -هلل عنهمارضي ا-رواية عن ابن عمر ال
 . (3) قاؿ ابن قدامة : ككاف ابن عمر يأخذ اٜنصى من ٗنعو 

 :فقو األثر 
 كاف يرل استحباب أخذ اٜنصى من مزدلفة .   أف ابن عمردؿ األثر السابق 

 : -رضي اهلل عنهما-دليل ما ذىب إليو ابن عمر 
٬نكن أف يستدؿ على استحباب أخذ اٜنصى من مزدلفة لػ،بل يشػت ل عنػد قدكمػو بشػيء قبػل الرمػي ، 

 فإف الرمي ٓنية لو ، كما أف الطواؼ ٓنية اٞنسجد فبل يبدأ بشيء قبلو . 
  :من وافقو ومن خالفة

 :من وافقو  - أ
 . (6)، كالشافعي (5)، كبو قاؿ مالك (4)كافقو سعيد بن جبًن 

 

 

 

                                                           

 ِٔٗ/ِ تبيين الحقائق عثماف بن علي ، الزيلعي ،(ُ)
 (ُىامش ) اٞنصدر السابق(ِ)
 ِٖٖ/ ٖ المغني عبد اهلل بن أ٘ند ، ، ابن قدامة (ّ)
 ِٖٖ/ٓ المغني،  ابن قدامة (ْ)
 ُْْ/  الكافي يوسف بن عبد اهلل ، الباجي ، (ٓ)
 ُّٖ/ٖ المجموع ٪نٍن بن شرؼ ، النوكم ، (ٔ)
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 : من خالفو - ب

، كقػػاؿ : خػػذ اٜنصػػى مػن حيػػث شػػ،ت ، كبػػو قػػاؿ : عطػاء كابػػن اٞننػػذر ، كاختػػاره ابػػن (1) خالفػو أ٘نػػد
 قدامة ، قاؿ : كىو أصح ، إف شاء اهلل تعاىل . 

 واستدلوا بما يلي :
 غداة العقبة ، كىو على راحلتو :  -صلى اهلل عليو كسلم-أف ابن عباس قاؿ : قاؿ رسوؿ اهلل  

، يهػا النػاس إيػاكم كال لػو يف الػدين(( )) أمثاؿ ىػؤالء فػارموا (( مث قػاؿ: )) أ)) ىات القط يل حصى 
ككاف ذلك ّنىن ، كال خبلؼ يف أنو ٩نزء إذا أخذه مػن  (2)فإ٧نا أىلك من كاف قبلكم ال لو يف الدين((

. (3)حيث كاف 

 .الغلط بحصاة من السبع: المبحث الثالث

 : -عنهمارضي اهلل -الروايات عن عبد اهلل بن عمر 
أخرج ابن أيب شيبة قاؿ : حدثنا عباد بن العواـ عن عمر بن عامر عن قتادة عن ابن عمر قاؿ :  .1

 .(4) ) ما أبايل رميت اٛنمار بست أك بسبع(

أخرج البيهقي قاؿ : أخربنا على بن أ٘ند بن عبداف ، أنبأ أ٘ند بن عبيد الصفار حدثنا ٪نٍن بن  .2
نا ٘ناد بن سلمة ، حدثنا سليماف التيمي ، عن أيب ٠نلز ، ١نمد اٜننائي ، حدثنا شيباف ، حدث

أف رجبلن سأؿ ابن عمر فقاؿ : إٍل رميت اٛنمرة كمل أدر رميت ستان أك سبعان قاؿ : )إئت ذاؾ 
، فذىب فسألو فقاؿ : )أما أنا لو فعلت يف صبليت ألعدت  -رضي اهلل عنو-الرجل يريد عليان 

 ( 5) صدؽ أك أحسن(الصبلة فجاء فأخربه بذلك فقاؿ : )

 
 

                                                           

 ِٖٖ/ٓ المغني،  ابن قدامة ، عبداهلل بن أ٘ند (ُ)
، ك قاؿ األلباٍل : صحيح ، ُّٓ(/َِّٗ، يف كتاب اٞنناسك ، باب : قدر حصى الرمي رقم : )يف سننو أخرجو ابن ماجو  (ِ)

 ح ، كاللفظ للنسائي: صحي، كقاؿ األلباٍل ُْٕ( / َّٕٓ: ) يف كتاب اٞنناسك ، باب التقاط اٜنصى ، رقميف سننو كالنسائي 
 ِٖٖ/ٓ المغني ، ابن قدامة (ّ)
ًن  ،  المصنف عبد اهلل بن ١نمد ، ابن أيب شيبة ،(ْ)  َِٖ/ْكتاب اٜن  ، باب : يف الرجل يرمي بست حصيات أك ٙنسان
 ُْٗ/ٓ، كتاب اٜن  ، باب : من شك يف عدد ما يرمي  السنن الكبرىأ٘ند بن اٜنسٌن بن علي ، البيهقي ، (ٓ)
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 :فقو األثرين 
كاف يرل التسامح بال لط ُنصاة من السبع ،   -رضي اهلل عنهما-ف ابن عمر أدؿ األثراف السابقاف 

 كأنو ٩نوز إعادة الرمي يف حالة الشك بعدد اٜنصى . 
 : -رضي اهلل عنهما-ب إليو ابن عمر دليل ما ذى

، بعضنا يقوؿ :  -صلى اهلل عليو كسلم-ما ركل سعد قاؿ : )) رجعنا من اٜنجة مع رسوؿ اهلل 
رميت بست ، كبعضنا يقوؿ : رميت بسبع حصيات، كبعضنا يقوؿ : رميت بست فلم يعب ذلك 

 (1)بعضنا على بعض((

 :من وافقو ومن خالفو 
 :من وافقو  - أ

  (2) ، كبو قاؿ ٠ناىد كاسحاؽ ، كإليو ذىب أ٘ند -رضي اهلل عنو-كافقو الصحايب أبو حية 

 : من خالفو - ب
 . (4) كمالك( 3) عدد السبع شرط . أبو حنيفة : إفكقاؿ

 كيدؿ عليهم ما استيدؿ بو البن عمر رضي اهلل عنهما.
  

                                                           

، كقاؿ  ْْٕ( / َّٕٕ، يف كتاب اٞنناسك ، باب : عدد اٜنصى اليت يرمي ها اٛنمار ، رقم : )يف سننوأخرجو النسائي  (ُ)
 األلباٍل: صحيح اإلسناد

 َّّ/ ٓ المغني عبد اهلل بن أ٘ند ، ، ابن قدامة (ِ)
، كقاؿ : كإف نقص حصاة ال يدرم من أيتهن نقصها أعاد على كل كاحدة  ٕٔ/ِ المبسوط ١نمد بن أ٘ند ،السرخسي ، (ّ)

منهن حصاة كاحدة أخذان باالحتياط يف باب العبادة كما لو ترؾ سجدة من صبلة من صلوات اٝنمس كال يدرم من أيها ترؾ 
 فعليو قضاء الصلوات اٝنمس 

 القاىرة ، ط : األكىل –الناشر : دار ال د اٛنديد  ، ُٕٔ/  الكافي يوسف بن عبد اهلل بن ١نمد ، الباجي ، (ْ)
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 .غسل الجمار: المبحث الرابع
  : -رضي اهلل عنهما-الرواية عن ابن عمر 

فركم عنو أنو مستحب ؛ ألنو ركم عن ابن  –يف غسل اٛنمار  –قاؿ ابن قدامة : اختلف عن أ٘ند 
  .( 1) عمر أنو غسلو

  :فقو األثر
 . حباب غسل اٛنمار قبل أف يرمي هااست يرل -رضي اهلل عنهما-ف ابن عمر أدؿ األثر السابق 

  :دليل ما ذىب إليو ابن عمر
 أنو ركم عن ابن عمر أنو غسلو ، ككاف ابن عمر يتحرل سنة النيب صلى اهلل عليو كسلم . 

 :من وافقو ومن خالفو 
 :من وافقو  - أ

 .(2) كافقو طاككس كأ٘ند يف ركاية

  : من خالفو - ب
يف الركاية الثانية على الصحيح ، كىو قوؿ عطاء  (4) ك أ٘ند (3) خالفو كقاؿ ال يستحب . مالك

 .(5)العلم ككثًن من أىل

ٞنػػػا لقطػػػت لػػػو اٜنصػػػيات ، كىػػػو راكػػػب علػػػي بعػػػًنه ،  -صػػػلى اهلل عليػػػو كسػػػلم-كاسػػػتدلوا : بػػػأف النػػػيب 
 . (6) يقبضهن يف يده مل ي سلهن ، كال أمر ب سلهن، كال فيو معىن يقتضيو

 

  

                                                           

 ُِٗ/ٓ المغني عبد اهلل بن أ٘ند ، ، ابن قدامة (ُ)
 ُِٗ/ٓ المغني،  ابن قدامة (ِ)
 ُْٔ/  الكافي يوسف بن عبد اهلل بن ١نمد ، الباجي ، (ّ)
 ُِٗ/ٓ المغني،  ابن قدامة (ْ)
 (ْىامش ) اٞنصدر السابق (ٓ)
 (ْىامش ) اٞنصدر السابق (ٔ)
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 .وقت االنصراف من مزدلفة إلى منى: المبحث الخامس

 :-عنهمارضي اهلل -الروايات عن عبد اهلل بن عمر 
 .(1) قاؿ ابن قدامة : كدفع ابن عمر حٌن أسفر كأبصرت اإلبل موضع أخفافها .1

كقػف ابػن الػزبًن َنمػع فاسػتقر  أخرج ابن أيب شيبة قاؿ : حدثنا ككيع عن العمػرم عػن نػافع قػاؿ : .2
 .( 2)فقاؿ ابن عمر : طلوع الشمس ينتظر أفعل اٛناىلية ؟ فدفع ابن عمر  كدفع الناس بدفعتو 

ابن أيب شيبة قاؿ : حدثنا ٪نٍن عن ابن جػري  عػن نػافع عػن ابػن عمػر قػاؿ : كقػدر صػبلة كأخرج  .3
 .(3) الصبح ال معجلة كال مؤخرة

 :فقو اآلثار
أنو يشرع للحاج أف يقف يف اٞنزدلفة بعد صبلة الصبح يدعو يرل ف ابن عمر أدلت اآلثار السابقة 

اهلل تعاىل ح  يضيء النهار كترل اإلبل مواضع أقدامها ، كيكره أف يؤخر اٝنركج من مزدلفة ح  
 تطلع الشمس . 

 : -رضي اهلل عنهما-دليل ما ذىب إليو ابن عمر 
مل يزؿ كاقفان ح  أسفر جدان ، فدفع قبل أف  -صلى اهلل عليو كسلم-ما ركل جابران : ))أف النيب 

 (4) تطلع الشمس((

 :من وافقو ومن خالفو 
 :من وافقو  - أ

 (7) ، كأ٘ند (6) ، كالشافعي( 5) كافقو اٜننفية

 
                                                           

 ِٕٖ/ٓ المغني عبد اهلل بن أ٘ند ،، ابن قدامة (ُ)
 ْٓٗ،  ْْٗ/ْكتاب اٜن  ، باب : يف كقت الدفعة من اٞنزدلفة  ،  المصنف عبد اهلل بن ١نمد ، ابن أيب شيبة ،(ِ)
 (ِىامش ) اٞنصدر السابق (ّ)
النيب صلى اهلل عليو كسلم، رقم: من حديث جابر الطويل ، يف كتاب اٜن  ، باب حجة يف صحيحو أخرجو مسلم  (ْ)

 سوريا-طبعة : مؤسسة الرسالة ، ناشركف : دمشق  َْٓ(/َِٓٗ)
 َُّ/ِ تبيين الحقائق عثماف بن علي ،  الزيلعي ، (ٓ)
 ُُٓ/ٖ المجموع ٪نٍن بن شرؼ ، النوكم ، (ٔ)
 ِٖٔ/ٓ المغني عبد اهلل بن أ٘ند ،، ابن قدامة (ٕ)
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 واستدلوا بما يلي : 
 حديث جابر اٞنتقدـ كىو صحيح . -ُ
))أنو قاؿ : كاف أىل الشرؾ كاألكثاف ينفركف من ىذا اٞنقاـ بعد  -رضي اهلل عنو-كٞنا ركل عمر -ِ

كيما ن ًن فخالفهم النيب صلى اهلل   (1) طلوع الشمس على رؤكس اٛنباؿ، ككانوا يقولوف أشرؽ ثبًن
 (((2) عليو كسلم فأفاض من قبل طلوع الشمس

  : من خالفو - ب
 ، ككاف يرل الدفع قبل اإلسفار .(3) خالفو مالك 

 
 .ياالعل األدوار من الرمي: السادسالمبحث 

، للعلماء السابقٌن فيو نصوص خاصة الرمي من األدكار العليا مسألة حادثة يف ىذا العصر كليس
 كلكن يؤخذ من نصوصهم ما ٬نكن أف يستدؿ منو على جواز الرمي من األدكار العليا. 

 ك٬نكن تأصيل ذلك من عدة جهات : 
واء تابع للقرار ، كأف من ملك أرضان ملك  ٔنومها كما فوقها من على أف اٟن الفقهاءاتفق  أواًل :
 (4)، كلذا فما فوؽ موضع النسك موضع نسك أيضان . ءالفضا

 .(5)كمن رماىا من الطابق األعلى فهو يف حكم من رماىا من بطن الوادم ؛ ألف اٟنواء تابع للقرار

                                                           

 ُِٓيسار الذاىب إىل مىن ، حاشية سنن ابن ماجة /ثبًن : جبل باٞنزدلفة على  (ُ)
 ،  ّّٖ( /ُّٖٗيف كتاب اٞنناسك ، باب : الصبلة َنمع ، رقم : )يف سننو أخرجو أبو داكد  (ِ)

، كقاؿ الرتمذم : ىذا حديث حسن صحيح ، ُِٔ(/ٖٔٗيف كتاب اٜن  ، رقم : )يف سننو كقاؿ األلباٍل: صحيح ، كالرتمذم 
كقاؿ األلباٍل :  ُِٓ( / َِِّيف كتاب اٞنناسك ، باب : الوقوؼ َنمع ، رقم : )يف سننو ابن ماجو كصححو األلباٍل ، ك 

 صحيح
 ْْْ/  الكافي يوسف بن عبد اهلل ، الباجي ، (ّ)

 مواىب الجليل شرح مختصر خليل، اٜنطاب ،  ُُِ/ُ بدائع الصنائع أبو بكر بن مسعود بن أ٘ند ، الكاساٍل ، (ْ)
 ِٓٗ/3كشاف القناع منصور بن يونس ، ، البهويت ،ُِّ/ِ األم ١نمد بن إدريس ،، الشافعي ،ِٕٔ/ْ
 ْْٓ/  في الحج النوازل علي بن ناصر ،، الشلعاف ،ِٕٕ/ّأُناث ىي،ة كبار العلماء  (ٓ)
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على جواز رمي ٗنرة العقبة من أعبلىا كإذا جاز ذلك يف ٗنرة العقبة ف ًنىا  الفقهاءأٗنع  ثانيًا :
رضي -مثلها ، كقد دؿ على جوازه يف ٗنرة العقبة ما ركاه األسود قاؿ : ))رأيت عمر بن اٝنطاب 

 (1)يرمي ٗنرة العقبة من فوقها (( -اهلل عنو

 (2) از ذلككذلك خشية الزحاـ كمل ينكر عليو أحد من الصحابة فدؿ على جو 

أنو رمى من بطن الوادم ، فقاؿ لو عبد الر٘نن  -رضي اهلل عنو–كأما ما كرد عن عبد اهلل بن مسعود 
بن يزيد : )) يا أبا عبد الر٘نن إف ناسان يرمواا من فوقها ، فقاؿ : كالذم ال إلو غًنه ىذا مقاـ الذم 

 (3)أنزلت عليو سورة البقرة ((

كاألحسن يف حاؿ السعة ، كمن رماىا من فوؽ بطن الوادم أك يف فهو ببل شك يدؿ على األفضل 
 .(4) ىواء بطن الوادم فوؽ اٛنسر فقد حصل الرمي اٞنشركع إف شاء اهلل

 .(5) على جواز رمي الراكب للجمرة الفقهاءاتفق  ثالثاً :

الرمي من كاختلفوا أيهما أفضل رمي الراكب أـ اٞناشي ؛ فدؿ ذلك على مشركعيتو ، كال شك أف 
فوؽ الطابق الثاٍل أك الثالث مشابو إىل حد كبًن لرمي الراكب ، كدؿ على جوازه راكبان حديث جابر 

                                                           

 ، كيف سنده اٜنجاج بن أرطأة ضعيف كما يف تقريب التهذيب  ُٗٗ/ّأخرجو ابن أيب شيبة  (ُ)
 ُٔٓ(/ُّْٖحجر رقم الرتٗنة )البن 

 ْْٓ/ النوازل في الحج، الشلعاف ، ِِٗ/ٓ المغني عبد اهلل بن أ٘ند ، ، ابن قدامة (ِ)
 ، َِٗ(/ُْٕٕيف كتاب اٜن  ، باب: رمي اٛنمار من بطن الوادم رقم : ) / يف صحيحوالبخارم /أخرجو (ّ)

 ترقيم كترتيب الشيخ ١نمد فؤاد عبد الباقي ، تقدَل : العبلمة : أ٘ند شاكر ، 
 القاىرة –ـ الناشر : دار ابن حـز ََُِ-ىػ َُّْالطبعة األكىل 

، طبعة مؤسسة الرسالة ، ِّٓ/ُُّّكتاب اٜن  ، باب: رمي ٗنرة العقبة من بطن الوادم رقم : )  صحيحو يف كمسلم يف
 سوريا-ناشركف ، دمشق 

، علي بن  ، الطبعة األكىل الناشر : الرئاسة العامة للبحوث العلمية كاإلفتاء ، الشلعاف ِِٗ/ّ أبحاث ىيئة كبار العلماء (ْ)
 ْٓٓ/النوازل في الحج  ناصر ،

١نمد  ، الشافعي ، ٕٖٓ/ُ المدونة بن أنس ،، مالك ،ُٕٓ/ِ بدائع الصنائع أبو بكر بن مسعود بن أ٘ند ، الكاساٍل ، (ٓ)
 ِِٗ/ٓ المغني عبد اهلل بن أ٘ند ، ، ، اٞنقدسي ُِّ/ِ األم بن إدريس ،
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يرمي على راحلتو يـو النحر ، كيقوؿ : ))لتأخذكا  -صلى اهلل عليو كسلم-يقوؿ: ))رأيت النيب 
 (1)مناسككم((

يت تزايد فيها أعداد اٜنجي  إىل حد أف ٚناحة اإلسبلـ تقتضيو ؛ خاصة يف ىذه السنوات ال رابعًا :
حفظ لؤلركاح ؛  كىي  األدكار العليا أكقع الناس يف اٜنرج ، كأدل إىل إزىاؽ األركاح ففي الرمي من

 من أعظم الضركرات اليت حافظ اإلسبلـ عليها كصااا ، 
چۇ  ۇ  ۆ  ۆ   ۈ  ۈ  ٴۇ   ۋ چ  كفيو تيسًن ألداء النسك؛

(2) 

أما ما ٬نكن أف يكوف شبهو يف كراىة الرمي من أعلى ما ذكره بعض أىل العلم من أنو يتوقع األذل 
 ٞنن أسفلها إذا رموا من أعبلىا؛ ألنو ال ٫نلو من مركر الناس فيصيبهم . 

  :كىذا ٩ناب عنو
لوم بأنو يف ىذه األزماف قد زاؿ خشية تأذم من أسفلها برمي من أعبلىا ؛ كذلك ألف اٜنوض الع

 . (3) قد ىيئ ُنيث تنزؿ اٜنجارة منو يف اٞنرمى مباشرة دكف أف تتطاير إىل من ىم حوؿ اٞنرمى

كٖنة شبهة أخرل يف كراىة الرمي من األعلى كىو أف ما حوٟنا موضع النسك فكاف األكىل الرمي من 
  الوادم .( 4) بطن

 : جاء بالرمي اٞنشركع من جهتٌنفقد أف من رماىا من فوؽ طابق أقيم على بطن الوادم  والجواب :
 أف اٟنواء لو حكم القرار. األولى :
 .(5) إذا رماىا كىو راكب -صلى اهلل عليو كسلم-أنو أشبو بفعلو فعل النيب  والثانية :

ىو جواز الرمي من األدكار العليا ٞنا فيو من التيسًن على الناس  -كالراجح يف ىذه النازلة كاهلل أعلم
 عنهم .كرفع اٞنشقة 

 

                                                           

يف كتاب اٜن  ، باب: استحباب رمي ٗنرة العقبة يـو النحر راكبان ، كبياف قولو صلى اهلل عليو  يف صحيحو أخرجو مسلم (ُ)
 سوريا-، طبعة مؤسسة الرسالة ، دمشقّّٓ(/ُّّٕكسلم : ))لتأخذكا مناسككم (( رقم : )

 ُٖٓسورة البقرة : اآلية :  (ِ)
 ْٓٓ/ النوازل في الحج علي بن ناصر ، ، الشلعاف ، ِٕٕ/ّ أبحاث ىيئة كبار العلماء (ّ)
 ْٔٓ/ النوازل في الحج، الشلعاف ،  َّ/ِ تبيين الحقائق عثماف بن علي ، الزيلعي ، (ْ)
 ، اٞنصدر السابقِٕٔ/ّ أبحاث ىيئة كبار العلماء (ٓ)
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 .ليالً  الرمي: المبحث السابع
 على أف من رمى ٗنرة العقبة كسائر اٛنمار قبل م يب الشمس فقد رماىا يف كقتها .  الفقهاء (1) اتفق

 كاختلفوا فيما لو فات النهار فهل ٩نوز لو أف يرميها ليبلن أـ ال ؟ 
 على قولٌن

 القوؿ األكؿ: ٩نوز الرمي ليبلن. 
 (2)كبو قاؿ ابن عمر كطاكس كعركة بن الزبًن كالنخعي كاٜنسن البصرم كسفياف الثورم 

 (5)يف أحد الوجهٌن صححو بعضهم كاعتمده آخركف ، كاٜننابلة (4) ، كالشافعية(3) كإليو ذىب اٜننفية

رئاسػػة كىػػو مػػا أفػػ  بػػو اجمللػػس التأسيسػػي لرابطػػة العػػامل اإلسػػبلمي ب،  (6) يف قػػوؿ ، كاختػػاره ابػػن حػػـز
 (7) ، كذلك حٌن اشتد الزحاـ على اٛنمرات -ر٘نو اهلل-الشيخ عبد العزيز بن باز 

 :كاستدلوا على ذلك بأدلة منها 
صلى اهلل عليو -قاؿ : كقف رسوؿ اهلل  -رضي اهلل عنهما-ركل عبد اهلل بن عمرك بن العاص  ما .1

على راحلتو فطفق ناس يسألونو ... قاؿ: فما ٚنعتو يسأؿ يوم،ذ عن أمر ٣نا ينسى اٞنرءي  -كسلم
صلى اهلل عليو -اؿ رسوؿ اهلل ك٩نهل ، من تقدَل بعض األمور قبل بعض كأشباىها ، إال ق

 (8): ))افعلوا ذلك كال حرج((-كسلم

 
                                                           

عبد اهلل ابن  ، ابن قدامة،  ُِْ/ِ األم ١نمد بن إدريس ،، الشافعي ، ْٔ/ْ المبسوط ١نمد بن أ٘ند ، السرخسي ، (ُ)
 ِٓٗ/ٓ المغني أ٘ند ،

 ِٓٗ/ٓاٞنصدر السابق  (ِ)
 ِٔ/ِ تبيين الحقائق عثماف بن علي ، الزيلعي ، (ّ)
 َْٓ/ُ مغني المحتاج١نمد بن أ٘ند اٝنطيب ، ، الشربيين ،  ُِْ/ِ األمالشافعي ،  (ْ)
 ِٓٗ/ٓ المغني،  ابن قدامة (ٓ)
 ُّْ/ٕ المحلى علي بن أ٘ند بن سعيد ، ابن حـز ، (ٔ)
١نمد  ، ابن عثيمٌن ، ِِٖ/ُُ فتاوى اللجنة الدائمة،  ُِِ/ُٕ  مجموع فتاوى عبد العزيز بن عبد اهلل ، ابن باز ، (ٕ)

 الرياض-اف أبا اٝنيل ، د/خالد اٞنشيقح ، الناشر : مؤسسة آساـ ، اعتىن بإخراجو د/سليمّٖٓ/ٕ الشرح الممتع بن صاٌف ،
 َِٖ(/ُّٕٔيف كتاب اٜن  ، باب : الفتيا على الدابة عند اٛنمرة ، رقم : )يف صحيحو أخرجو البخارم  (ٖ)

رقم :  يف كتاب اٜن  ، باب : من حلق قبل النحر ، أك ٥نر قبل الرمي ،يف صحيحو القاىرة، كمسلم –طبعة دار ابن حـز 
 سوريا-كاللفظ لو ، طبعة مؤسسة الرسالة ، دمشق  ّٓٓ(ُّٔٓ)
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  :وجو الداللة
 (1) أف ىذا النص عاـ كيدخل فيو الرمي إىل الليل

ما ركاه نافع أف ابنة أخ لصفية بنت أيب عبيد نفست باٞنزدلفة فتخلفت ىػي كصػفية حػ  أتتػا مػىن  .2
بعد أف غربت الشمس من يـو النحر فأمر٨نا عبد اهلل بن عمر : )) أف ترميا اٛنمرة حٌن أتتا ، كمل 

 (2) ير عليهما شي،ان((

 .(3) معذكرتاف بالنفاس كالرعاةكنوقش كجو االستدالؿ : بأنو جاز ٟنما الرمي ليبلن؛ ألاما 

كأجيب : بأنو لو كاف الليل ليس كقتػان للرمػي ألمر٨نػا عبػد اهلل بػن عمػر بتػأخًنه إىل ال ػد لرتميػو   
 .(4) بعد ، كلكن ٞنا كاف كقتان للرمي مل ير عليهما شي،ان 

، كٞنا كم الوقوؼتتبعو ليلة النحر يف ح أف اليـو ٞنا كاف كقتان للرمي فإف الليل تبع لو ، كيـو عرفة .3
مل يرد دليل ٬ننع من الرمي ليبلن فاألصل بقاء الوقت ، كمن قاؿ ّننع الرمي ليبلن ىو اٞنطالب 

 .( 5) بالدليل كليس العكس

 (6) أنو ٩نوز الرمي ليبلن لوقوع اٞنشقة ككثرة الزحاـ يف الرمي لكثرة الوافدين يف كقتنا اٜناضر .4

 القوؿ الثاٍل : أف رمي اٛنمار ليبلن ال ٩نوز . 
يف أحد ( 8) على خبلؼ عندىم يف كجوب الدـ أك استحبابو ، كالشافعية (7) كبو قاؿ اٞنالكية

  كىو اٞنذىب .( 9)، كاٜننابلة الوجهٌن

 

                                                           

 ِٔٗ/ٓ المغني عبد اهلل بن أ٘ند ، ، ابن قدامة (ُ)
أخرجو اإلماـ مالك يف اٞنوطأ بسند صحيح ، يف كتاب اٜن  ، باب : الرخصة يف رمي اٛنمار ، كالبيهقي يف السنن الكربل  (ِ)
ّ/ّٖٓ 
 ُّْ/ فقو النوازل في العبادات خالد بن علي ، اٞنشيقح ، (ّ)
 ِٖٓ/ النوازل في الحجعلي بن ناصر ، ( الشلعاف ، ْ)
 ُّْ/  فقو النوازل في العباداتخالد بن علي ، اٞنشيقح ،  (ٓ)
 ُّْ/ فقو النوازل في العباداتاٞنشيقح ،  (ٔ)
 ُْٗ/ِ المدونة بن أنس ، (مالك ،ٕ)
 ُِٔ/ٖ المجموع ٪نٍن بن شرؼ ، النوكم ، (ٖ)
 ِٓٗ/ٓ المغنيعبد اهلل بن أ٘ند ، ،  ابن قدامو (ٗ)
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 واستدلوا على ذلك بأدلة منها ما يلي : 
صلى اهلل -يف حديث جابر قاؿ : ))رمى رسوؿ اهلل  -صلى اهلل عليو كسلم-ما ثبت من فعلو  .1

 (1) زالت الشمس(( يـو النحر ضحى ، كأما بعد ذلك فإذا -عليو كسلم

 .(2)شرح ألمتو على كجو االمتثاؿ كالتفسًن فكاف حكمو حكم األمر -صلى اهلل عليو كسلم-كفعلو 

العلػػم علػػى جػػواز الرمػػي يػػـو كينػػاقش: بػػأف فعلػػو دؿ علػػى األفضػػل أمػػا الوجػػوب فػػبل ؛ إذا أٗنػػع أىػػل 
رمػى ضػحى ، كأجػاز مػن رمػى مسػاءن كمػا سػبق؛ مػع  -صػلى اهلل عليػو كسػلم-العقبة إىل الليل مع أنو 

 .( 3) يشمل آخر النهار كأكؿ الليل ، فدؿ ذلك على أف فعلو لؤلفضل كليس للوجوب أف اٞنساء

أك قاؿ : رمي اٛنمار إىل  قاؿ : ))من نسي أياـ اٛنمار -رضي اهلل عنهما-ما ركم عن ابن عمر  .2
 (4)الليل ، فبل يـر ح  تزكؿ الشمس من ال د((

بأف ابن عمر قد ثبت عنو الرتخيص لزكجتػو كبنػت أخيهػا بػالرمي لػيبلن ، مث إنػو كرد مػن قولػو  ونوقش :
 (5): ))افعل كال حرج(( ٞنن قاؿ : رميت بعد ما أمسيت (( -صلى اهلل عليو كسلم-

أف التػػأخًن ّننزلػػة الػػرتؾ يف كجػػوب اٛنػػابر؛ كتػػأخًن كاجبػػات الصػػبلة يوجػػب سػػجود السػػهو ، فػػأداء  .3
 .( 6)الواجب يف مكانو كزمانو كاجب ، كمن ترؾ شي،ا منها فعليو دـ 

كنوقش : بأننا ال ٦نتلف يف ذلك إذا كاف الوقت ١نػددان شػرعان كمػا يف كقػت كاجبػات الصػبلة ؛ أمػا يف 
 (7) يوجد دليل ٬ننعو بالليل ، كمن منعو فعليو الدليل كقت الرمي ىنا فبل

 
 
 

                                                           

 َُٔ(/ُُّٗأخرجو مسلم يف صحيحو يف كتاب اٜن  ، باب : بياف كقت استحباب كقت الرمي ، رقم : ) (ُ)
 ْٖ/  ىداية الناسك عبد اهلل بن ١نمد ،  ابن ٘نيد ، (ِ)
 َّٓ/ النوازل في الحج علي بن ناصر ، الشلعاف ، (ّ)
 َُٓ/ٓيف السنن الكربل بإسناد صحيح  أخرجو البيهقي (ْ)
 َّٓ/ النوازل في الحج علي بن ناصر ، الشلعاف ، (ٓ)
 ُِّ/ِ بدائع الصنائع أبو بكر بن مسعود ، الكاساٍل ، (ٔ)
 َّٓ/ النوازل في الحجالشلعاف ،  (ٕ)
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 الترجيح
رجحػاف القػوؿ َنػواز رمػي اٛنمػار لػيبلن -كاهلل تعػاىل أعلػم–٣نا سبق عرضو من األدلة كاٞنناقشػات يظهػر 

يف ٗنيع األياـ إال اٞنتعجل ؛ فإنػو يرميهػا قبػل غػركب الشػمس يػـو الثػاٍل عشػر ، كذلػك لقػوة أدلػة ىػذا 
 كاألصل جوازه  (1) كألنو ال يوجد دليل صريح ٬ننع من الرمي ليبلن القوؿ ، 

خاصة أف القوؿ بو يف ىذه األزماف أيسر للناس كأكثر طمأنينة؛ كىػذا مػن مقاصػد الشػريعة ، كالفضػل 
  .(2) اٞنتعلق بذات العبادة أكىل باٞنراعاة من اٞنتعلق بزمن العبادة

 

 

 

  

                                                           

 ّٖٔ/ُٕ مجموع فتاوىعبد العزيز بن عبد اهلل ، ابن باز ،  (ُ)
 َّٓ/ لحجالنوازل في ا ،الشلعاف (ِ)
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 .وقت رمي جمرة العقبة: المبحث الثامن

 : -رضي اهلل عنهما-الروايات عن ابن عمر 
أخرج البيهقي قاؿ : أخربنا أبو عبد اهلل اٜنافظ كأبو سعيد بن أيب عمرك  قاال: حدثنا أبػو العبػاس  .ُ

١نمػػد بػػن يعقػػوب ، حػػدثنا ىػػاركف بػػن سػػليماف ، حػػدثنا عبػػد اهلل ابػػن مهػػدم ، عػػن عبيػػد اهلل بػػن 
اٛنمػار أك قػاؿ : رمػي اٛنمػار إىل الليػل فػبل يػرـً  عمر، عن نافع عن ابن عمر قاؿ : من نسػي أيػاـ

 ح  تزكؿ الشمس من ال د. 
كركاه الثػػورم عػػن رجػػل عػػن نػػافع قػػاؿ: قػػاؿ ابػػن عمػػر : )إذا نسػػيت رمػػي اٛنمػػرة يػػـو النحػػر إىل الليػػل 
فارمها بالليل ، كإذا كاف من ال د فنسػيت اٛنمػار حػ  الليػل فػبل ترمػو حػ  يكػوف مػن ال ػد عنػد زكاؿ 

 (1) ارـً األكؿ فاألكؿ. مث الشمس

أخػػرج مالػػك عػػن أيب بكػػر بػػن نػػافع عػػن أبيػػو أف ابنػػة أخ لصػػفية بنػػت أيب عبيػػد نفسػػت باٞنزدلفػػػة  .2
فتخلفت ىػي كصػفية ، حػ  أتتػا مػىن بعػد أف غربػت الشػمس مػن يػـو النحػر  فأمر٨نػا عبػد اهلل بػن 

 (2) عمر أف ترميا اٛنمرة حٌن أتتا مىن، كمل ير عليهما شي،ان.

 :فقو اآلثار 
أف مػن نسػػي رمػي اٛنمػػرة يػـو النحػػر حػػ  يػػرل  -رضػػي اهلل عنهمػا-ابػػن عمػر  أفدلػت اآلثػػار السػابقة 

غربػت الشػػمس فإنػػو يرميهػا بالليػػل كال شػػيء عليػػو ، كإذا كػاف مػػن ال ػػد كنسػػي رمػي اٛنمػػار حػػ  الليػػل 
 فبل يرمها ح  يكوف من ال د عند زكاؿ الشمس مث يرمي األكؿ فاألكؿ. 

 : دليل ما ذىب إليو ابن عمر
ييسػػأؿ يػػـو النحػػر ّنػػىن ، قػػاؿ رجػػل :  -صػػلى اهلل عليػػو كسػػلم-مػػا ركل ابػػن عبػػاس قػػاؿ : كػػاف النػػيب 

 رميت بعد ما أمسيت ؟ 
 
 

                                                           

 َُٓ/ٓ، كتاب اٜن  ، باب : تأخًن الرمي عن كقتو ح  ٬نسي  السنن الكبرى أ٘ند بن اٜنسٌن ، البيهقي ، (ُ)
، كابن أيب شيبة يف كتاب  ّٕٖ/ُ، باب : ىل ٩نوز الرمي بعد غركب الشمس من يـو النحر  الموطأ بن أنس ، مالك ، (ِ)

كالبيهقي يف كتاب اٜن  ، باب : تأخًن الرمي من كقتو ح   ّْٗ/ْاٜن  ، باب : من رمي اٛنمار ليبلن كمن كرىو . اٞنصنف 
 َُٓ/٬ٓنسي . السنن الكربل 
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 .(1)فقاؿ : ))ال حرج((

 :من وافقو ومن خالفو
 :من وافقو - أ

 يـو النحر ليبلن .، كقالوا :  يرمي اٛنمرة ( 2) كافقو الشافعي ، ك١نمد بن اٞننذر، كيعقوب
 :من خالفو - ب

كأ٘نػػػػد ،  (4)إىل الليػػػػل ، مل يرمهػػػػا حػػػػ  تػػػػزكؿ الشػػػػمس مػػػػن ال ػػػػد ، أبػػػػو حنيفػػػػة  (3) كقػػػػاؿ إف أخرىػػػػا
 .(5)كإسحاؽ

 : ))اـر كال حرج(( أف قوؿ النيب  -صلى اهلل عليو كسلم-كأجابوا على كجو االستدالؿ بقوؿ النيب 
إ٧نػػا كػػاف يف النهػػار ؛ ألنػػو سػػألو يػػـو النحػػر ، كال يكػػوف اليػػـو إال قبػػل م يػػب  -صػػلى اهلل عليػػو كسػػلم-

.(6) الشمس
 .رمي الجمار راكباً : المبحث التاسع

  :-رضي اهلل عنهما-الروايات عن ابن عمر 
: اركف بػػن أيب إبػػراىيم عػػن عطػػاء قػػاؿأخػػرج ابػػن أيب شػػيبة قػػاؿ : حػػدثنا مػػركاف بػػن معاكيػػة عػػن ىػػ .1

 .(7)٘نار كاقفان على اٛنمرة علىرأيت ابن عمر 

اف ال يػأيت ككرة العقبة على دابتو يـو النحر، كقاؿ ابن قدامة : كقاؿ نافع : كاف ابن عمر يرمي ٗن .2
 .(8) سائرىا بعد ذلك إال ماشيان ذاىبان كراجعان 

                                                           

  َِٕ(/ُّٕٓ  ، باب : إذا رمي بعد ما أمسى ، رقم : )يف كتاب اٜنيف صحيحو أخرجو البخارم  (ُ)
 ّٓٓ/ُّٔٓالقاىرة ، كمسلم يف كتاب اٜن  ، باب: من حلق قبل النحر ، أك ٥نر قبل الرمي ، رقم : )–طبعة دار ابن حـز 

 سوريا ، كاللفظ للبخارم-دمشق–طبعة مؤسسة الرسالة 
 ُِٔ/ٖ المجموع ٪نٍن بن شرؼ ، النوكم ، (ِ)

 اٛنمرة يـو النحرأم  (ّ)
 َّٓ/ِ تبين الحقائق عثماف بن علي ، الزيلعي ، (ْ)
 ِٔٗ/ٓ المغني عبد اهلل بن أ٘ند ، ، ابن قدامة (ٓ)
 (ٓىامش ) اٞنصدر السابق (ٔ)
 ُّْ/ْكتاب اٜن  ، باب : من كاف يرخص يف الركوب على اٜنمار  ،  المصنف عبد اهلل بن ١نمد ،  ابن أيب شيبة ،(ٕ)
 ِّٗ/ٓ المغنيعبد اهلل بن أ٘ند ، ،  قدامةابن  (ٖ)
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 : فقو األثرين
أنو ٩نوز لو أف يرمي ٗنرة العقبػة يػـو النحػر راكبػان ، كأمػا سػائرىا يرل ف ابن عمر أدؿ األثراف السابقاف 

 فبل يرمها إال ماشيان ذاىبان كراجعان . 
 : -رضي اهلل عنهما-دليل ما ذىب إليو ابن عمر 

يرمػي اٛنمػرة كىػو علػى بعػًنه ، كىػو  يقػوؿ: )) يػا أيهػا  -صلى اهلل عليو كسلم-قوؿ جابر رأيت النيب 
 (1) ناسككم ، فإٍل ال أدرم لعلي ال أح  بعد عامي ىذا ((الناس لتأخذكا عين م

 :من وافقو ومن خالفو
 :من وافقو - أ

 . -رضي اهلل عنو-كافقو عمر بن اٝنطاب 
 ( 5)، كأ٘ند (4)كالشافعي  ،(3) كمالك (2) كبو قاؿ أبو حنيفة ، كأبو يوسف

 واستدلوا بما يلي : 
  عمر.اٜنديث الصحيح السابق يف االستدالؿ لفقو ابن  .ُ
 ما ركل نافع ، عن ابن عمر ، أنو كاف يأيت اٛنمار يف األياـ الثبلثة بعد يـو النحر ،  .ِ

 . (6) كاف يفعل ذلك  -صلى اهلل عليو كسلم-ماشيان ذاىبان كراجعان ك٫نرب أف النيب 

                                                           

، كبياف قولو صلى اهلل عليو يف كتاب اٜن  ، باب : استحباب رمي ٗنرة العقبة  يـو النحر راكبان  يف صحيحو أخرجو مسلم (ُ)
 سوريا ،–طبعة مؤسسة الرسالة ، دمشق  ّّٓ(/ُّّٕ: ))لتأخذكا مناسككم (( رقم : )كسلم

يف ، كقاؿ األلباٍل : صحيح، كالنسائي ِّْ(/َُٕٗكتاب اٞنناسك ، باب : يف رمي اٛنمار ،رقم : )يف  يف سننو كأبو داككد  
 ،  ِْٕ( / َِّٔيف كتاب اٞنناسك ، باب : الركوب إىل اٛنمار، رقم : )سننو 

 كقاؿ األلباٍل : صحيح
 ُّٓ/ِ تبيين الحقائق عثماف بن علي ، الزيلعي ، (ِ)
 ٕٖٓ/ُ المعونة عبد الوىاب بن علي ، الب دادم ، (ّ)
 ُّٖ/ٖ المجموع ٪نٍن بن شرؼ ، النوكم ، (ْ)
 ِّٗ/ٓ المغني عبد اهلل بن أ٘ند ،، ابن قدامة (ٓ)
، كقاؿ األلباٍل : صحيح ،  ِّْ( / ُٗٔٗيف كتاب اٞنناسك ، باب: يف رمي اٛنمار ، رقم : )يف سننو أخرجو أبو داككد  (ٔ)

، كقاؿ : ىذا حديث حسن صحيح ، ُِٕ( /ََٗواب اٜن  ، باب : ما جاء يف رمي اٛنمار ، رقم : )يف أب يف سننو كالرتمذم
كالعمل على ىذا عند أكثر أىل العلم ، كصححو األلباٍل كالبيهقي يف كتاب اٜن  ، باب : استحباب النزكؿ . السنن الكربل 

ٓ/ُُّ 
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ا كيف ىذا بياف للتفريق بٌن ىػذه اٛنمػرة كغًنىػا ، كألف رمػي ىػذه اٛنمػرة ٣نػا يسػتحب البدايػة بػو يف ىػذ
اليػـو عنػد قدكمػو ، كال يسػن عنػدىا كقػػوؼ ، كلػو سيػن  لػو اٞنشػيي إليهػػا لشػ لو النػزكؿ عػن البدايػة هػػا ، 

 .(1) كالتعجيل إليها ، ِنبلؼ سائرىا

   :من خالفو - ب
 وب إىل شيء من اٛنمار إال لضركرة.الرك( 2)كره جابر



 .رفع األيدي –الدعاء عند الرمي : المبحث العاشر
 : -رضي اهلل عنهما-الروايات عن عبد اهلل بن عمر 

أخرج ابن أيب شيبة قاؿ: حدثنا كثًن بن ىشاـ عػن جعفػر بػن برقػاف قػاؿ: أخػربٍل الوليػد بػن دينػار  .1
عن نافع عن ابن عمر أنو كاف إذا رمى اٛنمرة تقدـ أمامهػا فػدعا اهلل كرفػع يديػو كرفعنػا معػو ، فمػا 

 .(3)و كما ىويضع يديو ح  يهل كنضع أيدينا كى

كأخػرج ابػن أيب شػيبة قػاؿ : حػدثنا أبػو معاكيػة عػن ابػن أيب ليلػى عػن نػافع عػن ابػن عمػر قػػاؿ : ال  .2
 ((4) ترفع األيدم عند اٛنمار

 :فقو األثرين
 دؿ األثراف السابقاف أف البن عمر يف رفع األيدم يف الدعاء عند الرمي ركايتاف : 

 ىذا الدعاء كىو ما دؿ عليو األثر األكؿ.الركاية األكىل : استحباب رفع يديو يف 
  الركاية الثانية : أنو ال يرفع يديو يف ىذا الدعاء .

  

                                                           

 ِْٗ/ٓ المغنيعبد اهلل بن ا٘ند ، ،  ابن قدامة (ُ)
 ُْٖ/ٖ المجموعالنوكم ،  (ِ)
 ّٔٓ/ْكتاب اٜن  ، باب : يف اٞناشي يركب  ، المصنف  عبد اهلل بن ١نمد ، ابن أيب شيبة ،(ّ)
 ّٔٓ/ْالباب السابق  ، المصنف ابن أيب شيبة ، (ْ)



111 


  :من وافقو
، ك٠ناىػد كأبػو ثػور ، كابػن -رضػي اهلل عنهمػا-كافقو يف استحباب رفع يديو يف ىذا الدعاء ابن عبػاس 

: ال أعلػػم أحػػػدان أنكػػر ذلػػك غػػػًن (4)كاٛنمهػػور ، قػػاؿ ابػػػن اٞننػػذر ،(3) ، كأ٘نػػػد(2) ، كالشػػافعي(1) اٞننػػذر
 (5) مالك

 .(6) قاؿ ابن اٞننذر : كاتباع السنة أكىل
 

 .ما يفعلو األصلع: المبحث الحادي عشر

 : -رضي اهلل عنهما-الرواية عن ابن عمر 
أخرج ابن أيب شيبة قاؿ : حدثنا ككيع عن ابن نافع عن أبيو قػاؿ : )كػاف ابػن عمػر رجػل أصػلع ،     

  (.(7)فكاف إذا ح  أك اعتمر أمر  على رأسو اٞنوس

 :فقو األثر
 أف األصلع الذم ال شعر على رأسو ٬نر اٞنوس على رأسو.يرل ف ابن عمر أدؿ األثر السابق 

 :من وافقو
  ؟حيث اٞنبدأ ٢نتلفوف ىل ذلك على سبيل االستحباب أك الوجوباٞنوافقوف لو من 

 
 
 

                                                           

 ِّٖ/ٖالمجموع  ٪نٍن بن شرؼ ، النوكم ، (ُ)
 (ُىامش ) اٞنصدر السابق (ِ)
 ِّٔ/ٓالمغني عبد اهلل بن أ٘ند،  ، ابن قدامة (ّ)
 ِّٖ/ٖالمجموع النوكم ،  (ْ)
ـ ، الناشر: دار ُٕٗٗىػ ُُْٖ، الطبعة األكىل  َٔٓ/ُ الفواكو الدواني أ٘ند بن غاًل بن سامل ، ابن غنيم اٞنالكي ، (ٓ)

 بًنكت-الكتب العلمية 
 ِّٖ/ٖ المجموع٪نٍن بن شرؼ ، النوكم ،  (ٔ)
كتاب اٜن  ، باب : يف الرجل يعتمر بعد اٜن  من قاؿ : ٩نرم على رأسو  ،  المصنف  بن ١نمد ،عبد اهلل ابن أيب شيبة ،(ٕ)

 َُّ/ٓكالبيهقي يف كتاب اٜن  ، باب: األصلع أك احمللوؽ ٬نر اٞنوس على رأسو َِّ/ْاٞنوسى 
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 (4) كأ٘ند (3) كالشافعي( 2) على غًن اٞنختار كمالك (1)أبو حنيفةفمن قاؿ أنو على سبيل االستحباب 

قاؿ ابن اٞننذر : أٗنع كل من ٥نفػظ عنػو مػن أىػل العلػم علػى أف األصػلع ٬نػر اٞنػوس علػى رأسػو كلػيس 
 .(5) ذلك بواجب

 واستدلوا بما يلي :  
 أف اٜنلق ١نلو الشعر ، فسقط بعدمو ، كما يسقط كجوب غسل العضو يف الوضوء بفقده . 

كألنػو إمػراره لػو فعلػو يف اإلحػػراـ مل ٩نػب بػو دـ ، فلػم ٩نػب عنػػد التحلػل ، كػإمراره علػى الشػػعر 
 .(6) من غًن حلق

لػػى رأسػػو؛ ألنػػو عبػػادة تتعلػػق بالشػػعر كاسػػتدؿ اٞنالكيػػة ٞنػػا ذىبػػوا إليػػو ، أف األصػػلع ٬نػػر اٞنػػوس ع 
 .( 7) فتنتقل للبشرة عند عدمو

علػػػى اٞنختػػار : ٩نػػب إمػػػرار اٞنػػوس علػػى رأس األصػػػلع ، ألف النػػيب صػػلى اهلل عليػػػو (8) كقػػاؿ أبػػو حنيفػػة
 (9)كسلم قاؿ : )) إذا أمرتكم بأمر فأتو منو ما استطعتم ((

على رأسو ، فإذا سقط أحد٨نا لتعذره ، كجب  كىذا لو كاف ذا شعر كجب عليو إزالتو ، كإمرار اٞنوس
  . (10) اآلخر

 
 

                                                           

 َّٗ/ِ تبين الحقائق عثماف بن علي ، الزيلعي ، (ُ)
 ْٔ/ِ الدسوقي حاشية ١نمد بن أ٘ند بن عرفة ، الدسوقي ، (ِ)
 َِٗ/ٖ المجموع ٪نٍن بن شرؼ ، النوكم ، (ّ)
 َّٔ/ٓ المغني عبد اهلل بن أ٘ند ، ، ابن قدامة (ْ)
 ُِِ/ٖ المجموعالنوكم ،  (ٓ)
 (ٓىامش ) اٞنصدر السابق (ٔ)

 ْٔ/ِ حاشية الدسوقي ١نمد بن أ٘ند بن عرفة ، الدسوقي ، (ٕ)
 َّٗ/ِ الحقائقتبين  عثماف بن علي ،  الزيلعي ، (ٖ)
يف كتاب االعتصاـ ، باب: االقتداء بسنن رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسلم رقم : يف صحيحو أخرجو البخارم  (ٗ)

 ِٗٓ( / ُّّٕيف كتاب اٜن  ، باب : فرض اٜن  مرة يف العمر ، رقم : ) يف صحيحو ، كمسلمُّٖٗ(/ِٖٖٕ)
 َّٕ/ٓ المغني،  ابن قدامة(َُ)
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 .نزول الحاج المحصب إذا نفر من منى: المبحث الثاني عشر

 : -رضي اهلل عنهما-الروايات عن عبد اهلل بن عمر 
أخرج مسلم قاؿ : حدثين ١نمد بن حامت ابن ميموف ، حدثنا ركح ابن عبادة ، حػدثنا صػخر ابػن  .1

جويرية ، عن نافع أف ابن عمر كاف يرل التحصيب سنة ، ككػاف يصػلى الظهػر يػـو النفػر باٜنصػبة  
 . (1) كاٝنلفاء بعده -صلى اهلل عليو كسلم-قاؿ نافع : قد حصب رسوؿ اهلل 

ف عبد اهلل بن عمر كاف يصلي الظهر كالعصر كاٞن رب كالعشػاء باحملصػب ، أخرج مالك عن نافع أ .2
 .( 2) مث يدخل مكة من الليل فيطوؼ بالبيت

 :فقو األثرين 
ٞنػػن نفػػر مػػن مػػىن أف يػػأيت أنػػو يسػػتحب يػػرل  -رضػػي اهلل عنهمػػا-ف ابػػن عمػػر أدؿ األثػػراف السػػابقاف 

إىل اٞنقربة ، فيصلي بو الظهر كالعصػر كاٞن ػرب ، ك ىو األبطح كاٝنيف ، كحده ما بٌن اٛنبلٌن احملص ب
  كالعشاء ، مث يضطجع يسًنان ، مث يدخل مكة .

 : -رضي اهلل عنهما-دليل ما ذىب إليو ابن عمر 
ما ركل نافع قاؿ : كاف ابن عمر يصلي ها الظهر كالعصػر كاٞن ػرب كالعشػاء ، كيهجػع ىجعػة ، ككػاف 

 .(3) )كاف يفعل ذلك(:  -صلى اهلل عليو كسلم-يذكر أف النيب 

 :من وافقو ومن خالفو 
 :من وافقو  - أ

 .( 4) كافقو طاكس كسعيد بن جبًن

 
 

                                                           

 ٜن  ، باب : استحباب النزكؿ باحملصب يـو النفر ، كالصبلة بو ، صحيح مسلم ، كتاب ا (ُ)
 ُٔٓ( / َُُّرقم : )

 ّٖٗ/ُ: باب : التحصب  الموطأ بن أنس ، مالك ، (ِ)
 يف كتاب اٜن  ، باب : استحباب النزكؿ  بذم طول قبل أف يدخل مكة، يف صحيحو أخرجو البخارم  (ّ)

يف كتاب اٜن  ، باب : استحباب النزكؿ باحملصب ، رقم يف صحيحو القاىرة، كمسلم –طبعة دار ابن حـز  ُُِ(/ُٖٕٔرقم: )
 سوريا-طبعة مؤسسة الرسالة: دمشق–، كاللفظ البخارم  َِٓ(/َّْٓ: )
 ّّٓ/ٓ المغنيعبد اهلل بن أ٘ند ، ،  ابن قدامة (ْ)
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 (3) ، كأ٘ند (2) ، كمالك (1) كإليو ذىب اٜننفية

 واستدلوا بما يلي : 
قػػاؿ : )) ٥نػػن نػػازلوف غػػدان ِنيػػف بػػين كنانػػة حيػػث تقاٚنػػت قػػريش علػػى   -عليػػو الصػػبلة كالسػػبلـ-بأنػو 

كفرىم ، كذلك أف بين كنانة حالفت قريشان على بين ىاشػم أف ال ينػاكحوىم كال يبػايعوىم كال يػؤكىم 
 (((4)كٕنالؤكا على مقاطعتهم -صلى اهلل عليو كسلم-ح  يسلموا إليهم ١نمد 

 : من خالفو - ب
 .(5) - عنهمرضي اهلل-ابن عباس كعائشة 

 كقاؿ ليس بسنة كإ٧نا ىو منزؿ اسرتاحة. (6) كالشافعي

 واستدلوا بما يلي : 
: )) أاا قالت : نزكؿ األبطح لػيس بسػنة كإ٧نػا نزلػو رسػوؿ اهلل  -رضي اهلل عنها-ما ركت عائشة  .1

  (((7) إىل اٞندينة -عليو الصبلة كالسبلـ-؛ ألنو كاف أٚنح ٝنركجو  -صلى اهلل عليو كسلم-

 صػػػػلى اهلل عليػػػػو -كقػػػػاؿ ابػػػػن عبػػػػاس : ))لػػػػيس التحصػػػػيب بسػػػػنة إ٧نػػػػا ىػػػػو منػػػػزؿ نزلػػػػو رسػػػػوؿ اهلل  .2

  (8)((-كسلم

  

                                                           

 ُّٔ/ِ تبين الحقائق عثماف بن علي ،  الزيلعي ، (ُ)
 ُُٕ/   الكافي يوسف بن عبد اهلل بن ١نمد ،  الباجي ، (ِ)
 ّّٓ/ٓ المغني،  ابن قدامة ، عبد اهلل بن ا٘ند (ّ)
 يف كتاب اٜن  باب: نزكؿ النيب صلى اهلل عليو كسلم مكة، يف صحيحو أخرجو البخارم  (ْ)

 يف كتاب اٜن   يف صحيحو القاىرة ، كمسلم-طبعة دار ابن حـز ُّٗ(/َُٗٓحديث رقم : )
 سوريا-طبعة مؤسسة الرسالة : دمشق  ّٕٓ(/ُّٕٓ)رقم : 

 ّّٓ/ٓ المغني،  ابن قدامة (ٓ)
 ََِ/ْ الحاوي علي بن ١نمد ،اٞناكردم ، (ٔ)
يف كتاب اٜن   يف صحيحو ، كمسلم ّّٓ(/ُٕٓٔيف كتاب اٜن  / باب : احملصب ، رقم : ) يف صحيحو أخرجو البخارم (ٕ)

  ُٔٓ( /ُُُّ/ باب: استحباب النزكؿ باحملصب يـو النفر ، كالصبلة بو ، رقم : )
 يف كتاب اٜن  / باب : احملصب ، الباب السابق ،  يف صحيحو أخرجو البخارم (ٖ)

 ُٕٓ( /َُُّيف كتاب اٜن  ، رقم : )يف صحيحو ، كمسلم ّّٔ(/ُُٖٕحديث رقم : )
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 :الجواب
قصػػدان ، كفعػػل اٝنلفػػاء مػػن بعػػده قػػد ثبػػت فيػػو ، ككػػاف قػػوؿ  -عليػػو الصػػبلة كالسػػبلـ-أجيػػب أف فعلػػو 

عائشة كابن عباس ظنان منهما فبل يعارض اٞنرفوع، كاٞنثبت يقدـ أيضان على النايف ، كأم سنة أقول من 
 .(1)ىذا

قاؿ اٜنافظ ابن حجر يف الفتح كما نقل عنو الشوكاٍل : كاٜناصل أف من نفى أنو سػنة كعائشػة  كابػن 
أراد أنػو لػيس مػن اٞنناسػك فػبل يلػـز برتكػو شػيء ، كمػن أثبتػو كػابن عمػر أراد - عػنهمرضػي اهلل–عباس 

 .(2)ال اإللزاـ بذلك -صلى هلل عليو كسلم-دخولو يف عمـو التأٌسي بأفعالو 

 

  

                                                           

 ُّٕ/ِ تبيين الحقائقعثماف بن علي ، الزيلعي ،  (ُ)
 بًنكت ، د . ط–، الناشر : دار اٛنيل  ْٖ/ّ نيل األوطار ١نمد بن علي ، الشوكاٍل ، (ِ)
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 .عند عدم وجود مكان فيها(ُ)ليالي التشريق  - ترك المبيت بمنى: المبحث الثالث عشر
يف مىن ، ىل يسقط عنو  ان كاجبات اٜن  يلـز برتكو دـ لكن إذا مل ٩ند مكانمن  (ِ) اٞنبيت ّنىن كاجب

اٞنبيت يف مىن ، أك يلزمو اٞنبيػت يف أقػرب مكػاف ينتهػي إليػو مبيػت اٜنجػاج يف أم جهػة مػن اٛنهػات؟ 
 على قولٌن . 

 أنو يلزمو اٞنبيت يف أقرب مكاف يلي مىن .  األول :
 كالشيخ صاٌف بن فوزاف . -ر٘نهما اهلل–كبو قاؿ الشيخ ابن عثيمٌن كالشيخ عبد اهلل بن جربين 

 واستدلوا بما يلي : 
أف ىذا أقرب لقواعد الشرع ، كٞنا فيو من ٗنع النػاس ، كتوحيػد كلمػتهم ، كٞنػا لػوحظ مػن تسػاىل   .1

 وف للمبيت بالشقق ، كثًن من الناس يف حاؿ ما إذا مل ٩ندكا مكانان للمبيت ّنىن ، فيذىب

 

 

                                                           

ليايل التشريق : ليلة اٜنادم عشر ، كالثاٍل عشر للمتعجل ، كليلة اٜنادم عشر ، كالثاٍل عشر ، كالثالث عشر للمتأخر.  (ُ)
 َُْ/  نوازل الحجعبد اهلل بن ١نمد ، السكاكر 

 كجوب اٞنبيت ّنىن فيو قوالف :  (ِ)
، كعركة ، كإبراىيم ، ك٠ناىد ،  -رضي اهلل عنهم-األكؿ : أف اٞنبيت ّنىن ليايل مىن كاجب كبو قاؿ عمر بن اٝنطاب كابن عباس 

 كعطاء ، كبو قاؿ مالك كالشافعي كأ٘ند يف ركاية 
: أف رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسلم رخص للعباس بن عبد اٞنطلب أف يبيت ّنكة ليايل مىن ،من كحجتهم : ما ركل ابن عمر 

، كمسلم  يف صحيحو يف كتاب اٜن  ، باب:  ُِٖ/ُْٕٓأجل السقاية( ]أخرجو البخارم يف صحيحو يف كتاب اٜن  رقم : 
 [َٕٔ/ُّٔٓكجوب اٞنبيت ّنىن ليايل التشريق كالرتخيص يف تركو ألىل السقاية ، رقم 

 -صلى اهلل عليو كسلم-كٔنصيص العباس بالرخصة لعذره دليل على أنو ال رخصة ل ًنه كعن ابن عباس قاؿ : مل يرخص النيب 
 ألحد يبيت يف مكة ، إال للعباس ، من أجل سقايتو( 
 كقاؿ األلباٍل :ضعيف اإلسناد[ ُٗٓ/َّٔٔ]أخرجو ابن ماجة يف سننو يف كتاب اٞنناسك ، رقم : 

 كقاؿ أبو حنيفة : البيتوتة ّنىن ليست بواجبو بل ىي سنة  –رضي اهلل عنهما  –وؿ الثاٍل : ليس بواجب كبو قاؿ ابن عباس الق
كدليلو : أنو لو كاف ذلك كاجبان مل يكن العباس يرتؾ الواجب ألجل السقاية ، كال كاف النيب صلى اهلل عليو كسلم يرخص لو يف 

 ١نموؿ على السنة توفيقا بٌن الدليلٌن.  -يو كسلمصلى اهلل عل-ذلك، كفعل النيب 
 أنو كاجب ٩نب برتكو دـ لصحة الدليل كصراحتو يف ١نل النزاع. -كاهلل أعلم–كالراجح 

، ابن قدامة، عبد اهلل بن ٕٓ/ِحلية العلماء ، القفاؿ الشاشي،ِّٓ/المدونة ، اإلماـ مالك، ُْٓ/ّانظر : بدائع الصنائع 
 ِّْ/ٓ المغنيأ٘ند، 
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 ( 1) كالفنادؽ الفارىة ك٥نوه

قياس امتبلء مىن على امتبلء اٞنسجد ؛ فإف اٞنسجد إذا امتؤل كجب على الناس أف يصلوا حولػو ؛  .2
 (2) لتتصل الصفوؼ ح  يكوف ٗناعة كاحدة ، كاٞنبيت مثلو

، كىػو أعظػم مقاصػد اٜنػ كاحدة ، كىػذا مػن أف اٞنقصود من اٞنبيت أف يكوف الناس ٠نتمعٌن أمة  .3
 (3) توحيد الناس يف عبادهتم ، كيف لبسهم كيف مبيتهم.

قياس اٞنبيت يف مىن على كثػًن مػن الواجبػات الشػرعية الػيت إذا مل يػتمكن منهػا سػقطت إىل بػدؿ ؛  .4
إذا كػػاف البػػدؿ ٣نكنػػان ، كىكػػذا ىنػػا ، إذا سػػقط اٞنبيػػت يف مػػىن ، ال يسػػقط مطلقػػان بػػل إىل بػػدؿ ؛ 

 (4)فيما اتصل ّنبيت اٜنجاج.كىو اٞنبيت 

أف اٞنبيػػت يف مػػىن يف ىػػذه اٜنػػاؿ يسػػقط ، ك٩نػػوز للحػػاج عنػػد ذلػػك أف يبيػػت يف أم  القــول الثــاني :
 مكاف شاء يف العزيزية أك مزدلفة أك غًن٨نا . 

، كٗناعػػة مػػن أىػػل العلػػم ، كىػػو الظػػاىر مػػن فتػػول -ر٘نػػو اهلل–(5) كبػػو قػػاؿ الشػػيخ عبػػد العزيػػز بػػن بػػاز
 .(6)اللجنة الدائمة لئلفتاء أيضان 

 واستدلوا على ذلك بأدلة منها : 
: ))إذا أمرتكم بأمر فػأتوا  -صلى اهلل عليو كسلم-، كقولو ( 7) چہ  ہ  ہ  ھ  چ  قولو تعاىل : .ُ

 ، كمن ُنث كمل ٩ند مكانان يف مىن ، فقد فعل مػا أمػر بػو ، فػبل حػرج عليػو ، ( 8) منو ما استطعتم((
 

                                                           

، ابن عثيمٌن ،  مسائل معاصرة في الحج ، عبد العزيز ، لعويدا،  ّْٔ/  النوازل في الحج علي بن ناصر ، ( الشلعاف ،ُ)
 ،  مختصر نوازل الحج ١نمد بن موسى ، ، الدايل ،ِْٓ/ِّ مجموع فتاوى١نمد بن صاٌف ، 

 ُُُ/  نوازل الحجالسكاكر ، 
 ُُُ/ نوازل الحج، السكاكر ،  ٕٔٓ/  فتاوى أركان اإلسالمابن عثيمٌن ،  (ِ)
 ِْٓ/ِّ مجموع فتاوى ١نمد بن صاٌف ، ابن عثيمٌن ، (ّ)
 ْٖٔ/ النوازل في الحجعلي بن ناصر ، الشلعاف ،  (ْ)
 ِّٔ/ُٕ مجموع فتاوى عبد العزيز بن عبد اهلل ، ابن باز ، (ٓ)
 َُُ نوازل الحج عبد اهلل بن ١نمد ،، السكاكر ، ِِٕ/ُُ فتاوى اللجنة الدائمة (ٔ)
 ُٔسورة الت ابن ، اآلية :  (ٕ)
 َُُتقدـ ٔنر٩نو ص  (ٖ)
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 (1) إذا بات يف أم مكاف آخر .

أف من مل ٩ند مكانان يف مىن يقاس على أصحاب األعذار كالسقاة كالرعاة ، فالنيب صػلى اهلل عليػو  .ِ
كسلم عندما أسقط عنهم اٞنبيت منهم من بات يف مكة كمنهم من بات يف غًنىػا ، كىػذا يشػمل  

 كل معذكر ؛ ألف الرخصة إذا جاءت مطلقة مل تقيد . 
فقد عضوان مػن أعضػاء الوضػوء ؛ فػإف مػن فقػد عضػوان  أف من مل ٩ند مكانان يف مىن مقيس على من .3

 ( 2) فكذلك من مل ٩ند مكانان يف مىن ، سقط عنو اٞنبيت. من أعضاء الوضوء ، سقط غسلو ،

كمن عجز عن اٞنبيت ّنػىن فقػد  (ّ)القاعدة الفقهية: أنو ال كاجب مع عجز ، كال حراـ مع ضركرة  .4
 .(ْ)ز لو أف يبيت يف أم مكاف شاءسقط الواجب عنو ، كإذا سقط اٞنبيت عنو فيجو 



 .الرمي قبل الزوال أيام التشريق: المبحث الرابع عشر

كمػػػا اتفقػػػوا علػػػى أف رمػػػي  (5)علػػػى جػػػواز الرمػػػي قبػػػل الػػػزكاؿ يف يػػػـو العيػػػد كأنػػػو األفضػػػل الفقهػػػاءاتفػػػق 
 ، كىو السنة الثابتة عن النيب ( 6) اٛنمار أياـ التشريق بعد الزكاؿ قبل الصبلة أك بعدىا ىو األفضل

-كمػػا ىػػو ثابػػت يف حػػديث جػػابر رضػػي اهلل عنػػو قػػاؿ : ))رأيػػت رسػػوؿ اهلل   -صػػلى اهلل عليػػو كسػػلم-
 (( (7)يرمي يـو النحر ضحى ، كأما بعد ذلك فبعد زكاؿ الشمس -صلى اهلل عليو كسلم

 (8) قاؿ : )) كنا نتحٌن ، فإذا زالت الشمس رمينا(( -رضي اهلل عنهما-كعن ابن عمر 

                                                           

 ِّٔ/ُٕ مجموع فتاوىابن باز ،  (ُ)
 ْٗٔ/ النوازل في الحج علي بن ناصر ، الشلعاف ، (ِ)
 –، الناشر : مكتبة الوادم ، السعودية ، مكتبة اإلرشاد  ُْ/ِ عالم الموقعينإ ١نمد بن أيب بكر بن أيوب ،ابن القيم ، (ّ)

 ـُٕٗٗىػ ُُْٖصنعاء ، ط : السابعة 
 َْٕ/ النوازل في الحجالشلعاف ،  (ْ)
 ١نمد بن علي ، ، الشوكاٍل ، ُِّ/ِ األم ١نمد بن إدريس ، ، الشافعي ، ُِ/ْ المبسوط ١نمد بن أ٘ند ، السرخسي ، (ٓ)

 ْٖٗ/ النوازل في الحج علي بن ناصر ، لشلعاف ،، ا ُْْ/ٓ نيل األوطار
عبد اهلل بن  ، ابن قدامة، ُِّ/7األم، الشافعي ، ِّْ/ِ المدونة بن أنس ، ، مالك ،ٖٔ/ْ المبسوطالسرخسي ،  (ٔ)

 ِِٓ/ النوازل في الحج، الشلعاف ،  ِّٖ/ٓ المغني ا٘ند ،
طبعة ، مؤسسة  ّّٓ( / ُُّْاستحباب الرمي ، رقم : )يف كتاب اٜن  ، باب: بياف كقت يف صحيحو أخرجو مسلم  (ٕ)

 سوريا-الرسالة ، دمشق 
 القاىرة –طبعة دار ابن حـز  َِٗ(/ُْٕٔيف كتاب اٜن  ، باب: رمي اٛنمار ، رقم : )يف صحيحو أخرجو البخارم  (ٖ)
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 كاختلفوا ىل الرمي بعد طلوع الشمس كقبل الزكاؿ أياـ التشريق ٩نزئ أـ ال ؟ على قولٌن . 
  .من رمى قبل الزكاؿ فعليو اإلعادةال ٩نوز الرمي قبل الزكاؿ يف أياـ التشريق مطلقان ، ك  القول األول :

كمػػػن التػػػابعٌن اٜنسػػػػن -عػػػنهم رضػػػي اهلل–كبػػػو قػػػاؿ عمػػػر بػػػن اٝنطػػػاب كابنػػػو عبػػػد اهلل ، كابػػػن عبػػػاس 
 .(ُ)، كعطاء ، كالثورم البصرم

  يف قوؿ . (4) ، كاٞنالكية (3) يف ظاىر الركاية( 2) كإليو ذىب اٜننفية

 على الصحيح ، كإسحاؽ.( 6) كىو اٞنذىب ، كاٜننابلة (5) كالشافعية
 .( 8) ، كالشيخ ١نمد بن صاٌف العثيمٌن(7)كمن العلماء اٞنعاصرين الشيخ عبد العزيز بن باز 

 واستدلوا بما يلي :
مل يػػـر إال بعػػد  -صػػلى اهلل عليػػو كسػػلم-ال ٪نػػل الرمػػي يف أيػػاـ التشػػريق قبػػل الػػزكاؿ ؛ ألف الرسػػوؿ  .ُ

-لى اهلل عليػػو كسػػلم صػػ-ككػػوف الرسػػوؿ  (9) الػػزكاؿ ، كقػػاؿ للنػػاس : )) خػػذكا عػػين مناسػػككم((
يػػؤخر الرمػػي إىل ىػػذا الوقػػت مػػع أنػػو يف شػػدة اٜنػػر ، كيػػدع أكؿ النهػػار مػػع أنػػو أبػػرد كأيسػػر ، دليػػل 

 على أنو ال ٪نل الرمي قبل ىذا الوقت . 

                                                           

 ِّٖ/ٓ المغني،  ابن قدامة (ُ)
 ُّٕ/ِ بدائع الصنائع أبو بكر بن مسعود ، الكاساٍل ، (ِ)

 اٛنامع الص ًن-ِاٞنبسوط أك األصل -ُلئلماـ ١نمد بن اٜنسن الشيباٍل ستة كتب كىي :  (ّ)
كيطلق على ما يف ىذه الكتب من مسائل : مسائل األصوؿ –السًن الكبًن -ٔالسًن الص ًن   -ٓالزيادات -ْاٛنامع الكبًن -ّ

، ن ١نمد بركايات تقات كىي ثابتة إما متواترة أك مشهورة عنو ، كمسائل ظاىر الركاية ؛ كإ٧نا ٚنيت بظاىر الركاية ؛ ألاا ركت ع
مكة -ـ ، الناشر: اٞنكتبة األسديةَُِِ-ىػُّّْالطبعة الثانية  ُّٓ، ُِٓ/  البحث الفقهي ، إٚناعيل بن سامل ،عبد العاؿ

 اٞنكرمة
 ٖٔٓ/ُ المعونة عبد الوىاب بن علي ، ، الب دادم ، ِّْ/ِ المدونة بن أنس ،مالك ، (ْ)
 ِّٓ/ٖ المجموع ٪نٍن بن شرؼ ،، النوكم ، ُِّ/ِ األم ١نمد بن إدريس ، الشافعي ، (ٓ)
 ِّٖ/ٓ المغنيعبد اهلل بن أ٘ند ، ،  ابن قدامة (ٔ)
 ِِٗ/ُٕ مجموع فتاوى عبد العزيز بن عبد اهلل ، ابن باز ، (ٕ)
 ىػُِْٔ، الناشر : دار الثريا ، ط : الثانية سنة َٔٓ/  فتاوى أركان اإلسالم١نمد بن صاٌف ،  ابن عثيمٌن ،  (ٖ)
 ٖٗتقدـ ٔنر٩نو ص  (ٗ)
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كاف يرمي من حٌن أف تزكؿ الشػمس قبػل أف يصػلى الظهػر ،   -صلى اهلل عليو كسلم-أف الرسوؿ  .2
الػػزكاؿ أفضػػل ألجػػل أف كىػػذا دليػػل علػػى أنػػو ال ٪نػػل أف يرمػػي قبػػل الػػزكاؿ ، كإال لكػػاف الرمػػي قبػػل 

 .(1) يف أكؿ كقتها ؛ ألف الصبلة يف أكؿ كقتها أفضل-صبلة الظهر-يصلي الصبلة

اـ التشريق كىػو مػا أفػ  بػو ٗناعػة مػن أىػل العلػم يف جواز الرمي قبل الزكاؿ يف سائر أي القول الثاني :
البليهػػػي ، كالشػػػيخ عبػػػد اهلل بػػػن زيػػػد آؿ ١نمػػػود، كالشػػػيخ مصػػػطفى  ىػػػذا العصػػػر ، كىػػػم الشػػػيخ صػػػاٌف

 -ر٘نهم اهلل–( 2) الزرقاء، كقواه الشيخ عبد الر٘نن السعدم

 واستدلوا بما يلي :
يف الرمػػي يف الليػػل ، أك  -اهلل عليػػو كسػػلمصػػلى -القيػػاس علػػى الرعػػاة الػػذين رخػػص ٟنػػم رسػػوؿ اهلل  .1

 (3) يف أم ساعة من اار ((.

 شدة الزحاـ ، كاٝنوؼ من السقوط ٓنت األقداـ أككد من غًنه من األعذار. .ِ
 كمن أىل العلم من رخص لذكم اٜناجات فقط كمن ٫نشػى فػوات رحلػة طػائرة ، أك بػاخره ، أك رفقػة

 (4) ال ينتظركنو.

 الترجيح:
علػػى اٜنػػاج  ٞنػػا فيػػو مػػن التيسػػًنأيػػاـ التشػػريق  جػػواز الرمػػي قبػػل الػػزكاؿ يف سػػائر-كاهلل أعلػػم–الػػذم أراه 

 ىل األعذار .ال سيما ألكرفع اٞنشقة عنو خاصة يف ىذه األياـ كتزايد أعداد اٜنجاج 

                                                           

 َٔٓ/ فتاوى أركان اإلسالمابن عثيمٌن ،  (ُ)
، علي بن ىػ ، الشلعافُِْْ/ُُ/ِِ، موقع صيد الفوائد ، الكويت  مسائل معاصرة في الحج عبد العزيز ، العويد ، (ِ)

 ْٖٗ/ النوازل في الحج ناصر ، 
 ِٕٔ/ِمن حديث عمرك بن شعيب عن أبيو عن جده يف سننو أخرجو الدار قطين  (ّ)
 مصدر السابق مسائل معاصرة في الحجالعويد ،  (ْ)
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 الفصل الرابع
 :مباحث أربعةأنواع الحج ، وفيو 
 أنواع اٜن  ؟ اٞنبحث األكؿ : أم األنواع الثبلثة من األنساؾ أفضل 

 اٞنبحث الثاٍل : م  ٪نـر اٞنتمتع باٜن  
 اٞنبحث الثالث : الوقت الذم يصـو فيو اٞنتمتع 

 اٞنبحث الرابع : اٟندم للقارف ، كفيو ستة مطالب : 
 اٞنطلب األكؿ: ما يلـز القارف عملو ٜنجو كعمرتو من الطواؼ كالسعي 

 اٞنطلب الثاٍل : ما يلـز القارف من اٟندم 
 اٞنطلب الثالث : شراء كركت اٟندم ، كتوكيل اٞنصرؼ اإلسبلمي اٞنعتمد يف الذبح

 اٞنطلب الرابع : نقل ٜنـو اٟندم كاٛنزايات إىل خارج اٜنـر 
 اٞنطلب اٝنامس : طواؼ الوداع قبل معرفة رمي ككيل اٜناج

 اٞنطلب السادس : طواؼ الوداع قبل معرفة ذبح ككيل اٜناج ٟنديو
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 أي األنواع الثالثة من األنساك أفضل أنواع الحج ؟: لالمبحث األو 
  : -رضي اهلل عنهما-الركايات عن عبد اهلل بن عمر 

 ، (2)أفضل ، كبو قاؿ: ابن عمر (1)قاؿ النوكم : الصحيح من مذىبنا أف اإلفراد  .1

 (((3) عن ابن عمر –اإلفراد  –كقاؿ ابن قدامة : كركم ذلك 
أخػػرج ابػػن أيب شػػيبة قػػاؿ : حػػدثنا يعلػػى بػػن عبيػػد عػػن عمػػر بػػن ذر عػػن ٠ناىػػد قػػاؿ: )) كػػاف ابػػن  .2

 (((5) متمتعٌن (4)عمر كابن عباس يقدماف 

أخػػرج مالػػك عػػن صػػدؽ بػػن يسػػار عػػن عبػػد اهلل بػػن عمػػر أنػػو قػػاؿ : ))كاهلل ألف اعتمػػر قبػػل اٜنػػ   .3
 (((6)كأىدم أحب إيل  من أف اعتمر بعد اٜن  يف ذم اٜنجة 

أخرج ابن أيب شيبة قاؿ : حدثنا ١نمد بن فضيل عن عطاء بن السائب عن كثًن بن ٗنهػاف قػاؿ:  .4
خرجنػػػا حجػػػاج كمعنػػػا رجػػػل مػػػن أىػػػل اٛنبػػػل مل ٪نػػػ  قػػػط فأىػػػل ُنجػػػة كعمػػػرة فعػػػاب ذلػػػك عليػػػو 
أصحابنا ، قاؿ: فنزلنا قريبان من ابن عمر قاؿ :  فقلنا : إف معنا رجبلن مػن أىػل اٛنبػل مل ٪نػ  قػط 

جػػػػة كعمػػػػرة فعػػػػاب ذلػػػػك عليػػػػو أصػػػػحابنا فمػػػػا كفارتػػػػو ؟ قػػػػاؿ: كفارتػػػػو أف يرجػػػػع بػػػػأجرين فأىػػػػل ُن
 .(7) كترجعوف بواحد

أخرج ابن حـز عن سعيد بن منصور نا أبو عوانة عن عطػاء بػن السػائب عػن كثػًن بػن ٗنيهػاف أنػو  .5
سػػػأؿ ابػػػن عمػػػر مػػػع قػػػـو عػػػن رجػػػل أحػػػـر بػػػالًقراف مػػػا كفارتػػػو؟ فقػػػاؿ ابػػػن عمػػػر : كفارتػػػو أف يرجػػػع 

 .(8) جرين ، كيرجعوف بأجربأ

 

                                                           

 ِٖ/ٓ المغنيعبد اهلل بن أ٘ند ، اإلفراد : أف يهل باٜن  مفردان . اٞنقدسي ، (ُ)
 ُِٓ/ٕ المجموع ٪نٍن بن شرؼ ، النوكم ، (ِ)
 ِٖ/ٓ المغني،  ن ا٘ندابن قدامة ، عبد اهلل ب (ّ)
 ِٖ/ٓ المغنيالتمتع ىو أف يهل بعمرة مفردة من اٞنيقات يف أشهر اٜن  ، فإذا فرغ منها أحـر باٜن  من عامو . اٞنقدسي ،  (ْ)
 َُّ/ْ، كتاب اٜن  ، باب : يف اٞنتعة من كاف يراىا أك يرخص فيها  المصنفعبد اهلل بن ١نمد ،  ابن أيب شيبة ، (ٓ)
 ُّّ/ُ، باب : اإلفراد أفضل أك التمتع أك الًقراف  الموطأ أنس ، بنمالك ، (ٔ)
 ّٕٔ/ْ، كتاب اٜن  ، باب : فيمن قرف بٌن اٜن  كالعمرة  المصنفابن أيب شيبة ، (ٕ)
 ُٕٕ/ٓكتاب اٜن    ، المحليعلي بن أ٘ند ، ابن حـز ،  (ٖ)
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 :فقو اآلثار 
 –اإلفػػػراد أك التمتػػػع أك الًقػػػراف  –علػػػى جػػػواز اإلحػػػراـ بػػػأم األنسػػػاؾ الثبلثػػػة شػػػاء  الفقهػػػاء (1) أٗنػػػع

أف لػػػو يف ذلػػػك  -رضػػػي اهلل عنهمػػػا-كاختلفػػػوا يف أفضػػػلها ، كقػػػد دلػػػت اآلثػػػار السػػػابقة عػػػن ابػػػن عمػػػر 
 ثبلث ركايات . 

كمػػا دؿ عليهػػا األثػػر األكؿ كالثػػاٍل أف اإلفػػراد أفضػػل أنػػواع اٜنػػ ؛ ألنػػو يػػأيت بػػاٜن  تامػػان   الروايــة األولــى
 من غًن احتياج إىل جرب . 

 :  -رحمهم اهلل-وسبب الخالف بين العلماء  
 من ذلك . -صلى اهلل عليو كسلم-اختبلفهم فيما فعل رسوؿ اهلل 

اف مفػػردان(( كركم ))أنػػو ٕنتػػع(( ، كركم ))أنػػو  : ))أنػػو كػػ -عليػػو الصػػبلة كالسػػبلـ-كذلػػك أنػػو ركم عنػػو 
 كاف قارنان((.

أاػا قالػت : ))خرجنػا  -رضػي اهلل عنهػا-عتمد يف ذلك علػى مػا ركم عػن عائشػة افمن اختار اإلفراد 
حجػػة الػػوداع فمنػػا مػػن أىػػل  بعمػػرة ، كمنػػا مػػن أىػػل ُنػػ   عػػاـ -صػػلى اهلل عليػػو كسػػلم-مػػع رسػػوؿ اهلل 

 . (2) باٜن  (( -اهلل عليو كسلمصلى -اهلل كعمرة ، كأىل  رسوؿ 

كاف متمتعان احتجوا ّنا ركاه الليث عػن عقيػل عػن ابػن  -صلى اهلل عليو كسلم -كالذين رأكا أف النيب 
يف عاـ حجة الوداع  -صلى اهلل عليو كسلم-شهاب عن سامل عن ابن عمر قاؿ : ))ٕنتع رسوؿ اهلل 

 .( 3) م اٜنليفة((بالعمرة إىل اٜن  كأىدل كساؽ اٟندم معو من ذ

كاف قارنان أحاديػث كثػًنة ، منهػا حػديث ابػن عبػاس عػن   -عليو الصبلة كالسبلـ-كاعتمد من رأل أنو 
يقػػػوؿ كىػػػو  -عليػػػو كسػػػلمصػػػلى اهلل -قػػػاؿ : ٚنعػػػت رسػػػوؿ اهلل  -رضػػػي اهلل عنػػػو-عمػػػر بػػػن اٝنطػػػاب 

 .(4)اٞنبارؾ كقل عمرة يف حجة((: ))أتاٍل الليلة آت من ريب فقاؿ : أىل  يف ىذا الوادم بوادم العقيق

                                                           

المعاني البديعة في معرفة  بن عبد اهلل بن أيب بكر ،١نمد  ، الصرديف ، ِٖ/ٓ المغني عبد اهلل بن أ٘ند ، ، ابن قدامة (ُ)
 لبناف-الناشر : دار الكتب العلمية ، بًنكت –، ٓنقيق سعيد اٞنهىن  ّْٓ/ُ،  ِٕٗ، اٞنتويف  اختالف أىل الشريعة

يف ، كمسلم  َّّ(/ُُٔٓيف كتاب اٜن  ، باب : التمتع كاإلقراف كاإلفراد باٜن  رقم : )يف صحيحو أخرجو البخارم  (ِ)
 ْٕٔ( /ُُُِيف كتاب اٜن  ، باب : بياف كجوه اإلحراـ ، رقم : )صحيحو 

 كقاؿ األلباٍل : صحيح ُّْ( / َُٖٓيف كتاب اٞنناسك ، باب : يف اإلقراف ، رقم : )يف سننو أخرجو أبو داككد (ّ) 
 كتاب اٜن  ، باب : قوؿ النيب صلى اهلل عليو كسلم العقيق كادو مبارؾ   صحيحو يف أخرجو البخارم يف (ْ)

 ِٖٗ(/ُّْٓرقم: )
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، كعثمػػاف ينهػػي عػػن -رضػػي اهلل عنهمػػا- كحػػديث مػػركاف بػػن اٜنكػػم قػػاؿ : ))شػػهدت عثمػػاف كعليػػا
اٞنتعػػة كأف ٩نمػػع بينهمػػا ، فلمػػا رأل ذلػػك علػػي أىػػل همػػا : لبيػػك بعمػػرة كحجػػة ، كقػػاؿ : مػػا كنػػت 

 .(1) لقوؿ أحد(( -صلى اهلل عليو كسلم-ألدع سنة رسوؿ اهلل 

يقػػػوؿ :  -و كسػػػلمعليػػػصػػػلى اهلل -أنػػػس خرجػػػو البخػػػارم أيضػػػان قػػػاؿ : ٚنعػػػت رسػػػوؿ اهلل كحػػػديث 
 .( 2) (())لبيك عمرة كحجان 

قالػت : ))خرجنػا مػع رسػوؿ  -رضػي اهلل عنهػا-كحديث مالك عن ابن شهاب عػن عػركة عػن عائشػة 
اهلل عليػػػو صػػػلى -عػػػاـ حجػػػة الػػػوداع فأىللنػػػا بعمػػػرة ، مث قػػػاؿ رسػػػوؿ اهلل  -صػػػلى اهلل عليػػػو كسػػػلم-اهلل 

كاحتجػػوا ، (3)ٗنيعػػان(( يهػل  بػػاٜن  مػع العمػػرة مث ال ٪نػػل حػ  ٪نػػل منهمػالمػػن كػاف معػػو ىػػدم ف -كسػلم
ىػدم ، كيبعػد أف يػأمر بػالًقراف مػن معػو كيكػوف  -صلى اهلل عليو كسػلم-فقالوا : كمعلـو أنو كاف معو 

 كال يكوف قارنان .  معو اٟندم
أنػو قػاؿ:  -صػلى اهلل عليػو كسػلم-كحديث مالك أيضان عن نػافع عػن ابػن عمػر عػن حفصػة عػن النػيب 
، قػػاؿ أ٘نػػد : ال شػػك أف رسػػوؿ (4) )) إٍل قلػػدتي ىػػديي كلبػػدت رأسػػي فػػبل أحػػل حػػ  أ٥نػػر ىػػديي((

و عليػػػ-كػػػاف قارنػػان ، كالتمتػػػع أحػػب إيلن كاحػػػت  يف اختيػػاره التمتػػػع بقولػػو   -صػػلى اهلل عليػػػو كسػػلم-اهلل 
 . (5) : )) لو استقبلت من أمرم ما استدبرت ما سقت اٟندم كجعلتها عمرة(( -الصبلة كالسبلـ

كاحػػت  مػػن طريػػق اٞنعػػىن مػػن رأل أف اإلفػػراد أفضػػل كأف التمتػػع كالقػػراف رخصػػة ، كلػػذلك كجػػب فيهػػا 
 .(6) الدـ

                                                           

يف  ، كمسلمَّّ(/ُّٔٓيف كتاب اٜن  ، باب : التمتع كاإلقراف ، كاإلفراد باٜن  ، رقم )يف صحيحو أخرجو البخارم  (ُ)
 ْٕٖ( / ُِِّيف كتاب اٜن  بنحوه رقم : ) صحيحو

يف ، كمسلم  َّّ( / ُّٔٓيف كتاب اٜن  ، باب : التمتع كاإلقراف كاإلفراد باٜن  ، رقم : )يف صحيحو البخارم  (ِ)
 ِْٗ(/ ُِِّيف كتاب اٜن ، باب : يف اإلفراد كالقراف باٜن  كالعمرة ، رقم : )صحيحو 

يف كتاب اٜن  ، باب : بياف كجوه و يف صحيح، كمسلم  َّّ(/ُِٔٓيف كتاب اٜن  ، رقم : ) يف صحيحو البخارم (ّ)
 َْٖ( / ُُُِاإلحراـ ، رقم : )

يف  يف صحيحو ، كمسلم  َّْ( / ُٔٔٓيف كتاب اٜن  ، باب : من لىب باٜن  كٚناه ، رقم : )يف صحيحو البخارم  (ْ)
 َْٗ( / ُِِٗكتاب اٜن  ، باب : بياف القارف ال ٪نل إال يف كقت ٓنلل اٜناج اٞنفرد ، رقم : )

يف صحيحو / كمسلم  َّْ(/ُٖٔٓيف كتاب اٜن  ، باب : التمتع كاإلقراف كاإلفراد ، رقم : )يف صحيحو خرجو البخارم أ (ٓ)
 ، كاللفظ لو ِْٖ(ُُِٔيف كتاب اٜن  / باب : بياف كجوه اإلحراـ ، رقم : )

 ِٖٔ/ُ بداية المجتهد ١نمد بن أ٘ند ، القرطيب ، (ٔ)
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اٜنػػ  ، مػػاركت  يف ىػػذه الركايػػة األكىل أف اإلفػػراد أفضػػل أنػػواع -رضػػي اهلل عنهمػػا-كيػػدؿ البػػن عمػػر 
 (((1) أفرد اٜن  -صلى اهلل عليو كسلم-عائشة كجابر : )) أف النيب 

 :من وافقو في ىذه الرواية 
 كىػو ظػاىر مػذىب الشػافعي -رضػي اهلل عػنهم– (2) كافقو أبو بكر كعمر كعثماف ، كجػابر ، كعائشػة

 .(4) كبو قاؿ مالك ، كاألكزاعي (3)

أف التمتػػع  يػػرل الثػػاٍل كالثالػػثكمػػا دؿ عليهػػا األثػػر    -اهلل عنمهػػارضػػي -ف ابػػن عمػػر أ الروايــة الثانيــة
ف اعتمػر قبػل اٜنػ  كأىػدم أفضل من اإلفراد كمن الًقراف ، حيػث كػاف يقػـو متمتعػا ن ، كيقػوؿ: كاهلل أل

 أحب إيل  من أف اعتمر بعد اٜن  يف ذم اٜنجة . 
 يف ىذه الركاية  -رضي اهلل عنهما-كيدؿ البن عمر 

عاـ حجة الوداع ، فمنػا مػن أىػل  بعمػرة،  -صلى اهلل عليو كسلم-: خرجنا مع رسوؿ اهلل قوؿ عائشة 
 .(5) كمنا من أىل ُن  كعمرة ، كمنا من أىل ُن 

 :من وافقو 
، كبػػو قػػاؿ  -رضػػي اهلل عػػنهم-ة كافقػػو يف ىػػذه الركايػػة باختيػػار التمتػػع ابػػن عبػػاس ، كابػػن الػػزبًن كعائشػػ

 (8) كإسحاؽ (7) ، كسامل، كعكرمة ، كجابر بن زيد (6) ، كعطاء كطاككس ، ك٠ناىداٜنسن

 
                                                           

يف ،  كمسلم  َّّ(/ُِٔٓيف كتاب اٜن  ، باب: التمتع كاإلقراف كاإلفراد باٜن ، رقم : )يف صحيحو أخرجو البخارم  (ُ)
 ْٕٕ(/ُُُِيف كتاب اٜن  . باب: بياف كجوه اإلحراـ ، كأنو ٩نوز إفراد اٜن  ، رقم : )صحيحو 

 ّٖ/ٓ المغني عبد اهلل بن أ٘ند ، ، ابن قدامة (ِ)
 ّْ/ْ الحاوي علي بن ١نمد ، اٞناكردم ، (ّ)
، الناشر : دار الكتب العلمية ، بًنكت ، ط : األكىل  ّْٓ/ُ المعاني البديعة ١نمد بن عبد اهلل بن أيب بكر ،الصرديف ، (ْ)

 ـُٗٗٗىػ ُُْٗ
يف ، كمسلم  َّّ( /ُُٔٓيف كتاب اٜن  ، باب: التمتع كاإلقراف كاإلفراد باٜن  ، رقم : )يف صحيحو أخرجو البخارم  (ٓ)

 ْٕٔ( / ُُُِباب: بياف كجوه اإلحراـ ، رقم : ) يف كتاب اٜن  ،صحيحو 
ىػ . َُُىو : ٠ناىد بن جرب ، أبو اٜنجاج اٞنخزكمي موالىم ، اٞنكي ، ثقة إماـ يف التفسًن كيف العلم ، مات سنة  (ٔ)

 ّٕ/َُ تهذيب التهذيب،  ُِٗ/  تقريب التهذيبالعسقبلٍل ، 
 ِٖ/ٓ المغني،  ابن قدامة (ٕ)
 ّْٓ/ُ المعاني البديعةالصرديف ،  (ٖ)
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 (2)، كاختاره أ٘ند (1) كىو أحد قويل الشافعي

 ويدل لمن قال باختيار التمتع وأنو أفضل أنواع الحج ما يلي : 
أمػػػر  -صػػػلى اهلل عليػػػو كسػػػلم-مػػػا ركل ابػػػن عبػػػاس ، كجػػػابر ، كأبػػػو موسػػػى ، كعائشػػػة ، أف النػػػيب  .ُ

 .(3) أصحابو ٞنا طافوا بالبيت ، أف ٪نلوا ، ك٩نعلوىا عمرة
 .(4)فنقلهم من اإلفراد كالًقراف إىل اٞنتعة ، كال ينقلهم إال إىل األفضل

يػـو سػاؽ البػدف معػو ، كقػد أىلػوا  -صلى اهلل عليػو كسػلم-ما ركل جابر قاؿ : حججنا مع النيب  .2
مكم ، بطواؼ بالبيت ، كمن الصفا كاٞنركة ، مث أقيموا باٜن  مفردان ، فقاؿ ٟنم : )) حلوا من إحرا

حبلالن ، حػ  إذا كػاف يػـو الرتكيػة ، فػأىلوا بػاٜن  ، كاجعلػوا الػيت قػدمتم هػا متعػة ، فقػالوا : كيػف 
مػػركم بػو ، فلػػو ال أٍل سػػقت اٟنػػدم ، لفعلػػت آ٤نعلهػا متعػػة كقػػد ٚنينػػا اٜنػ  ؟ فقػػاؿ : ))افعلػػوا مػػا 

 (5) مثل الذم آمركم بو((

فقاؿ : ))قد علمتم أٍل أتقاكم هلل ، كأصدقكم ،  -صلى اهلل عليو كسلم-كيف لفظ : فقاـ رسوؿ اهلل 
كأبػػػركم ، كلػػػو ال اٟنػػػدم ٜنللػػػت كمػػػا ٓنلػػػوف ، كلػػػو اسػػػتقبلت مػػػن أمػػػرم مػػػا اسػػػتدبرت ، مػػػا أىػػػديت ، 

 (((6) فحللنا ، كٚنعنا ، كأطعنا

 

 

                                                           

 ْْ/ْ الحاوي علي بن ١نمد ، اٞناكردم ، (ُ)
 ِٖ/ٓ المغني عبد اهلل بن أ٘ند ، ، ابن قدامة (ِ)
يف ، كمسلم  َّّ( / ُْٔٓيف كتاب اٜن  ، باب: التمتع كاإلقراف كاإلفراد باٜن  رقم : )يف صحيحو أخرجو البخارم  (ّ)

 ْْٗ/ِ( َُِْيف أشهر اٜن  ، رقم : )يف كتاب اٜن  ، باب: جواز العمرة صحيحو 
 ْٖ/ٓ المغني،  ابن قدامة (ْ)

، كيف كتاب ُّٕ( / ُُٓٔيف كتاب اٜن  ، باب : تقضي اٜنائض اٞنناسك كلها ، رقم : )يف صحيحو (أخرجو البخارم ٓ)
، مسلم يف  ُّٕٗ( / ِِٕٗالتمين ، باب: قوؿ النيب صلى اهلل عليو كسلم : ))لو استقبلت من أمرم ما استدبرت(( ، رقم : )

 ِْٖ(/ُُِٔ، رقم : ) كتاب اٜن  ، باب: بياف كجوه اإلحراـصحيحو يف  
 َّْ(/ُٖٔٓيف كتاب اٜن  ، باب: التمتع كاإلقراف كاإلفراد ، رقم : )يف صحيحو أخرجو البخارم (ٔ)

 لو ، كاللفظ  ِْٖ( / ُُِٔيف كتاب اٜن ، باب : بياف كجوه اإلحراـ ، رقم : )يف صحيحو كمسلم 
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دكف سػػػائر  (1) چىئ  ىئ  ىئ  ی        ی     چكألف التمتػػػع منصػػػوص عليػػػو يف كتػػػاب اهلل تعػػػاىل بقولػػػو :  .3
 ( 2) األنساؾ

أف الًقػػراف يػػرل  الرابػػع كاٝنػامسكمػػا دؿ عليهػػا األثػر    -رضػػي اهلل عنهمػا-ف ابػػن عمػر أ الروايـة الثالثــة
 أفضل أنواع اٜن .
  :في ىذه الرواية -رضي اهلل عنهما-ويدل البن عمر 

قػػرف حػػٌن سػػاؽ اٟنػػدم ، كمنػػع كػػل مػػن سػػاؽ اٟنػػدم حػػ  ينحػػر  -صػػلى اهلل عليػػو كسػػلم-ألف النػػيب 
 .(3)ىديو

  :من وافقو

،  (6) ، كأبػػو إسػػحاؽ اٞنػػركزم ، كابػػن اٞننػػذر (5) كزفػػر (4) كافقػػو يف اختيػػار الًقػػراف ، الثػػورم كأبػػو حنيفػػة
 .(7) ككره الثورم أف يقاؿ بعضها أفضل من بعض

 واستدلوا بما يلي :
 اٜنديث السابق-ُ
: يلػيب -صػلى اهلل عليػو كسػلم-قػاؿ : ٚنعػت رسػوؿ اهلل  -رضػي اهلل عنػو-ما ركل أنس بن مالػك -ِ

 .(8) اٜن  كالعمرة ٗنيعان يقوؿ : ))لبيك عمرة كحجان معان ، لبيك عمرة كحجان((

                                                           

 ُٔٗسورة البقرة اآلية :  (ُ)
 ٖٓ/ٓ المغنيعبد اهلل بن أ٘ند ، ،  ابن قدامة (ِ)
( ّّْٓيف كتاب اٞن ازم ، باب: بعث علي بن أيب طالب رضي اهلل عنو إىل اليمن ، رقم: )يف صحيحو أخرجو البخارم  (ّ)

 ِْٗ( / ُِِّيف كتاب اٜن  ، باب : يف اإلفراد كالًقراف ، رقم : ) يف صحيحو ، كمسلم ِِٖ/
 ِّٕ/ِ تبيين الحقائقعثماف بن علي ، الزيلعي ،  (ْ)
زفر بن اٟنذيل بن قيس العنربم ، صاحب أيب حنيفة ، الفقيو ، كاف ثقة يف اٜنديث ، موصوفان بالعبادة ، كيل قضاء البصرة ،  (ٓ)

 ، الزركلي ،ِّْ/ُ  الجواىر المضيئة في طبقات الحنفية،  رشي ، عبد القادر بن ١نمد بن نصرالقىػ  ، ُٖٓكتوىف ها سنة 
 ْٓ/ِ األعالم خًن الدين بن ١نمود ،

 ّْٓ/ُ المعاني البديعة ١نمد بن عبد اهلل بن أيب بكر ،  الصرديف ، (ٔ)
 (ٔىامش ) اٞنصدر السابق (ٕ)
 ٕٓٓ(/ِٕٔٗ: يف اإلفراد كالقراف ؛ اٜن  كالعمرة ، رقم : )يف كتاب اٜن  ، باب يف صحيحو أخرجو مسلم  (ٖ)
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كل مػػركاف بػػن اٜنكػػم ، قػػاؿ : كنػػت جالسػػان عنػػد عثمػػاف بػػن عفػػاف، فسػػمع عليػػان يلػػيب بعمػػرة ر كٞنػػا -ّ
صػلى اهلل -كح  ، فأرسل إليو ، فقاؿ : أمل نكن اينا عن ىذا ؟ قاؿ : بلػى كلكػن ٚنعػت رسػوؿ اهلل 

  (1) لقولك -صلى اهلل عليو كسلم-يليب هما ٗنيعان ، فلم أكن أدع قوؿ رسوؿ اهلل  -عليو كسلم

ٞنيقػػػات ، كفيػػػو زيػػػادة نسػػػك ىػػػو مبػػػادرة إىل فعػػػل العبػػػادة ، كإحػػػراـ بالنسػػػكٌن مػػػن ا (2)كألف الًقػػػراف-ْ
 .(3)، فكاف أكىلالدـ

أحػـر بػالعمرة ، مث مل  -صػلى اهلل عليػو كسػلم-، بأف يكػوف النػيب  ويمكن الجمع بين األحاديث-
اه مفػػردان ؛ ألنػػو اشػػت ل بأفعػػاؿ ٪نػػل منهػػا ألجػػل ىديػػو ، مث أحػػـر بػػاٜن  ، فصػػار قارنػػان ، كٚنػػاه مػػن ٚنػػ

اٜنػ  كحػدىا بعػد فراغػو مػػن أفعػاؿ العمػرة ، فػإف اٛنمػع بػػٌن األحاديػث ، مهمػا أمكػن أكىل مػن ٘نلهػػا 
 .(4) على التعارض

ك١نصلو أف كل من ركل عنػو اإلفػراد ٘نػل علػى مػا أىػل بػو يف أكؿ اٜنػاؿ ، ككػل مػن ركل عنػو  
كاهلل تعػػاىل - (5) ركل عنػػو القػػراف أراد مػػا اسػػتقر عليػػو األمػػرالتمتػػع أراد مػػا أمػػر بػػو أصػػحابو ، ككػػل مػػن 

   .-أعلم

 ل على أنو ال تعارض فيها.دليكأرل أف يف ٗنع ابن قدامة ر٘نة اهلل بٌن األحاديث 
 -كاهلل أعلم–كأنو ٩نوز اإلحراـ بأحد األنساؾ الثبلثة 

  

                                                           

 َّّ(/ُّٔٓيف كتاب اٜن  ، باب : التمتع كاإلقراف ، كاإلفراد باٜن  ، رقم : )يف صحيحو أخرجو البخارم  (ُ)
 ْٕٖ(/ُِِّيف كتاب اٜن  بنحوه رقم : )يف صحيحو كمسلم 

 ِٖ/ٓهما . أنظر اٞن ين الًقراف : أف ٩نمع بٌن العمرة كاٜن  يف اإلحراـ (ِ)
 ّٖ/ٓ المغني عبد اهلل بن أ٘ند ، ، ابن قدامة (ّ)
 ٕٖ/ٓ المغني،  ابن قدامة (ْ)
 َُّ/ِ نيل األوطار ١نمد بن علي ، الشوكاٍل ، (ٓ)
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 .متى يحرم المتمتع بالحج :المبحث الثاني
 : -رضي اهلل عنهما-الروايات عن عبد اهلل بن عمر 

عن عطاء قاؿ: قلت البن عمر أخرج ابن أيب شيبة قاؿ : حدثنا علي بن ىاشم عن ابن أيب ليلى  .1
ي اٟنبلؿ يف العاـ اٞنقبل فقيل لو : قد ريئاٟنبلؿ فأىل ّنكانو ىبلؿ ذم اٜنجة ، فلما كاف  يى قد ريئ

ي اٟنبلؿ كاف العاـ الثالث قيل لو: قد ريئفنزع ثوبان كاف عليو مث أىل ، فلما   -كىو يف البيت–
  .(1) فقاؿ : ما أنا إال رجل من أصحايب أصنع كما يصنعوف ، فأقاـ حبلالن ح  كاف يـو الرتكية

بػن عمػر كأخرج ابن أيب شيبة قاؿ : حدثنا ابن فضيل عن يزيد بن أيب زياد عن عطاء قػاؿ : قػدـ ا .2
أك ٙنسان ، مث أىل باٜن  يف العشر ، مث جاء مرة أخرل فمػا  فطاؼ مث سعى مث رحل فمكث أربعان 

 . (2) قاـ حبلالن ح  إذا كاف يـو الرتكية أىل باٜن  حٌن انبعث بو بعًنه منطلقان إىل مىن

ابػػن كأخػػرج ابػػن أيب شػػيبة قػػاؿ : حػػدثنا ككيػػع عػػن سػػفياف عػػن أيب حصػػٌن عػػن ٠ناىػػد : أف إىػػبلؿ  .3
 .(3) عمر كاف آخرىا يـو الرتكية

أخرج ابن حـز قاؿ : ركينا عن سعيد بن منصور حػدثنا ىشػيم حػدثنا أيب ليلػى عػن عطػاء بػن أيب  .4
ربػػاح قػػاؿ: رأيػػت ابػػن عمػػر يف اٞنسػػجد اٜنػػراـ كقػػد أىػػل بػػاٜن  إذ رأل ىػػبلؿ ذم اٜنجػػة عامػػان مث 

بلؿ ذم اٜنجػػة ؟ فقػػاؿ : مػػا أنػػا إال  ىػػ يى ئػػعامػػان آخػػر؛ فلمػػا كػػاف يف العػػاـ الثالػػث قيػػل لػػو : قػػد ر 
كرجل من أصحايب كما أراٍل أفعل إال كما فعلوا ، فأمسك إىل يـو الرتكية ، مث أحـر مػن البطحػاء 

 .(4) حٌن استوت بو راحلتو باٜن 

كأخرج ابن حـز من طريق سعيد بػن منصػور عػن عتػاب بػن أيب بشػر عػن خصػيف عػن ٠ناىػد عػن  .ٓ
اٞنسػػجد حػػٌن أىػػل ىػػبلؿ ذم اٜنجػػة مث عامػػان آخػػر كػػذلك ، فلمػػا  ابػػن عمػػر : أنػػو أحػػـر عامػػان مػػن 

لتو عػن ذلػك ؟ فقػاؿ: إٍل كنػت كاف العاـ الثالث مل ٪نـر حػ  كػاف يػـو الرتكيػة قػاؿ ٠ناىػد : فسػأ
نظر فإذا أنا أدخل على أىلػي كأنػا ١نػـر  أمن أىل اٞندينة فأحببت أف أىل بإىبلٟنم مث ذىبت  امرءان 

 ك أخرج كأنا ١نـر ، فإذا ذلك ال يصلح ؛ ألف احملـر إذا أحـر خرج بوجهو . 
                                                           

 ْٗٓ/ْ، كتاب اٜن  ، باب : يف الرجل اٞنقيم ّنكة م  يهل  المصنف عبد اهلل بن ١نمد ، (ابن أيب شيبة ،ُ)
 (ُىامش ) السابقاٞنصدر  (ِ)
 َْٔ/ْ، كتاب اٜن  ، باب : يف الرجل اٞنقيم ّنكة م  يهل  المصنف(ابن أيب شيبة ، ّ)
 ُُٗ/ٓ، كتاب اٜن   المحلى علي بن أ٘ند ،ابن حـز ، (ْ)
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 . (1) قاؿ ٠ناىد : فقلت البن عمر : فأم ذلك ترل؟ قاؿ : يـو الرتكية

 :فقو اآلثار
ّنكػػة حػػبلالن مػػن أف اٞنسػػتحب ٞنػػن كػػاف يػػرل  -رضػػي اهلل عنهمػػا-ف ابػػن عمػػر أدلػػت اآلثػػار السػػابقة 

اٞنتمتعٌن الذين حلوا من عمرهتم ، أك من كاف مقيمان ّنكة من أىلها ، أك مػن غػًنىم أف ٪نرمػوا بػاٜن  
أم اليـو الثامن من ذم اٜنجة ، كقد كاف ٪نـر عند ما يكوف ّنكة قبػل يػـو الثػامن ،  –( 2) يـو الرتكية

 . لرتكية ليخرج إىل مىن فور إحرامومن يـو اكلكنو مل يلبث أف ترؾ ىذا ، كجعل ٪نـر بعد صبلة الظهر 
 :دليل ما ذىب إليو ابن عمر 

ما ركل ابن جري  ، أنو قاؿ لعبد اهلل بن عمر : رأيتك إذا كنػت ّنكػة ، أىػل النػاس ، كمل هتػل  أنػت ، 
 ح  يكػوف يػـو الرتكيػة ؟ فقػاؿ عبػداهلل بػن عمػر : أمػا اإلىػبلؿ ، فػإٍل مل أر رسػوؿ اهلل صػلى اهلل عليػو

 ( 3) كسلم يهل ح  تنبعث بو راحلتو ((

 :وجو الداللة 
أجابو ابن عمر بضرب من القياس حيث مل يتمكن من االستدالؿ بػنفس فعػل رسػوؿ اهلل  الفقهاءقاؿ 

 على اٞنسألة بعينها ،  -صلى اهلل عليو كسلم-
الشػركع يف أفعػاؿ  إ٧نػا أحػـر عػن -صػلى اهلل عليػو كسػلم-فاستدؿ ّنا يف معناه ، ككجو قياسو أف النػيب 

اٜن  كالذىاب إليو فأخر ابن عمر اإلحراـ إىل حاؿ شركعو يف اٜن  كتوجهو إليػو ، كىػو يػـو الرتكيػة ؛ 
 .( 4) ٫نرجوف من مكة إىل مىن ألام حين،ذ

 
 
 

                                                           

 ُُٖص  اٞنصدر السابق (ُ)
،  ابن قدامةيـو الرتكية : ىو اليـو الثامن من ذم اٜنجة ، ٚني بذلك ؛ ألام كانوا يتزكدكف من اٞناء فيو يعدكنو ليـو عرفة .  (ِ)

 َِٔ/ٓ المغنيعبداهلل بن أ٘ند ، 
 يف كتاب اٜن  ، باب : من أىل حٌن استوت بو راحلتو قائمةيف صحيحو أخرجو البخارم  (ّ)

( ِٖٖٕرقم : ) يف كتاب اٜن   ، باب : اإلىبلؿ من حيث تنبعث الراحلة ،يف صحيحو ،كمسلم  ُِٓ( /ُِٓٓرقم : )
/ّٓٗ  
 ُِٖ/  ٕ المجموع ٪نٍن بن شرؼ ، النوكم ، (ْ)
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 :من وافقو ومن خالفو 
 :من وافقو  - أ

، كبػػػو قػػػاؿ عطػػػاء بػػػن أيب ربػػػاح كطػػػاكس ، كسػػػعيد بػػػن جبػػػًن  -رضػػػي اهلل عنهمػػػا-كافقػػػو ابػػػن عبػػػاس 
 .(1) كإسحاؽ ، كابن اٞننذر كآخركف

 (  3)كأ٘ند  (2) كإليو ذىب أبو حنيفة

 واستدلوا بما يلي : 
: أمرنا وا باٜن ، كيف لفظ عن جابر ، قاؿقوؿ جابر : فلما كاف يـو الرتكية توجهوا إىل مىن ، فأىل .1

، ٞنػػا حللنػػا ، أف ٥نػػـر إذا توجهنػػا إىل مػػىن ، فأىللنػػا مػػن األبطػػح ،  -صػػلى اهلل عليػػو كسػػلم-النػػيب 
 .( 4) ح  إذا كاف يـو الرتكية ، كجعلنا مكة بظهر ، أىللنا باٜن 

 .(5)كألنو ميقات لئلحراـ ، فاستول فيو أىل مكة كغًنىم ، كميقات اٞنكاف  .2

ور، كما أدل إىل ذلػك ال يسػتحب أف ما قبل ىذا الزماف يطوؿ كيكثر ، فبل يأمن فيو موافقة احملظ .3
ألجل ال ركر ، كيفارؽ ىذا يـو الرتكية ، كألنػو يتشػاغل باألفعػاؿ فيمنعػو موافقػة احملظػور ، كٟنػذا مل 

 (6)يستحب اإلحراـ من بلده 

 :من خالفو  - ب
مػن كػاف ّنكػة ، فأحػب إيل أف يهػل مػن ( 8) كقػاؿ مالػك -رضي اهلل عنو–( 7) خالفو عبد اهلل بن الزبًن

اٞنسجد من أكؿ ذم اٜنجة ، سواءن كاف كاجدان للهدم أـ ال ، كحكاه ابن اٞننذر كما نقل عنو النوكم 

                                                           

 َِٔ/ٓ المغني عبد اهلل بن أ٘ند ، ، ابن قدامة (ُ)
 ّّٗ/ِ تبيين الحقائقعثماف بن علي ، الزيلعي ،  (ِ)
 َِٔ/ٓ المغني،  ابن قدامة (ّ)
يف  يف صحيحو كمسلم  ِْٖ(/ُِّٓيف كتاب اٜن  ، باب : بياف كجوه اإلحراـ ، رقم : ) يف صحيحو أخرجو البخارم (ْ)

 ّٔٓ( / ُِٕٗكتاب اٜن  ، باب: اإلىبلؿ من البطحاء ، رقم : )
 َِٔ/ٓ المغني ابن قدامة، (ٓ)
 ،  ِّٔ/ُ مدرؤوس المسائل في الخالف على مذىب اإلمام أح، العكربم ، اٜنسٌن بن ١نمد  (ٔ)

 لبناف-بًنكت–ـ ، الناشر : دار خضر َََِ-ىػ ُُِْٓنقيق د/ عبد اٞنلك من دىيش / ط: األكىل 
 (ٓىامش ) اٞنصدر السابق (ٕ)
 ََّ/ُ المدونةبن أنس ،  مالك ، (ٖ)
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: إذا ٓنلػػػل اٞنتمتػػػع مػػػن العمػػػرة ( 1)كقػػػاؿ الشػػػافعي  ، عػػػن عمػػػر بػػػن اٝنطػػػاب رضػػػي اهلل عنػػػو ، كأيب ثػػػور
  ،استحب لو أف ال ٪نـر باٜن  إال يـو الرتكية 

كىػػو الثػػامن مػػن ذم اٜنجػػة ىػػذا إذا كػػاف كاجػػد اٟنػػدم ، كإف كػػاف عادمػػو اسػػتحب لػػو تقػػدَل 
 اإلحراـ باٜن  قبل اليـو السادس ؛ ألنو فرضو الصـو ، كال ٩نوز إال بعد اإلحراـ باٜن  . 

ا جائز باإلٗناع.قاؿ النوكم : كاٝنبلؼ يف االستحباب فكبل٨ن



 .فيو المتمتعالوقت الذي يصوم : المبحث الثالث
 : -رضي اهلل عنهما-الروايات عن عبد اهلل بن عمر 

ابػػن جػػري  عػػن نػػافع عػػن ابػػن عمػػر أخػػرج ابػػن أيب شػػيبة قػػاؿ : حػػدثنا ٪نػػٍن بػػن سػػعيد القطػػاف عػػن  .1
، ال يقضي عنو إال ذلك ، قلت : يصومهن يف شواؿ؟ قػاؿ: قاؿ : ))ال يصـو اٞنتمتع إال كىو ١نـر

 .(2)١نرمان(( ))ال إال

أخرج مالك عن ابن شهاب عن عركة بػن الػزبًن عػن عائشػة أـ اٞنػؤمنٌن أاػا كانػت تقػوؿ : الصػياـ  .2
ٞنن ٕنتع بالعمرة إىل اٜنػ  ٞنػن مل ٩نػد ىػديان مػا بػٌن أف يهػل بػاٜن  إىل يػـو عرفػة فػإف مل يصػم صػاـ 

 (3)أياـ مىن. 

كػاف يقػوؿ يف ذلػك كأخرج مالك عن ابن شهاب عن سامل بن عبػد اهلل عػن عبػد اهلل بػن عمػر أنػو   .3
 .(4)مثل قوؿ عائشة 

كعػػن سػػامل عػػن ابػػن عمػػر أامػػا قػػاال : مل  -ارضػػي اهلل عنهػػ-كأخػػرج البيهقػػي بإسػػناده عػػن عائشػػة  .4
 (5)يرخص يف أياـ التشريق أف تصاـ إال ٞنن مل ٩ند اٟندم. 

 عن ابن عمر قاؿ : من فاتو ثبلثة كأخرج ابن أيب شيبة قاؿ : حدثنا ابن علية عن أيوب عن نافع .5

 
                                                           

 ُُٖ/ٕ المجموع ٪نٍن بن شرؼ ، النوكم ، (ُ)
، كابن حـز  ِِٕ/ْ، كتاب اٜن  ، باب : يف اٞنتمتع يريد الصـو م  يصـو ؟  المصنف عبد اهلل بن ١نمد ، (ابن أيب شيبة ،ِ)

  ُِْ/ْمن طريق أبن أيب شيبة بو 
 ّٖٗ/ُ، باب : ىل يصـو اٞنتمتع أياـ مىن  الموطأ بن أنسمالك ، (ّ)
 ّٖٗ/ُ. الباب السابق  الموطأمالك ،  (ْ)
 ِٓ/ٓ  ، باب : كقت الصـو ، كتاب اٜن الكبرى السنن أ٘ند بن اٜنسٌن،البيهقي ، (ٓ)
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 (1)أياـ يف اٜن  فليصم أياـ التشريق فإان من اٜن (( 

أخرج السيوطي يف الدر اٞننثور قاؿ : أخرج ككيع كعبػد الػرزاؽ كابػن أيب شػيبة كعبػد بػن ٘نيػد كابػن  .6
چحب  خب  مب   ىب  يب    چجرير كابن اٞننذر عن ابن عمر يف قولو تعاىل : 

(2) 

، كيـو عرفة ، كإذا فاتو صيامها أياـ مىن فإان من اٜن .قاؿ : قبل    (3) الرتكية يـو ، كيـو الرتكية يـو

ىئ  ىئ  ىئ  ی        چ كأخرج ابن أيب شيبة بسنده عن ابن عمر يف تفسػًن قولػو تعػاىل يف سػورة البقػرة :  .7

ـ يف اٜنػػ  آخرىػػا قػػاؿ : ثبلثػػة أيػػا  چی   ی  ی    جئ  حئمئ  ىئ  يئ  جب  حب  خب  مب   ىب  يب  جت   حت   ختمت  
 (4)يـو عرفة . 

 :فقو اآلثار 
علػػى أف اٞنتمتػػع إذا مل ٩نػػد اٟنػػدم انتقػػل إىل صػػياـ ثبلثػػة أيػػاـ يف اٜنػػ  ، كسػػبعة إذا  الفقهػػاء ( 5) أٗنػػع

 (6) رجع إىل أىلو

 

 :كاختلفوا يف األياـ الثبلثة يف اٜن  
ابن عمر أنو ال يصـو األياـ الثبلثة إال بعد إحرامػو بػاٜن  علػى أف يكػوف آخرىػا يػـو التاسػع مػن  كيرل

ذم اٜنجػة كىػو يػػـو عرفػة ، فػػإذا مل يصػم اٞنتمتػػع األيػاـ الثبلثػػة بالعشػر قبػػل النحػر صػػاـ أيػاـ التشػػريق، 
 فإان من اٜن .

  

                                                           

 ِِٗ/ْ، كتاب اٜن  ، باب : من رخص الصـو كمل ير عليو ىديا  المصنف(ابن أيب شيبة ، ُ)
 ُٔٗسورة البقرة : اآلية  (ِ)
 بًنكت ، د . ط –، الناشر : دار اٞنعرفة  ِِّ/ُ الدر المنثور عبد الر٘نن بن أيب بكر ، السيوطي ، (ّ)
 ُٔٗ/ُ، كتاب اٜن   المصنف عبد اهلل بن ١نمد ، (ابن أيب شيبة ،ْ)
 َّٔ/ٓ المغني عبد اهلل بن أ٘ند ، ، ابن قدامة (ٓ)
  چ    مثىت  يت  جث ىئ  يئ  جب  حب  خب  مب   ىب  يب  جت   حت   خت  مئىئ  ىئ  ىئ  ی        ی   ی  ی    جئ  حئچ  لقولو تعاىل: (ٔ)

 ُٔٗسورة البقرة، اآلية : 
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 :دليل ما ذىب إليو ابن عمر 
قػاال : مل ييػرخص يف أيػاـ التشػريق أف يصػمن إال ٞنػن مل  -اهلل عػنهمرضػي -ما ركت عائشة كابن عمػر 

 .( 1) ٩ند اٟندم

 :وجو الداللة 
 أف ىذا ينصرؼ إىل ترخيص النيب صلى اهلل عليو كسلم . 

 (2)كألف اهلل تعاىل أمر بصياـ الثبلثة يف اٜن  ، كمل يبق يف اٜن  إال ىذه األياـ فيتعٌن الصـو فيها

 :من وافقو ومن خالفو 
 :من وافقو  .3

 يف ركاية (4) يف القدَل ، كأ٘ند (3) كافقو مالك ، كالشافعي
كبو قاؿ األكزاعي ، كطاككس ، كعطاء ، كالشعيب ، ك٠ناىد ، كاٜنسن البصرم، كالنخعي ، كسعيد بن 

 .(5) جبًن ، كعلقمة ، كعمرك بن دينار

: أنػػو يصػػومهن مػػا بػػٌن إىبللػػو بػػاٜن  كيػػـو عرفػػة كظػػاىر ىػػذا أف  -رضػػي اهلل عنهػػا-كركم عػػن عائشػػة 
 ( 6) ٩نعل آخرىا يـو الرتكية ، كبو قاؿ الشافعي ؛ ألف صـو يـو عرفة بعرفة غًن مستحب .

 واستدلوا بما يلي : 
 (7) چحب  خب  مب   ىب  يبچ  قولو تعاىل : .1

يصػػػػمن إال ٞنػػػػن مل ٩نػػػػد مػػػػا ركت عائشػػػػة كابػػػػن عمػػػػر : قػػػػاال : ))مل يػػػػرخص يف أيػػػػاـ التشػػػػريق أف  .2
 (8)اٟندم((

                                                           

     ِّٕ(/ُُٗٔيف كتاب اٜن  ، باب : من ساؽ البدف معو ، رقم : ) يف صحيحو أخرجو البخارم (ُ)
 ِٖٗ/ْ السنن الكبرىكالبيهقي يف كتاب الصياـ ، باب : من رخص للمتمتع يف صياـ أياـ التشريق ، كاللفظ لو ، 

 ّْٔ/ٓ المغني عبد اهلل بن أ٘ند ، ، ابن قدامة (ِ)
 َِٗ/ِ األم ١نمد بن إدريس ، الشافعي ، (ّ)
 ُّٔ/ٓ المغني،  بن قدامة (ْ)
 (ْىامش ) اٞنصدر السابق (ٓ)
 (ْىامش ) اٞنصدر السابق (ٔ)
 ُٔٗسورة البقرة ، اآلية :  (ٕ)
 (ُىاشم )تقدـ ٔنر٩نو  (ٖ)
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 كقولو الصحايب : مل يرخص لو حكم الرفع 
: أمػػر عبػد اهلل بػػن حذافػػة فنػػادل يف أيػػاـ التشػػريق  -صػػلى اهلل عليػػو كسػػلم-مػا ركم أف رسػػوؿ اهلل  .3

 (1)أال إف ىذه األياـ عيد ، كأكل ، كشرب ، كذكر "هلل عز كجل"(( 

 كألنو صياـ كاجب ، فلم ٩نز تقد٬نو على كقت كجوبو كسائر الصياـ الواجب .  .ْ
 (2) كألف ما قبلو كقت ال ٩نوز فيو اٞنبدؿ ، فلم ٩نز البدؿ ، كقبل اإلحراـ بالعمرة . .5

 :من خالفو  .7
رضػػي اهلل -: ال يصػػـو أيػػاـ مػػىن ، كركم ذلػػك عػػن علػػي  أ٘نػػد يف ركايػػة ثانيػػة، كاٜنسػػن البصػػرم قػػاال

 (3) ، كعطاء ، كابن اٞننذر . -عنو

 واستدلوا بما يلي : 
عليػػو -اػػى عػػن صػػـو سػػتة أيػػاـ ، ذكػػر منهػػا أيػػاـ التشػػريق ، كقػػاؿ  -صػػلى اهلل عليػػو كسػػلم-ألف النػػيب 

 (4) : ))إاا أياـ أكل كشرب(( -الصبلة كالسبلـ

 (5) كألاا ال ٩نوز فيها صـو النفل ، فبل يصومها عن اٟندم ، كيـو النحر.

 
 :الهدي للقارن ، وفيو خمسة مطالب: المبحث الرابع

 .سعيالطواف و العملو لحجو وعمرتو من  المطلب األول : ما يلزم القارن
 :  -رضي اهلل عنهما-الروايات عن عبد اهلل بن عمر 

أخرج البخارم قاؿ : حدثنا يعقوب بن إبراىيم : حدثنا ابن علية ، عن أيوب عػن نػافع : أف ابػن  .1
: دخػػل ابنػػو عبػػد اهلل ابػػن عبػػد اهلل ، كظهػػره يف الػػدار ، فقػػاؿ : إٍل ال   -اهلل عنهمػػارضػػي -عمػػر 

آمن أف يكوف العاـ بٌن الناس قتاؿ ، فيصدكؾ عن البيت ، فلو أقمت ؟ فقاؿ : قػد خػرج رسػوؿ 
، فحاؿ كفار قريش بينو كبٌن البيت ، فإف حيل بيين كبينو أفعل كمػا  -صلى اهلل عليو كسلم-اهلل 

                                                           

  ُُٓ(/ِْٕٔيف كتاب الصياـ ، باب : ٓنرَل صـو أياـ التشريق ، رقم : )يف صحيحو أخرجو مسلم  (ُ)
 ُّٔ/ٓ المغني عبد اهلل بن أ٘ند ، ، ابن قدامة (ِ)
 ّْٔ/ٓاٞنصدر السابق  (ّ)
 (ُتقدـ ٔنر٩نو ىامش ) (ْ)
 كعلى ىذه الركاية ، يصـو بعد ذلك عشرة أياـ اٞنصدر نفسو ّْٔ/ٓ المغني،  ابن قدامة (ٓ)
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چوئ  ۇئ        ۇئ  ۆئ  ۆئ  ۈئ  ۈئ   ېئ  چ قػاؿ اهلل تعػاىل  : -صلى اهلل عليو كسػلم-سوؿ اهلل فعل ر 

، مث قػػػاؿ : أشػػػهدكم أٍل قػػػد أكجبػػػت مػػػع عمػػػريت حجػػػان ، قػػػاؿ : مث قػػػدـ ، فطػػػاؼ ٟنمػػػا طوافػػػان (1)
  .(2)كاحدان 

أخػػرج مسػػلم قػػاؿ : حػػدثنا ١نمػػد ابػػن اٞنثػػىن ، حػػدثنا ٪نػػٍن )كىػػو القطػػاف( عػػن عبيػػد اهلل ، حػػدثين  .ِ
نػػافع . أف عبػػد اهلل بػػن عبػػد اهلل ، كسػػامل بػػن عبػػد اهلل كلمػػا عبػػد اهلل حػػٌن نػػزؿ اٜنجػػاج لقتػػاؿ ابػػن 

نػك كبػٌن الزبًن ، قػاال: ال يضػرؾ أف ال ٥نػ  العػاـ ، فإنػا ٦نشػى أف يكػوف بػٌن النػاس قتػاؿ ٪نػاؿ بي
كأنػا معػو ،  -صلى اهلل عليو كسلم-البيت ، قاؿ : فإف حيل بيين كبينو فعلت كما فعل رسوؿ اهلل 

حػػػٌن حالػػػت كفػػػار قػػػريش بينػػػو كبػػػٌن البيػػػت ، أشػػػهدكم أٍل قػػػد أكجبػػػت عمػػػرة ، فػػػانطلق حػػػ  ذا 
  بالعمرة ، مث قاؿ : إف خيلي سبيلي قضيت عمريت ، كإف حيل بيين كبينو فلىٌب  اٜنليفة 

وئ  ۇئ        ۇئ  ۆئ  ۆئ  ۈئ  ۈئ   چ كأنػا معػػو مث تػػبل:  -صػػلى اهلل عليػو كسػػلم-فعلػت كمػػا فعػل رسػػوؿ اهلل 

چېئ  
قػػػاؿ : مػػػا أمر٨نػػػا إال كاحػػػده ، إف حيػػػل بيػػػين كبػػػٌن  (4) مث سػػػار حػػػ  إذا كػػػاف بظهػػػر البيػػػداء (3)

 (5)اع بقديػدالعمرة حيل بيين كبٌن اٜن  ، أشهدكم أٍل قد أكجبػت حجػة مػع عمػرة ، فػانطلق حػ  ابتػ
ىديان ، مث طاؼ ٟنما طوافان كاحدان بالبيت كبٌن الصفا كاٞنركة ، مث مل ٪نل منهما ح  حل  منهما ُنجة 

 . (6) يـو النحر

أخػػرج مسػػلم قػػاؿ : حػػدثنا ٪نػػٍن ابػػن ٪نػػٍن ، قػػاؿ : قػػرأت عػػن مالػػك، عػػن نػػافع . أف عبػػد اهلل بػػن  .3
، عن البيت صنعنا كما صنعنا مع رسوؿ اهلل   عمر خرج يف الفتنة معتمران ، كقاؿ: إف صددتي

                                                           

 ُِسورة األحزاب  اآلية :  (ُ)
صحيح مسلم ، كتاب اٜن  ، باب : بياف جواز  ( ،ُّٗٔصحيح البخارم ، كتاب اٜن  ، باب: طواؼ القارف رقم : ) (ِ)

 (َُِّالتحلل باإلحصار  كجواز القراف رقم : )
 ُِسورة األحزاب ، اآلية  (ّ)
 ُٖٔ/ُ النهاية اٞنبارؾ بن ١نمد ، البيداء: اسم موضع ٢نصوص بٌن مكة كاٞندينة . اٛنزرم ، (ْ)
 قي لى ، كالثوب اٝنى  واالن القديد : اللحم اٞنشرر اٞنقدد ، أك ما قطع منو طً  (ٓ)

تقدَل كتعليق أبو الوفاء نصر اٟنوريين ، الطبعة الثانية  َْٕ/ُ القاموس المحيط ٠ند الدين ١نمد بن يعقوب ، الفًنكز آبادم ،
 لبناف-ىػ الناشر : دار الكتب العلمية : بًنكت ُِْٖ-ـ ََِٕ

( ، صحيح البخارم ، كتاب َُِّز القرآف رقم )كتاب اٜن  ، باب: بياف جواز التحلل باإلحصار كجوا   صحيح مسلم ، (ٔ)
 ْٕٗ( ص ُْٖٓاٞن ازم باب غزكة اٜنديبية رقم )
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فخػػرج فأىػػل  بعمػػرة ، كسػػار حػػ  إذا ظهػػر علػػى البيػػداء التفػػت إىل أصػػحابو  -صػػلى اهلل عليػػو كسػػلم-
فقػػاؿ : مػػا أمر٨نػػا إال كاحػػده ، أشػػهدكم أٍل قػػد أكجبػػت اٜنػػ  مػػع العمػػرة ، فخػػرج حػػ  إذا جػػاء البيػػت 

 .(1)طاؼ بو سبعان ، كبٌن الصفا كاٞنركة ، سبعان، مل يزد عليو ، كرأل أنو ٠نزئ عنو 

 :فقو اآلثار 
أف القػػارف ال يلزمػػو مػػن العمػػل إال مػػا يلػػـز يػػرل  -رضػػي اهلل عنهمػػا-ف ابػػن عمػػر أدلػػت اآلثػػار السػػابقة 

 اٞنفرد للح  ، حيث ٩نزئو طواؼ كاحد كسعي كاحد ٜنجتو كعمرتو . 
 : دليل ما ذىب إليو ابن عمر

طػػواؼ كاحػػد أنػػو قػػاؿ : ))مػػن أحػػـر بػػاٜن  كالعمػػرة أجػػزأه  -صػػلى اهلل عليػػو كسػػلم-مػػا ركاه عػػن النػػيب 
 (2) كسعي كاحد عنهما ح  ٪نل منهما ٗنيعان((

 :من وافقو ومن خالفو 
 :من وافقو  - أ

 .(4)، كبو قاؿ عطاء ، كطاكس ، ك٠ناىد (3) كافقو جابر بن عبد اهلل ، كعائشة رضي اهلل عنهم

كابػػػن يف اٞننصػػػوص عليػػػو ، كإسػػػحاؽ كداكد ، كأبػػػو ثػػػور (7)كأ٘نػػػد ( 6) كالشػػػافعي( 5) كإليػػػو ذىػػػب مالػػػك
 .( 8) اٞننذر

 
                                                           

كالبخارم ، كتاب  َْٗ(/َُِّصحيح مسلم ، كتاب اٜن  ، باب: بياف جواز التحلل باإلحصار كجواز القرآف رقم: ) (ُ)
 ّْْ( َُٖٔاحملصر ، باب : إذا أحصر اٞنعتمر رقم : )

كقاؿ: حديث  ِِٕ(/ْٖٗيف أبواب اٜن  ، باب : ما جاء أف القارف يطوؼ طوافان كاحدان ، رقم:) يف سننو أخرجو الرتمذم (ِ)
 يف كتاب اٜن  ، باب : طواؼ القارف يف سننو حسن، كصححو األلباٍل ، كابن ماجو 

 كقاؿ األلباٍل : صحيح َْٓ( / ِٕٓٗرقم : )
، كقاؿ : كالعمل على ىذا عند بعض أىل العلم  ِٕٕالرتمذم ، السنن /  ، ّْٕ/ٓ، اٞن ين  ابن قدامة ، عبد اهلل بن أ٘ند (ّ)

 ، من أصحاب النيب صلى اهلل عليو كسلم كغًنىم ، قالوا : القارف يطوؼ طوافان كاحدان 
 (ّىامش )اٞنصدر السابق  (ْ)
 ِْٔ/ُ بداية المجتهد ١نمد بن أ٘ند ،القرطيب ، (ٓ)
 ِِٔ/ٖ المجموع ٪نٍن بن شرؼ ، النوكم ، (ٔ)
 ّْٕ/ٓ المغنيابن قدامة ،  (ٕ)
 (ٕىامش )اٞنصدر السابق  (ٖ)
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 واستدلوا بما يلي : 
قاؿ : لعائشػة ، ٞنٌػا قرنػت بػٌن اٜنػ  كالعمػرة : ))يسػعك طوافػك  -صلى اهلل عليو كسلم-أف النيب  .1

 (1)ٜنجتك كعمرتك((

: ))مػن أحػـر بػاٜن  كالعمػرة ، أجػزأه  -صػلى اهلل عليػو كسػلم-عن ابن عمػر قػاؿ: قػاؿ رسػوؿ اهلل  .ِ
 (ِ)طواؼ كاحد ، كسعي كاحد منهما ٗنيعان((

))قػػػرف بػػػٌن اٜنػػػ  كالعمػػػرة ، كطػػػاؼ ٟنمػػػا طوافػػػان  -صػػػلى اهلل عليػػػو كسػػػلم-عػػػن جػػػابر ، أف النػػػيب  .3
 (3)كاحدان((

مػا ركل ليػث ، عػػن طػاكس ، كعطػػاء ، ك٠ناىػد ، عػػن جػابر ، كابػػن عمػر كابػػن عبػاس ، أف رسػػوؿ  .4
ابو لعمػػػػرهتم كحجػػػػتهم ، إال طوافػػػػان ))مل يطػػػػف بالبيػػػػت ىػػػػو كأصػػػػح -صػػػػلى اهلل عليػػػػو كسػػػػلم-اهلل 

 (4)كاحدان((

 كألنو نسك يكفيو حلق كاحد ، كسعي كاحد ، كاٞنفرد. .ٓ
 كألاا عبادتاف من جنس كاحد ، فإذا اجتمعتا دخلت أفعاؿ الص رل يف الكربل كالطهارتٌن .  .ٔ
مػػػرة معػػػان سػػػفران كاحػػػدان ، كإحرامػػػان كاحػػػدان ، كتلبيػػػة كاحػػػدة أف العلمػػػاء ٗنيعػػػان قػػػد أجػػػازكا للحػػػ  كالع .ٕ

 فكذلك ٩نزم عنهما طواؼ كاحد ، كسعي كاحد . 
قػػاؿ الشػػوكاٍل : كمػػن ٗنلػػة مػػا ٪نػػت  بػػو علػػى أنػػو يكفػػي ٟنمػػا طػػواؼ كاحػػد كسػػعي كاحػػد ، حػػديث: 

 ٓنتػػاج إىل ))دخلػػت العمػػرة يف اٜنػػ  إىل يػػـو القيامػػة(( كىػػو صػػحيح ، كذلػػك ألاػػا بعػػد دخوٟنػػا فيػػو ال
 .( 5)عمل آخر غًن عملو ، كالسنة الصحيحة الصر٪نة أحق باالتباع 

 

                                                           

 ُٔٓ( / َِٓٗ، يف كتاب اٜن  ، باب : بياف كجوه اإلحراـ رقم : )يف صحيحو أخرجو مسلم  (ُ)
 ُِٔ( تقدـ ٔنر٩نو ص ِ)
كقاؿ األلباٍل :  ِِٕ(/ْٔٗم:)ؼ طوافان كاحدان ، رقيف أبواب اٜن  ، باب : ما جاء أف القارف يطو  يف سننو (أخرجو الرتمذمّ)

 صحيح
 ، َْٓ( / ِِٕٗ، كتاب : اٞنناسك ، باب : طواؼ القارف ، رقم : ) يف سننو أخرجو ابن ماجو (ْ)

 -أم حديث جابر –كقاؿ األلباٍل : صحيح  ّنا قبلو 
، كقاؿ األلباٍل : ِِْ(/ِّٗيف كتاب اٜن  ، باب : ما جاء يف العمرة أكاجبة ىي أـ ال ؟ رقم : ) يف سننو أخرجو الرتمذم (ٓ)

 صحيح
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 :من خالفو  - ب
عػن  علػي بػن أيب طالػب كمل يصػح عنػو كابػن مسػعود  مخالفو كقاؿ يلـز القارف طوافػاف كسػعياف مػا رك 

 .-رضي اهلل عنهما-
كجػابر بػن زيػد ، كعبػد الػر٘نن بػن كبو قػاؿ الشػعيب كالنخعػي ، كالثػورم ، كاألكزاعػي ، كابػن أيب ليلػى ، 

 .( 1) األسود

 ( 3) كأصحابو ، كىو ركاية ثانية عن أ٘ند( 2) كإليو ذىب أبو حنيفة 

 واستدلوا بما يلي : 
چۓ  ڭ  ڭ  ڭڭ   چ  قولو تعاىل : .1

(4)  

 . (5)كٕنامها ، أف يأيت بأفعاٟنما على الكماؿ ، كمل يفرؽ بٌن القارف كغًنه

 (6) أف األفعاؿ إذا كقفت ٟنما فقد ٕنا كنوقش كجو االستدالؿ ؛

أنػو : ))طػػاؼ طػوافٌن كسػػعى  -صػلى اهلل عليػػو كسػلم-مػا ركل عػن عمػػراف بػن اٜنصػٌن عػػن النػيب  .2
 ( 7) سعيٌن((

 
 
 

                                                           

،الرتمذم ،السنن / ّْٔ/ُ بداية المجتهد ١نمد بن أ٘ند ، ، القرطيب ، ّْٕ/ٓ المغنيعبد اهلل بن أ٘ند ، ، ابن قدامة  (ُ)
ِٕٕ  

 ّّْ/ِ تبيين الحقائق عثماف بن علي ، الزيلعي ، (ِ)
 ّْٕ/ٓ المغني،  ابن قدامة (ّ)
 ُٔٗسورة البقرة : اآلية  (ْ)
 علي بن عمر بن أ٘ند،  ، الدار قطين ، ّْٖ/ٓ المغني، اٞنقدسي ،  ٖٕ/ّ نيل األوطار١نمد بن علي ، الشوكاٍل ،  (ٓ)

 ِّّ/ُ السنن
 ّْٖ/ٓ المغنياٞنقدسي ،  (ٔ)

( َِٖٔمن فعل الرسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسلم ، باب : يف اٞنواقيت حديث رقم : )يف سننو أخرجو الدار قطين  (ٕ)
يف أبواب اٜن  قوالن عن أصحاب النيب صلى اهلل عليو كسلم ، باب : ما جاء أف القارف يطوؼ طوافان يف سننو ، كالرتمذم ِّّ/ِ

  ِِٕ( / ْٕٗكاحدان ، رقم : )
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 : (3) المناقشة
ّنا قالو الدار قطين أنو من ركاية ١نمد بن ٪نػٍن ، كقػد خالفػو غػًنه يف ىػذه ك أنو ال يعلم صحة اٜنديث 

صػلى اهلل -سػناد : ))أف النػيب كأنو حػدث هػذا مػن حفظػو فػوىم يف متنػو ، كالصػواب هػذا اإلالركاية ، 
قػػرف اٜنػػ  كالعمػػرة كلػػيس فيػػو ذكػػر الطػػواؼ كال السػػعي ، كقػػد حػػدث بػػو ١نمػػد بػػن ٪نػػٍن  -عليػػو كسػػلم

 .(2) األزدم على الصواب مراران ، كيقاؿ : إنو رجع عن ذكر الطواؼ كالسعي إىل الصواب كاهلل أعلم

  (3) قاؿ ابن قدامة : ككفى بو ضعفان ٢نالفتو ٞنا ركل من األحاديث الصحيحة

كألامػػا نسػػكاف مػػن شػػرط كػػل كاحػػد منهمػػا إذا انفػػرد طوافػػو كسػػعيو فكػػاف ٟنمػػا طوافػػاف ، كمػػا لػػو   .3
 .( 4)كانا منفردين ، فوجب أف يكوف األمر كذلك إذا اجتمعا 

فسػػما٨نا طػػوافٌن ، فػػإف السػػعي يسػػمى طوافػػان ، قػػاؿ كإف صػػح ٪نتمػػل أنػػو أراد : عليػػو طػػواؼ كسػػعي ، 
چک  گ  گ  گ  گ   ڳڳ      چ اهلل تعاىل :

(5) 

 .(6) ك٪نتمل أنو أراد : عليو طوافاف ؛ طواؼ الزيارة ، كطواؼ الوداع
 :الترجيح 

أف الراجح ىو ما ذىب إليو ابن عمر كمن كافقو أف القػارف ال يلزمػو -كاهلل تعاىل أعلم –يبدك ٣نا سبق 
 من العمل إال ما يلـز اٞنفرد للح  كىو طواؼ كاحد كسعي كاحد ٜنجتو كعمرتو ٞنا يلي : 

 صحة األحاديث كصراحتها يف ١نل النزاع .  .ُ
 أف أدلة القوؿ الثاٍل مل تسلم من الضعف كاٞنناقشة. .2

 

 

                                                           

 -رضي اهلل عنهما–كىذه اٞنناقشة من جانب أصحاب القوؿ األكؿ اٞنوافقٌن البن عمر  (ُ)
 ِّّ/ِ السنن علي بن عمر بن أ٘ند ، ،يف سننو الدار قطين  (ِ)
 ّْٕ/ٓ المغني عبد اهلل بن أ٘ند ،، ابن قدامة(ّ)

 ّْٔ/ُ بداية المجتهد ١نمد بن أ٘ند ،( اٞنصدر السابق، القرطيب ،ْ)
 ُٖٓالبقرة : اآلية : سورة  (ٓ)
 ٖٕ/ّ نيل األوطار ١نمد بن علي ، ، الشوكاٍل ، ّْٗ،  ّْٖ/ٓ المغني،  ابن قدامة (ٔ)
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 .ما يلزم القارن من الهدي:  ب الثانيالمطل
 :-رضي اهلل عنهما-بد اهلل بن عمر الرواية عن ع

 –ىػو ابػن أيب خالػد –أخرج ابن حـز مػن طريػق ابػن أيب شػيبة حػدثنا عبػد اهلل بػن ٧نػًن عػن إٚناعيػل -
عن كبرة بن عبد الر٘نن عن ابن عمر قاؿ : )إذا قرف الرجل بٌن اٜن  كالعمرة فعليو بدنة فقيل لو : إف 

 (1) ابن مسعود يقوؿ : شاه ، فقاؿ ابن عمر : الصياـ أحب إيل  من شاه ؟

 :فقو األثر 
يف كجوب الدـ على القارف ، إال ما حكي عن طاككس ، كابن اٞننذر أنو ال  الفقهاءبٌن ( 2) ال خبلؼ
 دـ عليو . 

 . كالعمرة لزمو دـ ، كىو عنده بدنةأنو إذا قرف الرجل بٌن اٜن  يرل ف ابن عمر أكقد دؿ األثر السابق 
 :دليل ما ذىب إليو ابن عمر 

چىئ  ىئ  ىئ  ی        ی   ی  ی    جئ  حئمئ   چ قوؿ اهلل تعاىل :
(3) 

  كالقارف متمتع بالعمرة إىل اٜن  . 

 :من وافقو ومن خالفو 
 :من وافقو  - أ

 اٞنوافقوف لو من حيث اٞنبدأ ٢نتلفٌن يف مقدار الواجب عليو . 
 يف القدَل إىل أف عليو بدنة . ( 4) فذىب الشافعي
 عليو شاة .  ٩نب الفقهاءيف اٛنديد ، كٗنهور ( 7)كالشافعي ( 6) كمالك(5) كقاؿ أبو حنيفة

 
                                                           

(ُ) ،  ُٖٕ/ٓكتاب اٜن    ، المحلى علي بن أ٘ند بن سعيد ، ابن حـز
 َّٓ/ٓ المغني عبد اهلل بن أ٘ند ،، ابن قدامة،  َُٗ/ٕ المجموع ٪نٍن بن شرؼ،  النوكم ، (ِ)
 ُٔٗالبقرة اآلية " سورة  (ّ)
 ُُٗ/ٕ المجموعالنوكم ،  (ْ)
 ِّْ/ِ تبيين الحقائق عثماف بن علي ، الزيلعي ، (ٓ)
، تصحيح ١نمد عبد السبلـ شاىٌن  أسهل المدارك في فقو اإلمام مالك أبو بكر بن حسن بن عبد اهلل ، الكشناكم ، (ٔ)
 لبناف-ب العلمية : بًنكت ـ ، الناشر : دار الكتُٓٗٗىػ =ُُْٔ، الطبعة األكىل  َّٗ/ُ
 َُٗ/ٓ المجموع ٪نٍن بن شرؼ النوكم ، (ٕ)
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 واستدلوا بما يلي : 
چىئ  ىئ  ىئ  ی        ی   ی  ی    جئ  حئمئ   چ قوؿ اهلل تعاىل : -ُ

(1) 

رضػي اهلل -ٞنػا ٚنػع عثمػاف  -رضي اهلل عنػو-كالقارف متمتع بالعمرة إىل اٜن  ، بدليل أف عليان  -ِ
 .(2) ينهى عن اٞنتعة ، أىل باٜن  كالعمرة ، ليعلم الناس أف ليس ّننهي عنو -عنو

 .(3)أف القارف أحـر بالنسكٌن من اٞنيقات ِنبلؼ التمتع فإذا كفى اٞنتمتع شاة فالقارف أكىل  -ّ

يػو صػياـ ثبلثػة أيػاـ لكألنو ترفو بسقوط أحد السفرين ، فلزمو دـ كالتمتع ، كإذا عدـ الدـ ، فع -ْ
 .(4)كسبعة إذا رجع كاٞنتمتع سواء يف اٜن  ،

 :من خالفو  - ب
 .(5) كقاؿ ال دـ عليو : طاككس ، كاٜنسن بن علي بن سري  ، كداكد كابنو أيب بكر بن ١نمد بن داكد

 

 شراء كروت الهدي ، وتوكيل المصرف اإلسالمي المعتمد في الذبح:  المطلب الثالث
علػػػى جػػػواز توكيػػػل ال ػػػًن بػػػذبح اٟنػػػدم كتوزيعػػػو ، كإف كػػػاف مالػػػك قػػػد كػػػره ذلػػػك كراىػػػة  الفقهػػػاءاتفػػػق 

 . (6) شديدة، فإف فعل جاز ، ك١نل الكراىة عند الذبح ال التقطيع ، كالتوزيع

رضي -حٌن ذبح ىديو ، ففي حديث جابر  -صلى اهلل عليو كسلم-كاستدلوا على جوازه بفعل النيب 
ؼ إىل اٞننحػػػر فنحػػػر ثبلثػػػان كسػػػتٌن بيػػػده ، مث أعطػػػى عليػػػان فنحػػػر مػػػا غػػػرب  : )) ... مث انصػػػر  -اهلل عنػػػو

  (8) كىو صريح كاضح يف جواز إنابة ال ًن يف الذبح( 7) كأشركو يف ىديو((
                                                           

 ُٔٗسورة البقرة اآلية "  (ُ)
كمسلم يف   ِٓٓ( /ُٗٔٓيف كتاب اٜن  ، باب: التمتع كاإلقراف كاإلفراد باٜن  ، رقم : )يف صحيحو أخرجو البخارم  (ِ)

 َٕٓ( / ِّٔٗكتاب اٜن  ، باب جواز التمتع ، رقم : )
 ُُٗ/ٕ المجموعالنوكم ،  (ّ)
 َّٓ/ٓ المغني عبد اهلل بن أ٘ند ، ، ابن قدامة (ْ)
 ُُٗ/ٕ المجموعالنوكم ،  (ٓ)
علي بن  ، ،اٞناكردم ّٕٓ/ُ المدونة بن أنس ، ، مالك ، ُٕٔ/ِ مختصر اختالف العلماء أ٘ند بن علي ، ،اٛنصاص  (ٔ)

 ّْْ/ٓ المغني عبد اهلل بن أ٘ند ، ، اٞنقدسي ،ُٖٖ/ْ الحاوي١نمد ، 
  ْٔٓ( /ُُِٖيف كتاب اٜن  ، باب : حجة النيب صلى اهلل عليو كسلم : رقم : )يف صحيحو أخرجو مسلم  (ٕ)
 ّٕٓ/ النوازل في الحج علي بن ناصر ، الشلعاف ، (ٖ)
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إال أف األكىل للحػاج إبػراءن لذمتػػو أف يتػوىل ذبػػح ىديػو بنفسػو ، كيشػػرؼ علػى توزيعػػو للفقػراء كاٞنسػػاكٌن 
 (2) (1)-استحبابان –مع أكل شيء منو 

قػػاؿ : )) إف الػػدين يسػػر  -صػػلى اهلل عليػػو كسػػلم-أف النػػيب  -رضػػي اهلل عنػػو-كيف حػػديث أيب ىريػػرة  
كشػػػػػيء مػػػػػن ( 4) كالركحػػػػػة ( 3) كلػػػػػن يشػػػػػاد الػػػػػدين أحػػػػػد إال غلبػػػػػو ، فسػػػػػددكا كقػػػػػاربوا كأبشػػػػػركا بال ػػػػػدكة

 (6)(((5)الدٛنة

 لكن يشرتط فيمن يوكل على ىذا اٟندم :
، لكػػي تراعػػى شػػركط صػػحة  ةن الػػذبح رٚنيػػة ، أك يقػػـو عليهػػا أنػػاس تقػػاأف تكػػوف اٛنهػػة اٞنوكلػػة يف  .ُ

 اٟندم كالذبح . 

                                                           

يف  يف صحيحو  استحبابان ؛ ألف النيب صلى اهلل عليو كسلم ٥نر ىديو بيده }جزء من حديث جابر الطويل الذم أخرجو مسلم (ُ)
 ْٔٓ( /ُُِٖ، رقم : ) -صلى اهلل عليو كسلم-كتاب اٜن  ، باب: حجة النيب 

كقاؿ األلباٍل :  َّّ(/َُٓٗ، رقم : ) -النيب صلى اهلل عليو كسلم-يف كتاب اٞنناسك ، باب : صفة حجة يف سننو كأبو داككد 
يف كتاب اٞنناسك ، باب : حجة  يف سننو كابن ماجة،  ّْْ( /ِٖٕٗيف كتاب اٞنناسك ، رقم : ) يف سننو كالنسائي، صحيح 

 كقاؿ األلباٍل : صحيح َِٓ( / َّْٕ، رقم : ) -صلى اهلل عليو كسلم-رسوؿ اهلل 
يف حجة  الوداع ، كأيت بالبدف ، فقاؿ  -صلى اهلل عليو كسلم-كٞنا ركم عن غيرفة بن اٜنارث الكندم ، قاؿ : شهدت رسوؿ اهلل 

بأعبلىا ، مث  -صلى اهلل عليو كسلم-: )) ادع يل أبا اٜنسن فديعي لو عليٌّ ، فقاؿ لو : ))خذ بأسفل اٜنربة((، كأخذ رسوؿ اهلل 
 َّٔ(/ُٕٔٔطعنا ها البدف . ] أخرجو أبو داككد يف كتاب اٞنناسك ، باب : يف اٟندم إذا عطب قبل أف يبلغ ، رقم : )

 كقاؿ األلباٍل :  ضعيف
،  ابن قدامةىػ ، ُِْْ/ُُ/ِِ، موقع صيد الفوائد ، الكويت  مسائل معاصرة في الحج عبد العزيز بن سعود ، العويد ، (ِ)

 ّْْ،  ِٖٗ/ٓاٞن ين 
 ال دكة : اٞنرة بٌن ال دك ، كىو سًن أكؿ النهار ، نقيض الركاح ، كقد غدا ي دك غدكان  (ّ)

 ُُ/ّ،  النهاية اٞنبارؾ بن ١نمد بن ١نمد ،م : ما بٌن صبلة ال داة كطلوع الشمس . اٛنزرم ،كال دكة بالض
 الركحة : الركاحي : العشي ، أك من الزكاؿ إىل الليل ، كرحنا ركاحان ، كتركحنا سرنا فيو  (ْ)
 ِّْ/ُ القاموس المحيط ، ١نمد بن يعقوب بن ١نمد ،لفًنكز آبادما
إذا سار من آخره ، كمنهم من  –لليل : يقاؿ أدًف بالتخفيف إذا سار من أكؿ الليل ، كأدًف بالتشديد الدٛنة : ىو سًن ا (ٓ)

 َُِ/ِ النهاية٩نعل اإلدالج لليل كلو ، اٛنزرم ، 
 ٗ( / ّٗيف كتاب اإل٬ناف ، باب الدين يسر ، رقم : )يف صحيحو أخرجو البخارم  (ٔ)
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يراعى عند الذبح التعيٌن ، كذلك بأف يعٌن مػا يػذبح مػن ىػدم أك أضػحية عػن صػاحبو بػأف تعػٌن  .2
ىذه الذبيحة عن فبلف باٚنػو أك مػا يقػـو مقامػو ، كإمػا أف تػذبح ٠نموعػة مػن اٟنػدايا أك األضػاحي 

 ( 1) -كاهلل أعلم-عن ٠نموعة اٞنوكلٌن فينتفي ىنا التعيٌن ، 

ث العلميػػة كاإلفتػػاء باٞنملكػػة العربيػػة السػػعودية َنػػواز دفػػع قيمػػة اٟنػػدم كقػػد أفتػػت اللجنػػة الدائمػػة للبحػػو 
 ( 2) للبنك اإلسبلمي

 .نقل لحوم الهدي والجزايات إلى خارج الحرم:  المطلب الرابع
كلكػنهم اختلفػوا : ىػل ٩نػوز نقػل  (3) اتفق العلمػاء علػى أف األفضػل ىػو توزيػع اٟنػدم علػى فقػراء اٜنػـر

ذا كاف اٞنسػاكٌن خػارج اٜنػـر أشػد حاجػة أك البػد مػن توزيعػو علػى فقػراء اٜنػـر اٟندم إىل خارج اٜنـر إ
( كتػاريخ ٕٕ: ) اٞنملكػة العربيػة السػعودية بػرقمفقط ؟ كقد صدر قرار عػن ٠نلػس ىي،ػة كبػار العلمػاء يف

 ىػ ، كفيو أف ما يذُنو اٜناج ثبلثة أنواع : ََُْ/َُ/ُِ
رضػػواف اهلل -ىػػدم التمتػػع كالًقػػراف ، فهػػذا ٩نػػوز النقػػل منػػو إىل خػػارج اٜنػػـر ، كقػػد نقػػل الصػػحابة  .ُ

 من ٜنـو ىداياىم إىل اٞندينة.  -عليهم
قاؿ : ))كنا ال نأكل من ٜنـو بدننا  -رضي اهلل عنهما-ففي صحيح البخارم عن جابر بن عبد اهلل 

 فقاؿ : ))كلوا كتزكدكا (( -كسلم صلى اهلل عليو-فوؽ ثبلث مىن ، فرخص لنا النيب 
لعطػاء أقػاؿ : حػ   –فأكلنا كتزكدنا (( ، كيف ركايػة البخػارم قلػت : )) ابػن جػري  الػراكم عػن عطػاء 

 (((4) ج،نا اٞندينة ؟ قاؿ : ال ، كيف ركاية مسلم قاؿ : )) نعم
 أف فيو داللة كاضحة على جواز نقل اٟندم خارج اٜنـر من كجهٌن :  ووجو الداللة :

 قولو : كتزكدنا ، كال شك أف التزكد للسفر كىو خارج اٜنـر .  األول :

                                                           

 ِّٕكما بعدىا / ِّٕ/  النوازل في العباداتفقو خالد بن علي بن ١نمد ، اٞنشيقح ،  (ُ)
 ََْ/ٓ مجموع فتاوىاللجنة الدائمة ،  (ِ)
 البقرة:سورة  چۋ  ۋ  ۅ   ۅ  ۉ    ۉ  ې چ  ،كلقولو تعاىل : ٓٗ اآلية اٞنائدة:سورة  چۆئ  ۆئ  ۈئ    چ لقولو تعاىل : (ّ)

  ّّ اآلية اٜن :سورة   چڃ  ڃ  چ    چ    چ چ  ، كقولو تعاىل :ُٔٗاآلية 

  ِٖٕ(/ُُٕٗيف كتاب اٜن  ، باب : ما يأكل من البدف كما يتصدؽ ، رقم : )يف صحيحو أخرجو البخارم  (ْ)
يف كتاب اٜن  ، باب : بياف ما كاف النهي عنو يف أكؿ اإلسبلـ كبياف نسخو كإباحتو م  شاء ، رقم : يف صحيحو كمسلم 

(ُْٕٓ/)ّٕٗ  
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 .( 1) قولو: يف ركاية مسلم ح  ج،نا اٞندينة يدؿ على أام نقلوا ما تزكدكا بو إىل اٞندينة الثاني :

أك ارتكاب ١نظور أك تػرؾ كاجػب ، أك فدية إلزالة أذل ،  لصيدما يذُنو اٜناج داخل اٜنـر جزاء ا .ِ
 ، فهذا النوع ال ٩نوز نقل شيء منو ؛ ألنو كلو لفقراء اٜنـر . 

ما ذبح خارج اٜنـر مػن فديػة اٛنػزاء أك ىػدم اإلحصػار ، أك غًن٨نػا ٣نػا يسػوغ ذُنػو خػارج اٜنػـر ،  .3
 (2) مكاف آخر.فهذا يوزع حيث ذبح ، كال ٬ننع نقلو من مكاف ذُنو إىل 

ك٩نوز يف اٜنـر ، لكن ٞنا كثرت ٜنـو ىذه اٟندايا فوؽ حاجة مساكٌن اٜنػـر جػاز إخػراج الفاضػل منهػا 
ڤ  ڦ   ڦ  ڦ  چ  إىل بقيػػة فقػػراء اٞنسػػلمٌن حفظػػان للنعمػػة كدفعػػان لئلسػػراؼ كالتبػػذير قػػاؿ تعػػاىل :

چڦ  ڄڄ  ڄ  ڄ  ڃ   ڃ  ڃ 
پ  ڀ   ڀ    ڀڀ  ٺ        ٺ    چ كقػػػػػاؿ تعػػػػػاىل : ( 3)

چٺ  ٺ    
(4( )5 ) 

 

 .طواف الوداع قبل معرفة رمي وكيل الحاج:  المطلب الخامس
، كال ْنوز ب ًن عذر، كمن فعلو كىو غًن معذكر فعليو دـ  ذرالتوكيل يف الرمي من األمور اليت ْنوز للع

 لرتكو الواجب . 
فإف كاف بعذر ، مث سػافر اٞنوكػل إىل بلػده قبػل رمػي الوكيػل ، فالتوكيػل صػحيح ، غػًن أف طوافػو للػوداع 

 مل يػودع إال بعػد الرمػي ، -صػلى اهلل عليػو كسػلم-غًن صحيح ؛ ألنػو فعلػو قبػل كقتػو؛ كذلػك أف النػيب 

الشػيخ عبػد العزيػز بػن ، كىػو اختيػار ( 6) كيلزمو الرجوع إف تيسػر لػو ، أك يلزمػو دـ عنػد ٗنهػور الفقهػاء
 ( 7) كبو صدرت فتول اللجنة الدائمة  -ر٘نو اهلل-باز 

                                                           

 ِٖٓ/  النوازل في الحج علي بن ناصر ، الشلعاف ، (ُ)
 الطبعة األكىل ،  ِٔٓ/  ِٓٓ/ٓ أبحاث ىيئة كبار العلماء بالمملكة العربية السعودية (ِ)

 الناشر: الرئاسة العامة للبحوث العلمية كاإلفتاء ، الرياض 
 ٢نتصر يف نوازؿ اٜن  ، ، الدايل  ٕسورة إبراىيم اآلية :  (ّ)
 ُّسورة األعراؼ ، اآلية :  (ْ)
 ِّٕ/ ِّٔ فقو النوازل في العبادات خالد بن علي بن ١نمد ،اٞنشيقح ، (ٓ)
  مختصر في نوازل الحج ١نمد بن موسى ، الدايل ، (ٔ)
 مجموع الفتاوى(اللجنة الدائمة ، ٕ)
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 .طواف الوداع قبل معرفة ذبح وكيل الحاج لهديو:  المطلب السادس
لو ككل من يثق بو على ذبح ىديو كطاؼ للوداع كسػافر قبػل ذبػح الوكيػل للهػدم فػبل بػأس ، إذا كػاف 

 الوكيل سعي ُنجو يف كقتو ؛ كلذا ال بد من شرطٌن : 
 أف يكوف النائب موثوقان أك ي لب على الظن صدقة .  األول :
 أف يذُنو النائب يف الوقت احملدد للذبح،  الثاني :

 على أنو ال يذبح إال يف يـو النحر كأياـ التشريق ، ( 1) الثبلثة كقد اتفق األئمة
قػػػد نػػػص علػػػػى أف يف كقػػػت الػػػذبح كجهػػػػٌن :  (3) يف ذلػػػك ، كإف كػػػػاف النػػػوكم ( 2)كخػػػالف الشػػػافعية 

 (4)اٞنشهور كاألصح منهما كبو قطع كثًن منهم أنو ٫نتص بيـو العيد كأياـ التشريق 

 التشريق كلها أياـ ذبح :كقد اختلف السلف يف اعتبار أياـ 
إىل أف أياـ الذبح ثبلثة أياـ النحػر ( 5) فذىب ٗناعة من الصحابة كالسلف كاٜننفية كاٞنالكية كاٜننابلة 

  كيوماف من أياـ التشريق .

بػػػأف الػػػذبح يف أيػػػاـ التشػػػريق  (6) كذىبػػػت طائفػػػة أخػػػرل كىػػػم الشػػػافعية كٗناعػػػة مػػػن الصػػػحابة كالسػػػلف
 .( 7)الثبلثة كيـو النحر 

  
                                                           

عبداهلل بن  ، ابن قدامة،  ّٕٓ/ُ المدونة بن أنس ، ، مالك ، ُْٕ/ِ بدائع الصنائع أبو بكر بن مسعود ، الكاساٍل ، (ُ)
 ََّ/ٓ المغني أ٘ند ، 

 ِِْ/ْ البيان ٪نٍن بن أيب اٝنًن بن سامل ، ، العمراٍل ، ُِٕ/ِ األم ١نمد بن إدريس ، الشافعي ، (ِ)
 اإلماـ الفقيو ١ني الدين أبو زكريا ٪نٍن بن شرؼ النوكم الشافعي كاف إمامان بارعان حافظان متقنان ، ككاف شديدالنوكم ىو:  (ّ)

. انظر ىػٕٔٔرح مسلم كغًنىا ، توىف سنة من مصنفاتو ، اجملموع شرح اٞنهذب ، كالركضة، كشلزىد، صاحب اٞنصنفات ،الورع كا
 ّٓٗ/ٖ طبقات الشافعية تاج الدين أبو نصر عبد الوىاب، ،، السبكيُّٓالسيوطي، طبقات اٜنفاظ/ 

 َّٖ،  ُٗ/ٖ المجموع ٪نٍن بن شرؼ ، النوكم ، (ْ)
١نمد بن  ، القرطيب ، ّٕ/ّ المدونة بن أنس ، ، مالك، ُِٖ/ّ مختصر اختالف العلماء أ٘ند بن علي ، ، اٛنصاص (ٓ)

١نمد بن  ، ابن عثيمٌن ، ََّ/ٓ المغني عبد اهلل بن أ٘ند ، ، ، اٞنقدسي ّْ/ُِ الجامع ألحكام القرآن أ٘ند بن أيب بكر ،
 َٓٓ/ِ الشرح الممتع صاٌف ،

 ١نمد بن أيب بكر بن أيوب ، ، ابن القيم ، َّٗ/ٖ المجموع، النوكم ،  ّٕٕ/ٕ لفقو الشافعيالبيان في االعمراٍل ،  (ٔ)
  ُّٗ/ِ زاد المعاد

 ٕ/ النوازل في الحج علي بن ناصر ، الشلعاف ، (ٕ)
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 الخاتمة
 اٜنمد هلل رب العاٞنٌن كالصبلة كالسبلـ على نبينا ١نمد كعلى آلو كصحبو أٗنعٌن . 

 كبعد :   
أقدمػػو يف تواضػػع بعػػد معانػػاة ، كعمػػل  اٞنعاصػػرةفهػػذا البحػػث الػػذم قمػػت بإعػػداده يف اٜنػػ  كالنػػوازؿ 

رضػي اهلل -إىل فقهػو  اٞنعاصػرةطويل ، كاصلت فيو الليل بالنهار ، خاصة بعد تكليفػي بإضػافة النػوازؿ 
يف اٜن  ، كال أدعي أٍل قد كفيت اٞنوضوع حقو ، كاٝنطأ كالػنقص مػن طبيعػة البشػر ، فمػا كػاف  -عنو

سػػت فر اهلل أمػػن صػػواب فمػػن اهلل كلػػو اٜنمػػد كالشػػكر علػػى ذلػػك ، كمػػا كػػاف مػػن خطػػأ فمػػن نفسػػي ك 
، كقػد توصػلت كأرشػدٍل إىل عيػويب اهلل خًنا من أفادٍل بتوجيػو أك تصػحيح أك نصػيحة لالعظيم ، كجز 

 يف ااية ىذا البحث إىل ىذه النتائ  . 
أ٨نية ىذا البحث ؛ ألف رأم ابن عمر يعػد مػن أىػم مصػادر فقػو األئمػة مالػك كالشػافعي كأ٘نػد ؛   .ُ

كونػػو ٬نثػػل مدرسػػة أىػػل اٜنػػديث يف اٜنجػػاز ، كالػػذم ٘نػػل فقػػو ىػػذه اٞندرسػػة مػػن بعػػده ، الفقهػػاء 
، كمػػا كػػاف ٬نثػػل مدرسػػة أىػػل الػػرأم بالكوفػػة الصػػحايب اٛنليػػل عبػػد اهلل بػػن اٞندينػػة  ءالسػػبعة فقهػػا

 .  -رضي اهلل عنو-مسعود 
كػػاف ابػػن عمػػر يف فقهػػو مػػن أكثػػر الصػػحابة كقوفػػان عنػػد مقتضػػى النصػػوص مػػن الكتػػاب كالسػػنة ،  .2

 ككػػاف دقيقػػان يف اجتهػػاده كفهمػػو ٞنرامػػي الشػػريعة كأىػػدافها ، كمػػن ذلػػك مػػا ركل نػػافع : ))أف رجػػبلن 
سأؿ ابن عمر عػن مسػألة فطأطػأ ابػن عمػر رأسػو كمل ٩نبػو حػ  ظػن النػاس أنػو مل يسػمع مسػألتو ، 
فقػػاؿ لػػو : ير٘نػػك اهلل أمػػا ٚنعػػت مسػػأليت ؟ قػػاؿ : بلػػى كلكػػنكم كػػأنكم تػػركف أف اهلل لػػيس يسػػألنا 

اؾ أعلمنػ عما تسألوننا عنػو اتركنػا ير٘نػك اهلل نػتفهم يف مسػألتك ، فػإف كػاف ٟنػا جػواب عنػدنا كإال
 (1) أف ال علم لنا((

 كاف يصيب غالبان يف  -رضي اهلل عنهم-ك ًنه من الصحابة   -رضي اهلل عنهما-اف ابن عمر  .3
و فيها ، كقد يظهر العكس ، كقد حاكلت كأنا أحلل مسائل فتاكيو كمسائل فقهو ، فيرتجح قول

 ( 2)فقهو يف اٜن  أف أبٌن الراجح باألدلة 

                                                           

 ، الناشر : دار صادر ، بًنكت ، د . ط ُِٔ/ْ الطبقات ١نمد بن سعد بن منيع ،ابن سعد ، (ُ)
على سبيل اٞنثاؿ ترجيح جواز النيابة يف اٜن  ، كعدـ مشركعية اٞنزا٘نة يف استبلـ اٜنجر األسود مع اٞنشقة الشديدة كىذا  (ِ)

 ّٔ، ص  ِٕخبلؼ ما ذىب إليو . انظر ص 
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من أىم النتائ  أنين قمت َنمع اٞنتفرؽ من فقو ابن عمر يف اٜن  ، كتوثيقو توثيقان علميان ، كترتيبو  .4
اليت أف  ها  اٞنعاصرةترتيبان فقهيان ، كاستنباط فقهو منو ، ككذلك ٗنع شتات ما تفرؽ من النوازؿ 

 .ج أثناء أداء مناسكوأىل العلم اٞنعاصرين بقصد التخفيف كرفع اٞنشقة كاٜنرج اليت تواجو اٜنا 

يف بعض  -رضي اهلل عنهما-تبٌن من خبلؿ البحث أف اٛنمهور قد خالفوا عبداهلل بن عمر  .5
 اٞنسائل كمنها: 

 .(ُ)أف سبيل اهلل معناه اٛنهاد دكف اٜن  ، كبو قاؿ أبو حنيفة كمالك كالشافعي-أ 
 . (ِ)جواز النيابة يف اٜن  كبو قاؿ : أبو حنيفة كالشافعي كأ٘ند -ب 
عدـ مشركعية اٞنزا٘نة على استبلـ اٜنجر األسود إف نالو بعض األذل كبو قاؿ أبو حنيفة كمالك -ج 

 . (ّ)كالشافعي كأ٘ند 
 .(ْ)جواز قراءة القرآف يف الطواؼ كبو قاؿ : اٜننفية كالشافعي كأ٘ند يف ركاية -د 
كالشافعي  عدـ اشرتاط الطهارة يف السعي بٌن الصفا كاٞنركة كبو قاؿ : أبو حنيفة ، كمالك-ق 

 .(ٓ)كأ٘ند
 .(ٔ)٩نمع اٜناج بٌن اٞن رب كالعشاء ّنزدلفة بإقامتٌن كبو قاؿ : مالك كالشافعي كأ٘ند -ك 
 .(ٕ)ال يستحب غسل اٛنمار كبو قالك مالك كأ٘ند يف الصحيح -ز 

من علو كعبو يف الفقو الذم يتميز  -رضي اهلل عنهما-إبراز ما ٕنيز بو عبد اهلل بن عمر  .ٔ
 تأصيلو على اٞنصدرين الرئيسيٌن من الكتاب كالسنة .بالتمسك بالركاية مع 

 اٛنوانب األخرل لتكتملكالباحث يوصي ّنواصلة البحث يف فقو ىذا الصحايب اٛنليل  .ٕ
 اليت مل تنل حقها من الدراسة ح  اآلف. -رضي اهلل عنو–يف فقهو 

 

                                                           

 ُٔانظر ص  (1)
 ِٕانظر ص  (2)
 ّٔانظر ص  (3)
 ٗٔانظر ص  (4)
 ُٕانظر ص  (5)
 ِٖانظر ص  (6)
 ٕٖانظر ص (5)
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 فهرس اآليات القرآنية
 الصفحة رقم اآلية اسم السورة أكؿ اآلية

 ٖٓ   ُْٗ البقرة چڇ  ڍ  ڍ  ڌ   ڌ  ڎ  ڎ  ڈڈ   چ
 ُِٗ ُٖٓ البقرة چک  گ  گ  گ  گ   ڳڳ    چ
 ُٗ ُٖٓ البقرة چۇ  ۇ  ۆ  ۆ    چ
 ٓٓ ُٕٖ البقرة چ ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ    پ چ
 َُّ ُٔٗ البقرة چىئ  ىئ  ىئ  ی        ی    چ
 ِْ ُٔٗ البقرة چۓ  ڭ  ڭ  ڭڭ    چ
 ٓٓ ُٔٗ البقرة چحب  خب  مب   ىب  يب چ
 ٓٓ ُٕٗ البقرة چٻ  پ  پ  پ  پ  ڀ   ڀ  ڀ   چ
 ِٕ ُٖٗ البقرة چڄ  ڄ  ڄ  ڃ   ڃ  ڃ  ڃ  چچ  چ 
 َٕ َُِ البقرة چۈ  ٴۇ  ۋ  ۋ   ۅ  ۅ  ۉ  ۉ   چ
 ُِ ِٖٔ البقرة چۇ  ۇ   ۆ  ۆ  ۈ  ۈٴۇ چ 
 ُّ ِٗ آؿ عمراف َّ خممم حم جم يل ىل مل خل ُّٱ

 َِ ٕٗ آؿ عمراف چڻ  ڻ  ڻ  ۀ    ۀہ    چ
 ّّ ٕٗ آؿ عمراف چھ  ھ  ے   ے  ۓ     چ
 ُ َُِ آؿ عمراف چٿ  ٿ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ     چ
 ُ ُ النساء چٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ     چ
 ٗٔ ُُٗ األنعاـ چڀ  ڀ    ڀ  ڀ  ٺ  ٺ   چ
 ُّْ ُّ األعراؼ چپ  ڀ   ڀ    ڀڀ  چ
 ُٔ َٔ التوبة چھ  ھ  ے   چ
 ُ ُِِ التوبة چې  ى            ى  ائ   ائەئ    چ
 ُّْ ٕ إبراىيم چڤ  ڦ   ڦ  ڦ  ڦ  ڄڄ     چ

 ط ُِ لقماف چپ  ڀ      ڀ   ڀ    ڀٺ  چ 
 ّٔ ِٗ اٜن  چۓ  ڭ  ڭ     چ
 ُِٓ ُِ األحزاب چېئ       وئ  ۇئ        ۇئ  ۆئ  ۆئ  ۈئ  ۈئ    چ
 ُ َٕ األحزاب چ ۀ  ہ  ہ  ہ  ہ  ھ  ھ  ھ چ
 َُٔ ُٔ الت ابن چہ  ہ  ہ  ھ    چ
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 لفهارس العامةا
 فهرس األحاديث النبوية

 الصفحة راكم اٜنديث طرؼ اٜنديث
   أ

 ُُِ -رضي اهلل عنو-عمر  أتاٍل الليلة آت من ريب فقاؿ
 َٓ -رضي اهلل عنهما-ابن عمر إحراـ اٞنرأة يف كجهها 

   أدخلت العمرة يف اٜن  إىل يـو القيامة
 ٕٓ  إذا أقيمت الصبلة فبل صبلة إال اٞنكتوبة

 َُُ  إذا أمرتكم بأمر فأتوا منو ما استطعتم
 ِٖ -رضي اهلل عنهما-ابن عباس أرأيت لو كاف على أختك دين
 ِٗ -رضي اهلل عنهما-ابن عباس أرأيت لوكاف عليو دين قضيتو

 ٕٗ  اـر كال حرج
 ْٗ -رضي اهلل عنهما-ابن عباس اغسلوه ّناء كسدر 
 ِٗ -رضي اهلل عنهما-عمرعبد اهلل بن  افعلوا ذلك كال حرج
 ّٗ -رضي اهلل عنها-عائشة  افعلي ما يفعل اٜناج
 ُُٓ -مارضي اهلل عنه-بن عبد اهلل جابر  افعلوا ما آمركم بو 

 ِٕ  اقض  ما يقضى اٜناج غًن أف ال 
 ُٕ -رضي اهلل عنو-عبد اهلل بن حذافة  أال إف ىذه األياـ عيد

 ُٕ -رضي اهلل عنهما-ابن عباس  سبيل اهللأما إنك لو أحججتها عليو كاف يف 
 ٔٔ -رضي اهلل عنهما-ابن عباس  آمر الناس أف يكوف آخر عهدىم 

 َُِ -رضي اهلل عنهما-جابر بن عبد اهلل  أمرنا النيب صلى اهلل عليو كسلم ، ٞنا حللنا
 ُِّ -ضي اهلل عنو-أبو ىريرة  إف الدين يسر

 ُُْ -رضي اهلل عنها-عائشة  اٜن أف النيب صلى اهلل عليو كسلم أفرد 
 ِْ  أف النيب صلى اهلل عليو كسلم طاؼ كسعى على بعًن
 ُٕٔ  أف النيب صلى اهلل عليو كسلم قرف بٌن اٜن  كالعمرة

 ٖٖ -رضي اهلل عنهما-جابر بن عبد اهلل أف النيب صلى اهلل عليو كسلم مل يزؿ كاقفان 
 ِّ -رضي اهلل عنهما-ابن عباس  أف امرأة من خثعم قالت يا رسوؿ اهلل 

 ِٗ -رضي اهلل عنهما-ابن عباس  أف رجبلن سأؿ النيب صلى اهلل عليو كسلم إف أيب 
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 لفهارس العامةا
 فهرس األحاديث النبوية

 الصفحة راكم اٜنديث طرؼ اٜنديث
 ُِْ -رضي اهلل عنهما-ابن عباس  أف رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسلم مل يطف ىو كأصحابو لعمرهتم 

 ٔ/ُُ  إف عبد اهلل رجل صاٌف 
 ْٔ -رضي اهلل عنهما-عبد اهللجابر بن  إف كاف كاسعان فالتحف

 ٓٔ -رضي اهلل عنهما-عبد اهلل بن عمر إف مسحهما ٪نطاف اٝنطي،ة
 ُٖٔ -رضي اهلل عنو-عمراف بن حصٌن أنو صلى اهلل عليو كسلم طاؼ طوافٌن كسعى سعيٌن

 ُِْ  إاا أياـ أكل كشرب كذكر هلل عز كجل 
 ُُّ -رضي اهلل عنها-حفصة  إٍل قلدت ىديي كلبدت

 ٖٓ -رضي اهلل عنهما-جابر بن عبد اهلل أيها الناس إياكم كال لو يف الدين
   ت

 ُُِ -رضي اهلل عنهما-ابن عمر  ٕنتع رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسلم 
   ث

 ُُّ -رضي اهلل عنهما-جابر بن عبد اهلل نحرمث انصرؼ إىل اٞن
 ََُ -اهلل عنهمارضي -جابر بن عبد اهلل مث ركب القصواء ح  أتى اٞنوقف
   ج

 ِٗ -رضي اهلل عنهما-ابن عمر  جاء رجل إىل النيب صلى اهلل عليو كسلم فسألو
 ِٖ -رضي اهلل عنهما-ابن عمر  ٗنع رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسلم بٌن اٞن رب كالعشاء

   ح
 ُُٓ -رضي اهلل عنهما-جابر بن عبد اهلل حلوا من إحرامكم

   خ
 ٖٕ  خذكا عين مناسككم

 ُْٗ -رضي اهلل عنها-عائشة  خرجنا مع رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسلم 
 ِ  خًن أميت  قرٍل مث الذين يلوام
   د

 ّٖ -رضي اهلل عنهما-اسامة بن زيد  دفع رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسلم من عرفة
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 لفهارس العامةا
 فهرس األحاديث النبوية

 الصفحة راكم اٜنديث طرؼ اٜنديث
 ر

 َُٕ -اهلل عنهمارضي -جابر بن عبد اهلل رأيت النيب صلى اهلل عليو كسلم يرمي اٛنمرة
 ُٗ -رضي اهلل عنهما-جابر بن عبد اهلل رأيت رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسلم يرمي على راحلتو

 ُٖ -رضي اهلل عنهما-ابن عمر  رأيت رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسلم يستلمو
 ٖٔ -رضي اهلل عنو-سعد  رجعنا من اٜنجة مع رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسلم

 َُٓ -رضي اهلل عنهما-ابن عمر أف يبيت يف مكةرخص للعباس 
 ْٗ -رضي اهلل عنهما-جابر بن عبد اهلل رمى رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسلم يـو النحر

   س
 ِْ -رضي اهلل عنو-أنس  ٚنعت رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسلم يقوؿ لبيك

 ِْ -رضي اهلل عنو-علي  ٚنعت رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسلم يليب
   ش

 َُٓ مركاف ابن اٜنكم شهدت عثماف كعليان رضي اهلل عنهما
   ص

 ٕٕ -رضي اهلل عنو-أبو قتادة  صياـ عرفة إٍل احتسب على اهلل أف يكفر السنة
   ط

 ِٔ -رضي اهلل عنهما-ابن عباس  الطواؼ بالبيت صبلة
   ؼ

 ٖٗ -رضي اهلل عنو-عمر  فخالفهم النيب صلى اهلل عليو كسلم 
 ُِ  فقاؿ الزاد كالراحلة

   ؽ
 ِّ -رضي اهلل عنهما-ابن عباس  قاؿ أرأيت لو كاف عليو دين

 ّٕ نافع قد حصب رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسلم
 َٓ -رضي اهلل عنهما-جابر بن عبد اهلل قدمنا مع النيب صلى اهلل عليو كسلم ك٥نن نقوؿ

   ؾ
 ُّّ -عنهما رضي اهلل–جابر بن عبد اهلل  كلوا كتزكدكا
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 لفهارس العامةا
 فهرس األحاديث النبوية

 الصفحة راكم اٜنديث طرؼ اٜنديث
 َُٕ -رضي اهلل عنهما-ابن عمر  كنا نتحٌن فإذا زالت الشمس

   ؿ
 ٗٗ -رضي اهلل عنهما-ابن عمر  ال ترفع األيدم عند اٛنمار

 ُّ -رضي اهلل عنهما-ابن عمر  ال تسافر اٞنرأة ثبلثان إال كمعها ١نـر
 ّٔ -رضي اهلل عنو-أبو ىريرة  ال ٪ن  بعد العاـ مشرؾ

 ُّ -رضي اهلل عنهما-ابن عمر  المرأة تؤمن باهلل كاليـو اآلخر تسافرال ٪نل 
 ّّ -رضي اهلل عنهما-ابن عباس  ال ٫نلوف رجل بامرأة

 ط  ال يشكر اهلل من ال يشكر الناس
 ْٕ -رضي اهلل عنهما-ابن عمر  ال يلبس القمص كال الربانس

 ِٔ  ألف النيب صلى اهلل عليو كسلم أٌمر أبا بكر على اٜن 
 ّْ -رضي اهلل عنو-أنس  لبيك عمرة كحجان 

 ٖٕ  لتأخذكا عين مناسككم
 ُُّ  لو استقبلت من أمرم ما استبدبرت

 َُّ -رضي اهلل عنهما-ابن عباس  ليس التحصيب بسنة
   ـ

 ِْ -رضي اهلل عنهما-جابر بن عبد اهلل ما ٚنى النيب صلى اهلل عليو كسلم يف تلبيتو 
 ُِٔ -رضي اهلل عنهما-ابن عمر  من أحـر باٜن  كالعمرة أجزأه 

 ِِ  من أراد اٜن  فليتعجل
 ٖٓ -رضي اهلل عنهما-ابن عباس  من ظلم من األرض شي،ان 

 ٔٓ  من عمل عمبلن ليس عليو أمرنا فهو رد
 ْٕ -رضي اهلل عنهما-ابن عباس  من مل ٩ند إزاران فلبس السركايل

 ِْ -رضي اهلل عنو-علي  كراحلةمن ملك زادا 
 ُ  من يرد اهلل بو خًنان يفقو يف الدين
   ف
 َُّ  ٥نن نازلوف غدان ِنيف بين كنانة 
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 لفهارس العامةا
 فهرس األحاديث النبوية

 الصفحة راكم اٜنديث طرؼ اٜنديث
 َُّ -رضي اهلل عنها-عائشة  نزكؿ األبطح ليس بسنة

   ك
 ّّ  كال تسافر اٞنرأة إال مع ذم ١نـر

 ْٖ -رضي اهلل عنهما-ابن عمر  كال تنتقب اٞنرأة احملرمة
 ُٓ  كال ثوب مسو الورس أك الزعفراف
   ىػ

 ٖٓ -رضي اهلل عنهما -ابن عباس  ىات القط يل حصى 
 ّْ -رضي اهلل عنو-عمر  ىديت لسنة نبيك صلى اهلل عليو كسلم 
 َٗ -رضي اهلل عنو-ابن مسعود  ىذا مقاـ الذم أنزلت عليو سورة البقرة

 ْْ  ىن ٟنن كٞنن أتى عليهن
   م

 ٖٗ -رضي اهلل عنهما-جابر بن عبد اهلل الناس لتأخذكا عين مناسككميا أيها 
 َّ -رضي اهلل عنهما-ابن عباس  يا رسوؿ اهلل إف أيب أدركتو فريضة اٜن 

 ٓٔ  يا عمر إنك رجل قوم فبل تزاحم
 ُِٕ -رضي اهلل عنها-عائشة  يسعك طوافك ٜنجتك كعمرتك
 ٕٕ -رضي اهلل عنو-عقبة  يـو عرفة كيـو النحر كأياـ التشريق

 ّْ -رضي اهلل عنو-عدم بن حامت يا عدم ىل رأيت اٜنًنة
 
 
 

 الفهارس العامة
 فهرس اآلثار

 الصفحة الراكم طرؼ األثر
   أ

 ُّٔ -رضي اهلل عنهما-ابن عمر أتركنا ير٘نك اهلل نتفهم يف مسألتك
 ِْ نافع أتعلم اهلل ما يف نفسك

 ٔٔ -رضي اهلل عنهما-ابن عمر  إذا طافت بالبيت مث حاضت
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 الفهارس العامة
 فهرس اآلثار

 الصفحة الراكم طرؼ األثر
 َُّ -رضي اهلل عنهما-ابن عمر  إذا قرف الرجل بٌن اٜن  كالعمرة
 ٔٗ -رضي اهلل عنهما-ابن عمر  اذا نسيت رمي اٛنمرة يـو النحر

 ٖٔ -رضي اهلل عنهما-ابن عمر  أقلوا الكبلـ يف الطواؼ
 ِٔ أبو أمامة  أليس تطوفوف البيت
 ُٔ -رضي اهلل عنهما-ابن عمر  أما إنو من سبيل اهلل

 ّٗ نافع أف ابنة أخ لصفية .. فأمرىا ابن عمر
 ُّٕ نافع أف عبد اهلل بن عمر كاف يصلي الظهر كالعصر كاٞن رب كالعشاء

 ِْ نافع أف ابن عمر ٚنع رجبلن يقوؿ : لبيك حجة
 ِٖ أنس بن سًنين أف ابن عمر صلى الصبلتٌن َنمع

 ُّ نافع أف ابن عمر ح  ّنوالة لو
 ِٓ -رضي اهلل عنهما-ابن عمر  أف ابن عمر كاف إذا دخل اٜنـر

 ْٕ نافع أف ابن عمر كاف إذا راح إىل عرفات
 َُِ نافع أف ابن عمر كاف يرل التحصيب سنة

 ُّ نافع أف ابن عمر كاف يردؼ موالة لو
 ُٔ -رضي اهلل عنهما-ابن عمر  إف اٜن  يف سبيل اهلل
 ُُٖ ٠ناىد كاف آخرىا يـو الرتكيةأف إىبلؿ ابن عمر  

 ٔٔ عمرك بن شعيب أف رجبلن أتى ابن عمر يسألو عن ١نـر
 ُُٔ أبو ٠نلز أف رجبلن ساؿ ابن عمر فقاؿ

 ّٔ نافع أف رجبلن سأؿ ابن عمر مسألة
 ُِٓ نافع أف عبد اهلل بن عمر خرج يف الفتنة

 ْٖ -رضي اهلل عنهما-ابن عمر  قن من الرأسذإف ما فوؽ ال
 ٖٕ -رضي اهلل عنهما-ابن عمر  أنو دفع قبل اإلماـ

 ٖٖ -رضي اهلل عنو-ابن مسعود  أنو رمى من بطن الوادم
 ٕٗ ٪نٍن البكاء أنو ٚنع ابن عمر يكره القراءة يف الطواؼ
 ِٖ -رضي اهلل عنهما-ابن عمر  أنو صلى الصبلتٌن َنمع بإقامة كاحدة 
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 الفهارس العامة
 فهرس اآلثار

 الصفحة الراكم طرؼ األثر
  نافع أنو قاؿ لعبد اهلل بن عمر 

 ْٕ نافع أنو كاف إذا راح إىل عرفات اغتسل
 ٗٗ -رضي اهلل عنهما-ابن عمر  أنو كاف إذا رمي اٛنمرة تقدـ

 ٕٗ -رضي اهلل عنهما-ابن عمر  أنو كاف إذا فاتتو الصبلة مع اإلماـ 
 ِٔ نافع أنو كاف ال يقضى شي،ان من اٞنناسك إال كىو

 ُِّ -رضي اهلل عنهما-ابن عمر  أنو كاف يأيت اٛنمار يف األياـ الثبلثة
 ْٔ -رضي اهلل عنهما-ابن عمر  أنو كاف يستلمو كال يزاحم

 ِٓ -رضي اهلل عنهما-ابن عمر  أنو كاف ي تسل إذا دخل مكة
 ٔٔ -رضي اهلل عنهما-ابن عمر  أنو كاف يقيم على اٜنائض فإف كانت طافت

   ت
 ُٕ -رضي اهلل عنهما-ابن عمر  تقضي اٜنائض اٞنناسك

   ج
 ٕ/ُُ زيد بن أسلم جعل رجل يسب ابن عمر

 ْٖ طاكس جلست إىل ابن عمر فسمعتو
   ح

 ٕٔ -رضي اهلل عنهما-ابن عمر  حججت مع رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسلم
   ر

 َٔ عطاء رأيت ابن عمر طاؼ البيت عند الفجر
 ٔٓ عطاء رأيت ابن عمر طاؼ بالبيت
 ُٔ عطاء الفجررأيت ابن عمر طاؼ بعد 

  عطاء رأيت ابن عمر يف اٞنسجد اٜنراـ
 َٔ عطاء رأيت ابن عمر كابن عباس طافا بعد العصر

 ٕٗ عطاء رأيت ابن عمر كاقفان على اٛنمرة
 ْٔ نافع رأيت ابن عمر يستلم اٜنجر بيده 

 َٗ األسود رأيت عمر بن اٝنطاب رضي اهلل عنو يرمي
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 الفهارس العامة
 فهرس اآلثار

 الصفحة الراكم طرؼ األثر
   س
 ِٔ أميمة كمعو ْنارة س،ل ابن عمر عن الرجل ٪ن 

 ٗٔ ٪نٍن البكاء ٚنع ابن عمر رجبلن يقرأ كىو يطوؼ
 ِٔ -رضي اهلل عنو-أبو أميمة  ٚنعت ابن عمر س،ل عن الرجل ٪ن  كمعو ْنارة

 ٖٔ طاكس ٚنعت ابن عمر يقوؿ : أقلوا الكبلـ
   ص

 ُُِ -رضي اهلل عنها-عائشة  الصياـ ٞنن ٕنتع بالعمرة
   ط

 ٖٔ عطاء عمرطفت كراء ابن 
 َٔ -رضي اهلل عنهما-اٜنسن كاٜنسٌن  الطواؼ بعد العصر

   ؼ
 ّٗ نافع فأمر٨نا عبد اهلل بن عمر أف يرميا اٛنمرة

 ْٓ -رضي اهلل عنو-عمر  فانظركا حذكىا من طريقكم 
 ْٓ عمرك بن شعيب فسأؿ ابن عمر فقاؿ : بطل حجك 

 ُُُ -رضي اهلل عنهما-ابن عمر  فعلت مع رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسلم
 ٖٖ نافع فقاؿ ابن عمر طلوع الشمس ينتظر

 ُُُ كثًن بن جهماف فقاؿ ابن عمر كفارتو أف ترجع بأجرين
 ِٖ أبو ميمونة فقاؿ ابن عمر البأس بو

 ْٔ طاكس فقد رأيت ابن عمر ال يدع أف يستلم
 ٓٔ القاسم بن ١نمد  فقد رأيت عبد اهلل بن عمر يزاحم ح  يدمي أنفو

 ْٔ نافع فكاف ابن عمر يزاحم على الركنٌن ح  يرعف
 ْ -رضي اهلل عنو-عمر يف الضلع بعًن

   ؽ
 ُِٓ -رضي اهلل عنهما-ابن عمر  قاؿ فإف حيل بيين كبينو

 ُٔٓ عطاء قدـ ابن عمر فطاؼ
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 الفهارس العامة
 فهرس اآلثار

 الصفحة الراكم طرؼ األثر
 ِٔ أمامة التيمي قلت البن عمر إنا قـو نكرم

 ُُٖ عطاء اٟنبلؿقلت البن عمر قد رؤم 
   ؾ

 ّٓ نافع كاف ابن عمر إذا دنا من مكة بات 
 ََُ نافع كاف ابن عمر رجل أصلع

 ِٓ نافع كاف ابن عمر ال يدخل مكة يف ح  كال عمرة ح 
 ّٔ طاكس كاف ابن عمر ال يدع أف يستلم

 ٗٓ نافع كاف ابن عمر ال يرمل
 ٗٓ نافع كاف ابن عمر يرمل
 ٖٗ ابن قدامة ٗنرة العقبة على دابتوكاف ابن عمر يرمي 

 ُُُ ٠ناىد كاف ابن عمر كابن عباس يقدماف متمتعٌن 
 ٖٖ -رضي اهلل عنهما-ابن عمر  كقدر صبلة الصبح

   ؿ
 ّٔ -رضي اهلل عنهما-ابن عمر  ال أدع استبلـ ىذين الركنٌن
 ٗٗ -رضي اهلل عنهما-ابن عمر  ال ترفع األيدم عند اٛنمار

 ِٕ -رضي اهلل عنهما-ابن عمر  عن أحد ال ٪ن  أحد
 ِٖ -رضي اهلل عنهما-ابن عمر  ال يصومن أحد عن أحد 

 ُُِ -رضي اهلل عنهما-ابن عمر  ال يصـو اٞنتمتع إال كىو ١نـر
 ٔٔ -رضي اهلل عنهما-ابن عمر  ال ينفر أحد ح  يطوؼ 
 ٔٔ -رضي اهلل عنهما-ابن عمر  ال ينفرف أحد ح  يكوف

 ُُِ عائشة كابن عمر رضي اهلل عنهم يف أياـ التشريق أف تصاـمل يرخص 
 ِٕ -رضي اهلل عنهما-ابن عمر  لو كنت أنا تصدقت كأىديت

 َُّ -رضي اهلل عنهما-ابن عباس  ليس التحصيب سنة
   ـ
 ٖٓ -رضي اهلل عنهما-ابن عمر  ما أبايل رميت اٛنمار أك بسبع
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 الفهارس العامة
 فهرس اآلثار

 الصفحة الراكم طرؼ األثر
 َُ نافع ما كاف يصنع ابن عمر يف منزلو

 ُِ نافع ما مات ابن عمر ح  أعتق ألف إنساف 
 ُُِ -رضي اهلل عنهما-ابن عمر  من فاتو ثبلثة أياـ يف اٜن  فليصم 

 ِِ -رضي اهلل عنهما-ابن عمر  من مات كىو موسر كمل ٪ن 
 ِِ -رضي اهلل عنو-علي  من ملك زاد كراحلة تبل و

 ْٗ -رضي اهلل عنهما-ابن عمر  من نسي أياـ اٛنمار
 ِِ -رضي اهلل عنهما-ابن عمر  من كجد إىل اٜن  سبيبلن سنة مث سنة

   ف
 َُّ -رضي اهلل عنها-عائشة  نزكؿ األبطح ليس بسنة

   ك
 ُُُ -رضي اهلل عنهما-ابن عمر  كاهلل ألف اعتمر قبل اٜن  كأىدم أحبُّ 

 ٖٖ ابن قدامة كدفع ابن عمر حٌن أسفر
 ٖٖ نافع كقف ابن الزبًن َنمع

 ْٖ ابن قدامة ككاف ابن عمر يأخذ اٜنصى من ٗنع
   م

 ِْ -رضي اهلل عنهما-ابن عمر  يكفيك النية يف اٜن  كالعمرة
 

 

 الفهارس العامة
 (3) فهرس األعالم

 الصفحة كاٟنامش االسم
  أ

 ٕ/َٓ ابن حـز : علي بن أ٘ند بن أ٘ند 
 ّ/ّّ اهلل عنو ابن سًنين : أبو بكر األنصارم موىل أنس بن مالك رضي

 ُ/ْْ ابن قدامة : موقف الدين عبد اهلل 
                                                           

 ترٗنت لئلعبلـ غًن اٞنشهورين ح  ال أثقل اٟنوامش (ُ)
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 الفهارس العامة
 (3) فهرس األعالم

 الصفحة كاٟنامش االسم
 ٓ/َٓ أبو ثور الكليب : الفقيو

 ٕ/ِّ أبو يوسف : يعقوب بن إبراىيم 
 ّ/ُٕ إسحاؽ بن راىويو

 ٓ/ّٓ األسود بن يزيد
 ِ/ِٓ األكزاعي : عبد الر٘نن بن عمرك 

  ث
 ّ/ِٓ الثورم : سفياف بن سعيد

  ح
 ُ/ْٓ التيمياٜنارث بن سويد 

 ْ/ِّ اٜنسن البصرم
  د

 ٔ/َٓ داكد بن علي األصبهاٍل : إماـ أىل الظاىر
  ز

 ِ/َُ الزبًن بن بكار
 ٓ/ُْٓ زفر بن اٟنذيل : صاحب أيب حنيفة

  س
 ّ/ٕٓ سامل بن عبد اهلل : أحد الفقهاء السبعة

 ُ/ِّ السرخسي : ١نمد بن أ٘ند
 ّ/ِٓ سفياف الثورم

  ش
 ْ/ِٖ عامر بن شراحيلالشعيب : 

  ط
 ُ/ِٓ طاكس بن كيساف اليماٍل

  ع
 ْ/ِٕ عامر بن شراحيل الشعيب
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 الفهارس العامة
 (3) فهرس األعالم

 الصفحة كاٟنامش االسم
 ْ/َٕ عبد اهلل بن اٞنبارؾ

 ْ/ّٓ عركة بن الزبًن : أحد الفقهاء السبعة
 ٓ/ِْ عطاء بن أيب رباح

 ُ/َٓ عكرمة : موىل ابن عباس رضي اهلل عنهما : اٜنافظ اٞنفسر
 ٔ/ّٓ عمرك بن ميموف األكدم

  ؽ
 ٔ/ْٗ القاسم بن ١نمد بن أيب بكر الصديق رضي اهلل عنو

  ـ
 ٓ/ُِٓ ٠ناىد بن جرب اٞنكي

 ْ/ُٕ ١نمد بن اٜنسن الشيباٍل : صاحب أيب حنيفة
 ٖ/ِّ اٞنزٍل : إٚناعيل بن ٪نٍن صاحب الشافعي

  ف
 ٓ/ِّ النخعي : إبراىيم بن يزيد بن قيس
 ّ/ُّٓ النوكم : ١ني الدين ٪نٍن بن شرؼ

 

 الفهارس العامة
 فهرس األلفاظ الغريبة

 الصفحة كاٟنامش اللفظ
  أ

 ّ/ُُ آدـ
 ُ/ُُُ اإلفراد
 ٓ/ّّ اكتتب

  ت
 ِ/ُُٗ الرتكية
 ْ/ُُُ التمتع
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 الفهارس العامة
 فهرس األلفاظ الغريبة

 الصفحة كاٟنامش اللفظ
  ث

 ُ/ّٓ الثنية
  ج

 ّ/َُ ٗنة
  د

 ٓ/ُِّ الدٛنة
  ر

 ُ/ُُ ربعة
 ّ/ٗٓ الرمل
 ْ/ُِّ الركحة

  ظ
 ٕ/ّْ الظعن

  ع
 ُ/ّْ العاـ

 ُ/ُّ العجز
  غ

 ّ/ُِّ ال دكة
  ؽ

 ٓ/ُِٓ القديد
 ِ/ُُٕ الًقراف

  ؾ
 ُ/ْٖ الكمامات

  ؿ
 ُ/َُٓ ليايل التشريق
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 الفهارس العامة
 فهرس األلفاظ الغريبة

 الصفحة كاٟنامش اللفظ
  ـ

 ٓ/ُِ اٞنرسل
 ّ/ِٔ اٞنعر ؼ

  ف
 ِ/ْ النوازؿ

  ك
 ُ/ِٖ الواجب

  
 الفهارس العامة

 فهرس األماكن والبلدان
 كاٟنامشالصفحة  اسم البلد أك اٞنكاف

  ب
 ْ/ُِٓ البيداء

  ث
 ُ/ٖٗ ثبًن

 ُ/ِٓ الثنية
  خ

 ّ/ِٗ خثعم
  ذ

  ذك اٜنليفة
 ُ/ُْ ذك طول

  ـ
 ِٖ مزدلفة
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 القرآف الكرَل-
ىػ( ، ٓنقيق: د/ أبو ٘ناد ص ًن أ٘ند ، ط: ُّٖ:النيسابورم : ١نمد بن إبراىيم بن اٞننذر ، )ت:اإلجماع 

 ـ الناشر : مكتبة الفرقاف ، عجماف . ُٗٗٗ-َُِْالثانية سنة 
ىػ(، ٓنقيق : ١نمد عبد القادر عطا . ّْٓ: ابن العريب : أبو بكر ١نمد بن عبد اهلل ، )ت:أحكام القرآن 
 ـ ، الناشر : دار الكتب العلمية ، بًنكتُٖٖٗ-ىػ َُْٖط: األكىل سنة 

ىػ (، د.ط ، ّٔٓ: ابن حـز : أبو ١نمد علي بن أ٘ند بن سعيد ، )ت : اإلحكام في أصول األحكام 
 الناشر : دار الكتب العلمية ، بًنكت

ر ، (، ط:األكىل، الناشر : دار الفكُّٔ: األمدم : سيف الدين )ت:اإلحكام في أصول األحكام 
 لبناف–بًنكت 

ىػ َُْٓ، األلباٍل : ١نمد ناصر الدين ، ط : الثانية إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل  
 الناشر : اٞنكتب اإلسبلمي

، القرطيب: حافظ يوسف بن عبد اهلل ، ٓنقيق : سامل ١نمد االستذكار الجامع لمذاىب فقهاء األمصار  
 ، د . ت بًنكت–كىل ، الناشر : دار الكتب العلمية عطار ، ١نمد علي معوض ط : األ

: الكشناكم : أبو بكر بن حسن ، الناشر : أسهل المدارك شرح إرشاد السالك في فقو اإلمام مالك 
 ، د . ت ، د . ط  بًنكت–دار الفكر 

الثانية ، ىػ( ، ٓنقيق: ١نمد حسن الشافعي ط:  ُُٗ: السيوطي : جبلؿ الدين )ت:النظائر  واألشباه 
 ، د . ف  لبناف-الناشر : دار الكتب العلمية ، بًنكت

ىػ( ، تعليق : اٜنبيب بن ِِْ، الب دادم : عبد الوىاب )ت:اإلشراف على نكت مسائل الخالف  
 بًنكت-ـ، الناشر : دار ابن اٜنـزُٗٗٗ-َُِْطاىر ط:األكىل ، سنة 

 ، د . ف ، د . ت ىػ( ،  ط : الثانيةُّٔٗالزركلي : خًن الدين بن ١نمود )ت: :  األعالم
ـ ، الناشر: مكتبة ُٕٗٗ-ىػ ُُْٖىػ( : ط: السابعة ، سنة ُٕٓابن القيم ، )ت:  ،أعالم الموقعين

 الوادم ، السعودية ، مكتبة اإلرشاد، صنعاء 
قيق: ىػ(، ٓنٕٕٗالشربيين: مشس الدين ١نمد بن ١نمد اٝنطيب ، )ت:، اإلقناع في حل ألفاظ أبي شجاع

 ، د.ط ، د.ت على ١نمد معوض ، عادؿ أ٘ند عبد اٞنوجود ، الناشر : دار الكتب العلمية ، بًنكت
ىػ( ، تعليق: ١نمود مطرجي ، ط : األكىل ، سنة َِْ، الشافعي : اإلماـ ١نمد بن إدريس  )ت:  األم

                                                           

 ( مت ترتيب فهرس اٞنراجع كاٞنصادر ترتيبان ىجائيان ٔنفيفا على القارئ.ُ)
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 ـ( الناشر : دار الكتب العلمية ، بًنكت. ُّٗٗ-ىػ ُُّْ
، اٞنرداكم : عبلء الدين  اجح من الخالف على مذىب اإلمام أحمد بن حنبلاإلنصاف في معرفة الر 
ـ، ُٕٗٗ-ىػُُْٖىػ( ، ٓنقيق : ١نمد حسن الشافعي ، ط : األكىل ، سنة ٖٖٓعلي بن سليماف )ت:

 الناشر، دار الكتب العلمية ، بًنكت 
ـ ، الناشر : َُِِ-ىػ ُّّْ، عبد العاؿ : الدكتور إٚناعيل سامل، ط : الثانية سنة  البحث الفقهي

 اٞنكتبة األسدية ، مكة اٞنكرمة
: ابن ٤نيم : زين الدين إبراىيم ٤نيم: ، ط : الثانية ، الناشر : دار اٞنعرفة البحر الرائق شرح كنز الدقائق 

 ، بًنكت
ىػ( ، ط : األكىل ، سنة ٓٗٓابن رشد : أبو الوليد ١نمد بن أ٘ند )ت: ، بداية المجتهد ونهاية المقتصد

 بًنكت–ـ الناشر : دار التعليم ُٖٖٗ-ىػ َُْٖ
ىػ( ، د . ط ، الناشر: دار الفكر ، بًنكت سنة ْٕٕابن كثًن : اٜنافظ اٚناعيل )ت ،البداية والنهاية

 ـُٖٕٗ-ىػ ُّٖٗ
ىػ(،  ط : الثانية ، ٕٖٓ، الكاساٍل : أبو بكر بن مسعود ، )ت: بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع

 ، د . ت  الناشر : دار اٞنعرفة ، بًنكت
ىػ( ،  اعتىن بو : قاسم ١نمد ٖٓٓالعمراٍل : أليب اٜنسن ٪نٍن )ت:  ،البيان في مذىب اإلمام الشافعي

 ، د . ت . النورم ، د . ط ، الناشر : دار اٞننهاج
ىػ( ، تعليق د/عبد اٞنعطي قلعجي . الناشر : دار الكتب العلمية ُِٔعجلي : أ٘ند )ت:ال ،تاريخ الثقات

 ـْٖٗىػ َُْٓ، بًنكت ، ط : األكىل سنة 
١نمد ، ط : األكىل ، الناشر : مطابع الرشد ، اٞندينة اٞننورة،  ، إلياس ، تاريخ مكة المكرمة قديماً وحديثاً 

 ـََُِ-ىػ ُِِْسنة 
ىػ( ط : ّْٕ، الزيلعي : فخر الدين عثماف بن علي اٜننفي ، )ت:  كنز الدقائقتبيين الحقائق شرح  

 ، د . ت .  الثانية ، الناشر : دار اٞنعرفة ، بًنكت
( ، ٓنقيق : عبد الوىاب عبد اللطيف ، ط : ُُٗ، السيوطي : جبلؿ الدين ، )ت: تدريب الراوي
 مية ، بًنكت ـ ، الناشر : دار الكتب العلُِٕٗ-ُِّٗالثانية ، سنة 

ىػ( الناشر : دار الفكر ، بًنكت ، سنة ْْٕ، ابن كثر : اٜنافظ اٚناعيل )ت: تفسير القرآن العظيم
 ـُِٗٗ-ىػ ُُِْ
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ىػ( ، ٓنقيق أبو األشباؿ ص ًن ِٖٓ، العسقبلٍل : اٜنافظ أ٘ند بن علي بن حجر )ت:  تقريب التهذيب
 ىػُُْٔأ٘ند الباكستاٍل ، الناشر: دار العاصمة ، الرياض . ط : األكىل سنة 

ىػ(  ، ٓنقيق : ١نمد ثالث ال اٍل ، ِِْالب دادم: القاضي عبد الوىاب )ت، التلقين في الفقو المالكي
 ، د . ت .الباز ، مكة اٞنكرمة د . ط  الناشر : مكتبة

ىػ( ، ّْٔ،القرطيب ابن عبد الرب: أبو عمر يوسف )ت : التمهيد لما في الموطأ من المعاني واألسانيد
 ، د . ط ، د . ف ، د . ت .ٓنقيق : مصطفى العلوم ، ك١نمد البكرم ، الناشر : كزارة األكقاؼ اٞن رب 

ىػ( ، الناشر : دار الكتب ٕٔٔ، النوكم : أبو زكريا ٪نٍن بن شرؼ )ت:  تهذيب األسماء واللغات
 ، د . ط ، د . ت .العلمية ، بًنكت 

ىػ( ، تفسًن الطربم ، ٓنقيق : صويف العطار ، الناشر : َُّ: الطربم : حملمد بن جرير )ت: جامع البيان
 ـُٓٗٗ-ىػُُْٓدار الفكر ، بًنكت سنة 
ىػ( تعليق : أ٘ند ُٕٔلقرطيب: أبو عبد اهلل ١نمد بن أ٘ند األنصارم )ت:: االجامع ألحكام القرآن 

 الربدكٍل ، ط: الثانية
ىػ( ، ط : ٕٕٓ، القرشي : ابن أيب الوفاء ١نمد بن ١نمد )ت: الجواىر المضية في طبقات الحنفية

 ، د . ف ، د . ت . اٟنند –األكىل 
ىػ( ، ٓنقيق على معوض ، عادؿ عبد َْٓ، )ت: ، اٞناكردم : أبو اٜنسن علي ١نمد  الحاوي الكبير

 ، د . ط . ـُٗٗٗ-ىػ ُُْٗاٞنوجود ، الناشر : دار الكتب العلمية ، بًنكت ، سنة 
ىػ( ، ٓنقيق : د / َٕٓالشاشي : ١نمد بن أ٘ند القفاؿ )ت: ، حلية العلماء في معرفة مذاىب الفقهاء

 عماف –ـ ، الناشر مؤسسة الرسالة ، د ار األرقم َُٖٗ-ىػ ََُْسنة  –ياسٌن دراكو ، ط : األكىل 
ىػ( ،  الناشر : دار اٞنعرفة ،  ُُٗالسيوطي : جبلؿ الدين )ت :  ،الدر المنثور في التفسير بالمأثور

 بًنكت ، د . ط 
، اٟنامشي : أبو بكر جعفر عبد اٝنالق  رؤوس المسائل في الخالف على مذىب اإلمام أحمد

ـ ، الناشر : دار َََِ-ىػ ُُِْىػ( ،  ٓنقيق : د/ عبد اٞنلك بن دىيش ، ط : األكىل سنة َْٕ)ت:
 لبناف-الفكر: بًنكت

ىػ( ، حكم على أحاديثو ، احملدث : ١نمد ناصر ِّٕ، القزكيين : ١نمد بن يزيد ، )ت:سنن ابن ماجو
ـ ، ََِٕ-ىػ ُِْٕبو: أبو عبيدة مشهور بن حسن آؿ سلماف ، ط : الثانية سنة  الدين األلباٍل ، اعتىن

 الرياض –الناشر : مكتبة اٞنعارؼ 
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( ، تعليق ٠ندم سيد الشورل ، ط : الثالثة ، ّٖٓ، الدار قطين : علي بن عمر )ت: سنن الدار قطني
 ـ الناشر : دار الكتب العلمية ، بًنكت َُُِ-ىػ ُِّْسنة 

ىػ( ، تعليق : ١نمد اٝنالدم ، ط : األكىل ، ِٓٓ، الدارمي : عبد اهلل بن عبد الر٘نن )ت: رميسنن الدا
 ، د . ف .  ـُٔٗٗ-ىػ ُُْٕسنة 

ىػ ، الناشر : دار ُِّٓىػ( ، ط: األكىل ، سنة ْٖٓ، البيهقي : أ٘ند بن اٜنسٌن )ت:السنن الكبرى
 صادر ، اٟنند 
أعتىن بو : أبو عبيدة آؿ سلماف ، ط : الثانية  –ىػ(َّّب )ت:النسائي : أ٘ند بن شعي : سنن النسائي

 الرياض–ـ ، الناشر : مكتبة اٞنعارؼ ََِٖ-ىػ ُِْٗسنة 
ىػ ، ُُِْىػ( ط. التاسعة سنة ْٕٗ، الذىيب : مشس الدين ١نمد بن أ٘ند )ت: سير أعالم النبالء

 الناشر : مؤسسة الرسالة ، بًنكت
ىػ( ، الناشر : دار احياء الرتاث العريب ، َُٖٗاٜني بن العماد )ت:، اٜننبلي : عبد شذرات الذىب
 ، د . ت .  بًنكت ،  د . ط
–، ابن عثيمٌن: ١نمد صاٌف ، اعتىن بإخراجو د : سلماف أبا اٝنيل ، د  : خالد اٞنشيقح  الشرح الممتع

 ، د . ف ، د . ت . الرياض ،  د . ط–الناشر : مؤسسة آساـ 
 .ىػ(  ، الناشر : دار الفكر ٕٔٔالنوكم: ١ني الدين ٪ني بن شرؼ )ت: ، شرح صحيح مسلم

 د . ط ،الناشر : دار الفكر، بًنكتىػ( ،  ُٖٔ)ت:: ١نمد بن عبد الواحد ابن اٟنماـ  ،شرح فتح القدير
ىػ( ، الناشر : بيت األفكار الدكلية ط:سنة ِٔٓ، البخارم : ١نمد بن إٚناعيل )ت: صحيح البخاري

 نسخة أخرل : الناشر : شركة دار األرقم ، بًنكت  د . ف ، ىػ ،ُُْٗ
ىػ( ، اعتىن بو أبو صهيب الكرمي ، الناشر : ُِٔ، القشًنم : مسلم ابن اٜنجاج )ت:  صحيح مسلم

 ـ ،  د . طُٖٗٗ-ىػ ُُْٗبيت األفكار الدكلية ، الرياض، سنة 
 ـ ط : الثانية ُٗٗٗ-ىػُُْٗالرياض –نسخة أخرل : الناشر : مكتبة دار السبلـ 

-ىػ َُّْىػ(، ط: األكىل ، سنة ُُٗالسيوطي : جبلؿ الدين عبد الر٘نن )ت:  ، طبقات الحفاظ
 ـ ، الناشر : دار الكتب العلمية ، بًنكت. ُّٖٗ

ىػ( ، تعليق : أسامة حسن ، حاـز علي ، ط َٔٓابن أيب يعلى : ١نمد بن ١نمد )ت: ،طبقات الحنابلة
 ـ الناشر : دار الكتب العلمية ، بًنكت ُٕٗٗ-ىػ ُُْٕ: األكىل سنة 

ـ ، الناشر ُٕٖٗ-ىػ َُْٕىػ( ، ط : األكىل، سنة ِّٕاألسنوم : ٗناؿ الدين )ت: ،طبقات الشافعية
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 : دار الكتب العلمية ، بًنكت
ىػ( ، ٓنقيق : فؤاد سيد ، الناشر : دار الكتب العلمية ، َِّابن سعد: ١نمد )ت:  ،لطبقات الكبرىا

 د . ف ، د . ت . بًنكت . 
ىػ( ، ٓنقيق : نور الدين عثر ، ّْٔالشهرزكرم : أبو عمرك عثماف بن عبد الر٘نن )ت:  ،علوم الحديث

 ، د . ت . بًنكت ، د . ط–الناشر : دار الفكر 
، اللجنة الدائمة للبحوث العلمية كاإلفتاء : ٗنع كترتيب : أ٘ند الدكيش ، ط : األكىل سنة  ىفتاو 

 الرياض-ىػ ، الناشر : رئاسة إدارة البحوث العلمية كاإلفتاء ُُْٕ
ابن عثيمٌن : ١نمد بن صاٌف ، ٗنع كترتيب : فهد بن ناصر السليماف ، الناشر :  ،فتاوى أركان اإلسالم

 ىػُِْٔط : الثانية سنة  دار الثريا ،
، آؿ الشيخ : ١نمد بن ابراىيم ، ٗنع كترتيب ١نمد بن عبد الر٘نن بن قاسم ، ط : األكىل فتاوى ورسائل 

 ىػ ُّٗٗ، الناشر: مطبعة اٜنكومة ّنكة اٞنكرمة سنة 
ىػ( ،: الناشر : ِٖٓالعسقبلٍل ، ابن حجر : أ٘ند بن علي )ت: ،فتح الباري شرح صحيح البخاري

 ، د . ط ، د . ت ار الفكر د
 ابن جربين ، موقع ، (46فتوى رقم : )

ـ ، الناشر : َُِّ-ىػ ُّْْ، اٞنشيقح : خالد بن علي ، ط : الثانية فقو النوازل في العبادات 
 الرياض–مكتبة الرشد 

ىػ( ، ط: ُُِٔأ٘ند بن غنيم )ت:  ، ، اٞنالكي الفواكو الدواني على رسالة ابن أبي زيد القيرواني
 بًنكت.–ـ ، الناشر : دار الكتب العلمية ُٕٗٗ-ىػ ُُْٖاألكىل سنة 

ىػ( ، الناشر : نور ١نمد ، سنة َُّْاللكنوم : ١نمد عبد اٜني )ت: ،الفوائد البهية في تراجم الحنفية
 ، د . ف ، د . ط  ىػُّّٗ

الناشر : –ىػ( ، ٓنقيق : يوسف الشيخ ُٕٖقوب )ت:، الفًنكز آبادم : ١نمد بن يع القاموس المحيط
 ـ ، د . طُٓٗٗ-ُُْٓدار الفكر ، بًنكت سنة 
 ىػ َُْٔ-ىػ َُْٓط: األكىل ، سنة ال رناطي ، ابن جزم اٞنالكي ، ،   قوانين األحكام الشرعية

 ، د.ت . طابن باز : عبد العزيز ، فتاكل نور على الدرب، الناشر : دار الوطن، د  ،كتاب المناسك 
، البهويت : منصور بن يونس ،  تعليق : ىبلؿ مصيلحي ، الناشر : دار الفكر سنة  كشاف القناع

 ـ ، د . ط ُِٖٗ-ىػ َُِْ
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ىػ( ، الناشر : دار الفكر ، بًنكت ، سنة ّْٖ، السرخسي : مشس الدين ١نمد أ٘ند )ت: المبسوط
 ، د . ت ـ ، د . طُٖٗٗ-ىػ َُْٗ

، د . ط، د. ف، ىػ( ، ٗنع عبد الر٘نن اٜننبليِٖٕابن تيمية : أ٘ند بن عبد اٜنليم )ت: مجموع الفتاوى
 د.ت

، د . ط، : دار الفكرالناشرىػ( ٕٔٔالنوكم : ١ني الدين ٪نٍن بن شرؼ )ت:،  المجموع شرح المهذب
 د.ت

سة البحوث العلمية ، ابن باز : عبد العزيز ، ٗنع كإشراؼ د/١نمد الشويعر ، الناشر : رئا مجموع فتاوى
 ، د . ط، د.تالرياض  -كاإلفتاء 

، ابن عثيمٌن : ١نمد بن صاٌف ، ٗنع كترتيب: فهد بن ناصر السلماف ، الناشر : دار الثريا  مجموع فتاوى
 ، د . طىػ ُِّْالرياض سنة –

، الناشر: دار  ىػ( ، ٓنقيق :د / عبد ال فار البندارمْٔٓ، ابن حـز : أبو ١نمد علي )ت: باآلثار المحلى
 د . ط ، د.تالكتب العلمية ، بًنكت. 
–ىػ( ، ٓنقيق د/ عبد اهلل نذير َّٕاٛنصاص : أبو بكر أ٘ند بن علي )ت:  ،مختصر اختالف العلماء

 ـ ، الناشر : دار البشائر اإلسبلميةُٓٗٗ-ىػُُْٔط : األكىل سنة 
 د . ط، د. ف، د.ت، الدايل : ١نمد ،  مختصر في نوازل الحج

 ـ(، د. ط ُُٗٗ-ىػ ُُُْىػ( ، الناشر : دار الفكر سنة ُٕٗ، مالك بن أنس: )ت:  المدونة الكبرى
ىػ( ، ّٕٗالب دادم : صفي الدين عبد اٞنؤمن )ت: ،مراصد اإلطالع على أسماء األمكنة والبقاع

 ـ.ُِٗٗىػ ُُِْط : األكىل سنة –ٓنقيق: علي البجاكم ، الناشر : دار اٛنبل ، بًنكت 
العويد : عبد العزيز ، الشبكة العنكبوتية ، صيد الفوائد بتاريخ ، مسائل معاصرة في الحج

 ىػ . الكويت ، د . طُِْْ/ُُ/ِِ
، اٞندحجي: ١نمد بن ىائل ، موقع اٞندحجي ، منتديات  مستجدات الحج الفقهية )النوازل في الحج(

 ، د.ت. د . ط، د. فالفردكس اإلسبلمية، الكاتب اٞنستعٌن باهلل 
 ىػ( ، ٓنقيق : مصطفى عبد القادر عطا ، َْٓاٜناكم : أبو عبد اهلل النيسابورم )ت:،  المستدرك

 لبناف–ـ، الناشر : دار الكتب العلمية ، بًنكت َُٗٗ-ىػ ُُُْط: األكىل سنة 
 ـ ، الناشر : دار الكتبُّٗٗىػ ُُّْىػ( ط: األكىل سنة ُِْابن حنبل : اإلماـ أ٘ند )ت:،  المسند

 العلمية ، بًنكت
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ـ ، ُْٗٗ-ىػ ُُْْىػ( ، ط: األكىل، سنة َٕٕالفيومي : أ٘ند بن ١نمد )ت : ،  المصباح المنير
 الناشر : دار الكتب العلمية ، بًنكت. 

ىػ( ، كاآلثار ٓنقيق : سعيد ِّٓابن أيب شيبة: أبو عبد اهلل بن ١نمد )ت :  ،المصنف في األحاديث
 بًنكت–ـ ، الناشر : دار الفكر ُٖٗٗ-ىػَُْٗاللحاـ ، ط : األكىل ، سنة

ىػ(، ٓنقيق: حبيب الر٘نن األعظمي، الناشر : اجمللس ُُِالصنعاٍل : عبد الرزاؽ )ت :  ،المصنف
 تد . ط، د. ف، د.كراتشي، –العلمي 

ىػ(، تعليق : عبد السبلـ الشايف ، الناشر ّٖٖ،  اٝنطايب : أبو سليماف ٘ند بن ١نمد )ت: معالم السنن
 ـ  ، د . طُٔٗٗ-ىػ ُُْٔ: دار الكتب العلمية ، بًنكت ، سنة 

ىػ( ، ٓنقيق : سيد مهىن ، ط: األكىل ، سنة ِٕٗالصرديف : ١نمد بن عبد اهلل )ت: ، المعاني البديعة
 ـ ، الناشر : دار الكتب العلمية ، بًنكت ُٗٗٗ-ىػ ُُْٗ

 ىػ ( ، الناشر : دار الكتب العلمية ، بًنكت ، د . طِٔٔاٜنموم : ياقوت )ت ،  معجم البلدان
 ىػ ( ، ِِْعبد الوىاب اٞنالكي )ت :  ، الب دادم : المعونة على مذىب عالم المدينة

 د . ط ، د.تٓنقيق : د / ٘نيش عبد اٜنق ، الناشر: اٞنكتبة التجارية ، مكة اٞنكرمة  ، 
ىػ( ، ٓنقيق د / عبد اهلل بن عبد احملسن َِٔ، ابن قدامة : أبو ١نمد عبد اهلل بن أ٘ند )ت :  المغني
 القاىرة –ـ ، الناشر : دار ىجر ُِٗٗ-ُُِْد/ عبد الفتاح اٜنلو ، ط : الثانية ، سنة  الرتكي ،

-ىػ ُّٕٕ( ، الناشر : مصطفى اٜنليب ّنصر سنة ٕٕٗالشربيين : ١نمد اٝنطيب )ت :  ،مغني المحتاج
 ـ ، د. طُٖٗٗ

د . ط شر : دار الفكر ، اٞنقدسي : موفق الدين ، كمشس الدين ابين قدامة ، النا ،المغني والشرح الكبير
 د.ت

 د . ط ، د.تىػ( ، الناشر : دار الفكر ، ْٕٔ،  الشًنازم : ابراىيم بن علي )ت:المهذب مع المجموع
ىػ( ، بشرحو اٞنسول ، الناشر : مطبعة ٛننة التآليف ُُٕٔ، مالك : اإلماـ مالك بن أنس )ت:  الموطأ

 د . ط ، د.تكالرتٗنة كالنشر. 
ىػ ( ، ٓنقيق : علي البجاكم ، الناشر : ْٖٕ، الذىيب: أبو عبد اهلل ١نمد بن أ٘ند )ت: ميزان االعتدال

 د . ط ، د.تدار الفكر ، 
 ىػ ( ، ِٕٔالزيلعي : ٗناؿ الدين عبد اهلل بن يوسف )ت :  ، نصب الراية ألحاديث الهداية

 لبناف–مية ، بًنكت ـ ، الناشر : دار الكتب العلََُِأ٘ند مشس الدين ، ط : الثانية  :ٓنقيق
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ابن األثًن : ٠ند الدين أبو السعادات اٞنبارؾ بن ١نمد ، )ت :  : النهاية في غريب الحديث واألثر
ـ الناشر : دار ََِِ-ىػ ُِّْىػ( ، تعليق أبو عبد الر٘نن صبلح بن ١نمد عويضة ، ط : الثانية َٔٔ

 لبناف–الكتب العلمية ، بًنكت 
د/ مرضي بن مشوح العنزم ط: األكىل :  ، ، السكاكر : عبد اهلل بن ٘ند ، اعتىن بإخراجها نوازل الحج

 الرياض-ـ الناشر : دار كنوز اشبيليا َُِٓ-ىػ ُّْٔ
 العدد اٜنادم عشر . ، : اٞندحجي : ١نمد ، موقع رسالة اإلسبلـ النوازل في الحج

 د . ط ، د.تبًنكت ، –ىػ( ، الناشر : دار اٛنيل َُِٓمد بن علي )ت: ١نالشوكاٍل :   ،نيل األوطار
أُناث ، ط : األكىل ، الناشر : الرئاسة العامة للبحوث العلمية كاإلفتاء يف اٞنملكة ىيئة كبار العلماء، 
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