
 

 قاألىٔالقْل 

 يف

 ٔقالعت هللبٔت ا حّخ
 

 تأليـــف

 أبي معاذ حسني بن حممود احلطييب اليافعي

 تقديم الشيخ العالمة

 أبي عبد الرمحن حييى بن علي احلجوري
 
 
 
 
 

  
 مدينة عدن -بصالح الدين 

 



 

 
 
 

 

3418  /1037 

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 



1 

 القول األنيق يف حّج بيت اهلل العتيق     2

 ٻ ٻ ٻ ٱ

 مقدم٘ الصٔخ احملدث العالم٘
  - هللحفظُ ا - حئٙ بً علٕ احلحْزٖأبٕ عبد السمحً  

-، ُوؾَِّؼ أخقٕٚ افنٔخ افٍٚوؾ حًغ بـ حمّقد احلىٌٔل افٔٚؾًل هللاحلّد 

 هللا بٔٝ حٟ ِم إٕٔؼ افَقل»ذم مجع هذه افرشٚفٜ افتل بًْقان:  -هللحٍيف ا

  .شافًتٔؼ

ص ؾٔٓٚ ظدًدا مـ افُتٛ افتل ذـرهٚ ذم مَدمتٓٚ ذم مقوقع احلٟ  ؾِخَّ

ػ مهٚدرهٚ، وترجٔح مًٍٔدا بٖدفتٓٚ، وافًزو إوافًّرة وأحُٚمٓام تِخًٔهٚ 

  .إؿقال ؾٔٓٚ

وؿد اصتِّٝ افرشٚفٜ ظذ جؾِّ مًٚئؾ احلٟ وافًّرة بٖشِقب مٍٔد، فذا ٕٖمؾ 

 افتقؾٔؼ.. هللؾٔٓٚ افزـٜ ويًيؿ هبٚ افٍْع ذم بٚهبٚ، وبٚ هللأن جيًؾ ا

 كتبٌ

 حييى بو علي احلجوري 

 يـ 8341يف الثاني مو ذي احلجة 
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 ٻ ٻ ٻ ٱ

ذي اجلالل واإِلـرام، وافٍوؾ وافىقل وادْـ افًيٚم، افذي هدإٚ  هللاحلّد 

ِف وأْفَىٚؾِِف اجلًٚم، وـّرم أدمٔغ وؾّوِٓؿ ظذ  ِّ
ًَ
فإلشالم، وأشٌغ ظِْٔٚ جزيؾ ِٕ

َظف هلؿ  ؽرهؿ مـ إٕٚم، ودظٚهؿ برأؾتف ورمحتف إػ دار افًالم، وأـرمٓؿ بام َذَ

 ذفؽ ظذ تُرر افدهقر وإظقام، وؾرض َحجف ظذ ام، وَيّنَ مـ َحٟ بٔتف احلر

 مـ اشتىٚع إفٔف شٌٔاًل مـ افْٚس حتك إؽٌٔٚء وافىٌٚم.

َِف، وأصٓد أن ٓ إفف إٓ ا َّ  هللأمحده أبِغ احلّد وأـِّف وأظيّف وأمتّف وأْص

ًٚ جلالفف وظيّتف وصّدإٔتف، وأص ،وحده ٓ ذيؽ فف ٓد إؿرارًا بقحدإٔتف وإْذظٕٚ

ادهىٍك مـ خَِٔتف وادختٚر مـ بريتف  ،أّن شٔدٕٚ حمّدًا ظٌده ورشقفف

 .وؾواًل فديف ًٚ  وزاده ذؾ

ـْ أظيؿ افىٚظٚت فرب افًٚدغ ،ؾ٘ن احلٟ أحد أرـٚن افديـ أمٚ بًد: وهق  ،َوِم

 ا
ِ
ُٚر إٌٔٔٚء ًَ  وشالمف ظِٔٓؿ أمجًغ.  هللافهٚحلغ صِقات ا هللوشٚئر ظٌٚد ا هللِص

ـْ أهَ 
ِّ ؿ إمقر بٔٚن أحُٚمف، وإيوٚح مْٚشُف وأؿًٚمف، وذـر مهححٚتف ؾ

وطقاهره ودؿٚئَف ،وشقابَف وفقاحَف ،وواجٌٚتف وآدابف ومًْقٕٚتف ،ومًٍداتف
 (1)

. 

وؿد ـتٌٝ افْٚس ذم أحُٚم احلٟ وافًّرة ـثًرا، وأردت ذم هذا ادوامر أن 

ؾ شٗال وجقاب، ، ؾجًِتف ظذ صُأصٚرك بتِخٔص مٚ تٔن، وتَريٛ مٚ تًنَّ 

وؿد ـْٝ ـتٌٝ ذم افًٚم ادٚيض مجِٜ أشئِٜ تتًِؼ بٚفًّرة، ؾحتك ٓ يتُرر 

                                                           

مٜ (3)   .(يٜط. ادُتٌٜ اإلمدا) (17 - 12) فإلمٚم افْقوي شاإليوٚح» مٖخقذة مـ مَدِّ
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هذه ذم هذا افًٚم أشئِٜ ظـ احلٟ ومٚ مٙ ذم  افًّؾ، ويؤع اجلٓد ـتٌٝ

افًّرة، وهق منسك ٓ ُٕرره وٕجًؾ إشئِٜ ذم رشٚفٜ واحدة، ٌٕدأ بٖشئِٜ 

مـ ـتٛ أهؾ افًِؿ ذم مجًٓٚ وترتٌٔٓٚ، افًّرة، وٕثْل بٖشئِٜ احلٟ، وؿد اشتٍدت 

فِْقوي،  شادجّقع»ٓبـ ؿدامٜ، و شادٌْل»ؾُٚن مـ أظيؿ مٚ ظقفٝ ظِٔف: 

ٓبـ  شادحذ»ٓبـ افَٔؿ، و شزاد ادًٚد»فنٔخ اإلشالم، و شجمّقع افٍتٚوى»و

 شٕٔؾ إوضٚر»، وفِْقوي شذح مًِؿ»ٓبـ حجر، و شؾتح افٌٚري»حزم، و

 شأوقاء افٌٔٚن»فِْقوي، ومـ ـتٛ ادًٚسيـ:  شٚحاإليو»فِنقـٚين، و

افؼح »، وشؾتٚوى افًالمٜ افًثّٔغ»، وشؾتٚوى افًالمٜ ابـ بٚز»فِنَْٔىل، و

فِْجّل،  شصٍٜ احلٟ»فألفٌٚين، و شمْٚشؽ احلٟ»، وأيًوٚ شمًُْف»فف، و شادّتع

دت فنٔخْٚ احلجقري، وممٚ اشتٍ شإحتٚف افُرام»فٍِقزان، و شادِخص افٍَٓل»و

ٕخْٔٚ افنٔخ حمّد بـ حزام،  شؾتح افًالم ذح أحٚديٞ بِقغ ادرام»مـ ـتٚب 

صٍٜ »ٕخْٔٚ افنٔخ زايد افقصٚيب، و شمًؽ اخلتٚم ذح ظّدة إحُٚم»و

 .هٚ مـ ـتٛ ادتَدمغ وادتٖخريـاإلريٚين، وؽر هللٕخْٔٚ افنٔخ ظٌد ا شافًّرة

ٚ فُتٚبٜ أشئِٜ احلٟ، ََ ؾال صؽ إٔف يًسهيٚ افَهقر  هذا وؿد ـٚن افقؿٝ ؤ

 وافَْص:

ًٌددٚ ؾَ  ددوإن دمددد ظٔ  اخلِددال دَّ ًُ
 

 ؾجددؾَّ مددـ ٓ ظٔددٛ فددف وظددال 
 

وفًِْٚ ذم أيٚم ؿٚدمٜ ٕؤػ إفٔٓٚ مٚ يْٚشٌٓٚ مـ افٍقائد وإحُٚم وادًٚئؾ 

 ادّٜٓ، وؿد أشّٔٝ هذه افرشٚفٜ: 

 شافًتٔؼ هللا بٔٝ حٟ ِم إٕٔؼ افَقل»
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 .رب افًٚدغ هللوافرصٚد، واحلّد داد واهلدى افتقؾٔؼ وافً هللوًٕٖل ا 

 الكريم الفقري إىل عفو ربٌ وكتبٌ

 أبو معاذ حسني بو حممود احلطييب اليافعي

 يـ 8341/ ذو القعدة /  18ليلة األحد 

 مديهة عدى  –  دار احلديث بصالح الديويف 

 -وسائر بالد أيل اإلسالم هللحرسًا ا –
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 العنـــسٗ٘ أّال: أضئل



َرِة » :ؿٚل  هللأن رشقل ا ظـ أيب هريرة  ّْ ًُ َرُة إَِػ اْف ّْ ًُ اْف

َم  ُٓ َْْٔ َٚ َب
َٚرٌة دِ ٍَّ ورُ  ،ـَ ْزُ

ُّٟ اْدَ َواْْلَ
(1)

َْٔس   ُٜ  َف َّْ (، 3771) رواه افٌخٚري شَفُف َجَزاٌء إَِّٓ اْْلَ

 (.3149) ومًِؿ

ِّٟ » : هللا ؿٚل رشقل :ؿٚل وظـ ابـ ظٌٚس  قا َبْغَ اْْلَ ًُ َتٚبِ

ِديدِ  َٞ اْْلَ ل اْفُُِر َخَب ٍِ َم َيْْ ـَ ُٕقَب،  َر، َوافذُّ َْ ٍَ َِٔٚن اْف
ٍِ
َُم: َيْْ َرِة، َؾَِّ٘نَّ ّْ ًُ  رواه افًْٚئل شَواْف

 (.33418) (،33391) شافٌُر»(، وافىزاين ذم 2/332)

 شمع افهحٔحاجلٚ»وـالمهٚ ذم  ،وٕحقه ظْد افًْٚئل ظـ ابـ مًًقد 

( ظـ ظّر 1887) (، وظْد ابـ مٚجف184-1/181) هللفنٔخْٚ افقادظل رمحف ا

  تًٚػ  هللرمحف ا –وصححف إفٌٚين-. 

ٌِِر، » :ؿٚل أن افٌْل  وظـ أيب هريرة  بِِر، َوافهَّ َُ ُٚد اْف َٓ ِج

ًِِٔػ، َوادَْ  َرةُ َوافوَّ ّْ ًُ ، َواْف ُّٟ اجلٚمع »وهق ذم  ،(2/331) رواه افًْٚئل شْرَأِة: اْْلَ

 (.1/184) هللفنٔخْٚ رمحف ا شافهحٔح

ـَ  : هللَؿَٚل َرُشقُل ا :ؿٚل وظـ ابـ ظٌٚس  ْمَرَأٍة ِم ِٓ

                                                           

 ذح»اهد، مـ  شمًهٜٔ ٓيًٌَف افذي: وؿٔؾ إثؿ، خيٚفىف ٓ افذي هق: وادزور» (3) 

 .شافْقوي



7  

 

 القول األنيق يف حّج بيت اهلل العتيق

 ٚ َٓ َّ ُٝ اْش ٔ ًِ ٌٍَّٚس َؾَْ ـُ َظ َهٚ اْب َْٕهِٚر َشامَّ إَ
(1)

 «َْٚ ًَ ل َم ِؽ َأْن ََتُجِّ ًَ ْٝ  ش؟َمٚ َمَْ ََلْ  :َؿَٚف

َِٕٚوَحِٚن َؾحَ  ـْ َفَْٚ إَِّٓ  ُُ ِْْوُح َي َٕ َِٕٚوًحٚ  َِٕٚوٍح َوَتَرَك َفَْٚ  ٚ َظَذ  َٓ َّٟ َأُبق َوَفِدَهٚ َواْبُْ

ْٔفِ  َِ ِري» :َؿَٚل  ،َظ ِّ ًٜ  ،َؾَِ٘ذا َجَٚء َرَمَوُٚن َؾْٚظَت ِدُل َحجَّ ًْ َرًة ؾِِٔف َت ّْ َؾِ٘نَّ ُظ
(2)

أو ٕحق ممٚ  .ش

 (.3121) (، ومًِؿ3781) رواه افٌخٚري: ؿٚل

ًْ » :(3990) وزاد أبق داود ًِلَت ًٜ َم اجلٚمع »وصححف إفٌٚين، وهق ذم  شِدُل َحجَّ

 (.3287)و (819) شإرواء افٌِٔؾ» :(، وإير1/424) شافهحٔح

َرٌة ِِم » : هللؿٚل: ؿٚل رشقل ا وظـ وهٛ بـ خٌْش  ّْ ُظ

ًٜ  ،َرَمَوٚنَ  ِدُل َحجَّ ًْ  شاجلٚمع افهحٔح»(، وهق ذم 1993) رواه ابـ مٚجٜ شَت

(، وظـ أم مًَؾ ظْد احلٚـؿ 819) شاإلرواء» ذم (، وصححف إفٌٚين1/421)

( مثِف 1992) (، وظـ جٚبر ظْد ابـ مٚج4097ٜ) شصحٔح اجلٚمع»ٕحقه، وهق ذم 

 وصححف إفٌٚين.

ُٝ  :ؿٚفٝ وظـ ظٚئنٜ  ِْ ٚدٌ  هلل،َيٚ َرُشقَل ا :ُؿ َٓ  ِج
ِ
ٚء ًَ  :َؿَٚل  ؟َظَذ افِّْ

ؿْ » ًَ ٚدٌ  ،َٕ َٓ َـّ ِج ِٓ ْٔ َِ َرةُ  :َٓ ِؿَتَٚل ؾِٔفِ  ،َظ ّْ ًُ ُّٟ َواْف  (، وأمحد1903) رواه ابـ مٚجٜ شاْْلَ

 (.983) شاإلرواء»(، وصححف إفٌٚين ذم 14794)

ُر َوْؾُد » : هللَؿَٚل: َؿَٚل َرُشقُل ا هللوظـ جٚبر بـ ظٌد ا مَّ ًُ ُٚج َواْف جَّ اْْلُ

َْٖظَىٚهُ هللا َُٖفقُه َؾ ََٖجُٚبقُه، َوَش ظـ ابـ ظّر ظْد وٕحقه  ،رواه افٌزار شؿْ ، َدَظُٚهْؿ َؾ

                                                           

 ووؿًٝ شِٔؿ، أم أو شْٚن أم أهنٚ حيتّؾ وادرأة جريٟ، ابـ هق اشّٓٚ ًٕٔٝ افَٚئؾ» (3) 

 .(711-1/713) شافٍتح» ذم احلٚؾظ ظِٔف ٌٕف ـام شمًَؾ وٕم ضِٔؼ ٕم افَهٜ

 .(711-1/711) شؾتح افٌٚري» إير: :اإلجزاء ذم ٓ اءاجلز ذم (1) 
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صحٔح افسؽٔٛ »(، وذم 1371) شصحٔح اجلٚمع»افٌَٔٓل، وصححف إفٌٚين ذم 

 (.3308)و (3307) شوافسهٔٛ

َٚة، » :ؿٚل أن افٌْل  وظـ شّرة  ـَ ََلَة، َوآُتقا افزَّ قا افهَّ ُّ َأِؿٔ

ؿْ  ُُ ْؿ بِ ََ قا، ُيْسَت ُّ ٔ
َِ ُروا، واْشَت ِّ قا واْظَت إفٌٚين ذم رواه افىزاين وحًْف  شَوُحجُّ

 (.3389) شصحٔح اجلٚمع»

ـْ َأيِب ُهَرْيَرةَ  :  هللَوْؾُد ا»:  هللَؿَٚل: َؿَٚل َرُشقُل ا ، وَظ ٌٜ َثَلَث

ِٚزي ٌَ ُر، َواْف ِّ َت ًْ ، َوادُْ ٚجُّ صحٔح افسؽٔٛ »رواه ابـ حٌٚن وابـ خزيّٜ، وهق ذم  شاْْلَ

 (.3309) شوافسهٔٛ

َر  َّ ـِ ُظ ـِ اْب َذا »:  هللقُل اَؿَٚل: َؿَٚل َرُش  ،وَظ قا ِِبَ ًُ
تِ ّْ اْشَت

َتْغِ  ْد ُهِدَم َمرَّ ََ  َؾ
ِٝ
ْٔ ِٜ اْفَب ََّٚفََِ  (، وابـ خزي1327ّٜ) رواه افٌزار ش َوُيْرَؾُع ِِم اف

(1201.) 

ـْ َأيِب ُهَرْيَرَة  ٚ »:  هللَؿَٚل: َؿَٚل َرُشقُل ا ،وَظ ـْ َخَرَج َحٚجًّ َم

َٛ ا َت ـَ ٚجِّ  هللَؾَمَت،  َٛ ا َفُف َأْجَر اْْلَ َت ـَ ًرا َؾَمَت، 
ِّ َت ًْ ـْ َخَرَج ُم ، َوَم

ِٜ ََٔٚم
َِ َفُف  هللإَِػ َيْقِم اْف

ـْ َخَرَج َؽِٚزًيٚ ِِم َشبِِٔؾ ا ، َوَم
ِٜ ََٔٚم

َِ ِر إَِػ َيْقِم اْف ِّ َت ًْ َٛ ا هللَأْجَر ادُْ َت ـَ َفُف َأْجَر  هللَؾَمَت، 

 ٌَ ِٜ اْف ََٔٚم
َِ صحٔح افسؽٔٛ »(، وهق ذم 1127) رواه أبق يًذ. شِٚزي إَِػ َيْقِم اْف

 (.3334) شوافسهٔٛ

 .وؽر ذفؽ مـ إدفٜ
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 ؟َا تعسٜف ايعُس٠ :ايطؤاٍ األٍٚ

  ادتٛاب:

 .افزيٚرة :افًّرة فٌٜ -

  .تًٚػ بَهد افٌٔٝ احلرام ٕظامل خمهقصٜ هللهل افتًٌد  :وذًظٚ -

 (.7/1) شافؼح ادّتع»و ،(4/2) شتقؤح إحُٚم»

 ؟َت٢ ٚقت ايعُس٠ ايصَاْٞ :ايطؤاٍ ايجاْٞ

ٚ بٚحلٟ، فُـ أؾوؾ  ادتٛاب: ًً افًّرة مؼوظٜ ذم أي وؿٝ إٓ دـ ـٚن متٌِ

ٌٜ » :وؿتٓٚ ذم رموٚن حلديٞ ِدُل َحجَّ ًْ َرة ِم َرَمَوَٚن َت ّْ  متٍؼ ظِٔف. شُظ

فف فِرد ظذ  هللؾٍل أصٓر احلٟ، وهذا افذي اختٚر ا ٌِْل فوأمٚ 

هِٜٔ افذيـ ـٕٚقا يروهنٚ ذم أصٓر احلٟ مـ أؾجر افٍجقر، وٕٕف ـٚن أهؾ اجلٚ

يْنٌؾ بٚفًٌٚدات إخرى ذم رموٚن ـٚفهٔٚم وافَٔٚم واجلٓٚد، وَخِقَ ظذ أمتف 

 ادنَٜ ؾٕ٘ف فق اظتّر ذم رموٚن فٌٚدر افْٚس إفٔٓٚ وُصؼَّ ظِٔٓؿ.

ؾٖؾوؾ وؿٝ افًّرة هلؿ ذم رموٚن ثؿ أصٓر  وبٚفًٌْٜ ٕمتف 

ًٔٚ بف احل   .ٟ تٖش

 (.1/773) شؾتح افٌٚري»و ،(91-1/93) شزاد ادًٚد»

 َٚت٢ ناْت عُسٙ؟ ،نِ اعتُس ايٓيب  :ايطؤاٍ ايجايح

ر، ـِٓٚ ذم ذي افًَدة إٓ افتل مع  اظتّر افٌْل  ادتٛاب: َّ أربع ُظ
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 حجتف.

ٌَٝ فف ظّرة، ؾ :إوػ
ًِ َد ظّرة احلدئٌٜ ذم افًٚم افًٚدس، وؿد ُصدَّ ظْٓٚ وُح

ذم  :وافَٚفَٜ ،ذم افًٚم افًٚبع وهل ظّرة افَوٚء :وافَٕٜٕٚٔحر هديف، وحِؼ رأشف، 

ؿ ؽْٚئؿ حْغ ًَّ ظّرتف افتل مع  :وافرابًٜ ،افًٚم افثٚمـ مـ اجلًرإٜ حٔٞ ؿ

ظـ إٔس  (3121) ومًِؿ برؿؿ ،(3778) واحلديٞ ذم افٌخٚري برؿؿ ،حجتف

 (.1/90) شزاد ادًٚد» :إيرو ،بـ مٚفؽ 

ذم رجٛ، ـام ذم  ػ ابـ ظّر ؾَٚل: ـٕٚٝ إحدى ظّره خٚف

، وهذا (، وؿد ردت ظِٔف ظٚئنٜ 1011) (، ومًِؿ3772) افٌخٚري

 (.1/81) شزاد ادًٚد» :إيرمـ ابـ ظّر، و ؿٌ هْ وَ 

 َا سهِ ايعُس٠؟ :ايطؤاٍ ايسابع

 :ادسٖفٜ ؾٔٓٚ ؿقٓن ههذ ادتٛاب:

ديؿ وبًض أصحٚبف وؿٚل بف وهق ؿقل افنٚؾًل ذم افَ ،أهنٚ مًتحٌٜ :إول

مٚفؽ واحلٍْٜٔ وهق روايٜ ظـ أمحد وصح ظـ ابـ مًًقد، ورجحف صٔخ 

تقؤح »وافًٌٚم ذم  ،شافْٔؾ»ورجحف افنقـٚين ذم  ،اإلشالم وظزاه فألـثر

َرةِ  هلل،َيٚ َرُشقَل ا :ؿٚل أظرايب» :واشتدفقا بحديٞ ،شإحُٚم ّْ ًُ ـِ اْف يِن َظ  :َأْخِزْ

ٌٜ ِهَل  ٌَ َٚل َرُشقُل ا ؟َأَواِج ََ َر َخْرٌ َفَؽ  ،َٓ  : هللَؾ
ِّ َت ًْ رواه أمحد  شَوَأْن َت

 ،ذم شْده حجٚج بـ أرضٖة ؤًػ ومدفس ،وأبق داود ظـ جٚبر وهق ؤًػ

 وؿد رجح احلٍٚظ وؿٍف.

وٓ جيٛ تُرارهٚ إٓ بٚفْذر، وهق ؿقل  ،أن افًّرة واجٌٜ ذم افًّر مرة :افَٚين
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د وإشحٚق وافثقري وظىٚء وشًٔد بـ جٌر اإلمٚم أمحد وافنٚؾًل ذم اجلدي 

 ،واحلًـ وابـ شريـ وافنًٌل وصح ظـ مجع مـ افهحٚبٜ مْٓؿ ظّر وابْف

وافنَْٔىل وافًالمٜ ابـ بٚز  ،وابـ ظٌٚس وزيد بـ ثٚبٝ ورجحف افٌخٚري

 :واشتدفقا بٖدفٜ مْٓٚ ،وافًثّٔغ وصٔخْٚ افقادظل

ُف أَ  َّٕ ، َأ ِْٔعِّ ََ ًُ ـٍ اف ِلَّ حديٞ َأيِب َرِزي َٚل: َيٚ َرُشقَل اَتك افٌَّْ ََ ، إِنَّ هلل، َؾ

، َؿَٚل: ـَ ًْ َرَة، َوَٓ افيَّ ّْ ًُ ، َوَٓ اف َّٟ َتىُِٔع احلَ ًْ ٌٌِر َٓ َي ـَ ٌْٔخ  ـْ َأبَِٔؽ » َأيِب َص َّٟ َظ ُح

رْ  ِّ افهحٔح »( وؽرمهٚ، وهق ذم 910) ( وافسمذي3830) رواه أبق داود شَواْظَت

 (.1/171) شحغادًْد ممٚ فٔس ذم افهحٔ

ُٝ  :ؿٚفٝ  وحديٞ ظٚئنٜ ِْ ٚدٌ  هلل،َيٚ َرُشقَل ا :ُؿ َٓ  ِج
ِ
ٚء ًَ  :َؿَٚل  ؟َظَذ افِّْ

ؿْ » ًَ ٚدٌ  ،َٕ َٓ َـّ ِج ِٓ ْٔ َِ َرةُ  :َٓ ِؿَتَٚل ؾِٔفِ  ،َظ ّْ ًُ ُّٟ َواْف ( وأصِف 1903) رواه ابـ مٚجف شاْْلَ

 ذم افٌخٚري.

وإصؾ  [،391]افٌَرة:   ِّخت حت جت هب ٱّٰ :ومـ أدفتٓؿ ؿقفف تًٚػ

وإصؾ افتًٚوي بغ ادًىقف  ،ذم إمر ادىِؼ افقجقب، ثؿ ظىٍٓٚ ظذ احلٟ

 وادًىقف ظِٔف.

وـذا  - هللحٍيف ا - وؿد رجحف صٔخْٚ احلجقري ،وهذا افَقل هق افراجح

  .- هللحٍيف ا -افنٔخ افٍقزان 

-11/2) شجمّقع افٍتٚوى»(، 7/7) شادجّقع»(، 2/34) شادٌْل» :وإير

 شؾتٚوى افنٔخ ابـ بٚز»(، 7/1) شافؼح ادّتع»(، 1/30) شْٔؾاف»(، 7

 فنٔخْٚ مٌَؾ شاجلٚمع افهحٔح»(، 4/31) شتقؤح إحُٚم»(، 31/19-13)
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 شادِخص افٍَٓل»(، 303-300) فنٔخْٚ حئك شإحتٚف افُرام»(، 1/183)

(3/110-113.) 

 ؟َا ٖٞ غسٚط ٚدٛب ايعُس٠ :ايطؤاٍ ارتاَظ

 :فًّرة مخسٜ وهلذوط وجقب ا ادتٛاب: 

 ّٰ  ِّ ُّ َّ ٍّ ٱّٰ :تًٚػ هللوافدفٔؾ ؿقل ا ،بٚإلمجٚع اإلشَلم -0
 .]آل ظّران[ ِّ مب زب رب يئ ىئ نئ مئ زئ رئ

 (.7/33) شافؼح ادّتع»(، 3/113) شادِخص افٍَٓل» 

َأ » :حلديٞ ،بٚإلمجٚع افًَؾ -1 ـْ ادَْْجُْقِن َحتَّك َيْزَ  َظ
ٍٜ ـْ َثََلَث َؿ َؿْد ُرؾَِع َظ َِ ََ اْف

ـْ ا َؾ َوَظ َِ ًْ بِلِّ َحتَّك َي ـْ افهَّ َظ َوَظ
َِ
ْٔ افهحٔح ادًْد ». وهق ذم ش...فَّْٚئِِؿ َحتَّك َيْسَت

 مقؿقًؾٚ وفف حُؿ افرؾع. ( ظـ ظع 1/41) شممٚ فٔس ذم افهحٔحغ

 (.3/113) شادِخص افٍَٓل»(، 7/10) شادجّقع»

وفق اظتّر افهٌر صحٝ مْف وٓ دمزئف ظـ ظّرة  ،بال خالف افبِقغ -2

 شالم.اإل

(، 3/111) شادِخص افٍَٓل»(، و7/9) شافؼح ادّتع»(، 2/1) شادٌْل»

 (.9/17) شٕٔؾ إوضٚر»و

َؾ ظِٔف اإلمجٚع اْلريٜ -3 َِ
ؾَد أوجٛ ابـ حزم ظذ  ،وافيٚهر أن ؾٔف خالًؾٚ ،ُٕ

فُـ يَٚل إن َأِذَن افًٔد فًٌِد أن حيٟ صح  ،وافًّرة مثِف ،افًٌد احلٟ إن اشتىٚع

َل يٖذن فف ؾحجف صحٔح وهق آثؿ، وـذفؽ افًّرة، ورجح حجف، وإن حٟ و
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 ؿقل ابـ حزم افًثّٔغ وافنَْٔىل. 

(، 31-7/32) شافؼح ادّتع» ،(833) شادحذ»و ،(2/1) شادٌْل»

 (.104-1/101) شأوقاء افٌٔٚن»و

 حت  جت هب مب خب حب ٱّٰ :وظِٔف اإلمجٚع فَقفف تًٚػ شتىٚظٜآ -4
شتىٚظٜ افهحٜ وؿقة بٚٓوادراد  ،[97]آل ظّران:   ِّ هتمث مت خت

 اجلًؿ وافزاد وافراحِٜ وادحرم فِّرأة وأمـ افىريؼ.

ؾتح »(، 1/2) شمًؽ اخلتٚم»(، 7/41) شافؼح ادّتع»(، 9-2/8) شادٌْل»

 (.14-11) فإلريٚين شصٍٜ افًّرة»(، 771-1/773) شافًالم

 ؟َا ٖٞ َٛاقٝت ايعُس٠ املها١ْٝ :ايطؤاٍ ايطادع

 :ادُٕٜٚٔ هل ٍٕس مقاؿٔٝ اْلٟ وهل ـٚفتٚيل مقاؿٔٝ افًّرة ادتٛاب:

 410ويًٌد ظـ مُٜ  ،وهق أبًدهٚ وهق مَٔٚت أهؾ ادديْٜ :ذو اْلٍِٜٔ -0

ٍٝ  ،ـؿ 31ويًٌد ظـ ادًجد افٌْقي  ،ـؿ 420وؿٔؾ  ،ـؿ وشّل ذو احلٍِٜٔ فٌْ

 ؾٔف تًّك احلٍِٚء، وتًّٔتف بٖبٔٚر ظع مـ رواشٛ افنًٜٔ يٌٌْل ترـٓٚ.

ت أهؾ افنٚم ومك وادٌرب وبْٔٓٚ وبغ مُٜ ٕحق وهق مَٔٚ :اْلحٍٜ -1

ٕن افًٔؾ جحػ أهِٓٚ، وؿد  :ـؿ، وؿٔؾ هلٚ اجلحٍٜ 387وؿٔؾ  ،ـؿ 381

 وهل ؿٌؾ اجلحٍٜ. ،وهؿ حيرمقن مـ رابغ ،صٚرت أن خربٜ

ويِِّؿ جٌؾ  ،ـؿ 24مَٔٚت أهؾ افّٔـ بْٔف وبغ مُٜ ٕحق  :يِِّؿ -2

 .إػ بئر حٍرهتٚ هْٚك ؾٚضّٜ افًًديٜ ويًّك هذا ادَٔٚت بٚفًًديٜ ًٌٕٜ ،صٌر
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ؿرن ادْٚزل -3
(1)

مَٔٚت أهؾ ٕجد ومـ مرَّ ظِٔف مـ أهؾ افّٔـ واخلِٟٔ  :

ـؿ، وؿٔؾ  78وهق يًٌد ظـ مُٜ ٕحق  ،وإيران وافًراق وحجٚج افؼق ـِٓؿ

 .ـؿ، ويًرف أن بٚفًٔؾ 94

ويًٌد ظـ  ،مَٔٚت أهؾ افًراق ومـ مرَّ بف مـ أهؾ ادؼق :ذات ظرق -4

وهق اجلٌؾ  ،وشّل بذفؽ ٕن بف ظرًؿٚ ،ـؿ 94ـؿ، وؿٔؾ  300ٜ ٕحق مُ

ويًّك أن افييٌٜ، وبًوٓؿ حيرم أن مـ افًَٔؼ وهق ؿريٛ مـ  ،افهٌر

 ذات ظرق.

ُٔحِرُم مـ مُٕٚف فِحٟ وافًّرة  .ومـ ـٚن دون هذه ادقاؿٔٝ ؾ

 ،وادقاؿٔٝ إربًٜ ذـرت ذم افٌخٚري ومًِؿ ظـ ابـ ظّر وابـ ظٌٚس

 مَٔٚت ذات ظرق ذم افٌخٚري ظـ ظّر مـ ؾًِف و أمجع ظِٔف ادًِّقن.و

 حتٝ حديٞ شذح مًِؿ»و ،(3214) حتٝ حديٞ شؾتح افٌٚري» :إير

(، 24-4/41) شتقؤح إحُٚم»(، 3/110) شادِخص افٍَٓل»(، و3183)

ق ششٌؾ افًالم»و  (.380-4/379) مع حٚصٜٔ حالَّ

 ؟١ بايعُس٠َٔ أٜٔ حيسّ أٌٖ َه :ايطؤاٍ ايطابع

 :ختِػ ؾٔف أهؾ افًِؿ ظذ ثالثٜ أؿقالاهذا ممٚ  ادتٛاب:

إٔف فٔس ظذ أهؾ مُٜ ظّرة، وهذا ؿقل ٕمحد ورجحف صٔخ  :افَقل إول

                                                           

 ؿرن هق ادْٚزل ؿرن»: يَقل ظٔٚض افَٚيض أن :(7/18) شافٌِدان مًجؿ» ذم: ؾٚئدة (3) 

 .شافثًٚفٛ
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ابـ ظٌٚس ظْد ابـ  هللواشتدفقا بٖثر ظٌد ا ،ورجحف إفٌٚين ،اإلشالم وابـ افَٔؿ 

َٓ ظُ » :أيب صٌٜٔ إٔف ؿٚل  َٜ َُّ ُتْؿ َيٚ َأْهَؾ َم ْٕ ؾٍ َأ ًْ ٌُ ُؿ افىََّقاُف بِ ُُ َرُت ّْ اَم ُظ َّٕ ْؿ، إِ ُُ َرَة َف ، شّْ

مـ مُٜ وَل  وؿٚفقا َل يًتّر افٌْل  ،وهذا ؿقل ظىٚء وضٚووس

 .يهًْف أحد مـ أصحٚبف إٓ ظٚئنٜ 

 شزاد ادًٚد»(، و103-11/148) شجمّقع افٍتٚوى»(، و2/34) شادٌْل»

 (.1111) شافًًِٜ افهحٔحٜ»(، و1/94)

فُـ  ،أن ادُل تؼع فف افًّرة وـذفؽ أؾٚؿل إن ـٚن ذم مُٜ :ينافَقل افَٚ

 واشتدفقا ب٘ذن افٌْل  ،وهذا ؿقل اجلّٓقر ،خيرج إػ أدٕك احلؾ

وهذا ترجٔح ابـ حزم وابـ حجر وافِجْٜ افدائّٜ  ،فًٚئنٜ أن خترج إػ افتًْٔؿ

 حلٟ وافًّرة.وافًثّٔغ وافًالمٜ ابـ بٚز وصٔخْٚ افقادظل، وفًّقم أدفٜ متٚبًٜ ا

أن ادُل حيرم مـ مُٜ فًِّرة، وهق ؿقل افٌخٚري واختٚره  افَقل افَٚفٞ:

 .شافًٔؾ اجلرار»افهًْٚين وافنقـٚين ذم 

ٚ بغ حديٞ ظٚئنٜ وحديٞ ابـ ظٌٚس ذم  ًً وافهحٔح ؿقل اجلّٓقر مج

ادقاؿٔٝ، وأمٚ ؿقل افٌخٚري ؾرده أن افًّرة هل افزيٚرة فٌِٔٝ وٓ تُقن إٓ 

 افزائر ظذ ادزور، ومـ ـٚن ذم مُٜ ٓ يَٚل إٕف زائر.بقؾقد 

(، 811) شادحذ»(، و1/131) شافًٔؾ اجلرار»(، و32-2/34) شادٌْل»

 شافؼح ادّتع»(، و3782) حتٝ حديٞ شافٍتح»(، و3831) شافْٔؾ»و

 (.37/39) شؾتٚوى ابـ بٚز»(، و7/21-27)
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 ؟نِ أزنإ ايعُس٠ :ايجأَ ايطؤاٍ

 :افًّرة ثالثٜأرـٚن  ادتٛاب:

 اإلحرام. -0

 .افىقاف بٚفٌٔٝ -1

 افًًل بغ افهٍٚ وادروة. -2

 شذح مًِؿ»(، و7/112) شادجّقع»(، و2/93) شادٌْل» :وإير

 (.810) شادحذ»(، و8/90)

 َا ٖٛ اإلسساّ؟ :ايطؤاٍ ايتاضع

 ٕٜٔ افدخقل ذم افًْؽ. :اإلحرام هق ادتٛاب:

 (.7/10) شافؼح ادّتع»

 ؟ٖٞ ٚادبات اإلسساَّا  :ايطؤاٍ ايعاغس

 :واجبٚت اإلحرام هل ادتٛاب:

 :وهذا ؾٔف خالف بغ أهؾ افًِؿ ظذ أؿقال أن يُقن اإلحرام مـ ادَٔٚت، -0

وهق ؿقل احلًـ وظىٚء ومٚفؽ و أمحد  ،أن اإلحرام ؿٌؾ ادَٔٚت ُيُره :إول

ودفِٔٓؿ أن اإلحرام مـ  ،وإشحٚق وؿقل فِنٚؾًل، وَِٕف افٌخٚري ظـ ظثامن

َؾ  ،وأصحٚبف وهؿ ٓ يًٍِقن إٓ إؾوؾ ت ؾًؾ افٌْل ادَٔٚ َِ
ُٕ و

 هذا افَقل ظـ اجلامهر.
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وهق ؿقل أيب حٍْٜٔ وؿقل فِنٚؾًل وظِٔف  ،إؾوؾ أن حُيرم مـ بِده :افَٚين 

 ،واشتدفقا بحديٞ ؤًػ ،ؾًؾ ظَِّٜ وإشقد وظٌد افرمحـ وأيب إشحٚق

 وصح ظـ ابـ ظّر إٔف أحرم مـ بٔٝ ادَدس.

وهق ؿقل افيٚهريٜ وطٚهر تٌقيٛ  ،إٔف ٓ جيقز اإلحرام ؿٌؾ ادَٔٚت :ٞافَٚف

افٌخٚري وؿقل داود، وهق ؿقل مٚفؽ، ورجحف صٔخْٚ افًالمٜ احلجقري حٍيف 

ِٜ » :، واشتدفقا بحديٞهللا ٍَ ْٔ َِ ـْ ِذي اْْلُ  ِم
ِٜ
 ،وهق خز بًّْك إمر ،شُُيِؾُّ َأْهُؾ ادَِْديَْ

َٝ اف» :واشتدفقا بروايٜ ِلُّ َوؿَّ ٌَّْ  ِٜ ٍَ ْٔ َِ ِٜ َذا احْلُ َْهِؾ ادَِْديَْ وهذا  ،شِٕ

ؿْ » :ويٗيده حديٞ ،افَقل هق افراجح ُُ َُ ِّْل َمَِْٚش ُْٖخُذوا َظ وهذا ترجٔح  ،شفَِت

 افًالمٜ إفٌٚين وافًالمٜ افًثّٔغ وافًالمٜ ابـ بٚز وصٔخْٚ افًالمٜ افقادظل.

ؾتٚوى ابـ »(، 811) شادحذ»(، 7/101) شادجّقع»(، 2/11) شادٌْل»

 (، وهذا ترجٔح صٔخْٚ احلجقري7/14) شافؼح ادّتع»(، 21-37/23) شبٚز

  .(331) شإحتٚف افُرام»ذم  – هللحٍيف ا -

ٌّف ظذ أن مـ أحرم ؿٌؾ ادَٔٚت ؾحجف وظّرتف صحٔحٚن، وهق آثؿ فٔس  ،ويْ

 (.39-1/38) شمًؽ اخلتٚم» :وإير ،ـام يَقل ابـ حزم أن حجف بٚضؾ

 :ؿٚل  حلديٞ افًٚئٛ بـ خالد ٜ واإلهَللافهقت بٚفتِبٔرؾع  -1

يُؾ » : هللؿٚل رشقل ا ََٖمَريِن َأْن آُمَر   َأَتٚيِن ِجْزِ َؾ

ْهََللِ  ْؿ بِٚإْلِ قا َأْصَقاََتُ ًُ ل َأْن َيْرَؾ
ًِ ـْ َم ِٜ  -َأْو َؿَٚل:  - َأْصَحِِٚب َوَم َٔ بِ ِْ ُيِريُد  ،بِٚفتَّ

ٚ  ( وابـ مٚجف برؿؿ819) ( وافسمذي برؿؿ3834) رواه أبق داود شَأَحَدمُهَ

وهذا ؿقل ابـ حزم وداود وطٚهر  ،( وصحح احلديٞ افًالمٜ إفٌٚين1911)
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  .شمًُْف»اختٔٚر إفٌٚين ذم 

وإؿرب مٚ تَدم وـذا افًْٚء  ،وأمٚ اجلّٓقر ؾرون اشتحٌٚب ذفؽ ٓ وجقبف

ـَ أصقاهتـ بٚفتٌِٜٔ مَٚل خيَش ؾتْٜ، واجلّٓق ر يرون أن افًْٚء ٓ ـٚفرجٚل يرؾً

ٌّف ظذ أ شتىٚظٜ ن افرجٚل يرؾًقن أصقاهتؿ بَدر آيرؾًـ أصقاهتـ بٚفتٌِٜٔ، ويْ

 ؾ٘ن حهِٝ منَٜ تٚرة وتٚرة.

-31) شمًْؽ إفٌٚين»(، 811) ،(819) شادحذ»(، 2/301) شادٌْل»

(، 107) فنٔخْٚ حئك شإحتٚف افُرام»(، 331-7/333) شافؼح ادّتع»(، 37

 (.1/41) شخلتٚممًؽ ا»و

حلديٞ يًذ بـ أمٜٔ حغ أحرم ذم  ،دـ أحرم بف افتجرد مـ فبس ادخٔط -2

َٜ » :جٌٜ ؾَٚل افٌْل  بَّ َزْع َظَْْؽ اْْلُ ْٕ  رواه افٌخٚري ،احلديٞ ش...وا

 (. 3380) (، ومًِؿ3211)

 ؟َا ٖٞ َطتشبات اإلسساّ :ايطؤاٍ اذتادٟ عػس

 :مْٓٚ ،مًتحٌٚت اإلحرام ـثرة ادتٛاب:

ُج » :حلديٞ ابـ ظّر إٔف ؿٚلؽتسٚل، آ -0 َؾ افرَّ ًِ َت ٌْ ِٜ َأْن َي َّْ ًُّ ـَ اف ُؾ إَِذا َأَراَد ِم

 شافهحٔح ادًْد ممٚ فٔس ذم افهحٔحغ»(، وهق ذم 1/33) رواه افٌزار شَأْن حُيِْرمَ 

 ،وأوجٌف ابـ حزم ظذ افًٍْٚء خٚصٜ ،(، وظذ هذا ؿقل مجٚهر افًِامء3/277)

ٚ، وافهحٔح إول.وأوجٌف بًض أهؾ اددي ًَ   ْٜ مىِ

 (.1/33) شؾتح افًالم»
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 (.2/71) شادٌْل» .افتْيػ بْتػ اإلبط وحِؼ افًٕٜٚ وتَِٔؿ إطٚؾر -1 

ُٛ َرُشقَل ا» ؿٚفٝ: حلديٞ ظٚئنٜ  ،افتىٔٛ -2 ِّٔ ُٝ ُأَض ْْ  هللـُ

  ِٝ
ْٔ ٌَ ٌَْؾ َأْن َيُىقَف بِْٚف ِف َؿ ِِّ ِرُم، َوحِلِ ْحَراِمِف ِحَغ حُيْ  ٚريرواه افٌخ شإِلِ

َٚن َرُشقُل ا» :(3390) وذم روايٜ دًِؿ /(3389) ( ومًِؿ3219)  هللـَ

  َِرم ِٛ َمٚ جَيِدُ  ،إَِذا َأَراَد َأْن حُيْ َٔ ْض َٖ ُٛ بِ َّٔ َٜ وحلديٞ  ،شَيَتَى َظِٚئَن

 : ْٝ ـُ َمَع َرُشقِل ا»، َؿَٚف ْح َٕ اَمُد َو َْْٔٚ افوِّ َِ ُؾ َوَظ ًِ َت ٌْ َٕ  َّْٚ   هللـُ

ٌت َوحُمِْرمَ  الَّ افهحٔح ادًْد ممٚ فٔس ذم »(، وهق ذم 124) رواه أبق داود شٌٚت حُمِ

 (.1/208) شافهحٔحغ

وظذ هذا مجٚهر أهؾ افًِؿ، وهق ترجٔح افًالمٜ ابـ بٚز وافًالمٜ افًثّٔغ 

وخٚفػ ذم هذا افزهري ومٚفؽ وحمّد بـ احلًـ  هلل،وصٔخْٚ افقادظل رمحف ا

ٔٛ ظْد اإلحرام وافهحٔح إول وصح ظـ ظّر وظثامن وابـ ظّر ادْع مـ افى

 .حلديٞ ظٚئنٜ 

افؼح »(، 812) شادحذ»(، 111-7/113) شادجّقع»(، 2/77) شادٌْل»

 (.37/311) شؾتٚوى ابـ بٚز»(، 7/14) شادّتع

ؾٕ٘ف ٓ جيقز إٔف  ،ومع ذفؽ ؾٚفىٔٛ ادَهقد بف ذم بدٕف وصًره ٓ ذم إحرامف

وـذا فق أصٚبف  ،وجٓف ؾال رء ظِٔفن شٚل افىٔٛ ظذ إو ،يىٌٔف ظذ افهحٔح

 مـ ضٔٛ رأشف وهق حمرم أو وجٓف ظْد ووقئف ؾال رء ظِٔف.

 (.311-37/312) شؾتٚوى ابـ بٚز»(، 7/11) شافؼح ادّتع»

 :( ؿٚل4883) ، حلديٞ ابـ ظّر ظْد أمحداإلحرام ِم إزار ورداء فِرجؾ -3
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ْؿ ِِم إَِزارٍ » : هللؿٚل رشقل ا ـُ ُْٔحِرْم َأَحُد ْغِ  ،َوِرَداءٍ  َوْف َِ ًْ َٕ  ش...َو

 (.3091) برؿؿ شاإلرواء»وصححف إفٌٚين ذم  ،احلديٞ

(، 2/71) شادٌْل»وظذ هذا ؿٚم اإلمجٚع، َِٕف صٔخ اإلشالم وافْقوي. 

 شصٍٜ افًّرة»(، 11/ص) شمًْؽ صٔخ اإلشالم»(، 7/137) شادجّقع»

 (.17ص/) فإلريٚين

َٚن » :ؿٚل ّر حلديٞ ابـ ظ ،أن يُقن اإلحرام بًد صَلة -4 ـَ

َتْغِ   هللَرُشقُل ا ًَ ـْ ِٜ َر ٍَ ْٔ َِ ُع بِِذي احْلُ ـَ ًٜ  ،َيْر َّ ُٜ َؿِٚئ َؿ ُثؿَّ إَِذا اْشَتَقْت بِِف افَّْٚ

 ِٜ ٍَ ْٔ َِ ِجِد ِذي احْلُ ًْ ِاَِمِت  ،ِظَْْد َم َُ  اْف
ِ
َٓء ُٗ  (، ومًِؿ3381) رواه افٌخٚري شَأَهؾَّ هِبَ

بًد أي صالة مـ ؾرض أو  وفُـ (، وفٔس فإلحرام صالة خمهقص3243ٜ)

 .ٍٕؾ

(، 19-7/18) شافؼح ادّتع»(، 811) شادحذ»(، 83-2/80) شادٌْل»

 شؾتٚوى ابـ بٚزجمّقع »(، 31-32) فألفٌٚين شوافًّرة مْٚشؽ احلٟ»

(، 1/307) شزاد ادًٚد»(، 18ص/) فإلريٚين شصٍٜ افًّرة»(، 37/18-19)

 (.3/114) شادِخص افٍَٓل»

 ،دٚ تَدم مـ حديٞ ابـ ظّرظْد اشتقائف ظذ راحِتف، أن يُقن اإلحرام  -5

 وظذ هذا مجٚهر افًِامء.

 (.18 /ص) فإلريٚين شصٍٜ افًّرة»(، 301-7/303) شافؼح ادّتع»

، اشتَبٚل افَبِٜ ظْد اإلهَلل -6 ْٝ َِ َِتِِف َؾُرحِّ ُف أَمَر بَراِح َّٕ ، حلديٞ ابـ ظّر أ

 َْ ، َؾَِ٘ذا اْشَتَقْت بِِف اشَت َٛ
َُِغ احْلََرَم، َوَزَظَؿ أنَّ ثؿَّ َرـِ ٌْ ٌَل حتَّك َي َٜ ؿٚئاًم، ُثؿَّ ُيِ َِ ٌْ

َِ ٌََؾ اْف
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َؾ َذفَِؽ   هللَرُشقَل ا  ًَ 3221ٚ) . رواه افٌخٚري..َؾ ًَ ووصِف  ،( مًِ

 . شادًتخرج»أبق ًٕٔؿ ذم 

 (.31ص/) فألفٌٚين شوافًّرة مْٚشؽ احلٟ»

 :وؾٔف ، حلديٞ إٔس ،افتحّٔد وافتسبٔح وافتُبر ؿبؾ اإلهَلل -7

 مَحَِد ا»
ِ
َْٔداء ٌَ َٛ َحتَّك اْشَتَقْت بِِف َظَذ اْف

َرٍة  هللُثؿَّ َرـِ ّْ ٍّٟ َوُظ ، ُثؿَّ َأَهؾَّ بَِح َ زَّ ـَ ٌََّح َو َوَش

ُس هِباَِم  وهذا » :«الفتح»قال احلافظ ابً ححس يف (، 3223) رواه افٌخٚري شَوَأَهؾَّ افَّْٚ

ض  - ؿٌؾ اإلهالل وهق اشتحٌٚب افتًٌٔح ومٚ ذـر مًف - احلُؿ ؿؾَّ مـ تًرَّ

 .اهد شفذـره مع ثٌقتف

ْهاَلِل » :ّقد بَّْب علُٔ البدازٖ ٌَْؾ اإْلِ ٌِِر َؿ ُْ ٌِِٔح َوافتَّ ًْ ِٔد َوافتَّ ِّ ِظَْْد َبُٚب افتَّْح

 ِٜ ابَّ قِب َظَذ افدَّ ـُ  .شافرُّ

( 3111) حلديٞ إٔس ذم صحٔح مًِؿ ،ذـر ٕقع افْسؽ ظْد اإلهَلل -8

ٚ» :يَقل شًّٝ افٌْل  :ؿٚل َرًة َوَحجًّ ّْ َْٔؽ ُظ  ، وذم روايٜ دًِؿشَفبَّ

ٟ  » :ؿٚهلٚ مرتغ، وذم فٍظ دًِؿ ( إٔف 3123) َرٍة َوَح ّْ ًُ َْٔؽ بِ  ،شَفبَّ

 وإػ اشتحٌٚب ذفؽ ذهٌٝ احلْٚبِٜ. 

 (.43ص/) فإلريٚين شصٍٜ افًّرة»(، 2/304) شادٌْل»   

ٚ مـ إمتٚم افْسؽ،آ  -01 ًً ذم  ديٞ ظٚئنٜ حل صساط دـ خيٚف مٕٚ

َظَذ   هلل( ؿٚفٝ: َدَخَؾ َرُشقُل ا3107) (، ومًِؿ2089) افٌخٚري

َبْرِ  ِٝ افزُّ َٜ بِْْ ٌََٚظ َٚل هَلَٚ ،ُو ََ َّٟ » :َؾ ْٝ  ؟َأَرْدِت اْْلَ ًٜ  هلل،َوا :َؿَٚف ًَ  ،َمٚ َأِجُديِن إَِّٓ َوِج

َٚل هَلَٚ ََ ضِل :َؾ ل َواْصَسِ عِّ َح  ،ؿَّ فَِٓوُؿقيِل ا ،ُحجِّ ُٞ َحَبْسَتِْلََمِ  .شْٔ
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صساط إٔف إن ُوِجَد ادٕٚع حتِؾ بدون هدي بخالف مـ َل وؾٚئدة هذا آ

ٚ ؾال يًتحٛ ًً فًدم وجقد دفٔؾ ظذ ذفؽ، وهق اختٔٚر  ،ينسط، ؾ٘ن َل خيػ مٕٚ

 .صٔخ اإلشالم ابـ تّٜٔٔ وترجٔح افًالمٜ افًثّٔغ

 شادّتعافؼح »(، و91-2/91) شادٌْل»(، و3830) شافٍتح» :وإير

(7/73-71.) 

دٚ جٚء ذم  ،ؿتهٚر ِم افتِبٜٔ ظذ افَٚبٝ ظـ افْبل آ -00

َٜ َرُشقِل ا ( ظـ ابـ ظّر 3384) (، ومًِؿ3249) افٌخٚري َٔ ٌِ ِْ  هللَأنَّ َت

: «َْٔؽ ا َْٔؽ  ،ؿَّ فَِٓفبَّ َْٔؽ  ،َفبَّ يَؽ فََؽ َفبَّ َْٔؽ َٓ َذِ َٜ  ،َفبَّ َّ ًْ َد َوافِّْ ّْ إِنَّ اْْلَ

يَؽ َفَؽ َفَؽ َوادُْ  ٌُْد اشَِْؽ َٓ َذِ َٚن َظ ـَ َر  هلل، َو َّ ـُ ُظ ٚ ْب َٓ َْٔؽ » :َيِزيُد ؾِٔ ٌَّ َف

َْٔؽ  ٌَّ َدْيَؽ  ،َف ًْ ََٔدْيَؽ  ،َوَش َْٔؽ َواف ،َواخْلَْرُ بِ ٌَّ ُؾ َف َّ ًَ َْٔؽ َواْف ٌَُٚء إَِف ْؽ  .شرَّ

َل يرد ظذ افْٚس صًٔئٚ ؾٔام  ( أن افٌْل 3129) وذم روايٜ مًِؿ

 وفزم تٌِٔتف.هيِقن بف، 

-7/330) شافؼح ادّتع»حتٝ احلديٞ، و شذح مًِؿ»، وشافٍتح» :وإير

 (.47) فإلريٚين شصٍٜ افًّرة»(، و1/41) شمًؽ اخلتٚم»(، و333

حلديٞ ابـ ظّر  مَلزمٜ افتِبٜٔ حتك دخقل اْلرم وافؼوع ِم افىقاف، -01

 َٚن إَِذا َدَخَؾ » :(3129) (، ومًِؿ321) ظْد افٌخٚري ـَ َّٕف  َٕك احْلََرِم  أ َأْد

 ِٜ َٔ ٌِ ِْ ـِ افتَّ َؽ َظ ًَ ٌِلَّ ا.َأْم َٕ ُث َأنَّ  ُؾ َذفَِؽ   هلل.. َوحُيَدِّ ًَ ٍْ َٚن َي ، ش...ـَ

 ٕنٌٚل بٌرهٚ.وـٚن يتقؿػ ظـ افتٌِٜٔ فٔتٍرغ فال

 وؿد ثٌٝ ظـ ابـ ظٌٚس ظْد ابـ أيب صٌٜٔ إٔف ـٚن ٓ يَىع حتك يًتِؿ افرــ.



13  

 

 القول األنيق يف حّج بيت اهلل العتيق

 ،(39) هللرمحف ا شمًْؽ إفٌٚين»(، 121-2/122) شادٌْل» :وإير 

 (.102) فنٔخْٚ احلجقري شإحتٚف افُرام»و

ذم  حلديٞ ظٚئنٜ  تِبٔد افنًر دـ احتٚج إفٔف وظْده صًر -02

مٚ صٖن افْٚس حِقا  هلليٚ رشقل ا :( ؿٚف3119ٝ) (، ومًِؿ3712) افٌخٚري

َِّْدُت إِ » :ؿٚل ؟بًّرة وَل حتِؾ مـ ظّرتؽ َهْديل، َؾَل أحؾُّ  ينِّ َفبَّْدُت َرأِد، َوَؿ

َْٕحرَ   .شَحتَّك أ

 ؟َا ٖٞ حمظٛزات اإلسساّ :ايطؤاٍ ايجاْٞ عػس

  :حميقرات اإلحرام تًَْؿ إػ ثالثٜ أؿًٚم ادتٛاب:

 وهل: ،منسـٜ بغ افذـقر واإلٕٚث -أ

 جض خصمص حص  مس خس حس جس مخ ٱّٰ :فَقفف تًٚػ ،إزافٜ صًر افرأس -0

]افٌَرة:   ِّ مقجك حق مف خف حف جف  مغ جغ مع جع مظ حط مض خض حض

، وؿٚس اجلّٓقر ظِٔف صًقر افٌدن، وافهحٔح إٔف ٓ يَٚس ظِٔف، وهق [391

وافًالمٜ افًثّٔغ فًدم وجقد  ؿقل داود وابـ حزم ورجحف صٔخْٚ افقادظل

 افدفٔؾ افكيح بذفؽ.

 (.3/111) شادِخص افٍَٓل»(، و337-7/332) شافؼح ادّتع» :إير

( ذم 3101) ِؿ(، وم3111ً) حلديٞ ابـ ظٌٚس ذم افٌخٚري افىِّٔٛ، -1

ٍٛ » : هللؿهٜ افذي وؿهتف ٕٚؿتف، ؾَٚل رشقل ا قُه بِىِٔ َوَٓ  ،َوَٓ مَتَسُّ

ُروا َرْأَشفُ  ِّّ ؾُّف وزيْٜ افدٕٔٚ شُُتَ ، واحلُّٜ ذم ترك افىٔٛ هق اإلبتًٚد ظـ افسَّ
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وافىٔٛ يّْع مْف ذم بدٕف وثٔٚبف، أو اشتًامفف ذم أـؾ  ،ومالذهٚ ويتجف إػ أخرة

  . ادْيٍٚتذمأو ذب أو 

ومـ ذفؽ خِط افَٓقة بٚفزظٍران » :«ميطكُ»يف  هللقال العثٔنني زمحُ ا

  .شوافنٚي بامء افقرد

 .شإن بَٔٝ افرائحٜ ذم افَٓقة ؾال يؼهبٚ» :«الصسح املنتع»ّقال يف 

  :وأمٚ افهٚبقن ادّسؽ -

  .شإوػ ترـف» :هللفٔقْل ابً باش زمحُ ا

  .شٓ يًتًّؾ إذا طٓرت ؾٔف رائحٜ افىٔٛ»: «ميطكُ»ّقال العثٔنني يف 

 ٓ يًد مـ افىٔٛ. :«الصسح املنتع»ّقال يف 

 فِنًِٚن ثالثٜ أؿقال ذم مًٖفٜ افهٚبقن ادًّؽ: شٕقازل احلٟ»وذم 

افهٚبقن افذي َل يتخذ فِتىٔٛ جٚئز، ومٚ اختذ فِتىٔٛ ؾال، وهذا ؿقل  (3

 ادٚفُٜٔ وطٚهر ؾتقى افًثّٔغ.

ادىٔٛ إن ؽِٛ ظِٔف افهٚبقن، وإن ؽِٛ ظِٔف جيقز اشتًامل افهٚبقن  (1

 افىٔٛ ؾال، وهذا ؿقل احلٍْٜٔ وطٚهر ؾتقى ابـ بٚز.

ٚ، وهق ؿقل أيب حٍْٜٔ، ومذهٛ  (1 ًَ ٓ جيقز اشتًامل افهٚبقن ادىٔٛ مىِ

 افنٚؾًل، واحلْٚبِٜ، وؾتقى حمّد بـ إبراهٔؿ، وظٌد افرزاق ظٍٍٔل.

َّٔٛ ،ومٚ ؾٚح مـ افًٌُٜ ٓ يي وتىٔٔٛ احلجر إشقد خىٖ يّْع  ،ٕهنٚ ُتَى
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 مـ اشتالمٓٚ. 

-7/317) شافؼح ادّتع»(، و140-3/119) شادِخص افٍَٓل» :وإير

(، 37/317) شجمّقع ؾتٚوى ابـ بٚز»(، 47) شمًْؽ افًثّٔغ»(، 343

 (.130-107) فِنًِٚن شافْقازل ذم احلٟ»و

َؾ اإلمجٚع ظذ حتريّف ظذ افذـر وا ،فبس افٍَٚزيـ -2 َِ
ُٕ ٕٕثك، وذم وؿد 

َٓ » :( مرؾقًظ3818ٚ) حديٞ ابـ ظّر ذم افٌخٚري ُٜ َو ُٛ ادَْْرَأُة ادُْْحِرَم
َِ َٓ َتَْْت َو

ـِ  َٚزْي ٍَّ َُ َبُس اْف ِْ  .شَت

 (.312-7/314) شافؼح ادّتع»(، 2/328) شادٌْل» :إير

ؿٚل  :(ؿٚل3409) ذم مًِؿ ظثامن  ، حلديٞاخلىبٜ وظَد افُْٚح -3

ُح  ،ُُِْْح ادُْْحِرمُ َٓ يَ » : هللرشقل ا َُ ُٛ  ،َوَٓ ُيْْ ُى شقاًء ـٚن  ،شَوَٓ خَيْ

ادحرم افقيّل أو افزوج أو افزوجٜ، ؾ٘ن حهؾ افُْٚح حٚل اإلحرام ؾٚفًَد ؾٚشد 

 ظْد اجلامهر.

 (.7/321) شافؼح ادّتع»(، 1/12) شؾتح افًالم»

 مل خل ٱّٰ :ـٚفٌَِٜ وادّس بنٓقة، فَقفف تًٚػ ،اْلمع ومَدمٚتف -4
 ىن من خن حن جن  يم ىم مم خم حم جم يلىل
ؾٚفرؾٞ ادراد بف اجلامع ومَدمٚتف، حتك افُالم افذي  ،[397]افٌَرة:   ِّ ينجه

 يدظق إفٔف يّْع مْف، وخهقًصٚ ظْد افًْٚء.

 (.3/143) شادِخص افٍَٓل»(، و311-7/321) شافؼح ادّتع»
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د حيرم ظذ ادحرم صٔد افز ؿتِف واصىٔٚده وـذا إـؾ ممٚ صٔ ،صٔد افز -5

 جب هئ مئ خئ ٱّٰ :أو أظٚن ظذ صٔده ٕٕف ـٚدٔتٜ، فَقفف تًٚػ ،ٕجِف
 مح جح مج حج مث هت مت خت حت هبجت مب  خب حب
 حط مض  خض حض جض مص خص حص مس خس حس جس مخ  جخ
 من خن حن جن  يم  ٱّٰ :، وؿٚل تًٚػ[92]ادٚئدة:   ِّ مع جع مظ
فِهًٛ بـ جثَّٚمٜ حغ  وؿٚل  ،[91]ادٚئدة:   ِّين ىن

ٚ» :-ه ظِٔف ؾردّ  –جٚء بٚفهٔد  َّٕ َْٔؽ  إِ َِ ُه َظ ُردَّ َٕ  ْ ٚ ُحُرمٌ  ،ََل َّٕ وأِذَن  ،متٍؼ ظِٔف شإَِّٓ َأ

َِِؿ أهنؿ َل ينٚرـقه ذم صٔده وَل  فرؾَٜ أيب ؿتٚدة ذم إـؾ ممٚ صٚده أبق ؿتٚدة دَّٚ َظ

 يًْف أحد، وـؾ ذفؽ ذم افهحٔحغ.

-7/349) شافؼح ادّتع»(، و3391) حتٝ حديٞ شذح مًِؿ» :وإير

 (.1/193) فنٔخْٚ افقادظل شفهحٔحاجلٚمع ا»(، و323

ؾُّف،  تَِٔؿ إطٚؾر أو ؿهٓٚ بَل ظذر، -6 ِّٜ افسَّ ؿًٔٚشٚ ظذ ؿص افنًر بجٚمع ظ

وخٚفػ ذم هذا ابـ حزم وداود وؿقهلام فٔس بًٌٔد، فُـ  ،وظذ هذا مجٚهر افًِامء

َؾ ذم هذه ادًٖفٜ اإلمجٚع» :قال العثٔنني َِ
 .شٓ يْيرؾ٘ن صحَّ ؾال ظذر ذم خمٚفٍتف وإ ،ُٕ

أمجع أهؾ افًِؿ ظذ أن ادحرم ممْقع مـ ؿِؿ أطٚؾره، إٓ مـ » قال ابً قدام٘:ّ

 .شظذر

رم أن يزيؾ أمجع ـؾ مـ ٕحٍظ ظْف مـ أهؾ افًِؿ أن فِّح» ّقال ابً امليرز:

 .اهد شطٍره بًٍْف إذا إُن
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، شادِخص افٍَٓل»(، و7/337) شافؼح ادّتع»(، و7/148) شادحذ» 

 (.2/341) شادٌْل»

 :خٚصٜ بٚفرجٚل، وهل -ب

فْٓل  تٌىٜٔ افرأس بَّلصؼ مًتٚد ـٚفًممٜ وافَِْسقة واخلمر وٕحقمهٚ، -0

وظذ هذا َٕؾ ابـ افَٔؿ  ،ظـ فٌس افًامئؿ وافَالٕس افٌْل 

اإلتٍٚق، وأمٚ اإلشتيالل بنجرة أو خّٜٔ وٕحقهٚ ؾال بٖس، ؾَد ُوِوَع ظذ 

 افنّس. ذم حجٜ افقداع ثقب يًتيؾ بف مـ افٌْل 

(، 3138) حتٝ حديٞ شذح مًِؿ»(، و1/141) شزاد ادًٚد» :إير

 (.3198)و

فُ » :وأمٚ تٌىٜٔ ادحرم وجٓف ؾٔجقز ٕن زيٚدة َٓ ُروا َوْج ِّّ حُؿ ظِٔٓٚ  شَٓ ُُتَ

 إئّٜ بٚفنذوذ.

َل يُـ  ٓ بٖس أن حيّؾ ادحرم متٚظف ظذ رأشف مٚ» هلل:قال ابً باش زمحُ ا

 .شحِٜٔ

ٓ بٖس فِّحرم أن يٌِس شٚظٜ افٔد، وافْيٚرة، واخلٚتؿ، وشامظٜ » ني:ّقال العثٔن

 .شإذن، ويًِؼ افَربٜ، ووظٚء افٍَْٜ ذم ظَْف، وٓ بٖس بًَد اإلزار إن احتٚج

(، 3/177) شادِخص افٍَٓل»(، و37/332) شجمّقع ؾتٚوى ابـ بٚز» :إير

 .شمًْؽ افًثّٔغ»

مـ ظّز بف إبراهٔؿ افْخًل، وأول  ،وهذا تًٌر افٍَٓٚء فبس ادخٔط، -1
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وادراد بف مٚ ظّؾ ظذ ؿدر افٌدن أو افًوق مـ ؿّٔص وظاممٜ أو هاويؾ، 

 ظـ ذفؽ. فْٓل افٌْل  ،وـٚخلٍغ وافٍَٚزيـ واجلقارب

 (.317-7/311) شافؼح ادّتع»(، و11/330) شجمّقع افٍتٚوى» :إير

ـِ 3377) (، ومًِؿ3818) ودفٔؾ هذا ادحذور مٚ رواه افٌخٚري ـِ اْب ( َظ

َر  َّ ََٖل َرُشقَل ا ،ُظ ـَ  : هللَأنَّ َرُجاًل َش ٌَُس ادُْْحِرُم ِم ِْ َمٚ َي

َِٔٚب  َٚل َرُشقُل ا ؟افثِّ ََ َص » : هللَؾ ُّ َُ َبُسقا اْف ِْ َمئِؿَ  ،َٓ َت ًَ َوَٓ  ،َوَٓ اْف

اِويََلِت  َ إَِس  ،افَّسَّ َٚف  ،َوَٓ اْفَزَ ٍَ ْغِ إَِّٓ َأَحٌد َٓ َيِ  ،َوَٓ اخْلِ َِ ًْ ْغِ  ،ُد افَّْ ٍَّ َبِس اخْلُ ِْ َٔ ِْ  ،َؾ

َبْغِ  ًْ َُ ـَ اْف َؾ ِم ٍَ َم َأْش ُٓ ًْ َى َْ َٔ فُ  ،َوْف ًْٔئٚ َمسَّ َِٔٚب َص ـَ افَِّ َبُسقا ِم ِْ َراُن َوَٓ  َوَٓ َت ٍَ ْظ افزَّ

 .شاْفَقْرُس 

أهنٚ َل تر بًٖشٚ بٌِس افتٌٚن » :وروى شًٔد بـ مْهقر ظـ ظٚئنٜ 

وظَِف افٌخٚري شٚفِذيـ يرحِقن هقدجٓ
(1)

، ومجٓقر افًِػ ظؾ أن افتٌٚن فف 

حُؿ افناويؾ، فُـ ؿٚل افًثّٔغ: افتٌٚن ٓ جيقز إٓ فِيورة دـ تتًِخ 

 ( مع ذح افًثّٔغ.3217) افٌخٚري حتٝ حديٞ :إيرأؾخٚذه إذا منك. 

 :خٚصٜ بٚفْسٚء -ج

َٓ » ف:حلديٞ ابـ ظّر ادتَدم وؾٔ فبس افَْٚب،وهق حميقر واحد، وهق  َو

 َٓ ُٜ َو ُٛ ادَْْرَأُة ادُْْحِرَم
َِ ـِ َتَْْت َٚزْي ٍَّ َُ َبُس اْف ِْ  .ش َت

تٍٚق ظذ جقاز تٌىٜٔ ادرأة وجٓٓٚ بقء ٓ يّس آ ّقد ىقل شٔخ اإلضالو

                                                           

 .شادٗمْغ أم رأتف بام افًِػ ظّؾ ينتٓر وَل»: حئك صٔخْٚ ؿٚل (3) 
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ف ؾٔجقز، وإٕام ادّْقع هق افَْٚب، ؾٚدرأة تًدل مخٚرهٚ   ًّ افقجف، وـذفؽ إن م

 ٍٝ ظـ وجٓٓٚ.ظذ وجٓٓٚ، وإن َل يُـ ظْدهٚ رجٚل ـن

(، 7/314) شافؼح ادّتع»(، و14) شمًْؽ صٔخ اإلشالم» :إير

 .(31)ص/ شمًْؽ إفٌٚين»(، و3/188) شادِخص افٍَٓل»و

 ؟َا ايرٟ ٜصٓع٘ املعتُس ٚاذتاز عٓد دخٍٛ َه١ :ايطؤاٍ ايجايح عػس

يًتحٛ دخقل مُٜ مـ افثْٜٔ افًِٔٚ واخلروج مْٓٚ مـ افًٍذ دـ  ادتٛاب:

َر  تٔن فف َّ ـِ ُظ َدَخَؾ   هللأنَّ َرُشقَل ا»: ذفؽ، حلديٞ اْب

َذ  ٍْ ًُّ ِٜ اف َّٔ
ـَ افَثِْ ، َوَخَرَج ِم

ِ
ٌَْىَحٚء َٔٚ افتل بٚف ِْ ًُ ِٜ اف َّٔ

ـَ افثَِّْ َداَء ِم ـَ ـْ  َٜ ِم َُّ  .شَم

دى بٚفوؿ مع أفػ مَهقرة ذم   ـُ َداء بٚفٍتح، واخلروج مـ  ـَ ؾٚفدخقل مـ 

 فِخٚرج وهذا مًتحٛ فُؾ داخؾ.ؾٚفٍتح فِداخؾ، وافوؿ  ،آخره

حتٝ حديٞ ابـ ظّر،  شذح مًِؿ» :(، وإير2/130) شادٌْل» :إير

 (.71-1/72) شمًؽ اخلتٚم»و

ـذفؽ يًتحٛ دـ دخؾ مُٜ أن يٌتًؾ وفق َل يُـ حمرًمٚ، وهذه مـ افًْـ 

َر  َّ ـُ ُظ  افتل تُٚد تُقن مٓجقرة ذم هذا افزمٚن، ودفٔؾ ذفؽ حديٞ اْب

ـِ 3129) (، ومًِؿ3271) ذم افٌخٚري َؽ َظ ًَ َٕك احْلََرِم َأْم َٚن إَِذا َدَخَؾ َأْد ـَ َّٕف  ( أ

ٌِلَّ ا َٕ ُث َأنَّ  ُؾ َوحُيَدِّ ًِ َت ٌْ ٌَْح، َوَي ُٝ بِِذي ضًِقى، ُثؿَّ ُيَهعِّ بِِف افهُّ ، ُثؿَّ َئٌِ ِٜ
َٔ ٌِ ِْ  هللافتَّ

 .ُؾ َذفَِؽ ًَ ٍْ َٚن َي  ـَ

، شذح افْقوي ظذ مًِؿ» ظْد احلديٞ، وـذا شؾتح افٌٚري» :وإير

 (.119-7/118) شافؼح ادّتع»و
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 ؟َا ٖٛ ايطٛاف :ايطؤاٍ ايسابع عػس

مٌتدًئٚ بٚحلجر  ،بٚفدوران حقل افًٌُٜ شٌع مرات هللهق افتًٌد  ادتٛاب:

ًٔٚ إفٔف، جٚظاًل افًٌُٜ ظـ افًٔٚر  .إشقد مْتٓ

 شٜ افًّرةصٍ»(، و11) فًِالمٜ افٍقزان شوافًّرة مْٚشؽ احلٟذح » :إير

 (.29ص/) فإلريٚين

 ؟َا سهِ ايطٛاف :ايطؤاٍ ارتاَظ عػس

بٚفًٌْٜ فًِّرة ؾٚفىقاف رــ مـ أرـٚن افًّرة بال خالف، وؿد جٚء  ادتٛاب:

َؾُىقُؾقا » :وؾٔف  ( ظـ جٚبر3131) (، ومًِؿ3218) ذم افٌخٚري

ٚ َوادَْْرَوةِ  ٍَ ِٝ َوَبْغَ افهَّ
ْٔ ٌَ وا ،بِْٚف ُ ٌٍَّٚس 713) ٚري، وذم افٌخشَوَؿكِّ ـِ َظ ـِ اْب ( َظ

:ِلُّ » ، َؿَٚل َٜ َأَمَر َأْصَحَٚبُف َأْن َيُىقُؾقا بٚفٌٔٝ  دََّٚ َؿِدَم افٌَّْ َُّ َم

وا ُ كِّ ََ قا َأْو ُي َُ ِِ ُِّقا َوحَيْ ٚ وادروة، ُثؿَّ حَيِ ٍَ  .شَوبِٚفهَّ

 فإلريٚين شصٍٜ افًّرة»(، و8/31) شادجّقع»(، و810) شادحذ» :إير

 (.29ص/)

 ؟َا ٖٞ غسٚط ايطٛاف :ايطؤاٍ ايطادع عػس

 :فِىقاف ذوط، وهل ادتٛاب:

ب٘مجٚع أهؾ افًِؿ، ؾ٘ن ترك صقًضٚ أو بًض  أن تُقن شبًٜ أصقاط ـٚمِٜ -0

َر  صقط ؾىقاؾف ٓ جيزئف ظْد مجٚهر افًِامء، وافدفٔؾ حديٞ َّ ـِ ُظ ، اْب

ِلُّ »ؿٚل:  ك افٌَّْ ًَ َٜ َأْصَقاٍط َوَمَنك َأرْ  َش ًٜ ذِم َثاَلَث ًَ َرةِ َب ّْ ًُ ِّٟ َواْف . ش احْلَ
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( وٕحقه ذم افهحٔحغ ظـ ابـ ظٌٚس 3113) (، ومًِؿ3101) رواه افٌخٚري 

،  وذم مًِؿ ظـ جٚبر. 

افؼح »(، 13-8/10) شادجّقع»(، و138-2/137) شادٌْل» :إير

 (.7/143) شادّتع

ف ابـ ادْذر. فق صؽَّ ذم ظدد إصقاط بْك ظذ افَٔغ بٚإلمجٚع، َِٕ :فائد٠

 (.8/13) شادجّقع»

 . أن ـؾ صقط مبتدأ مـ اْلجر إشقد إػ اْلجر إشقد -1

ب ادجّقع» :إير  (.8/10) شذح ادٓذَّ

ؿٚفف ابـ ظٌد افز ذم  ،وهذا بال خالف ،أن يُقن افبٔٝ ظـ افٔسٚر -2

 (.1/18) شافتّٓٔد»

 (.2/113) شادٌْل»(، 7/140) شافؼح ادّتع»(، 8/34) شادجّقع» :إير

ٕٕف فق ؾًؾ ذفؽ ـٚن افٌٔٝ ظـ  أن يُقن ادق إػ إمٚم ٓ إػ افََٓرى9 -3

 ئّْف، وؿد أمجًقا ظذ إٔف يُقن افٌٔٝ ظـ يًٚره. 

 (.8/34) شادجّقع» :إير

وـذا ٓ يُقن ظذ افنٚذروان،  ،ٕٕف مـ افٌٔٝ أن يُقن مـ وراء اِْلْجر، -4

خؾ افٌٔٝ، وافنٚذروان هق افًقار ٕٕف مـ افٌٔٝ وافىقاف حقل افٌٔٝ ٓ دا

أمٚ افٔقم ؾَد صٚر مًْاًم ٓ  ،افزائد ذم أشٍؾ افًٌُٜ، ـٚن ؿدياًم يًتىٚع ادق ظِٔف

 يًتىٚع افهًقد ظِٔف.
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 شافؼح ادّتع»(، 110-2/119) شادٌْل»(، 8/11) شادجّقع» :إير

(7/124-122.) 

ع، -5  :ف تًٚػفَقف أن يُقن حقل افبٔٝ أو داخؾ ادسجد مٓم تقشَّ

َؾ اإلمجٚع. ، وظذ هذا]احلٟ[  ِّ مت خت حت جتٱّٰ َِ
ُٕ 

 (.8/12)( و8/34) شادجّقع» :إير

 (، ومًِؿ194) حلديٞ ظٚئنٜ ذم افٌخٚري افىٓٚرة مـ اْلدث إـز، -6

ٌَُف ا» :( ظْدمٚ حٚوٝ ؿٚل هلٚ افٌْل 3133) َت ـَ ٌء  َظَذ  هللإِنَّ َهَذا َرْ

ِِض  ،َبَِْٚت آَدمَ  َْ ِع  َؽْرَ َأْن َٓ َتُىقذِم  ، احْلَٚجُّ َؾْٚؿِِض َمٚ َي ًِ َت ٌْ ِٝ َحتَّك َت
ْٔ ٌَ ، وظذ شبِْٚف

هذا ؿقل مجٚهر افًِامء، وأمٚ افىٓٚرة مـ احلدث إصٌر ؾٚفهحٔح أهنٚ 

مًتحٌٜ، وهق ؿقل مْهقر ومحٚد وإظّش واحلًـ وابـ شريـ وأيب حٍْٜٔ، 

 ًثّٔغ، وافقادظل.واختٚره صٔخ اإلشالم ابـ تّٜٔٔ وابـ حزم ورجحف اف

(، 111-2/111) شادٌْل»(، 3143) شافٍتح»(، 819) شادحذ» :إير

 (.111-7/128) شافؼح ادّتع»

 (، ومًِؿ3111) ذم افٌخٚري حلديٞ أيب هريرة  ،شس افًقرة -7

ٚ َرُشق :( ؿٚل3147) َٓ ْٔ َِ َرُه َظ تِل َأمَّ ِٜ افَّ
يُؼ ذِم احْلَجَّ دِّ ٍر افهِّ ُْ َثِْل َأُبق َب ًَ  هللُل اَب

،  ِاْفَقَداع ِٜ
ٌَْؾ َحجَّ ِس َيْقَم افَّْْحرِ  ،ذِم َرْهطٍ  ،َؿ ُٕقَن ذِم افَّْٚ ذِّ َٗ ُّٟ » :ُي َٓ ََيُ

كٌ  ِٚم ُمْؼِ ًَ َد اْف ًْ ِٝ ُظْرَيٚنٌ  ،َب ْٔ  .شَوَٓ َيُىقُف بِْٚفَب

]إظراف: أيٜ   ِّ مم خم حم جم يل ىل مل ٱّٰ :تًٚػ هللويَقل ا
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 هؾ افًِؿ.، وظذ هذا ؿقل اجلامهر مـ أ[13 

 (.128-7/127) شافؼح ادّتع»(، 8/31) شادجّقع»(، 818) شادحذ»

 ؟َا ٖٞ ٚادبات ايطٛاف :ايطؤاٍ ايطابع عػس

 :واجٌٚت افىقاف ـٚٔيت ادتٛاب:

يٌٌْل فف أن يُقن ذم ضقاؾف  :ؿٚل أصحٚبْٚ وؽرهؿ» :قال اليّْٖاخلنقع،  -0

ٚ حٚرض افَِٛ مالزم إدب بيٚهره وب ًً ٚ متخن ًً ٚضْف وذم هٔئتف وحرـتف خٚص

 شوٕيره، ؾ٘ن افىقاف صالة ؾٔتٖدب بآداهبٚ ويًتنًر بٌَِف ظيّٜ مـ يىقف بٌٔتف

 اهد.

ؾٔجقز ؾٔف إـؾ وافؼب فِحٚجٜ  ،وفٔس مًْٚه أن يٖخذ أحُٚم افهالة

 وٕحق ذفؽ ـٚفُالم.

 (.113-7/110) شافؼح ادّتع»(، و8/43) شادجّقع» :إير

روى اإلمٚم أمحد، وافنٚؾًل وؽرمهٚ أن ئٍغ، ترك ادزامحٜ وأذيٜ افىٚ -1

ًَِٔػ إِذْ » :ؿٚل افٌْل  ِذ افوَّ ْٗ َٓ ُت َؽ َرُجٌؾ َؿِقيُّ  َّٕ ُر إِ َّ َأَرْدَت  َيٚ ُظ

َجرِ  ُف َوإِ اْشتََِلَم اْْلَ ّْ
ْ ، َؾِْ٘ن َخََل َفَؽ َؾْٚشَتِِ زِّ ـَ ُف َو ِْ بِ َْ صححف إفٌٚين ذم  شَّٓ َؾْٚشَت

 (.8/12) شادجّقع» :(. وإير13) شمًُْف»

وخهقًصٚ ذم هذا افزمـ افذي ؽض افبك، فألدفٜ افًٚمٜ ِم ذفؽ،  -2

ادنتُك مـ  هلليزدحؿ ؾٔف افىٚئٍقن مـ افرجٚل وافًْٚء، مع تزج افًْٚء، وإػ ا

ختالط ذم ادىٚف مٚ حيتٚج مًف ادًِؿ إػ ؾٔحهؾ آ ،جٓؾ ادًِّغ بديْٓؿ
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 ىب ٱّٰ :يَقل هللوا ،ؽض افٌكو ،جمٚهدة فٍِْس وبًد ظـ أمٚــ افًْٚء
]افْقر:  أيٜ  ِّمث زث رث  ىتيت نت مت زت رت يب

وؿد ؿٚل افٌْل  ،ويًٌدن ظـ أمٚــ افزحٚم هلل، وظذ افًْٚء أن يتَغ ا[10

 ِّٜـْ َوَراِء افَّْٚسِ » :ٕم ش (، 3139) ـام ذم افٌخٚري شُضقِِم ِم

تالم احلجر (، وأمٚ افٔقم ؾّـ افًْٚء مـ تزاحؿ افرجٚل ظذ اش3171) ومًِؿ

بف ظِٔؿ، وٓ حقل وٓ  هللإشقد ؾٔحهؾ هلٚ مـ إذيٜ وفِرجٚل مـ افٍتْٜ مٚ ا

 .هللؿقة إٓ بٚ

 خم حم جم يل ىل مل ٱّٰ ؿٚل تًٚػ:ضٓٚرة افبدن وافَٔٚب،  -3
 نت مت زت رت ٱّٰ ، وؿٚل تًٚػ:[13]إظراف:  ِّمم
َؽْرَ َأْن َٓ » :فًٚئنٜ ، وؿٚل افٌْل ]احلٟ[  ِّ رث يت  ىت

ِريَتُىقِِم بِٚ ُٓ  َحتَّك َتْى
ِٝ
ْٔ  :تقوٖ ؿٌؾ ضقاؾف وؿٚل ، وٕن افٌْل شْفَب

ؿْ » ُُ َُ ُْٖخُذوا َظِّْل َمَِْٚش وإٓ ؾَد  ،وهذا هق افهحٔح مـ أؿقال أهؾ افًِؿ شفَِت

ذط ذفؽ بًوٓؿ ـٚفنٚؾًل، وأمحد، ومٚفؽ، وؿٚل بًض احلٍْٜٔ بٚفًْٜٔ، 

 وبًض احلْٚبِٜ وبًض افنٚؾًٜٔ بٚفقجقب.

 شافؼح ادّتع»(، و111-2/111) شادٌْل»(، و8/37) شعادجّق» :إير

(7/128.) 

 هللفَقل اتًئؿ ؿدر هذه افًبٚدة واْلٍٚظ ظِٔٓٚ حتك ٓ تبىؾ أو تَْص،  -4

: ّٰوؿقل افٌْل ]حمّد[  ِّ ىث نث  مث زث ٱ ،: « ْـ َم



25  

 

 القول األنيق يف حّج بيت اهلل العتيق

َق َرد    ُٓ َْٔس ِمُْْف َؾ ٚ َهَذا َمٚ َف َٕ  .شَأْحَدَث ِِم َأْمِر

 ؟ٖٞ َطتشبات ايطٛافَا  :ايطؤاٍ ايجأَ عػس

  :مًتحٌٚت افىقاف ـٚٔيت ادتٛاب:

ـام ذم حديٞ  فًٍؾ افٌْل  افىٓٚرة مـ اْلدث إصٌر، -0

(، وإػ هذا ذهٛ أبق حٍْٜٔ 3112) (، ومًِؿ3134) ظٚئنٜ ذم افٌخٚري

 ورجحف صٔخ اإلشالم وابـ حزم ورجحف افًثّٔغ وؿد تَدم.  ،ومجٚظٜ

 (.111-7/129) شافؼح ادّتع»

 ب٘حدى افهقر أتٜٔ: م اْلجر إشقد بدء ـؾ صقطاشتَل -1

ٌِّف - أ  ذم صحٔح افٌخٚري حلديٞ ابـ ظّر  ،يًتِّف بٔده ثؿ يَ

ٌّؾ 3102) (، ومًِؿ3170) َر ( ؿٚل: ؿ َّ َْشَقدِ ُظ ْٕ َٚل:  ،، احْلََجِر ا ََ إيِنِّ »َؾ

َٓ َأينِّ َرأَ  ُع، َوَفْق ٍَ َٓ َتْْ َٓ َتُيُّ َو ََّٕؽ َحَجٌر  َُِؿ َأ ِلَّ َأْظ ُٝ افٌَّْ َُِؽ َمٚ  ْي ٌِّ ََ ُي

ُِْتَؽ  ٌَّ  .شَؿ

َٕٚؾِعٍ 3118) دٚ ذم مًِؿ ،يًتِّف بٔده ثؿ يٌَؾ يده - ب ـْ  ـَ » :َؿَٚل  ،( َظ ُٝ اْب َرَأْي

َِٔدهِ  َتُِِؿ احْلََجَر بِ ًْ َر َي َّ ٌََّؾ َيَدهُ  ،ُظ ُٝ َرُشقَل ا :َوَؿَٚل  ،ُثؿَّ َؿ ُتُف ُمُْْذ َرَأْي ـْ  هللَمٚ َتَر

  ُُِف ًَ ٍْ  .شَي

ٌِّؾ افًهٚ، حلديٞ  -ج ٌٍَّٚس ذم افٌخٚري يًتِّف بًهٚ ثؿ يَ ـِ َظ (، 3107) اْب

ًِرٍ   هللَأنَّ َرُشقَل ا» :(3171) ومًِؿ ِٜ اْفَقَداِع َظَذ َب
 ،َضَٚف ذِم َحجَّ

ـٍ  ْحَج ِّ ـَ بِ ـْ ُِِؿ افرُّ َت ًْ ْٔؾِ  ( ظـ أيب3172) ، وذم مًِؿشَي ٍَ ُٝ َرُشقَل » :َؿَٚل  ،افىُّ َرَأْي
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ِٝ   هللا
ْٔ ٌَ ـَ  ،َيُىقُف بِْٚف ٌُِّؾ ادِْْحَج ََ ُف َوُي ًَ ـٍ َم ْحَج ِّ ـَ بِ ـْ َتُِِؿ افرُّ ًْ  .شَوَي

ٌٍَّٚس  ،بٚإلصٚرة إفٔف دون تٌَٔؾ -د ـِ َظ  ذم افٌخٚري حلديٞ اْب

ٍر،   هللَرُشقَل ا هللَأنَّ َرُشقَل ا» (3111) ًِ َضَٚف بٚفٌٔٝ َوُهَق َظَذ َب

ـِ  ـْ اَم َأَتك َظَذ افرُّ َِّ َ  ـُ زَّ ـَ  ذِم َيِدِه َو
ٍ
ء ِْٔف بَِقْ  .شَأَصَٚر إَِف

حلديٞ ابـ ظٌٚس ادتَدم، وفق زاد  افتُبر ظْد اشتَلم اْلجر إشقد، -2

هللبًؿ ا
(1)

(، 4/889) ؾَد ثٌٝ ظـ ابـ ظّر ظْد ظٌد افرزاق ،أـز هللوا 

 وإول أحًـ. ،( إٔف ـٚن يًٍِف2/79) وافٌَٔٓل

 (.2/132) شٌْلاد»(، و8/19) شادجّقع» :وإير

 :(3138) حلديٞ جٚبر ذم مًِؿ اشتَبٚل اْلجر إشقد ظْد اشتَلمف، -3

فُ   هللَأنَّ َرُشقَل ا» َّ َِ َٜ َأَتك احْلََجَر َؾْٚشَت َُّ ُثؿَّ َمَنك َظَذ  ،دََّٚ َؿِدَم َم

ِْٔفِ  ِّ َٚؾرَ  ،َي ًً ٌََؾ وَ » :( ظـ أيب هريرة وؾٔف3780) ، وذم مًِؿشَمَؾ َثاَلًثٚ َوَمَنك َأْرَب َأْؿ

ٌََؾ إَِػ احْلََجرِ   هللَرُشقُل ا ِٝ  ،َحتَّك َأْؿ
ْٔ ٌَ ُف ُثؿَّ َضَٚف بِْٚف َّ َِ  .شَؾْٚشَت

ٌََؾ إَِػ احْلََجرِ » ؾَقفف: ِْٔفِ » :وؿقفف ،شَأْؿ ِّ تدل ظذ إٔف اشتٌَِف،  ،شُثؿَّ َمَنك َظَذ َي

 وإػ اشتحٌٚبف ذهٌٝ احلْٚبِٜ وافنٚؾًٜٔ.

مًْؽ »(، و111-7/111) شافؼح ادّتع»(، و8/10) شادجّقع» :وإير

 .(10)ص/ شإفٌٚين

                                                           

 ظْد وأمٚ مرؾقًظٚ، يثٌٝ َلو آشتالم، ظْد هل ظّر ابـ ظـ جٚءت افتل افتًّٜٔ (3) 

 .حئك صٔخْٚ ؿٚفف بدظٜ: ؾٓل اإلصٚرة
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جًؾ وشط افرداء حتٝ  :وىٌٚع هقوآ ضىبٚع ِم إصقاط ـِٓٚ،آ -4 

إين، ويُقن ادُْٛ إيّـ مُنقًؾٚ،  وجًؾ ضرؾٔف ظذ ظٚتَف ،ظٚتَف إيّـ

 شاجلٚمع افهحٔح»ظْد افسمذي وهق ذم  ودفِٔف حديٞ يًذ بـ أمٜٔ 

ِلَّ » :(1/124) ِٝ  َأنَّ افٌَّْ
ْٔ ٌَ ِْٔف ُبْردٌ  َضَٚف بِٚف َِ ٚ َوَظ ًً  .شُمْوَىٌِ

َأنَّ » :(1/121) شاجلٚمع افهحٔح»وظْد أيب داود ظـ ابـ ظٌٚس وهق ذم 

ُِقا  َوَأْصَحَٚبفُ   هللَرُشقَل ا ًَ ِٝ َوَج
ْٔ ٌَ ُِقا بِْٚف ِٜ َؾَرَم

َٕ َرا ًْ ـَ اجْلِ ُروا ِم َّ اْظَت

َٝ آَبٚضِ  ْؿ حَتْ ُٓ ْؿ َؿْد َؿَذُؾقَهَٚأْرِدَيَت ى ِٓ ُْٔنَ ُؿ اْف ِٓ َِ  .شَظَذ َظَقاتِ

وفُْف ـام تَدم مـ بدايٜ افىقاف إػ هنٚيتف ؾَط، وهق  ،وظذ هذا مجٓقر افًِامء

ومـ اجلٓؾ اشتّرار بًض ادحرمغ ظذ اإلوىٌٚع حتك  ،ذم ضقاف افَدوم ؾَط

 وبًوٓؿ يوىٌع مـ ادَٔٚت وهذا خىٖ. ،هنٚيٜ افًّرة أو احلٟ

 (.113-7/110) شافؼح ادّتع»(، 137-2/131) شادٌْل» :رإي

َر  افرمؾ ِم افََلثٜ إصقاط إوػ ـِٓٚ فِرجٚل، -5 َّ ـِ ُظ  حلديٞ اْب

ـَ احْلََجِر إَِػ احْلََجِر   هللَرَمَؾ َرُشقُل ا» :َؿَٚل  :(3111) ذم مًِؿ ِم

ٚ ،َثاَلًثٚ ًً ـْ َجٚبِِر بْ 3111) . وذم مًِؿشَوَمَنك َأْرَب ٌِْد ا( َظ َُّٕف  ، هللـِ َظ َأ

ُٝ َرُشقَل ا» :َؿَٚل  ـَ احْلََجِر إَْشَقدِ   هللَرَأْي ْٔفِ  ،َرَمَؾ ِم ك إَِف َٓ َت ْٕ  ،َحتَّك ا

َٜ َأْضَقاٍف  افنظٜ ذم ادق مع مَٚربٜ اخلىك، وافرمؾ مًتحٛ  :، وافرمؾ هقشَثاَلَث

 ،ٓ رمؾ ظذ افًْٚءواتٍؼ افًِامء ظذ إٔف  ،فًِّتّر وافَٚدم مـ افرجٚل بٚإلمجٚع

منك بغ افرـْغ ذم ظّرة افَوٚء ؾٓق مًْقخ  ومٚ جٚء أن افٌْل 

 بًٍِف ذم حجٜ افقداع.
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 شادجّقع»(، و02/141 شادٌْل»(، و31/319) ششتذـٚرآ» :إير

 (.332-1/334) شؾتح افًالم»(، 8/17)

وظِٔف  اشتَلم افرــ افٔمين ِم ـؾ صقط بٚفٔد دون تَبٔؾ وٓ تُبر، -6

َر ذم افٌخٚري َّ ـِ ُظ َمٚ » :َؿَٚل  (3118) (،ومًِؿ3101) مجٚهر افًِامء حلديٞ اْب

َٔاَميِنَ  َْْغِ اْف ـْ ـِ افرُّ ُٝ اْشتاَِلَم َهَذْي ـْ ُٝ َرُشقَل ا ،َواحْلََجرَ  ،َتَر   هللُمْذ َرَأْي

اَم  ُٓ ُّ
َتِِ ًْ   ،َي

ٍ
ٍة َوَٓ َرَخٚء  .( ظـ ابـ ظٌٚس ٕحقه3119) ، وذم مًِؿشذِم ِصدَّ

 ظْد احلديٞ. شذح افْقوي ظذ مًِؿ» :إيرو

 ومـ اخلىٖ افقؿقف ظْده وتٌَِٔف وافتٌُر ظْده.

 (.147-7/141) شافؼح ادّتع»(، و8/11) شادجّقع» :إير

Y:  .ل افرــ افٔامين ٕٕف مـ جٜٓ افّٔـ ّّ  (.7/141) شافؼح ادّتع»ش

ٕف أين ذم ٕٕف أذف افٌَٚع، ؾٚفدٕق مْف أؾوؾ، وٕافدٕق مـ افبٔٝ،  -7

يٗذي وٓ يتٖذى بٚفزحٚم، ؾ٘ن  اشتالم افرـْغ وتٌَٔؾ احلجر، وهذا بؼط أٓ

 حهِٝ إذيٜ ؾٚفًٌد أوػ، واشتحٌٚب افَرب مـ افًٌُٜ ٓ خالف ؾٔف. 

 (.12-8/14) شادجّقع» :إير

وٓ دفٔؾ صحٔح ظذ ذـر ٕنٌٚل بٚفذـر وافدظٚء وتَلوة افَرآن، آ -8

بـ افًٚئٛ ظْد أيب داود  هللظق بام صٚء، وحديٞ ظٌد اخمهقص فف، بؾ فف أن يد

  حس جس مخ جخ ٱّٰ :ـٚن يَقل بغ افرـْغ أن افٌْل 

 ،ؤًػ ]افٌَرة[،  ِّ  خض حض جض مص خص حص مس خس
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 ٕٕف مـ ضريؼ ظٌٔد ادُل وهق جمٓقل.  

 (.71-71) فإلريٚين شصٍٜ افًّرة»(، و7/148) شافؼح ادّتع» :إير

إمجٚع افًِامء ظذ أن ضقاف ادٚر أوػ مـ َٕؾ ادٚوردي ادق فَِٚدر،  -01

ًٌٚ ظذ بًر ٓ وإٕام ضٚف افٌْل  ،ضقاف افراـٛ زدحٚم افْٚس راـ

 ظِٔف، وفٔؼف ويٖخذ افْٚس ظْف ادْٚشؽ، وهذا ثٚبٝ ذم حديٞ جٚبر ذم مًِؿ

َضَٚف » :َؿَٚل  ،ؾٍل حديٞ َجٚبِرٍ  ،(3174) (، وذم مًِؿ ظـ ظٚئن3171ٜ)

ُِِؿ احْلََجَر بِٚفْ   هللَرُشقُل ا َت ًْ تِِف َي َِ ِٜ اْفَقَداِع َظَذ َراِح
ِٝ ذِم َحجَّ

ْٔ ٌَ

ْحَجِْفِ  ِّ َُٖفقهُ  ،بِ ًْ َٔ
َف َوفِ ُْٔؼِ

ُس َوفِ َس َؽُنقهُ  ،َْٕن َيَراُه افَّْٚ   .شَؾِ٘نَّ افَّْٚ

 (.33/11) شادجّقع» :إير

وصالة  ،صَلة رـًتل افىقاف خِػ مَٚم إبراهٔؿ بًد افٍراغ مْف  -00

ىقاف مًتحٌٜ ظذ افهحٔح مـ أؿقال أهؾ افًِؿ وهق ؿقل اجلّٓقر، رـًتل اف

َؾ آتٍٚق ظذ جقاز  َِ
ُٕ وممـ ؿٚل بقجقهبٚ افنٚؾًل ذم ؿقل وبًض أصحٚبف، وؿد 

صالهتٚ ذم أي مقوع صٚء مـ احلرم وصالهتٚ خِػ ادَٚم أؾوؾ، ويًتحٛ أن 

 :وافثٕٜٚٔ بًقرة ، ِّ يل ىل مل خل ٱّٰ :يَرأ ذم افرـًٜ إوػ بًقرة

 تٍٚقويًـ بٚٓ ،ـام ذم حديٞ جٚبر ذم حجٜ افقداع ، ِّ جم يل ىل مل خل ٱّٰ

 جض مص خص حص ٱّٰ :إٔف حغ يتجف فِهالة خِػ ادَٚم أن يَرأ أيٜ
 .[312]افٌَرة:  ِّحضخض

 شؾتح افًالم»(، و2/111) شادٌْل»(، و48-8/41) شادجّقع» :إير
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(1/311-317.) 

ومع ذفؽ  ،مجٚعوهذه شْٜ بٚإلاشتَلم اْلجر إشقد بًد ذفؽ،   -01

ودفِٔٓٚ حديٞ جٚبر ذم  ،افًٚمِقن هبٚ ؿِٔؾ، وهذه افًْٜ خٚصٜ بٚدًتّر وافَٚدم

 حجٜ افقداع.

 (.3138) حتٝ حديٞ شذح مًِؿ»و(، 2/114) شادٌْل» :إير

وهق  ،وهذا هق افهحٔح مـ أؿقال افٍَٓٚءادقآة بغ أصقاط افىقاف،  -02

افهالة ادُتقبٜ ذم أثْٚء ضقاؾف ؿىًف ؾ٘ن أؿّٔٝ  ،ؿقل افنٚؾًٜٔ ومذهٛ احلٍْٜٔ

  .بْك مـ حٔٞ ؿىع وهذا ؿقل اجلّٓقروصذ مع افْٚس، ؾ٘ن إتٓك مـ صالتف 

وٓ أظِؿ أحًدا خٚفػ ذفؽ إٓ احلًـ افٌكي ؾَٚل: » :قال ابً امليرز

 .شيًتٖٕػ

 (.148-2/147) شادٌْل»(، و41-8/43) شادجّقع» :إير

، ؾٕ٘ف فًٍؾ افٌْل  ،رـًتغادقآة بغ افىقاف وصَلة اف  -03

عَ » :( وؾٔف3193) (، ومًِؿ3191) جٚء ذم حديٞ ابـ ظّر ذم افٌخٚري ـَ  ،ُثؿَّ َر

ٚمِ  ََ ِٝ ِظَْْد ادَْ
ْٔ ٌَ َٙ َضَقاَؾُف بِْٚف ... ِحَغ َؿ َتْغِ ًَ ـْ  . يًْل افٌْل   شَر

 (.48-8/41) شادجّقع» :إير

 ؟َت٢ ٚقت ايطٛاف :ايطؤاٍ ايتاضع عػس

ِىٚئػ أن يىقف ذم أي وؿٝ صٚء مـ فٔؾ أو هنٚر، حلديٞ جٌر بـ ف ادتٛاب:

َيٚ َبِْل َظبَْد » :ؿٚل مىًؿ ظْد أمحد وأيب داود وافسمذي أن افٌْل 
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، َأْو َصذَّ َأيَّ َش  
ِٝ
ْٔ َذا اْفَب َـّ َأَحًدا َضَٚف ِِبَ ًُ ٍْٔؾ، َأْو ََّنَٚرٍ َمٍَْٚف َٓ مَتَْْ ـْ َف  ِم

ٍٜ وهق ذم  شَٚظ

 (.3/102) فنٔخْٚ افقادظل شممٚ فٔس ذم افهحٔحغ افهحٔح ادًْد»

 ؟َا ٖٛ ايطعٞ :ايطؤاٍ ايعػسٕٚ

تًٚػ شًٌٜ أصقاط مٌتدًئٚ مـ  هللهق ادق بغ افهٍٚ وادروة تًًٌدا  ادتٛاب:

ًٔٚ إػ ادروة.   افهٍٚ مْتٓ

 (.8/13) شادجّقع»(، 80) فإلريٚين شصٍٜ افًّرة» :إير

 ؟هِ ايطعَٞا س :ايطؤاٍ اذتادٟ ٚايعػسٕٚ

 مث زث رث يت  ٱّٰ :هق رــ مـ أرـٚن افًّرة فَقفف تًٚػ ادتٛاب:
 مم ام ىليل  مل يك ىك مك لك اك يق ىق يف ىف  ىثيث نث
 ومًِؿ ،(3141) ، وذم افٌخٚري]افٌَرة[  ِّ ين ىن نن من زن رن

ٚ  هللَمٚ َأَتؿَّ ا» :( ظـ ظٚئنٜ ؿٚف3177ٝ) ٍَ ْ َيُىْػ َبْغَ افهَّ َرَتُف ََل ّْ َّٟ اْمِرٍئ َوَٓ ُظ َح

َٛ » :، وؿٚل افٌْل شْرَوةِ َوادَْ 
تِ ـُ َل َؿْد  ًْ ْقا9 َؾِ٘نَّ افسَّ ًَ ٚ افَُّْٚس اْش َ َيٚ َأُيُّ

ؿْ  ُُ ْٔ َِ  (.3071) شاإلرواء»رواه افدارؿىْل وصححف إفٌٚين ذم  شَظ

  .وظذ هذا مجٚهر افًِامء

ٚت ذم احلٟ ظذ افُتٚبٜ ادًامة تٌْٔٓ» :(، ورشٚف8/22ٜ) شادجّقع» :إير

 .(17)ص/فِنٔخ افًٌٚد  شجؾًؾ وٓ حرا

 َا ٖٞ غسٚط ايطعٞ؟ :ايطؤاٍ ايجاْٞ ٚايعػسٕٚ

  :ذوضف ـٚٔيت ادتٛاب: 
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وظذ هذا مجٚهر أهؾ افًِؿ فًٍؾ افٌْل  أن يُقن بًد افىقاف، -0

ؿْ » :، وؿقفف ُُ َُ ُْٖخُذوا َظِّْل َمَِْٚش َت
وَل يَْؾ ظْف إٔف ابتدأ بٚفًًل  ،شفِ

 ؿط.

 شافؼح ادّتع»(، و2/140) شٌْلاد»(، و8/22) شادجّقع» :إير

 (.1/311) شؾتح افًالم»(، و7/171-174)

دروة إػ مـ افهٍٚ إػ ادروة صقط، ثؿ مـ ا أن يُقن شبًٜ أصقاط، -1

  .افهٍٚ صقط ثٚين، وهُذا

هذا هق ادذهٛ افهحٔح ادنٓقر افذي ٕص ظِٔف افنٚؾًل وؿىع » :قال اليّْٖ

ومجٚهر افًِامء وظِٔف ظّؾ افْٚس  ،ريـبف مجٚهر إصحٚب ادتَدمغ وادتٖخ

 . شوبف تيٚهرت إحٚديٞ افهحٔحٜ

 .شافنقط مـ افهٍٚ إػ افهٍٚ» ّقال ابً حصو:

وَِٕف افْقوي ظـ مجٚظٜ، مْٓؿ ابـ بْٝ افنٚؾًل، وابـ افقـٔؾ، وافهرذم، 

 وأيب شًٔد إصىرخل، وابـ جرير، ثؿ ؿٚل: وهذا ؽِط طٚهر.

 (.134-1/131) شزاد ادًٚد»و(، 8/13) شادجّقع» :إير

ؾ٘ن بدأ مـ ادروة شَط هذا افنقط.  ،أن يبدأ صقضف إول مـ افهٍٚ -2

 (.8/10) شادجّقع»

ـىقاف افَدوم أو اإلؾٚوٜ، وٓ يُقن أن يُقن بًد ضقاف صحٔح،  -3

 افًًل بًد ضقاف افقداع. 
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 (.8/11) شادجّقع» 

ًئٚ َل يهح افنقط ؾ٘ن ترك صٔ اشتًٔٚب مٚ بغ افهٍٚ وادروة ِم ـؾ صقط، -4

 افذي ترك ؾٔف.

 (.13-8/10) شادجّقع»

وفُـ ذم  ،ؾال يهح افًًل بّحٚذاة ادًًك ،أن يُقن ِم مقضع افسًل -5

 .مقوع افًًل

 (.8/14) شادجّقع» :إير

 َا ٖٞ َطتشبات ايطعٞ؟ :ايطؤاٍ ايجايح ٚايعػسٕٚ

 :مًتحٌٚت افًًل ـٚٔيت ادتٛاب:

وظذ هذا ؿقل مجٚهر افًِامء  افىٓٚرة مـ اْلدث إـز وإصٌر، -0

ِع َمٚ » :حغ حٚوٝ وؿٚل هلٚ افٌْل  حلديٞ ظٚئنٜ  ًَ اْؾ

ٚجُّ َؽْرَ َأْن َٓ َتُىقِِم  ُؾ اْْلَ ًَ ٍْ ِريَي ُٓ  َحتَّك َتْى
ِٝ
ْٔ وَل ينسط هلٚ افىٓٚرة ذم  ،ش بِْٚفَب

بؾ َٕؾ افْقوي اإلمجٚع ظذ صحٜ شًل  ،افًًل، ؾدل ظذ ظدم افقجقب

 .ْٛ واحلٚئض وافًٍْٚء ومـ ظِٔف ٕجٚشٜ أو مُنقف افًقرةادحدث واجل

اهد  شإذا ذـر ؿٌؾ أن حيؾ ؾًِٔد افىقاف»وخٚفػ ذم هذه ادًٖفٜ احلًـ ؾَٚل: 

 .شادٌْل»مـ 

 (.2/141) شادٌْل»(، و8/11) شادجّقع»

إذا ؾرغ مـ رـًتل » :قال الصافعٕ اخلروج إػ ادسًك مـ بٚب افهٍٚ، -1
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 ،ع إػ احلجر ؾًٔتِّف، ثؿ خيرج مـ بٚب افهٍٚ إػ ادًًكافىقاف ؾٚفًْٜ أن يرج

 .شثٌٝ ذفؽ ظـ افٌْل 

 فِْقوي حتٝ حديٞ جٚبر شذح مًِؿ»(، و8/28) شادجّقع» :إير

 (.2/144) شادٌْل»(، و3138)

 ،[047]افبَرة:  أيٜ  ِّىث نث مث زث رث يت ٱّٰ :ؿراءة أيٜ -2

مـ افهٍٚ بدء افًًل ؾَط، وذفؽ  وذفؽ ظْد افدٕق ،شبف هللأبدأ بم بدأ ا» :ثؿ ؿقل

ثؿ هق يؼع مرة واحدة ذم بدايٜ  ،ـام ذم حديٞ جٚبر فًٍؾ افٌْل 

 وٓ يؼع ظذ ادروة. ،افًًل وٓ يؼع تُرار ذفؽ

افذي جيٛ » :- هللزمحُ ا - قال العثٔنني افهًقد ظذ افهٍٚ ِم ـؾ صقط، -3

ؾٕ٘ف مـ ادًتحٛ وفٔس  توأمٚ مٚ بًد مُٚن ممر افًربٚ ،اشتًٔٚبف حد ممر افًربٚت

 (.7/171) شافؼح ادّتع»اهد.  شمـ افقاجٛ

 .وهذا ؿقل افنٚؾًٜٔ واحلْٚبِٜ

 (.2/112) شادٌْل»(، و8/10) شادجّقع» :وإير

 :اشتَبٚل افَبِٜ ظذ افهٍٚ ثؿ رؾع افٔديـ وافتُبر ثَلًثٚ ثؿ افتِٓٔؾ ثَلًثٚ -4

يَؽ فَ  هللَٓ إَِفَف إَِّٓ ا» ٍء َؿِديرٌ  ،فُ َوْحَدُه َٓ َذِ ؾِّ َرْ ـُ ُد َوُهَق َظَذ  ّْ ُِْؽ َوَفُف اْْلَ َٓ  ،َفُف ادُْ

َجَز َوْظَدهُ  ،َوْحَدهُ  هللإَِفَف إَِّٓ ا ْٕ ََٕكَ َظْبَدهُ  ،َأ ، ويدظق بغ شَوَهَزَم إَْحَزاَب َوْحَدهُ  ،َو

 وٓ يدظق بًد افثٚفٞ، دٚ ذم ،ذفؽ افتِٓٔؾ مرتغ بًد افتِٓٔؾ إول وافثٚين

 :ؿٚل ( ظـ أيب هريرة 3780) حديٞ جٚبر ذم حجٜ افقداع، ودٚ ذم مًِؿ

ـْ َضَقاؾِفِ  َِامَّ َؾَرَغ ِم ٚ - أي افٌْل  - َؾ ٍَ َيَر  ،َأَتك افهَّ َٕ ِْٔف َحتَّك  َِ اَل َظ ًَ َؾ
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  ِٝ
ْٔ ٌَ ُد ا ،إَِػ اْف َّ َؾ حَيْ ًَ  َوَيْدُظق باَِم َصَٚء َأْن َيْدُظَق. هللَوَرَؾَع َيَدْيِف َؾَج

 (.7/118) شافؼح ادّتع»(، و8/29) شادجّقع» :ٕيرا

ًٔٚ مع افَدرة -5 إؾوؾ أن ٓ يرـٛ ذم شًٔف إٓ » :قال اليّْٖ ،افسًل مٚص

ٚ فٔس بُّروه، فُْف فًذر، ٕٕف أصٌف بٚفتقاوع.... واتٍَقا ظذ أن افًًل راـًٌ 

 .اهد شخالف إؾوؾ

 (.123-2/149) شادٌْل» :إير(، و8/11) شادجّقع» مـ

ذم  حلديٞ ابـ ظّر  افسًل افنديد بغ افًِّغ إخرضيـ، -6

ِٔؾ إَِذا َضَٚف » :( ؿٚل3113) (، ومًِؿ3137) افٌخٚري ًِ ـِ اْدَ ٌَْى ك بِ ًَ ًْ َٚن َي ـَ َو

ٚ َوادَْْرَوةِ  ٍَ  . شَبْغَ افهَّ

ـِ اْمَرَأةٍ و ُٝ َرُشقَل ا َظ : َرَأْي ْٝ ك ذِم  هللمـ افهحٚبٜ َؿَٚف ًَ ًْ ، َي

ـِ ادَْ  قُل: َبْى َُ ِٔؾ، َوَي ا»ًِ َّٓ َصدًّ َىُع اْفَقاِدي إِ َْ ( وهق ذم 1980) رواه افًْٚئل شَٓ ُي

  .(، وهذا خٚص بٚفرجٚل1/247) شافهحٔح ادًْد ممٚ فٔس ذم افهحٔحغ»

 . شأمجع أهؾ افًِؿ ظذ أن ادرأة ٓ ترمؾ، وٓ تًًك بؾ متق» قال ابً امليرز:

 (.8/21) شادجّقع» :إير

ويًتحٛ أن يدظق بغ افهٍٚ وادروة » :قال اليّْٖ ،ذـر وافدظٚءمَلزمٜ اف -7

(، وفٔس هْٚك 8/29) شادجّقع» ،شوشًٔف، ويًتحٛ ؿراءة افَرآن ؾٔف ذم منٔف

 دظٚء خٚص.

وهذا يًتحٛ  يهْع ظذ ادروة ـم صْع ظذ افهٍٚ مـ افذـر وافدظٚء، -8
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 .تٍٚق بغ افًِامءبٚٓ

 (.3138) حتٝ حديٞ شؿذح مًِ»(، و2/111) شادٌْل» :إير

إٓ إن حهؾ فف ظٚرض مـ مرض، أو  ،ادقآة بغ افىقاف وافسًل -01

 صالة أو ٕحقهٚ.

 (.8/11) شادجّقع»(، و2/140) شادٌْل» :إير

 ؟َا سهِ اذتًل أٚ ايتكصري يف ايعُس٠ :ايطؤاٍ ايسابع ٚايعػسٕٚ

حِؼ افرأس أو تَهره واجٛ مـ واجٌٚت افًّرة جلّٔع صًر  ادتٛاب:

ٌِْد ا ،فرأسا َر ذم افٌخٚري هللحلديٞ َظ َّ ـِ ُظ ( َأنَّ 3103) (، ومًِؿ3717) ْب

َِغَ فِٓا» :َؿَٚل  ، هللَرُشقَل ا ِِّ ـَ  :َؿُٚفقا .ؿَّ اْرَحِؿ ادَُْح ي ِ كِّ ََ َيٚ  ؟َوادُْ

َِغَ فِٓا :َؿَٚل  هلل،َرُشقَل ا ِِّ ـَ  :َؿُٚفقا .ؿَّ اْرَحِؿ ادَُْح ي ِ كِّ ََ  :َؿَٚل  هلل،ا َيٚ َرُشقَل  ؟َوادُْ

ـَ  ي ِ ََكِّ ُف َؿَٚل:  ، وٕحقه ذم افهحٔحغ ظـ أيب ُهَرْيَرَة شَوادُْ َّٕ َّٓ أ ِمْثَؾ َذفَِؽ إِ

ْر َبَدَل اْرَحْؿ، َؿٚهَلَٚ » ٍِ ـَ اْؽ ي كِّ ََ ُّ ِْ ًٚ، ؿٚل: وفِ (ظـ 3101) وٕحقه ذم مًِؿ ،شَثاَلث

 َوَبْغَ َؾُىقُؾقا بِٚفْ » :وذم افهحٔحغ ظـ جٚبر مرؾقًظٚ ،أم احلهغ 
ِٝ
ْٔ َب

ٚ َوادَْْرَوةِ  ٍَ وا ،افهَّ ُ قا َحََلًٓ  ،َوَؿكِّ ُّ وٕحقه ؾٔٓام ظـ ابـ ظّر،  ،احلديٞ ش...َوَأِؿٔ

 وظذ هذا مجٚهر أهؾ افًِؿ.

 (.1/318) شؾتح افًالم»(، 2/143) شادٌْل»

 ؟نٝف تتشًٌ املسأ٠ َٔ ايعُس٠ :ايطؤاٍ ارتاَظ ٚايعػسٕٚ

 ،ويُره ذم حَٓٚ احلِؼ بٚإلمجٚع ،هٚ ؿدر إِّٜٔتَك مـ صًر ادرأة ادتٛاب:
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حلديٞ ابـ ظٌٚس ظْد  (،2/130) شادٌْل»(، و8/338) شادجّقع» :وإير 

َم » :ؿٚل  هلل( أن رشقل ا3984) أيب داود َّٕ ٌؼ، إِ ِْ َْٔس َظَذ افَِّْسِٚء َح  َف

َِْهرُ   شحغافهحٔح ادًْد ممٚ فٔس ذم افهحٔ»وهق ذم  ،شَظَذ افَِّْسِٚء افتَّ

(3/228 .) 

 (.7/119) شافؼح ادّتع» :وإير

 أُٜٗا أفضٌ اذتًل أّ ايتكصري؟ :ايطؤاٍ ايطادع ٚايعػسٕٚ

فُـ مـ حتِؾ مـ ظّرة  ،احلِؼ أؾوؾ بال صؽ فألحٚديٞ ادتَدمٜ ادتٛاب:

 متتع وهق ؿٚدم ظذ حٟ ؾٕٚحًـ ذم حَف افتَهر فٌَٔك مًف صًر فِحٟ. 

 فِْقوي شذح مًِؿ»(، 2/141) شادٌْل»(، و8/338) شادجّقع»

(3117.) 

 ٌٖ اذتًل باملان١ٓٝ سًل أٚ تكصري؟ :ايطؤاٍ ايطابع ٚايعػسٕٚ

 يًتز تَهًرا وفق ـٚن بٖدٕك درجٜ، وإٕام احلِؼ يُقن بٚدقشك.  ادتٛاب:

 (.7/118) شافؼح ادّتع»

 ٌٖ ٜهفٞ سًل بعض غعس ايسأع؟ :ايطؤاٍ ايجأَ ٚايعػسٕٚ

ل، بؾ يَكه ـِف أو حيَِف ـِف ظذ افهحٔح، وهق ؿقل هذا ٓ يٍُ ادتٛاب:

ِّْل »، وـذا ؿقفف: مٚفؽ، وروايٜ ظـ أمحد، فًٍؾ افٌْل  فَِتُٖخُذوا َظ

ؿْ  ُُ َُ  .شَمَِْٚش

 شمًؽ اخلتٚم»(، 7/119) شافؼح ادّتع»(، 8/339) شادجّقع»
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(1/310.) 

 ؟َا ٜصٓع األصًع عٓد ايتشًٌ :ايطؤاٍ ايتاضع ٚايعػسٕٚ

يّر بٚدقشك ظذ رأشف ظْد أـثر أهؾ افًِؿ، بؾ َٕؾ ابـ ادْذر اإلمجٚع  ادتٛاب:

 ظذ ذفؽ. 

 (.107-2/101) شادٌْل»(، و8/338) شادجّقع»

 ؟أذنس بعض أخطاء املعتُسٜٔ :ايطؤاٍ ايجالثٕٛ

 :أخىٚء ادًتّريـ ـثرة ٕذـر بًوٓٚ ادتٛاب:

ُيًَتِؿ إٓ ؾِٔس مـ افًٌُٜ رء  افتّسح بٚفًُبٜ وافتًِؼ بٖشتٚرهٚ، -0

ََِّقن  افرــ افٔامين وإشقد، ومع ذفؽ ترى ـثًرا مـ احلجٚج وادًتّريـ يتً

حقن هبٚ ويدظقن ظْد ذفؽ، وهذا مـ افٌدع. ًَّ  بجدران افًٌُٜ ويتّ

مْٚشؽ »(، و111) شؿٚمقس افٌدع»و ،(49)ص/ شمْٚشؽ إفٌٚين» :إير

 (.337) شافًثّٔغ

ويرؾًقن أصقاهتؿ، ويدظقن  سًل،افتزام أدظٜٔ ـَرة ظْد افىقاف واف -1

بهقت مجٚظل بحٔٞ يزظجقن ادًتّريـ ويًٌٌقن إذيٜ، مع إٔف ؿد تَدم إٔف 

 فٔس هْٚك أدظٜٔ خمهقصٜ.

فًِجٛ ـؿ جٌِٝ هذه افٍتْٜ ظذ  هللويٚ  بٚفتهقير ظـ افًبٚدة، ٕنٌٚلآ -2

ير، افْٚس مـ ّذ، ؾٖـثر ادًتّريـ ورّواد ادًجد احلرام صٌِٓؿ افنٚؽؾ افتهق

ًٓ وًًٕٚء، حتك أن بًوٓؿ يىِٛ مـ صديَف أن يهقره وهق يرؾع يديف ـٖٕف  رجٚ
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يدظق وهق ٓ يدظق، وآخر يتهقر ظْد احلجر إشقد، وآخر ظْد مَٚم إبراهٔؿ،  

ا، وهٗٓء خينك ظِٔٓؿ مـ ذهٚب أجرهؿ ووؿقظٓؿ  وآخر وهق يرمؾ، وهِّؿ جرًّ

ـ هٗٓء مـ أحٚديٞ افٌْل ذم افريٚ، مع مٚ ذم هذه ادًهٜٔ مـ اإلثؿ، ؾٖي

 ٞافتل حتّرم ذفؽ، ؾّـ تِؽ إحٚدي: 

 ذم افٌخٚري ومًِؿ أن افٌْل  حديٞ ابـ ظّر  -

ِٜ » :ؿٚل ََٔٚم
َِ ُبقَن َيْقَم اْف ذَّ ًَ َقَر ُي ًُقَن افهُّ ـَ َيْهَْ ؿْ  ،افَِّذي ُٚل ََلُ ََ ُتؿْ  :ُي َْ َِ ُٔقا َمٚ َخ  .شَأْح

ؾُّ » :ف ؿٚلإٔ حديٞ ابـ ظٌٚس ذم افهحٔحغ ظـ افٌْل  - ـُ

ٍر ِِم افَّْٚرِ  ُؾ َففُ  ،ُمَهقِّ ًَ َرَهٚ ،َيْ ؾِّ ُصقَرٍة َصقَّ ُُ َّْؿَ  ،بِ َٓ ُبُف ِِم َج ذِّ ًَ ًسٚ َؾُت ٍْ ، ؿٚل ابـ شَٕ

َٝ َٓ ُبدَّ َؾِٚظالً » :ظٌٚس ْْ ـُ َس َففُ  ،إِْن  ٍْ َٕ َجَر َوَمٚ َٓ   .شَؾْٚصَِْع افنَّ

 ذم افهحٔحغ أن افٌْل  - أيًوٚ - وحديٞ ابـ ظٌٚس -

ِٜ » :ؿٚل ََٔٚم
َِ وَح َيْقَم اْف ٚ افرُّ َٓ َخ ؾِٔ ٍُ َػ َأْن َيْْ ِِّ ـُ  َٚٔ ْٕ َر ُصقَرًة ِِم افدُّ ـْ َصقَّ َْٔس  ،َم َوَف

 .شبَِْٚؾٍِخ 

 هللَؿَٚل ا» :ؿٚل حديٞ أيب هريرة ذم افهحٔحغ أن افٌْل  -

: َِل ِْ َخ ـَ  ٚ ًَ ِْ ُؼ َخ ُِ َٛ خَيْ ـْ َذَه َّ ُؿ ِِم َِ ـْ َأْط قا  ؟َوَم َُ ُِ َْٔخ ِْ ةً َؾ ًٜ  ،َذرَّ قا َحبَّ َُ ُِ َْٔخ
 ،َأْو فِ

ًَِرةً  قا َص َُ ُِ َْٔخ
 .شَأْو فِ

ًْٔتٚ ؾِِٔف » :ؿٚل حديٞ أيب ضِحٜ أن افٌْل  - ُٜ َب َُ
َٓ َتْدُخُؾ ادَََْلئِ

ٌٛ َوَٓ ُصقَرةٌ  ِْ  .شـَ

وبٔٚن  ،وؿد ُأفٍِّٝ رشٚئؾ خٚصٜ ذم حتريؿ افتهقير ،وؽر ذفؽ مـ إدفٜ

 ظَقبٜ ؾٚظِف.
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َٓ َصؽَّ َأنَّ ُدُخقَل » :(3/911) «أضْاٛ البٔاٌ»يف  - هللزمحُ ا - قال الصيقٔطٕ َو

ِٝ ا
ْٔ ِجِد احْلََراِم َحْقَل َب ًْ ـَ ذِم ادَْ ِري ُروَن هِبَٚ  هللادَُْهقِّ ِت افتَّْهِقيِر ُيَهقِّ َٓ احْلََراِم بِآ

ُجقِد  ًُّ ِع اف َـّ َغ َوافرُّ ِّ ِٚئ ََ َغ َواْف ٍِ ِٚئ ْٔتِِف  هللدَِٚ َأَمَر ا َأنَّ َذفَِؽ ُمٍَْٚف  -افىَّ ِر َب ِٓ ـْ َتْى بِِف ِم

ِٝ ا
ْٔ  َب

ِٜ ُٚك ُحْرَم َٓ
تِ ْٕ ُجقِد، َؾٚ ًُّ ِع اف َـّ َغ َوافرُّ ِّ ِٚئ ََ َغ َواْف ٍِ ِٚئ ِٚب  هللاحْلََراِم فِِىَّ َُ بِْٚرتِ

َٓ جَيُقزُ   افتَّْهِقيِر ِظَْْدُه 
ِٜ ََحٚدِ  :ُحْرَم ْٕ ِٝ ا ِٚن َدفَّ ًَ ْٕ َنَّ َتْهِقيَر اإْلِ ُٜ َظَذ ِٕ ِحَٔح ُٞ افهَّ ي

 
ٍ
ء َٚب َأيِّ َرْ َُ َٓ َصؽَّ َأنَّ اْرتِ َقاِع افتَّْهِقيِر، َو ْٕ ؾِّ َأ ـُ قُم ذِم  ُّ ًُ ُف َحَراٌم، َوَطِٚهُرَهٚ اْف َّٕ َأ

َمُف َرُشقُل ا َزُم   هللَحرَّ ِْ تِل َي ِٜ افَّ
َِْقيَّ ًْ َْٕجِٚس ادَْ َ ْٕ َْؿَذاِر َوا ْٕ ـَ ا ُف ِم َّٕ َأ

 ِٝ
ْٔ ُر َب ِٓ ـِ َوافتَّْقِحِٔد  هللا َتْى ي اَلِم ادُِْخؾِّ بِٚفدِّ َُ ـَ اْف ِجِد ِم ًْ ُع ذِم اْدَ ََ َذفَِؽ َمٚ َي ـَ ٚ. َو َٓ ِمْْ

ُف. ـُ َٓ َتْر  ِمُْْف َو
ٍ
ء  َٓ جَيُقُز إِْؿَراُر َرْ

َْٕرُجق ا ُه ا هللَو َّٓ ـْ َو َغ افتَّْقؾَِٔؼ  هللَفَْٚ َودَِ
ِّ ِِ ًْ ْخَقإَِْٚ ادُْ َٕٚ، َوإِلِ إَِػ َمٚ ُيْرِؤِف ذِم  َأْمَر

ٌٛ َحَرِمِف، َوَشِٚئِر باَِل  ٔ ٌٛ جُمِ ُف َؿِري َّٕ  اهد. شِدِه، إِ

وىٌٚع ادؼوع ذم ضقاف ؾٚٓ ضىبٚع أـَر مـ ادؼوع،شتّرار ِم آآ -3

ًض ادًتّريـ ـام تَدم يًتّر وب ،افَدوم وافًّرة مـ بدايٜ افىقاف إػ هنٚيتف

 وهذا خىٖ وؿد تَدم. ،افًّرة أو احلٟوىٌٚع مـ ادَٔٚت إػ هنٚيٜ بٚٓ

 وهذا مـ افٌدع ادحدثٜ.  ،افتِبٜٔ بهقت مجٚظل -4

 (.111) فألفٌٚين شؿٚمقس افٌدع» :إير

وـذا اخلروج مـ احلرم إفٔف  ،ؿهد مسجد ظٚئنٜ ِم افتًْٔؿ فِهَلة ؾٔف -5

 وؿد تَدم افُالم ظِٔف.  ،فإلتٔٚن بًّرة ؾٓذا مـ ادحدثٚت

 (.1111) شافًًِٜ افهحٔحٜ» :إير(، و117) شؿٚمقس افٌدع»
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ييـ بًض ادًتّريـ أن ـنػ ادحرمٜ فقجٓٓٚ إٔف واجٛ،  :تزج افْسٚء -6 

ؾتُنٍف أمٚم افرجٚل ؾتًٌٛ افٍتْٜ، بؾ مـ ادًتّريـ مـ ييـ أن ادحرمٜ تُنػ 

وجٓٓٚ ضِٜٔ مقشؿ افًّرة ذم احلرم، ؾتحهؾ إذيٜ فِرجٚل مـ هذا افتزج، 

وجٓٓٚ ظْد افرجٚل إجٕٚٛ، وإٕام متْع مـ افَْٚب ؾَط وادرأة مٖمقرة بتٌىٜٔ 

 ـام تَدم.

ؾّـ دخؾ ادًجد  صَلة َتٜٔ ادسجد اْلرام دـ دخِف َمرًمٚ فًِّرة، -7

فىقاف افًّرة ؾٕ٘ف يىقف مٌٚذًة وٓ يهع حتك يهع رـًتل افىقاف، ومـ 

َٜٔ افٌدع أن يٌدأ بهالة رـًتغ ثؿ يىقف، وأمٚ مـ دخِف فٌر ضقاف ؾٓق ـٌ

 ادًٚجد يهع رـًتغ ؿٌؾ جِقشف. 

 (.119-118) شؿٚمقس افٌدع» :إير

وهذا حيهؾ  ،رؾع افهقت واإلزظٚج ظْد اشتَلم اْلجر وتُرار افتُبر -8

بؾ رأيْٚ مـ ادًتّريـ مـ يَػ مَٚبؾ احلجر ويُز ويرؾع صقتف، ويًٌٛ  ،ـثًرا

 مٌٚذة. ازدحٚم افىٚئٍغ بًٌٛ تقؿٍف، وهذا خىٖ، بؾ يًتِؿ ويْكف 

 (.110) شؿٚمقس افٌدع» :إير

وؿد تَدم أن افرــ افٔامين يًتِؿ بٚفٔد ؾَط، ؾّـ َل  ،تَبٔؾ افرــ افٔمين -01

  .وأمٚ تٌَِٔف ؾٌدظٜ يًتىع اشتالمف هبذه افىريَٜ ؾال رء ظِٔف،

 (.113) شؿٚمقس افٌدع»

وهذا خىٖ، وؿد  ،بحٔٞ خيتؿ بٚفهٍٚ ،جًؾ افسًل أربًٜ ظؼ صقًضٚ -00

ل بف مـ افٍَٓٚء ـٚبـ جرير وابـ حزم وؽرمهٚ، بؾ يٌدأ بٚفهٍٚ ويْتٓل زل مـ ؿٚ
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 بٚدروة شًٌٜ أصقاط ؾَط ـام تَدم. 

 (.112) شؿٚمقس افٌدع»(، 8/13) شادجّقع» :إير

  .صَلة رـًتغ بًد افسًل -01

 (.112) شؿٚمقس افٌدع» :وإير

ًٚب وهذا ؿد تَدم إٔف جيٛ اشتٔ ؿتهٚر ظذ ربع افرأس ظْد اْلِؼ،آ -02

 مجٔع افرأس وأنَّ حِؼ بًض افرأس أو صًرات مْف مـ ادحدثٚت. 

 (.142) شؿٚمقس افٌدع» :إير

وهذا يًٍِقٕف ـثًرا بحجٜ إٔف  ادرور بغ يدي ادهِغ ِم ادسجد اْلرام، -03

ؾٔف أم  هللحرم، ويٚ فٔٝ صًري هؾ فق ـٚن حرًمٚ يزداد تًئّف بٚفًٌد ظـ مًهٜٔ ا

ص ؾٔف افٌدع و ثؿ إنَّ افذيـ ئٌحقن ادرور بغ يدي ادهع  ،ادحدثٚت؟!إٔف ترخَّ

ذم احلرم فٔس ظْدهؿ أدٕك حجٜ إٓ جمرد وجقد افزحٚم، وإٓ ؾٕٚدفٜ ظٚمٜ افتل 

ب افٌخٚري ذم  ،ؾٔٓٚ افْٓل ظـ ادرور بغ يدي ادهع، وـذا اختٚذ افًسة وؿد بقَّ

ومـ أحٚديٞ افْٓل وذـر أحٚديٞ افًسة،  ،بٚب افًسة بُّٜ وؽرهٚ :صحٔحف

إَِذا َصذَّ » :ظـ ادرور بغ يدي ادهع حديٞ أيب شًٔد ذم افهحٔحغ مرؾقًظٚ

ُف، ؾْ٘ن أَبك  ًْ َْٔدَؾ ِْ َتَٚز َبْغَ َيَدْيف َؾ ـَ افَّْٚس ؾَٖراَد أَحٌد أْن َيْ ُه ِم ٍء َيْسُسُ أحُدـؿ إَػ َرْ

 ََ ُٔ ِْ َْٔىٚنَؾ َم ُهَق َص َّٕ ُف ؾ٘ ِْ
 إدفٜ.وؽر ذفؽ مـ  ،شٚتِ

 (.147) شؿٚمقس افٌدع»(، 911) شافًًِِٜ افؤًٍٜ» :إير

وادًٖفٜ خالؾٜٔ، فُـ  ،اظتَٚد أن افًّرة ٓبد َلٚ مـ ضقاف وداع -04
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 افهحٔح إٔف فٔس بالزم ومـ ضٚف ٓ يُْر ظِٔف.  

(، 7/198) شافؼح ادّتع»(، و33/199) شؾتٚوى افِجْٜ افدائّٜ» :إير

 شجمّقع ؾتٚوى ابـ بٚز»(، و338/ص) فِنٔخ افْجّل شصٍٜ احلٟ»و

(37/441.) 

ؾزيٚرة ادًجد افٌْقي  اظتَٚد أن مـ فقازم افًّرة زيٚرة ادسجد افْبقي، -05

َراِم، » :ظٌٚدة مًتَِٜ حلديٞ ِٜ َمَسِٚجَد: ادَْْسِجِد اْْلَ َّٓ إػ َثََلَث َحُٚل إ ٓ ُتَنّد افرِّ

ُشقِل  ديٞ متٍؼ ظِٔف، وفُـ ، واحلشَوَمْسِجِد إْؿَل ، َوَمْسِجِد افرَّ

زيٚرتف فٔس هلٚ ارتٌٚط بٚحلٟ وافًّرة وفًٔٝ مـ ادْٚشؽ، ؾّـ تٔن فف ذفؽ 

ؾًِف، ومـ َل يتٔن فف ذفؽ ؾال رء ظِٔف، وإصد مـ هذا وإضؿ مٚ يًتَده 

، ؾٔندون بًض افْٚس أن مـ فقازم احلٟ وافًّرة زيٚرة ؿز افٌْل 

، وربام وؿع بًوٓؿ ذم افرحؾ فزيٚرتف اظتامًدا ظذ أحٚديٞ  ًٜ ؤًٍٜ ومقوقظ

ر أهؾ افًِؿ مـ مـ آ افؼك ظْد ؿزه  شتٌٚثٜ بف ودظٚئف، وؿد حذَّ

َّْٔقا أن هذا مـ افٌدع ادحدثٜ، وافىرق ادُْرة افتل مٚ إٔزل ا هبٚ مـ  هللذفؽ، وب

شِىٚن، وفُـ مـ زار ادًجد افٌْقي ثؿ ظزم مـ هْٚك ظذ زيٚرة ؿزه 

 صدُّ افرحٚل إفٔف ؾال جيقز ذفؽأمٚ  ،ؾِف ذفؽ.  

 فألفٌٚين شمْٚشؽ احلٟ»(، و121-123) شؿٚمقس افٌدع»: وإير هلذه ادًٖفٜ

جمّقع »(، و349-343) فًِثّٔغ شوافًّرة مْٚشؽ احلٟ»(، و21-27)

 (.401-37/402) شؾتٚوى ابـ بٚز

وافتًٌد ظْدمهٚ أو افتزك  زيٚرة جبؾ حراء، وجبؾ ثقر، وجبؾ افْقر، -06
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 ام. بساهب

 (.97) فٍِقزان شمْٚشؽ احلٟ»

 آبتداء بٚفىقاف ؿبؾ اْلجر إشقد احتًٔٚضٚ.  -07

 (.331) شمْٚشؽ افًثّٔغ»

 وإٔف ٕٚؾع بذاتف، ؾٔتزـقن بف.  اظتَٚد افزـٜ ِم اْلجر إشقد، -08

 (.337) شمْٚشؽ افًثّٔغ»

 ختهٚر.هٚ ـثر، وإٕام هذه ظذ شٌٔؾ آوؽر ،هذه بًض إخىٚء وافٌدع

ذا ُٕقن ؿد إتْٓٔٚ مـ ـتٚبٜ هذه إشئِٜ افتل تتًِؼ بٖحُٚم افًّرة، افتل وهب

 ؿدير هللًٕٖل ا
ٍ
 ...أن يٍْع هبٚ ـٚتٌٓٚ وؿٚرئٓٚ إٕف ظذ ـؾ رء

 ظذ ٌْٕٔٚ حمّد وظذ آفف وصحٌف وشِؿ... هللرب افًٚدغ، وصذ ا هللواحلّد 
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 احلخ: أضئل٘ ثاىٔا

 ؟ّرَا تعسٜف اذت :ايطؤاٍ األٍٚ

بٍتح احلٚء وـنهٚ، فٌتٚن ؿرئ هبام ذم  :يَٚل ،احلٟ» :قال اليّْٖ ادتٛاب:

 .شافًٌع، وأـثر افًًٌٜ بٚفٍتح، وـذا احلجٜ ؾٔٓٚ فٌتٚن، وأـثر ادًّقع وافَٔٚس

حججتف إذا أتٔتف مرة بًد  :هق مـ ؿقفؽ» :قال األشٍسٖوأصِف افَهد،  -

 .شأخرى، وإول هق ادنٓقر

بٖداء ادْٚشؽ ظذ مٚ جٚء ذم شْٜ   هللهق افتًٌد » :ننيقال العثٔ :وذًظٚ -

 .ش هللرشقل ا

 .(7/2) شافؼح ادّتع»(، و7/2) فِْقوي شادجّقع» :إير

 ؟ذنس َٔ األدي١ ع٢ً فض١ًٝ اذتّرا :ايطؤاٍ ايجاْٞ

 وشْٜ رشقفف ـثرة مْٓٚ: هللإدفٜ ظذ ؾؤِٜ احلٟ ذم ـتٚب ا ادتٛاب:

 جح مج حج هتمث مت خت حت  جت هب مب خب حب ٱّٰ :تعاىل هللقْل ا -
 [.آل ظّران[  ِّ حس  جس مخ جخ مح

 يق ىق زثمثنثىثيثىفيفّٰ  :ّقْلُ تعاىل -
 من زن رن مم ام يل  ىل مل يك ىك مك لك اك
 جئ يي نيىي مي زي ري ٰى ين  ىن نن
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 [.احلٟ[ ِّ هئ مئ خئ  حئ

 ىم مم خم حم جم ىليل مل خل ٱّٰ :ّقْلُ تعاىل -
 خيمي حي  جي يه ىه مه ينجه ىن من خن حن جن  يم
 .]افٌَرة[  ِّ ِّ ُّ َّ  ٍّ ٰىٌّ ٰر ٰذ يي ىي

 ـَرة مْٓٚ: ومـ افسْٜ أحٚديٞ

َر حديٞ  -0 َّ ـِ ُظ ( َؿَٚل: َؿَٚل 31) (، ومًِؿ8) ذم افٌخٚري ،اْب

َّٓ ا»:  هللَرُشقُل ا َٓ إَِفَف إِ َٚدِة َأْن  َٓ ْشََلُم َظَذ مَخٍْس، َص َوَأنَّ  هللُبَِْل اإْلِ

ًدا َرُشقُل ا َّّ ، َوَص هللَُمَ ِّٟ ِٚة، َواْْلَ ـَ ََلِة، َوإِيَتِٚء افزَّ  .شْقِم َرَمَوٚنَ ، َوإَِؿِٚم افهَّ

ُشِئَؾ، َأيُّ   هللَرُشقَل اَأنَّ » ، َأيِب ُهَرْيَرةَ وحديٞ  -1

َٚل:  ََ ِؾ َأْؾَوُؾ؟ َؾ َّ ًَ ُٚد ِِم َشبِِٔؾ ا هللإِيَمٌن بِٚاْف َٓ ، هللَوَرُشقفِِف، ِؿَٔؾ: ُثؿَّ َمَٚذا؟ َؿَٚل: اْْلِ

ورٌ  ِؿَٔؾ: ُثؿَّ  ٟ  َمْزُ  (.81) (، ومًِؿ3239) رواه افٌخٚري شَمَٚذا؟ َؿَٚل: َح

َرِة »َؿَٚل:   هللَأنَّ َرُشقَل ا وظْف  -2 ّْ ًُ َرُة إَِػ اْف ّْ ًُ اْف

َْٔس  وُر َف ُّٟ ادَْْزُ
َم، َواْْلَ ُٓ َْْٔ َٚ َب

َٚرٌة دِ ٍَّ ُٜ  ـَ َّْ َّٓ اْْلَ (، 3771) رواه افٌخٚري شَفُف َجَزاٌء إِ

 (.3149) ومًِؿ

ِلَّ  :وظْف أيًوٚ  -3 ُٝ افٌَّْ ًْ
ِّ قُل: يَ  َؿَٚل: َش َُ« َّٟ ـْ َح َم

ُسْؼ َرَج  هلل ٍْ ْ َي ْٞ َوََل ْؿ َيْرُؾ َِ فُ َؾ َْٔقِم َوَفَدْتُف ُأمُّ ـَ  (، ومًِؿ3213) رواه افٌخٚري شَع 

(3120.) 

ٌَّٚس وظـ  -4 ـِ َظ قا َبْغَ »:  هلل: َؿَٚل َرُشقُل ااْب ًُ َتٚبِ
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ُٕق  َر َوافذُّ َْ ٍَ َِٔٚن اْف
ٍِ
َُم َيْْ َرِة، َؾَِّ٘نَّ ّْ ًُ ِّٟ َواْف َم َيْْ اْْلَ ـَ ِديدِ َب،  َٞ اْْلَ ل اْفُُِر َخَب رواه  شٍِ

 -تًٚػ هللرمحف ا- فنٔخْٚ افقادظل شاجلٚمع افهحٔح»(، وهق ذم 1141) افًْٚئل

(3118.) 

ٌِْد او -5 ـْ َظ :  هللَؿَٚل: َؿَٚل َرُشقُل ا ،بـ مًًقد  هللَظ

َٔٚنِ »
ٍِ
َُم َيْْ َرِة، َؾَِّ٘نَّ ّْ ًُ ِّٟ َواْف قا َبْغَ اْْلَ ًُ َٞ  َتٚبِ ل اْفُُِر َخَب ٍِ َم َيْْ ـَ ُٕقَب،  َر َوافذُّ َْ ٍَ اْف

ِّٟ ادَْْزُ  َح ِْ
َْٔس فِ  َوَف

ِٜ وَّ ٍِ ِٛ َواْف َه ِديِد َوافذَّ ِٜ اْْلَ َّْ  رواه افًْٚئل شوِر َثَقاٌب ُدوَن اْْلَ

(، واحلديٞ 3119) هللفنٔخْٚ رمحف ا شاجلٚمع افهحٔح»(، وهق ذم 1141)

 ّر وصححف إفٌٚين.( ظـ ظ1887) بْحقه ظْد ابـ مٚجٜ

ـْ َأيِب ُهَرْيَرَة  -6 ـْ َرُشقِل ا ،وَظ ُٚد »َؿَٚل:   هللَظ َٓ ِج

ًِِٔػ، َوادَْ  ٌِِر، َوافوَّ بِِر، َوافهَّ َُ َرةُ اْف ّْ ًُ ُّٟ َواْف ( 2/331) رواه افًْٚئل شْرَأِة، اْْلَ

 (.1/184) هللفنٔخْٚ رمحف ا شاجلٚمع افهحٔح»وهق ذم 

ـْ ظَ  -7 َٜ ُأمِّ ادُْ وَظ ِمَِْغ ِٚئَن ْٗ : ْٝ َٚ َؿَٚف َٚد هللَيٚ َرُشقَل ا»، َأهنَّ َٓ ََٕرى اجْلِ  ،

َُٕجِٚهدُ  ِؾ، َأَؾاَل  َّ ًَ َـّ َأؾْ ، َؿَٚل ؟َأْؾَوَؾ اْف
، َفُِ َٓ ورٌ :  ٟ  َمْزُ ِٚد َح َٓ

رواه  شَوَؾ اْْلِ

 (.3210) افٌخٚري

: َيٚ َرُشقَل ا( 1903) (، وابـ مٚجف14794) وظْد أمحد  ُٝ ِْ : ُؿ ْٝ ، َهْؾ هللَؿَٚف

ٍٚد؟ َؿَٚل:  َٓ ـْ ِج  ِم
ِ
ٚء ًَ َٓ ِؿَتَٚل »َظَذ افِّْ ٌٚد  َٓ َـّ ِج ِٓ ْٔ َِ ْؿ، َظ ًَ َرةُ  َٕ ّْ ًُ ُّٟ َواْف  شؾِِٔف: اْْلَ

 (.983) شاإلرواء»وصححف إفٌٚين ذم 

َرَة   -8 ُّ ـْ َش قا »:  هللَؿَٚل: َؿَٚل َرُشقُل ا ،وَظ ُّ َأِؿٔ

قا، َوا َٚة، َوُحجُّ ـَ َلَة، َوآُتقا افزَّ ُروا، وَ افهَّ ِّ ؿْ ْظَت ُُ ْؿ بِ ََ قا ُيْسَت ُّ ٔ
َِ رواه افىزاين  شاْشَت
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 (.3389) شصحٔح اجلٚمع»وحًْف إفٌٚين ذم 

ـْ َأيِب ُهَرْيَرَة  -01  هللَوْؾُد ا»:  هللَؿَٚل: َؿَٚل َرُشقُل ا ،وَظ

ٚجُّ  : اْْلَ ٌٜ ِٚزيَثَلَث ٌَ ُر، َواْف ِّ َت ًْ ح صحٔ»رواه ابـ حٌٚن وابـ خزيّٜ، وهق ذم  ش، َوادُْ

 (.3309) شافسؽٔٛ وافسهٔٛ

ـْ َجٚبٍِر  -00 ُٚج »:  هللَؿَٚل: َؿَٚل َرُشقُل ا ،وَظ جَّ اْْلُ

ُر َوْؾُد ا مَّ ًُ ََٖجٚبُ هللَواْف َْٖظَىُٚهؿْ ، َدَظُٚهْؿ َؾ َُٖفقُه َؾ رواه افٌزار، وٕحقه ظْد  شقُه، َوَش

( 3307) شصحٔح افسؽٔٛ وافسهٔٛ»افٌَٔٓل ظـ ابـ ظّر، وهق ذم 

 (.1371) شصحٔح اجلٚمع»ذم (، و3308)و

َر  -01 َّ ـِ ُظ ـِ اْب قا :  هللَؿَٚل: َؿَٚل َرُشقُل ا ،وَظ ًُ
تِ ّْ اْشَت

َتْغِ  ْد ُهِدَم َمرَّ ََ  َؾ
ِٝ
ْٔ َذا اْفَب ِٜ ِِبَ ََ ََّٚفِ  (، وابـ خزي1327ّٜ) رواه افٌزار 9 َوُيْرَؾُع ِِم اف

(1201.) 

 يريد بًد افثٚفثٜ. شيرؾع ذم افثٚفثٜ» :قال ابً خصمي٘

صحٔح افسؽٔٛ »(، و3423) فألفٌٚين شافًًِٜ افهحٔحٜ»ذم  وهق

 (.3330) شوافسهٔٛ

ـْ َأيِب ُهَرْيَرَة  -02 ـْ »:  هللَؿَٚل: َؿَٚل َرُشقُل ا ،وَظ َم

َٛ ا َت ـَ ٚ َؾَمَت،  ًرا  هللَخَرَج َحٚجًّ ِّ َت ًْ ـْ َخَرَج ُم ، َوَم
ِٜ ََٔٚم

َِ ٚجِّ إَِػ َيْقِم اْف َفُف َأْجَر اْْلَ

تَ  ـَ ـْ َخَرَج َؽِٚزًيٚ ِِم َشبِِٔؾ ا هللَٛ اَؾَمَت،  ، َوَم
ِٜ ََٔٚم

َِ ِر إَِػ َيْقِم اْف ِّ َت ًْ َؾَمَت،  هللَفُف َأْجَر ادُْ

َٛ ا َت ٌَ  هللـَ ِٜ َفُف َأْجَر اْف ََٔٚم
َِ صحٔح »(، وهق ذم 1127) رواه أبق يًذ شِٚزي إَِػ َيْقِم اْف

 (.3334) شافسؽٔٛ وافسهٔٛ
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ٌِْد ا -03  ـْ َظ ـِ ؿُ  هللوَظ ِلِّ  ،ْرٍط ْب ـِ افٌَّْ إِنَّ »َؿَٚل:  َظ

ِٚم ِظَْْد ا َيَّ ْٕ َٚػ َيْقُم  هللَأْظَيَؿ ا ًَ رِّ َتَبَٚرَك َوَت ََ  رواه أبق داوود شافَّْْحِر ُثؿَّ َيْقُم اْف

 ( وصححف إفٌٚين.3190) شاجلٚمع افهحٔح»(، وهق ذم 3717)

ٌٍَّٚس  -04 ـِ َظ ـْ اْب ذِم   هللَؿَٚل: َؿَٚل َرُشقُل ا ،وَظ

َََُّْف ا هللَوا»احْلََجِر:  ًَ َْٔب ُد  هللَف َٓ َِْْٔٚن ُيْبِكُ ِِبَِم، َوفَِسٌٚن َيْْىُِؼ بِِف َيْن  َفُف َظ
ِٜ ََٔٚم

َِ َظَذ  َيْقَم اْف

ُف بَِحؼ   َّ َِ ـِ اْشَت (، 3121) شاجلٚمع افهحٔح»(، وهق ذم 913) رواه افسمذي شَم

 وصححف إفٌٚين.

ٍد  -05 ًْ ـِ َش ِؾ ْب ْٓ ـْ َش َمٚ »:  هللَؿَٚل: َؿَٚل َرُشقُل ا ،وَظ

ـْ َحَجٍر َأْو َصَجٍر َأْو َمَدٍر،  ـْ ِصَمفِِف ِم ِِْٔف، َأْو َظ
ِّ ـْ َي ـْ َظ َّٓ َفبَّك َم بِّل إِ َِ ـْ ُمْسٍِِؿ ُي ِم

 َ ْٕ ىَِع ا ََ ـْ َهُٚهَْٚ َوَهُٚهََْٚحتَّك َتْْ اجلٚمع »(، وهق ذم 818) رواه افسمذي شْرُ  ِم

 (، وصححف إفٌٚين.3121) هللف افنٔخْٚ رمح شافهحٔح

ٍٔد  -06 ًِ ـْ َأيِب َش  هللإِنَّ ا»َؿَٚل:   هللَأنَّ َرُشقَل ا ،وَظ

  ِْٔف َِ ، متِِْض َظ ِٜ َٔن ًِ ِْٔف ِِم ادَْ َِ ُٝ َظ ًْ ُف، َوَأْوَش َّ ُٝ َفُف ِجْس َؿَٚل: إِنَّ َظْبًدا َأْصَحْح

ُد إيَِلَّ َدَْحُرومٌ  مَخُْس َأْظَقامٍ 
ٍِ (، 190-3/189) شمًْده»يًذ ذم  رواه أبق شٓ َي

( 1/13) (، وابـ ظدي388) شافوًٍٚء»(، ورواه افًَٔع ذم 910) وابـ حٌٚن

 ظـ أيب هريرة مـ ضرق.

ٚ بّجّقع هذه افىرق، وا» :قال األلباىٕ ًً  هللومجِٜ افَقل إن احلديٞ صحٔح ؿى

 (.3148) شافًًِٜ افهحٔحٜ» :شأظِؿ

ٌٍَّٚس  -07 ـِ َظ ـِ اْب إَِذا » : هللَرُشقُل ا َؿَٚل: َؿَٚل  ،وظ
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َٚٔ
َِ قًرا َيْقَم اْف ُٕ َٚن َفَؽ  ـَ َمَر،  َٝ اْْلِ ْٔ ِٜ َرَم  شـنػ إشتٚر»أخرجف افٌزار ـام ذم  شَم

 (.1232) شافهحٔحٜ»(، وحًْف إفٌٚين ذم 3317)

ـْ َيْقٍم »َؿَٚل:   هللأّن َرُشقَل ا وظـ َظِٚئَنٜ  -08 َمٚ ِم

تَِؼ ا ًْ ـْ َأْن ُي َََر ِم ـْ ُٕق، ُثؿَّ ُيَبِٚهل ِِبُِؿ ؾِ  هللَأ َْٔد ُف َف َّٕ ، َوإِ َٜ ـْ َيْقِم َظَرَؾ ـَ افَِّْٚر ِم ِٔف َظْبًدا ِم

، ؾَ  َٜ َُ ءِ ادَََْلئِ َٓ ُٗ َُقُل: َمٚ َأَراَد َه  .(3148) رواه مًِؿ شَٔ

ـِ َرَبٍٚح  -11 ـْ باَِلِل ْب ِلَّ  ،وَظ ٍع »َؿَٚل َفُف:  َأّن افٌَّْ َؽَداَة مَجْ

 ِٝ ْٕ َيٚ بََِلُل َأْشُِ  افََّْٚس افََّْٚس َأْو َأ
ِٝ ْؿ  هللإِنَّ ا»، ُثؿَّ َؿَٚل: شِه ُُ ًِ ْؿ ِِم مَجْ ُُ ْٔ َِ َل َظ َتَىقَّ

قا بِْٚشِؿ ا ًُ ََٖل اْدَؾ ْؿ َمٚ َش ُُ ْؿ، َوَأْظَىك َُمِْسَْ ُُ
ْؿ دُِْحِسِْ ُُ َٛ ُمِسَٔئ رواه  شهللَهَذا، َؾَقَه

 (.3114) فألفٌٚين شافًًِٜ افهحٔحٜ»(، وهق ذم 1014) ابـ مٚجٜ

ـْ َأيِب ُهَرْيَرَة  -10  هللإِنَّ ا : هللَؿَٚل: َؿَٚل َرُشقُل ا ،وظ

  :قُل َُ َْٖهِؾ َظَرَؾٍٚت، َي َٜ بِ َُ َُٔبِٚهل ادَََْلئِ ُيُروا»َف ْٕ ا ا ًَٚ ُؽْزً ًْ رواه  شإَِػ ِظَبِٚدي ُص

 (.3123) هللفنٔخْٚ افقادظل رمحف ا شاجلٚمع افهحٔح»(، وهق ذم 8011) أمحد

ٌِْد  -11 ـْ َظ ِٚص  هللاوَظ ًَ ـِ اْف ِرو ْب ّْ ـِ َظ  هللَأنَّ َرُشقَل ا ،ْب

  :هللإِنَّ ا»َؿَٚل  َٜ َْٖهِؾ َظَرَؾ َٜ بِ َٜ َظَرَؾ َّٔ َتُف َظِن َُ
َٚػ ُيَبِٚهل َمَلئِ ًَ ُف َوَت َٕ ُشْبَحٚ

ُيُروا إَِػ ظِ  ْٕ َُقُل: ا اَي ًَٚ ُؽْزً ًْ (، وحًْف صٔخْٚ افقادظل 7089) رواه أمحد شَبِٚدي ُص

 شصحٔح افسؽٔٛ وافسهٔٛ»(، وهق ذم 3181) شافهحٔح اجلٚمع»ذم 

(3321.) 

، َأنَّ َأَبٚ َضٍِِٔؼ  -12 يُّ ٌَْكِ ٍٛ اْف ـِ َحٌِٔ ِؼ ْب ِْ ْؿ َأنَّ اْمَرَأَتُف  وظـ َض ُٓ َث َحدَّ

 ُّٟ ٌٜ حَيُ َٚؿ َٕ َٚن َفُف مَجٌَؾ َو ـَ ُّٟ َيٚ َأَبٚ َضٍِِٔؼ َو ْٝ َفُف: َحَيَ احْلَ َٚف ََ ِٜ  ُأمَّ َضٍِِٔؼ َأَتْتُف َؾ َؿ َظَذ افَّْٚ
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ُتُف   ًْ ٌَ ل َأينِّ َح ِّ َِ ًْ ِْٔف َؿَٚل: َأََلْ َت َِ ُّٟ َظ َؾ حَتُ َّ ٚ اجْلَ َٓ َٔ
ىِ ًْ َفْتُف َأْن ُي َٖ ًَ ِؾ َؾ َّ ُزو َظَذ اجْلَ ٌْ ذِم َوَي

ـْ َشٌِٔؾ اهللَشٌِِٔؾ ا َّٟ ِم : إِنَّ احْلَ ْٝ َْٖظِىِِْٔف َيْرمَحَْؽ ا هلل؟ َؿَٚف  . َؿَٚل: َمٚ ُأِريُد َأنْ هللَؾ

ٚ َظَذ  ِؾ. َؿَٚل: ٓ ُأوثُِرِك هِبَ َّ َٝ َظَذ اجْلَ ْٕ َّٟ َأ َٚؿَتَؽ َوُح َٕ َْٖظِىِْل  : َؾ ْٝ َِٔؽ. َؿَٚف
ُأْظىِ

َٔٚيِل َمٚ َأْخُرُج  ـْ ِظ تَِؽ، َؿَٚل: َمٚ ِظِْْدي َؾْوٌؾ َظِّْل َوَظ ََ ٍَ َٕ ـْ  َْٖظِىِْل ِم : َؾ ْٝ ِز. َؿَٚف ٍْ َٕ

: إِ  ْٝ ْؿ، َؿَٚف ُُ ِزُل َف ْٕ ٚ ابِِف َوَمٚ َأ َٓ َُ ٍَ َِ َْٔتِْل َأْخ ٚ، هللََّٕؽ َفْق َأْظَى َٓ ْٔ َِ ُٝ َظ َِامَّ َأبِٔ . َؿَٚل: َؾ

َٝ َرُشقَل ا ْٔ : َؾَِ٘ذا َأَت ْٝ ُٝ   هللَؿَٚف ِْ ُه بِٚفَِّذي ُؿ الَم َوَأْخِزْ ًَّ َْٖؿِرْئُف ِمِّْل اف َؾ

ُٝ َرُشقَل ا ْٔ َت َٖ الَم َوأَ   هللَفَؽ. َؿَٚل: َؾ ًَّ ٚ اف َٓ َْٖؿَرْأُتُف ِمْْ ِذي َؾ ُتُف بِٚفَّ ْخَزْ

ْٝ ُأمُّ َضٍِِٔؼ َؿَٚل:  َٚن ِِم َشبِِٔؾ ا»َؿَٚف ـَ َؾ  َّ ٚ اْْلَ َٓ َْٔت ْٝ ُأمُّ َضٍِِٔؼ َفْق َأْظَى ، َوَفْق هللَصَدَؿ

َٝ ِِم َشبِِٔؾ ا ْْ ـُ ْٝ َو َٕ ٚ ـَ َٚؿَتَؽ  َٕ  ٚ َٓ َْٔت ٚ اهللَأْظَى َٓ َُ ٍَ َِ تَِؽ َأْخ ََ ٍَ َٕ ـْ  ٚ ِم َٓ َْٔت  .شهلل، َوَفْق َأْظَى

َُٖفَؽ َيٚ َرُشقَل اَؿَٚل  ًْ َٚ َت ؟  هلل: َوإهِنَّ َّٟ ِدُل احْلَ ًْ َرٌة ِِم َرَمَوٚنَ »َؿَٚل: َمٚ َي ّْ رواه   شُظ

(، ورواه 11/114) شافٌُر»( بىقفف، وافىزاين ذم 3/43) شافُْك»افدوٓيب ذم 

 (3411) هللفنٔخْٚ افقادظل رمحف ا شاجلٚمع افهحٔح»افٌزار خمتًكا، وهق ذم 

ـِ  -13 ـِ اْب َر  وَظ َّ ِلَّ  ،ُظ ُٝ افٌَّْ ًْ
ِّ قُل:  َؿَٚل: َش َُ َمٚ »َي

َٛ ا َت ـَ ٚجِّ ِرْجَل َوٓ َيَوُع َيًدا إِٓ  ًٜ  هللَيْرَؾُع إِبُِؾ اْْلَ َِّٔئ ، َأْو ََمَٚ َظُْْف َش ًٜ ٚ َحَسَْ ، َأْو َفُف ِِبَ

 ًٜ ٚ َدَرَج ُف ِِبَ ًَ ح صحٔ»(، وصححف إفٌٚين ذم 4331) شصًٌف»رواه افٌَٔٓل ذم  شَرَؾ

 (.3301) شافسؽٔٛ

ـْ َأيِب ُهَرْيَرَة  -14 ِلِّ  ،وَظ ـِ افٌَّْ ؾ  »َؿَٚل:  َظ ِٓ َمٚ َأَهؾَّ ُم

. ِؿَٔؾ: َيٚ َرُشقَل ا َ ٌ َؿطُّ إِٓ ُبؼِّ زِّ َُ َ ُم زَّ ـَ ، َوٓ  َ ًَؿْ هللَؿطُّ إِٓ ُبؼِّ َٕ ؟ َؿَٚل: 
ِٜ
َّْ  .ش، بِْْٚلَ

 شصحٔح افسؽٔٛ» ذم (، وصححف إفٌٚين7779) شإوشط»رواه افىزاين ذم 

 ( فًِالمٜ إفٌٚين. وؽر ذفؽ مـ إدفٜ.3113) شافهحٔحٜ»(، وهق ذم 3317)
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يٌٚيًف،  إٔف جٚء إػ افٌْل  وظـ ظّرو بـ افًٚص  -15

ٚنَ » :وؾٔف ـَ ِدُم َمٚ  ْجَرَة ََتَ
ُف، َوَأنَّ اَْلِ َِ َٚن َؿْب ـَ ِدُم َمٚ  ٌرو َأنَّ اإِلْشَلَم َُيْ ّْ َٝ َيٚ َظ ّْ

 َأَمٚ َظِِ

ٚ، َوَأنَّ اْلَْ  َٓ َِ فُ َؿْب َِ َٚن َؿْب ـَ  (.313) رواه مًِؿ شَّٟ َُيِْدُم َمٚ 

ٌٍَّٚس  -16 ـِ َظ ـِ اْب ِلِّ صذ ا ،وَظ َٚن َمَع افٌَّْ ـَ ظِٔف وشؾ  هللَأنَّ َرُجاًل 

َٚل َرُشقُل ا ََ ََٕٚؿُتُف َوُهَق حُمِْرٌم، َؾاَمَت، َؾ ُِقُه بَِمٍء »:  هللَؾَقَؿَهْتُف  اْؽِس

ُٞ َوِشْدٍر،  ًَ ُف ُيْب َّٕ ُروا َرْأَشُف، َؾِ٘ ِّّ َٓ ُُتَ ، َو ٍٛ قُه بِىِٔ َٓ مَتَسُّ ِْٔف، َو ُْقُه ِِم َثْقَب ٍِّ ـَ َيْقَم  َو

ًٚٔ بِّ َِ  ُم
ِٜ ََٔٚم

َِ  (.3101) (، ومًِؿ3112) رواه افٌخٚري شاْف

 ايطؤاٍ ايجايح: َا ٖٞ اذِتَهِ ٚاألضساز يف فسٜض١ اذتر؟

 :فِحٟ حُؿ وأهار ـثرة مْٓٚ ادتٛاب:

، وهل أظيؿ ظْك ذم افًٌٚدة، وأظيؿ شٌٛ ذم دخقل هللاختٌٚر افىٚظٜ  -0

 نت  مت زت رت يب ىب نب مب زب رب يئ ٱّٰ قال تعاىل:اجلْٜ، 
  ِّ ىف يث ىث  نث زثمث رث يت ىت

 .] افًْٚء[

مُٕٚف ظٚرًيٚ ظـ اجلقاذب وادٗثرات افتل دمذب   هللوفذفؽ ؾَد جًؾ ا

ٍٜ  افٍْقس، ؾجًؾ منٚظره بغ هذه اجلٌٚل اجلرد، وافهحٚري ادرد ذم بالٍد ؿٚحِ

ة، حتك ٓ يُقن افداؾع إفٔف مٚدًيٚ بحًتٚ، ؾِق ـٕٚٝ ادنٚظر بغ ظٔقن وأهنٚر،  حٚرَّ

ٍٜ بٚفزروع وإصجٚر، فُٚن افداؾع إفٔٓٚ مٚدًيٚ، وفُـ ـٚن بٚفًُس  وجْٚت مًُٔ

ٚ بٚفًٌقديٜ ادحوٜ. ًً  مـ ذفؽ فُٔقن احلٚج مْدؾ

حديـ، وخِٔؾ رب افًٚدغ، وآفف إحٔٚء ذـرى أيب إٌٕٔٚء، وإمٚم ادق -1
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بذبح وفده ؾٚئتّر  هللوذريتف افىٌٔغ افىٚهريـ، افذي ابُتَع بٚفْٚر ؾهز، وأمره ا 

ف ذم صًٛ حتٔط بف اجلٌٚل افنٚهَٜ، وفٔس بف مٚء وٓ  بًد أن ُأِمَر بسـف هق وأمُّ

.ًٚٔ  ثّر، وٓ إًٕٚن يٕٗس بف إٓ وحقش افٌٔئٜ وافىر، ؾٚمتثؾ ٕمر ربف راو

وـٚن إحٔٚء ذـر إبراهٔؿ بٖمر رب افًٚدغ، إلحٔٚء صًِٜ اإليامن، وإيَٚظ 

ُٖمرٕٚ أن ٕىقف بٚفٌٔٝ افذي بْٚه، وُأمرٕٚ أن  افوّر إػ أؾٚق اإليامٕٜٔ احلٜٔ، ؾ

ًٕٚ فًداوة افنٔىٚن افذي  ٕتخذ مـ مَٚمف مهذ، وُأمرٕٚ أن ٕرمل اجلّرات إظال

 إبراهٔؿ. هللآذى ٌٕل ا

ؿ احل -2 َُ ٟ إطٓٚر افًٌقديٜ ذم أشّك مًٕٚٔٓٚ بتجرد افًٌد مـ ومـ ِح

، ودمرد افَِٛ ظـ ـؾ مٖفقه شقاه، هللادالبس افًٚديٜ، إصٚرة إػ دمريد افًٌٚدة 

ٚ ذم صًٍٔد واحد، حًٍٚة ظراًة،  ًً وؾٔف تذـر بٔقم افَٔٚمٜ حغ يَػ افْٚس مجٔ

ؾٔدظقهؿ  صٚخيص إبهٚر، واجٍل افَِقب، مَْىًل افًالئؼ إٓ ممٚ ؿدمقه،

 ذفؽ إػ اإلصالح، وافرؽٌٜ ذم ضريؼ افٍالح.

ّف إطٓٚر افَقة واإلحتٚد وافًزة فإلشالم، ؾٚجتامع افْٚس ذم  -3 َُ ومـ ِح

ٌِّغ إلفٍف واحد إصٚرة إػ وحدة  ٍٜ واحدٍة خٚصًغ ومِ مُٚن واحد ظذ هٔئ

افًَٔدة، ووحدة اهلدف، ووحدة افٌٚيٜ، ومـ هذه احلٔثٜٔ ييٓر ارتٌٚط بًوٓؿ 

 ًض.بٌ

ومـ حُّف إٔف ذع ذم زمـ واحد، ومُٚن واحد، فٔجتّع ادًِّقن مـ  -4

ـؾ مُٚن ذم هذا افزمـ ادحدد، وادُٚن ادحدد، فٔتدارشقا منٚـِٓؿ، 

 ًٚٔ ٔف مٗمتًرا ظٚد ِّّ وفٔتنٚوروا ؾٔام يًقد ظِٔٓؿ بٚخلر، وهبذا ادٍٓقم يهح أن ًٕ
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 ـًٌرا.

  ىلٱّٰ افَرآن بَقفف: ومـ أهؿ تِؽ احلُؿ افُثرة مٚ أصٚر إفٔٓٚ -5

ؾٓذا مقؿػ ظئؿ يتجذ افرب اجلِٔؾ ؾٔف ظذ ظٌٚده،  ،]18احلٟ: [ ِّ ام يل

 .ٓ يًِّف ؽره  ؾٍٔٔض ظِٔٓؿ مـ افرمحٚت وافزـٚت وافًٍق وافٌٍران مٚ

بذبح افًدد افُثر مـ هبّٜٔ إًٕٚم تَرًبٚ إفٔف  هللومـ احلُؿ افتَرب إػ ا -6

راؿٜ دمٓٚ خلٚفَٓٚ ومًخرهٚ افذي شخرهٚ شٌحٕٚف، وإـؾ مـ حلّٓٚ بًد إ

ّٟ » :دهِحٜ اإلًٕٚن، وذفؽ مـ صُر ادًْؿ هبٚ، وهلذا جٚء ذم احلديٞ ُّٟ  :اَْل ًَ اْف

 ُّٟ ََّ  .شَواف

ومـ حُّف وأهاره أن افرحِٜ إػ افٌٔٝ افًتٔؼ وبَٜٔ ادنٚظر تًىل  -7

ام صقرة رمزيٜ فًٚم آخر وحٔٚة أخرى، وافٌرض مـ إظىٚء هذه افهقرة هق دو

شتًداد رـقن إػ افدٕٔٚ، وأخذ افًزة فالافتذـر أبًدا وافًٌد ظـ افٌٍِٜ وظدم اف

وافتنّر ظـ شٚظد اجلد فِتزود مـ إظامل افهٚحلٜ وادخٚرهٚ حلٔٚة بٚؿٜٔ شًٔدة 

 وظٔش رؽٔد ٓ يٍْك وٓ ئٌد ضقل إمد.

ومـ حُّف وأهاره تًقيد ادًِؿ ظذ افهز وحتّؾ متٚظٛ احلٔٚة، ـؾ  -8

 فؽ يًتٍٔده مـ شٍره ومٚ يالؿٔف مـ ادنَٜ ؾٔف حتك يْتٓل مـ مْٚشُف.ذ

، ووٌط افٍْس ذم افقؿقف ظْد أدفٜ هللومـ حُّف افقؿقف ظْد حدود ا -01

افؼيًٜ، ويًتٍٔد ذفؽ مـ امتْٚظف ظـ حميقرات اإلحرام مع حٚجتف فًٌوٓٚ، 

 .هللوفُْف يّتْع مْٓٚ تَرًبٚ إػ ا

ٌٕامس ذم ادِذات، ذ ترك افسؾف وآامف تًقيد فف ظوذم فٌٚشف وإحر -00
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ٚ يًٌِقن فًٌٚشٚ   ًً واحلرص ظذ افزهد ذم افدٕٔٚ وافتقاوع ؾٔٓٚ، ؾٚحلجٚج مجٔ

 واحًدا، وؾٔٓؿ افٌْل وافٍَر وافؼيػ وافقؤع وافرئٔس وادرؤوس.

 قال بعضَه:

 إينِّ أرى اْلججٟ ِم اإلشججَلم مججٗمتًرا

      دشتقره ذظجٜ اإلشجَلم يرشجّٓٚ

      جف وافًججِؿ حججججتفافًجدل مْٓ

       ؾٓؿ جْجقد اَلجدى ؾٔجف ٕنجٔدمُهق

       مْجزل افْججقر وافتْزيججؾ مجججٖرزه

  ؾْٚلٟ درس ظئؿ صجٔؼ َظيّجٝ

   مٓذب فٍْججججقس ضٚدجٚ رـججْٝ
 

 ادسججِّقن ظججذ افتحَٔججؼ أظوججٚه 

 هججدي افْبججل وظججغ افجججحؼ ترظججٚه

 جتججردوا ؾٔججف ٓ مججججٌِؽ وٓ جججججٚه

 ربَّجججججٚه هللفبٔجججؽ فبٔجججؽ إٔججٝ ا

 ؾٚفججديـ يججٖرز فألوضججججٚن مجججٖواه

 ريًف جتِجججق مزايججججججٚهجأرسار تنجج

 إػ حؤض اَلجقى تٍَجق خىٚيجٚه
 

 ؾٓذه مجِٜ مـ ِحُؿ احلٟ وأهاره وؾقائده.

(، ادُتٌٜ اإلمداديٜ، 19-10) شاإلؾهٚح ظذ مًٚئؾ اإليوٚح»ـتٚب  :وإير

 ط.دار ادْٓٚج.( 13-32) تًٚػ هللفِنٔخ افْجّل رمحف ا شصٍٜ احلٟ»و

 ٜٓبػٞ ع٢ً اذتاز قبٌ ضفسٙ يًشر؟ َا ايرٟ :ايطؤاٍ ايسابع

 يٌٌْل ظذ احلٚج ؿٌؾ شٍره فِحٟ أمقر ظدة ِٕخهٓٚ ؾٔام يع: ادتٛاب:

أن خيِص ًٍٕف مـ صقائٛ افؼك وافٌدع حتك ٓ تؤع جٓقده ويذهٛ  -0

  مث هت مت خت حت جت هب مب ٱّٰ :قال تعاىلحجف شدى، 

ّقال  ،]افزمر[ ِّ جس مخ جخ مح جح مج حج
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 .]افٍرؿٚن[  ِّ زب رب يئ  ىئ نئ مئ زئ رئ ّٰ ِّ ٱّٰ :ضبحاىُ

، هللافًجٛ ـؿ يَع ـثر مـ احلجٚج ذم افؼـٔٚت مـ دظٚء ؽر ا هللويٚ  

وافتزك بٕٚصجٚر وإحجٚر وؽر ذفؽ، بؾ ويَِْقن ـؾ مٚ يزاوفقٕف ذم بِداهنؿ 

 مـ افؼك واخلراؾٜ إػ مْٚشؽ احلٟ.

 مم ام ٱّٰ :يَقل هللافًٔئٚت، ؾ٘ن اأن يَِع احلٚج ظـ مجٔع افذٕقب و -1
َّٟ » :، وذم احلديٞ] ادٚئدة[  ِّ نن من زن رن ـْ َح ُسْؼ  هللَم ٍْ ْٞ َوََلْ َي ْؿ َيْرُؾ َِ َؾ

فُ َرَجَع  َْٔقِم َوَفَدْتُف ُأمُّ ، وهذا ٓ يتٖتك دـ تٌِس بٚفًهٔٚن ؿٌؾ حجف وأثْٚئف وظْد شـَ

 رجقظف.

ٓ يوّـ فًٍْف افرجقع، ظِٔف أن يتحِؾ مـ اديَٚل ؿٌؾ شٍره فِحٟ، ؾٕ٘ف  -2

ـْ َأيِب ُهَرْيَرَة  ـْ » : هلل، َؿَٚل: َؿَٚل َرُشقُل اوذم افٌخٚري َظ َم

ََٔتَح  ِْ ٍء َؾ ـْ ِظْرِضِف َأْو َرْ َِخِٔف ِم
ِٕ  ٌٜ َّ َِ ْٝ َفُف َمْي َٕ ٚ قَن  ِِفـَ ُُ َٓ َي َْٔقَم َؿْبَؾ َأْن  ِمُْْف اْف

ٌؾ  َّ َٚن َفُف َظ ـَ َٓ ِدْرَهٌؿ، إِْن  ـْ فَُف  ِديٌَْٚر َو ُُ ْ َت تِِف، َوإِْن ََل َّ َِ ْدِر َمْي ََ
َصٚفٌِح ُأِخَذ ِمُْْف بِ

ِّٔئَ  ـْ َش ْٔفِ َحَسٌَْٚت ُأِخَذ ِم َِ َؾ َظ
ِّ  .شِٚت َصِٚحبِِف َؾُح

وافًّؾ افهٚفح ثؿ بام ئٍُف وئٌْف ظـ شٗال  هللأن يتزود فًٍره بتَقى ا -3

ٌٍَّٚس  ـِ َظ ـِ اْب َٚن َأْهُؾ »، َؿَٚل: افْٚس حتك يرجع ٕهِف، ؾٍل افٌخٚري َظ ـَ

 َٜ َُّ قَن إَِػ َم َُٔحجُّ ُِقَن، َؾ ِـّ ـُ ُمَتَق ْح َٕ قُفقَن:  َُ ُدوَن، َوَي قَن َوٓ َيَتَزوَّ ـِ حَيُجُّ َّ َٔ اْف

َزَل ا ْٕ َٖ َس، َؾ َُٖفقَن افَّْٚ ًْ   ِّ ٰىٌّ ٰر ٰذ يي ىي ٱّٰ :تًٚػ هللَوَي

 .ش[086]افبَرة: 
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ضٔٛ ٓ يٌَؾ إٓ  هللجيًؾ احلٚج زاده وٍَٕتف مـ احلالل افىٔٛ، ؾ٘ن ا -4 

ًٌٚ، وحتك يٌَؾ دظٚؤه.  ضٔ

ذم حجف وظّرتف، وٓ يَهد هبام ريًٚءا وٓ  هللظذ احلٚج أن خيِص ٕٔتف  -5

 مٚ ٕقى ـام ذم حديٞ ظّر 
ٍ
شًّف، وٓ دٕٔٚ، ؾٕ٘ام إظامل بٚفْٔٚت، وإٕام فُؾ امرء

جض مص خص  حص مس خس حس جس مخ ٱّٰ يَقل: هلل، وا 
 .]افٌْٜٔ[  ِّ مغ جغ  مع جع حطمظ مض خض حض

ظذ احلٚج أن يتًِؿ مًٚئؾ احلٟ وافًّرة ؿٌؾ افؼوع ؾٔٓام، وهذا مـ و -6

ؿِ » :افًِؿ افقاجٛ تًِّف ظذ احلٚج، وذم احلديٞ ِْ ًِ ُٛ اْف َِ ؾِّ  َض ـُ ٌٜ َظَذ  َؾِريَو

 .شُمْسِِؿٍ 

َِّؿ أصحٚبف افًْؽ ثؿ ؿٚل ودٚ حٟ افٌْل   :حجٜ افقداع ظ

ْؿ، َؾ٘يِنِّ » ُُ َُ ُْٖخُذوا َظِّْل َمَِْٚش ًَعِّ ٓفَِت تِل َهِذهِ  ٓ َأْدِري َف َد َحجَّ ًْ ُّٟ َب وـؿ يَع ، شَأُح

فِحجٚج وادًتّريـ مـ اخلِط واخلٌط ذم مًٚئؾ احلٟ وافًّرة بًٌٛ جِٓٓؿ 

 ظّقًمٚ، وهبذه افًٌٚدة خهقًصٚ. هللبديـ ا

ظذ احلٚج أن يهٚحٛ افهٚحلغ ذم شٍره فِحٟ وافًّرة، وحيرص ظذ  -7

 ورهؿ.ذفؽ فًٔتٍٔد مْٓؿ ويًِؿ ذ

إذا ـٕٚٝ إمرأة ؾ٘هنٚ ٓ تًٚؾر إػ احلٟ وافًّرة إٓ ومًٓٚ حمرمٓٚ فًّقم  -8

ٌٍَّٚس  ـِ َظ ِلُّ إدفٜ ذم ادحرمٜٔ، ومْٓٚ حديٞ اْب ، َؿَٚل: َؿَٚل افٌَّْ

 :« َر ٚ َٓ ْٔ َِ َٓ َيْدُخُؾ َظ َّٓ َمَع ِذي ََمَْرٍم، َو ٚ َٓ ُتَسٚؾِِر ادَْْرَأُة إِ َٓ ًَ َّٓ َوَم ُجٌؾ إِ

َٚل َرُجٌؾ: َيٚ َرُشقَل ا ،شَرمٌ ََمْ  ََ َذا، َواْمَرَأيِت هللَؾ ـَ َذا َو ـَ ِْٔش  ، إِينِّ ُأِريُد َأْن َأْخُرَج ذِم َج
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َٚل:  ََ ، َؾ َّٟ ٚ. ُتِريُد احْلَ َٓ ًَ  متٍؼ ظِٔف، وؽره مـ إدفٜ.اْخُرْج َم

وظذ احلٚج أن يًًك ذم ؿوٚء ديقٕف إن اشتىٚع ؿٌؾ حجف، ؾ٘ن ظجز  -01

 صحٚهبٚ ظْد شٍره، ٓشٔام إن ـٕٚٝ حجٜ اإلشالم أو ظّرتف.ؾًِٔتٖذن مـ أ

وظذ احلٚج ظْد شٍره فِحٟ أو افًّرة أن يُتٛ وصٔتف إن ـٚن فف أو  -00

 هللذم افهحٔحغ، َأنَّ َرُشقَل ا ظِٔف حَقق، حلديٞ ابـ ظّر 

  :َتْغِ »َؿَٚل َِ ْٔ ُٝ َف ٌء ُيقِِص ؾِِٔف َيبِٔ َّٓ  َمٚ َحؼُّ اْمِرٍئ ُمْسٍِِؿ َفُف َرْ إِ

ٌٜ ِظَْْدهُ َووَ  ُتقَب ُْ َُّٔتُف َم  . شِص

وظذ احلٚج إن ـٚن فف وافدان أن يًتٖذهنام ذم شٍره، حتك يًٚؾر وهق  -01

 مىّئـ افٌٚل هٚدئ افٍْس.

يًتحٛ فِحٚج أن يٌدأ شٍره يقم اخلّٔس ـام ـٚن يًٍِف افٌْل  -02

  ذم أشٍٚره، ـام ذم حديٞ ـًٛ بـ مٚفؽ وأمٚ افٌْل ،

 جٜ افقداع يقم افًٌٝؾَد خرج ذم ح. 

ظذ احلٚج أن يُثر ذم شٍره مـ افدظٚء وافذـر، وٓ يْنٌؾ بام ٓ يًٍْف  -03

 ؾ٘ن دظقة ادًٚؾر مًتجٚبٜ.

وهذه بًض أداب افتل يٌٌْل فِحٚج ؾًِٓٚ ؿٌؾ حجف، وؽرهٚ ـثر وؿد 

 افتقؾٔؼ وافًداد. هللذـرٕٚ ادٓؿ مْٓٚ، وًٕٖل ا

(، 74-42) فِْقوي شوافًّرة ٟمْٚشؽ احلاإليوٚح ذم »ـتٚب  :إير

 شوافًّرة مْٚشؽ احلٟ»(، و30-7) فًِالمٜ إفٌٚين شوافًّرة مْٚشؽ احلٟ»و

-2) شادْٔحٜ ذم أحُٚم احلٟ وافًّرة» :ط.ادٗشًٜ، ورشٚفٜ (30-7) فًِثّٔغ
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 (.17-31/11) شجمّقع ؾتٚوى ابـ بٚز»(، و30 

 ؟ٓيب َا سهِ اذتر، َٚت٢ ُفِسَض، ٚنِ سر اي :ايطؤاٍ ارتاَظ

احلٟ ؾرض ب٘مجٚع ادًِّغ، ورــ مـ أرـٚن اإلشالم، وهق ؾرض  ادتٛاب:

ذم افًّر مرة ظذ ادًتىٔع، وٓ جيٛ تُراره إٓ بٚفْذر، وهق ؾرض ـٍٚيٜ ظذ 

ادًِّغ ـؾ ظٚم، ومٚ زاد ظذ حٟ افٍريوٜ ذم حؼ أؾراد ادًِّغ ؾٓق تىقع، 

آل [ أيٜ  ِّهت مت خت حت  جت هب مب خب حب ٱّٰ :تًٚػ هللفَقل ا

ْشََلُم َظَذ مَخٍْس... ومْٓٚ» وحلديٞ ابـ ظّر مرؾقًظٚ: ،]97ظّران: ُّٟ  :ُبَِْل اإْلِ ِح

ِْٔف َشبَِٔل ـِ اْشَتَىَٚع إَِف  َم
ِٝ
ْٔ  متٍؼ ظِٔف. شاْفَب

أمجًٝ إمٜ ظذ وجقب احلٟ ظذ ادًتىٔع ذم » تعاىل: هللّقال ابً قدام٘ زمحُ ا

 .شٚع ابـ ادْذر وؽرهافًّر مرة واحدة، وَٕؾ هذا اإلمج

 شادِخص افٍَٓل»(، و9-7/8) شادجّقع»(، و2/1) شادٌْل» :إير

 شذح افًٍٚريْل فًِّدة»(، و1/471) شؾتح افٌٚري»(، و3/139-110)

(4/83.) 

 وأمٚ بدايٜ ؾرضٔتف ؾٍٔف خَلف ظْد افًِمء ظذ ؿقفغ:

ابـ حجر إٔف ؾرض شْٜ شٝ مـ اهلجرة، وهق ؿقل افنٚؾًل، وظزاه  إول:

 فِجّٓقر.

 ِّخت حت جت هب ٱّٰ تًٚػ: هللواشتدل أصحٚب هذا افَقل بَقل ا
  .]391افٌَرة:] أيٜ



73 

 القول األنيق يف حّج بيت اهلل العتيق     60

 .شوهذه أيٜ ٕزفٝ ظٚم احلدئٌٜ شْٜ شٝ بٚتٍٚق افْٚس» :قال شٔخ اإلضالو

شتدٓل هبذه أيٜ ؽِط، ؾ٘ن أيٜ إٕام أمر ؾٔٓٚ ب٘متٚمٓام وآ» :قال شٔخ اإلضالو

 .شٖمرؾٔٓٚ بٚبتداء احلٟ وافًّرةدـ ذع ؾٔٓام َل ي

 وهلذا اتٍؼ إئّٜ ظذ أن احلٟ وافًّرة يِزمٚن بٚفؼوع، ؾٔجٛ إمتٚمٓام...

إٔف ؾرض شْٜ تًع أو ظؼ مـ اهلجرة، وهذا افَقل ظزاه صٔخ اإلشالم  افَٚين:

إػ أـثر أهؾ افًِؿ، واختٚره ابـ افَٔؿ وافنَْٔىل وافًثّٔغ وظِٔف ؾتقى افِجْٜ 

  جت هب مب خب حب ٱّٰ :ورجحف افٍقزان، واشتدل هٗٓء بَقفف تًٚػافدائّٜ 
 .]97آل ظّران:[ أيٜ  ِّهت مت خت حت

ٕن صدر شقرة آل ظّران ٕزل ظٚم افقؾقد، وؾٔف َؿِدم وؾد » قال ابً القٔه:

وصٚحلٓؿ ظذ أداء اجلزيٜ، واجلزيٜ إٕام   هللٕجران ظذ رشقل ا

 ، إػ آخر ـالمف.شٕزفٝ ظٚم تٌقك شْٜ تًع

 شافٍتح»(، و97-1/91) شزاد ادًٚد»(، و8-11/7) شجمّقع افٍتٚوى» :يرإ

ذح »ط.إحٔٚء افساث، و (119-1/118) شأوقاء افٌٔٚن»(، و1/477)

ؾتٚوى افِجْٜ »(، و32-7/34) شافؼح ادّتع»(، و8/2) فًِثّٔغ شافٌِقغ

 (.3/110) شادِخص افٍَٓل»(، و33/33) شافدائّٜ

حٟ بًد اهلجرة وبًد افًٌثٜ حجٜ ؾَد  وأمٚ ـؿ حٟ افٌْل 

واحدة ذم افًٚم افًٚذ وهل حجٜ افقداع، وأمٚ ؿٌؾ ذفؽ ؾَد حٟ بال صؽ، 

ٌِْد ا832) وفُـ اختِػ ذم ظدد حجٚتف، وذم شْـ افسمذي ـِ َظ ـْ َجٚبِِر ْب  هلل(: َظ
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 ، « َِّل ٌَْؾ َأْن هُيَِٚجَر،  َأّن افٌَّْ َتْغِ َؿ ، َحجَّ ٍٟ َّٟ َثاَلَث ِحَج َح

دَ َوَح  ًْ ًٜ َب َرةٌ  جَّ ّْ ٚ ُظ َٓ ًَ ، هلل، وؿد ؽّز هذا احلديٞ افٌخٚري رمحف اشَمٚ َهَٚجَر َوَم

ومع ذفؽ صححف إفٌٚين، واحلٚصؾ ثٌقت حجف ؿٌؾ اهلجرة وؿٌؾ افًٌثٜ، وؿد 

وجده جٌر بـ مىًؿ بًرؾٚت ذم اجلٚهِٜٔ ذم مقشؿ احلٟ ؾَٚل: مٚ صٖن هذا 

ا إذا حجقا َل خيرجقا مـ احلرم ويًّقن هٚهْٚ؟ وهق مـ احلّس، ٕن ؿريًنٚ ـٕٚق

 إًٍٔٓؿ احلّس.

 (.4/81) شذح افًٍٚريْل فًِّدة»(، و1/91) شزاد ادًٚد» :إير

 ؟َا ٖٛ اذتر املربٚز :ايطؤاٍ ايطادع

 احلٟ ادزور هق افذي مجع إوصٚف افتٚفٜٔ:» :قال الصٔخ العثٔنني ادتٛاب:

، وٓ يُقن هللب إػ ايْقي بف صٚحٌف افتَر  هللأن يُقن خٚفًهٚ  -0

 احلٚمؾ فف حهقل مٚل وٓ جٚه وٓ ؽر ذفؽ.

أن يُقن بامل حالل، ؾ٘ن حٟ بامل حرام ؾِٔس بّزور، حتك ؿٚل  -1

 بًوٓؿ: ٓ حٟ فف، وإٔندوا ظذ ذفؽ:

 إذا حججٝ بامل أصِف شدحٝ
 

 ؾام حججٝ وفُـ حّجدٝ افًدر 
 

 أن يَقم اإلًٕٚن ؾٔف بًٍؾ مٚ جيٛ فُٔقن ظٌٚده. -2

 ىم مم خم حم جم ٱّٰ :ٛ ؾٔف ادحيقر، فَقفف تًٚػأن جيتْ -3
 .]397 افٌَرة:[ ِّين ىن من خن حن جن  يم

 .شذم أؾًٚفف ادتٚبًٜ فِرشقل  -4
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( 34-8/33) شؾتح ذي اجلالل واإلـرام بؼح بِقغ ادرام»إتٓك خمتًكا مـ 

 .هللفًِالمٜ افًثّٔغ رمحف ا

افذي ٓ خيٚفىف إثؿ، إصح إصٓر أن ادزور هق » تعاىل: هللّقال اليّْٖ زمحُ ا

ومٖخقذ مـ افز وهق افىٚظٜ، وؿٔؾ هق ادٌَقل، ومـ ظالمٜ افٌَقل أن يرجع 

 خًرا ممٚ ـٚن وٓ يًٚود ادًٚيص، وؿٔؾ هق افذي ٓ ريٚء ؾٔف، وؿٔؾ افذي ٓ يًٌَف

 (.3149) حتٝ حديٞ شذح مًِؿ»اهد مـ  شمًهٜٔ، ومهٚ داخالن ؾٔام ؿٌِٓام

ٌٝ ع٢ً إٔ اذتر ال جيب يف ايعُس إال َس٠ ٚال ٜتهسز ٚدٛب٘ َا ايدي :ايطؤاٍ ايطابع

 ؟إال بايٓرز

ـْ َأيِب ُهَرْيَرَة، 3117) مـ إدفٜ ظذ ذفؽ مٚ رواه مًِؿ ادتٛاب:  ( وؽره َظ

ٌََْٚ َرُشقُل ا َٚل:   هللَؿَٚل: َخَى ََ َٚ افَُّْٚس َؿْد َؾَرَ  ا»ؾ َّٟ  هللَأُيُّ ُؿ اْْلَ ُُ ْٔ َِ َظ

قا َٚل شَؾُحجُّ ََ ؾَّ َظٍٚم َيٚ َرُشقَل ا ، ؾ ـُ َٚل هللَرُجٌؾ: َأ ََ َٝ َحتَّك َؿٚهَلَٚ َثاَلًثٚ، ؾ َُ ًَ ؟، َؾ

ُتؿْ »:  هللَرُشقُل ا ًْ ْٝ َودََٚ اْشَتَى ْؿ، َفَقَجَب ًَ َٕ  : ُٝ ِْ ، وحديٞ ابـ شَفْق ُؿ

ِلَّ   ظٌٚس ََٖل افٌَّْ ـَ َحٚبٍِس َش َْؿَرَع ْب ْٕ َٚل: َيٚ َرُشقَل  َأنَّ ا ََ َؾ

ًة َواِحَدًة؟ َؿَٚل: ، احْلَ هللا ٍٜ َأْو َمرَّ ؾِّ َشَْ ـُ ًة َواِحَدةً »ُّٟ ذِم  عٌ  َبْؾ َمرَّ َق َتَىقُّ ُٓ ـْ َزاَد َؾ َّ . شَؾ

-4/349) شاإلرواء»(، وهق ذم 1881) (، وابـ مٚجف3713) رواه أبق داود

 ( فًِالمٜ إفٌٚين وصححف.320

ـِ َمٚفٍِؽ، َؿَٚل:( 1882) وظْد ابـ مٚجٜ َِٕس ْب ـْ َأ ُّٟ هللَؿُٚفقا: َيٚ َرُشقَل ا َظ ، احْلَ

ؾِّ َظٚمٍ  ـُ ْ »، َؿَٚل: ؟ذِم  ٚ، َوَفْق ََل قُمقا ِِبَ َُ ْ َت ، ََل ْٝ ، َوَفْق َوَجَب ْٝ ْؿ، َفَقَجَب ًَ َٕ  : ُٝ ِْ  َفْق ُؿ

ْبُتؿْ  ٚ ُظذِّ َُقُمقا ِِبَ  (.4/323) شاإلرواء»وصححف إفٌٚين ذم  شَت
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 ع٢ً ايرتاخٞ؟ٌٖ ٚدٛب اذتر ع٢ً ايفٛز أّ  :ايجأَ ايطؤاٍ   

 هذه ادًٖفٜ ؾٔٓٚ ؿقٓن: ادتٛاب:

إٔف جيٛ احلٟ ظذ افٍقر، وهق ؿقل مٚفؽ وأمحد وافيٚهريٜ  افَقل إول:

واحلٍْٜٔ وبًض أصحٚب افنٚؾًل، ورجح هذا افَقل افنقـٚين وافنَْٔىل 

 ، وـذا افٍقزان.هللوإفٌٚين وابـ بٚز وافًثّٔغ وصٔخْٚ افقادظل رمحٓؿ ا

  ِّهت مت خت حت  جت هب مب خب حب ٱّٰ قفف تًٚػ:ومـ أدفتٓؿ ؿ
 [.97 آل ظّران:[ أيٜ

َٚ افَُّْٚس َؿْد َؾَرَ  »وهذا أمر وإصؾ ذم إمر إٔف ظذ افٍقر، ومثِف حديٞ:  َأُيُّ

قا هللا َّٟ َؾُحجُّ ُؿ اْْلَ ُُ ْٔ َِ ، » :رواه مًِؿ، وحديٞ شَظ َٜ ِريَو ٍَ ِْل اْف ًْ ِّٟ َي ُِقا إَِػ اْْلَ ًَجَّ َت

ؿْ َؾِ٘نَّ َأَح  ـُ ِرُ  َففُ  َد ًْ  شاإلرواء»أخرجف أمحد وحًْف إفٌٚين ذم ، شَٓ َيْدِري َمٚ َي

ْد َحؾَّ وَ » :، وحديٞوهق حديٞ ابـ ظٌٚس  ََ َِّسَ َأْو َظِرَج َؾ ـُ ـْ  ِْٔف َم َِ َظ

ـْ َؿٚبِؾٍ  ُّٟ ِم افهحٔح ادًْد ممٚ فٔس »وهق ذم  ،ظـ حجٚج بـ ظّرو  شاْْلَ

ـ ظذ افٍقر َل يًغ افًٚم افَٚبؾ، وظّقم أدفٜ َل يُ (، ؾِق193) شذم افهحٔحغ

 ادًٚرظٜ إػ إظامل افهٚحلٜ مـ افَرآن وافًْٜ.

إٔف ظذ افساخل، وهذا ؿقل افنٚؾًل وإوزاظل وأيب يقشػ  افَقل افَٚين:

َِؾ ظـ ابـ ظٌٚس وإٔس وجٚبر 
ُٕ وحمّد بـ احلًـ وافثقري وروايٜ ظـ مٚفؽ و

 واشتدفقا بٖدفٜ:فز وافَرضٌل، وظىٚء وضٚووس ورجحف ابـ ظٌد ا

إٓ ذم  أن احلٟ ُؾِرض ظٚم شٝ مـ اهلجرة، وَل حيٟ افٌْل  مْٓٚ:

 افًٚم افًٚذ، ؾدل ظذ إٔف ظذ افساخل.
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وـذفؽ ؿٚفقا: حٟ بٚفْٚس ذم افًْٜ افتٚشًٜ أبق بُر وَل حيٟ افٌْل  ومْٓٚ:

 .إٓ ذم افًٚذة 

ٟ ُؾِرض ذم افًْٜ افًٚدشٜ ؾِٔس وافهحٔح افَقل إول، وأمٚ ؿقهلؿ إّن احل

، وإن ]391 افٌَرة: [أيٜ ِّخت حت جت هب ٱّٰ بهحٔح، وؿقفف تًٚػ:

ـٕٚٝ ٕزفٝ ذم شْٜ شٝ مـ اهلجرة ؾًِٔٝ ذم وجقب احلٟ، وإٕام هل ذم 

وجقب اإلمتٚم دـ تٌِس بف أو بٚفًّرة ظذ افهحٔح ـام تَدم، وؿد يَقل ؿٚئؾ: 

 ع وؿد وجٛ احلٟ ؾٔف؟ ذم افًٚم افتٚش ودٚذ َل حيٟ افٌْل 

 ؾْٚلقاب مـ وجقه:

بٚفقؾقد افذيـ ؿدمقا ظِٔف ذم افًٚم  ٕنٌٚل افٌْل إٔف ٓ -0

 افتٚشع فٔتٍَٓقا ذم افديـ، وتًِّٔٓؿ اإلشالم واجٛ.

أو إٔف فتىٓر افٌٔٝ مـ ادؼـغ وافًرايٚ ذم افًٚم افذي حٟ ؾٔف أبق بُر  -1

 .وؿد ضٓر ادًجد احلرام مـ ذفؽ حتك يٖيت افٌْل 

فتُقن حجتف حجٜ وداع ذم افًْٜ افتل   هللوحيتّؾ أن هذا بٖمر مـ ا -2

افًاموات وإرض، ويهٚدف وؿٍتف  هللاشتدار ؾٔٓٚ افزمٚن ـٓٔئتف يقم خِؼ ا

 .ديْف وٓ حيٟ بًدهٚ افٌْل  هللاجلًّٜ ويُّؾ ا

 شافتّٓٔد»(، و10-7/21) شادجّقع»(، و19-2/11) شادٌْل» :إير

-1/113) شأوقاء افٌٔٚن»(، و17-9/13) شٕوضٚرٕٔؾ ا»(، و31/371)

-31/10) شجمّقع ؾتٚوى ابـ بٚز»(، و32-7/31) شافؼح ادّتع»(، و119

 فنٔخْٚ احلجقري شإحتٚف افُرام»(، و3/113) شادِخص افٍَٓل»(، و13
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 (.9-1/7) شمًؽ اخلتٚم»(، و717-1/712) شؾتح افًالم»(، و301-301) 

 ٛب اذتر؟َا ٖٞ غسٚط ٚد :ايطؤاٍ ايتاضع

 ذـر أهؾ افًِؿ مخًٜ مـ ذوط وجقب احلٟ وهل: ادتٛاب:

 شتىٚظٜ.آ -4    احلريٜ. -3    افٌِقغ. -2    افًَؾ. -1    اإلشالم. -0

 وؿد تَدمٝ ذم أشئِٜ افًّرة هذه افؼوط وافُالم ظِٔٓٚ.

 :ويزاد ِم هذا ادقضع بًض افٍقائد، وهل

افَٚدر ظذ ادق » (:3/393) «لبٔاٌأضْاٛ ا»قال الصيقٔطٕ يف  افٍٚئدة إوػ: -

أي وفق َل  –ظذ رجِٔف بدون منَٜ ؾٚدحٜ، يِزمف احلٟ ٕٕف يًتىٔع إفٔف شٌٔال 

ـام أن صٚحٛ افهًْٜ افتل حيهؾ مْٓٚ ؿقتف ذم شٍر احلٟ،  –يُـ مًف راحِٜ 

 .اهد شؾ افزاد ذم ضريَف ـتحهِٔف بٚفًٍؾ، ٕن ؿدرتف ظذ حتهٔجيٛ ظِٔف احلٟ

ًٌٚ مْٓٚ ؾٓؿ ؿٚدرون  :المٜ افنَْٔىلومَهقد افً مثال مـ ـٚن ذم مُٜ أو ؿري

  ظذ ادق وفق َل يُِّقا زاًدا وراحِٜ.

 (.2/30) شادٌْل» :إير

زاد بًوٓؿ مـ ذوط وجقب احلٟ وجقد ادٚء ذم أمٚــ  :افٍٚئدة افَٕٜٚٔ -

إن َل جيد  وهذا ذط ٓ يٌٌْل أن خيتِػ ؾٔف، ٕٕف» هلل:قال الصيقٔطٕ زمحُ اافْزول، 

 .شادٚء هِؽ

ٚ يُّْف أداء مْٚشؽ احلٟ. :وزاد بًوٓؿ ًً  أن يُقن افقؿٝ متً

 (.1/2) شمًؽ اخلتٚم»(، و2/7) شادٌْل» :إير
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 ٕيؿ بًوٓؿ هذه افؼوط ؾَٚل: :افٍٚئدة افَٚفَٜ -

ُّٟ وافًّدددرُة واجٌدددددٚن       احلددد

     ؼِط إشددالٍم ـددذا حريددٜدبدد
 

 ذم افًّددددِر مددددرًة بددددال تددددقانِ  

 ِددددددقٍغ ؿددددرٍة جِٔدددٜظَدددٍؾ ب
 

 (.8/30) فًِالمٜ افًثّٔغ شواإلـرام بؼح بِقغ ادرام ؾتح ذي اجلالل»

وهذه افؼوط اخلًّٜ » :-تعاىل  هللزمحُ ا -قال ابً قدام٘  افٍٚئدة افرابًٜ: -

، وهق اإلشالم وافًَؾ، مْٓٚ مٚ هق ذط فِقجقب وافهحٜتًَْؿ أؿًًٚمٚ ثالثٜ، 

 ن، وٓ تهح مْٓام، ٕهنام فًٔٚ مـ أهؾ افًٌٚدات.ؾال دمٛ ظذ ـٚؾر وٓ جمْق

وهق افٌِقغ واحلريٜ، وفٔس بؼط  ومْٓٚ مٚ هق ذط فِقجقب واإلجزاء،

 فِهحٜ، ؾِق حٟ افهٌل وافًٌد صح حجٓام، وَل جيزئٓام ظـ حجٜ اإلشالم.

شتىٚظٜ، ؾِق دمنؿ ؽر ادًتىٔع وهق آ ومْٓٚ مٚ هق ذط فِقجقب ؾَط،

زاد وراحِٜ ؾحٟ ـٚن حجف صحًٔحٚ جمزًئٚ، ـام فق تُِػ افَٔٚم  ادنَٜ وشٚر بٌر

 .شذم افهالة وافهٔٚم مـ يًَط ظْف أجزأه

 (.2/7) شادٌْل» :إير

Y: .تَدم افُالم ظـ افًٌد أن حجف صحٔح ظذ افهحٔح 

 ؟َا سهِ اذتر بايصبٝإ :ايطؤاٍ ايعاغس

وافدفٔؾ ظذ  ذهٛ ظٚمٜ أهؾ افًِؿ إػ مؼوظٜٔ احلٟ بٚفهٌٔٚن، ادتٛاب:

ٌٍَّٚس ( 3111) ذفؽ مٚ رواه مًِؿ ـِ َظ ـِ اْب ِلَّ  َظ  أنَّ افٌَّْ

َٚل:  ََ ، ؾ
ِ
ْوَحٚء ًٌٚ بِٚفرَّ ـْ َل َر َِ ْقُم؟»َف ََ ـِ اْف ؟ َؿَٚل: شَم َٝ ْٕ ـْ َأ ُٚفقا: َم ََ قَن، ؾ ُّ

ِِ
ًْ ، َؿُٚفقا: اْدُ
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َٚفٝ أَ ، شهللَرُشقُل ا»  ََ ًّٔٚ، ؾ ِْٔف اْمَرَأٌة َصٌِ ْٝ إَِف ًَ ؟، َؿَٚل: َؾَرَؾ ٌّٟ ْؿ، َوَفِؽ َأْجرٌ »هِلََذا َح ًَ ، شَٕ

ـِ َيِزيَد 3828) ومٚ رواه افٌخٚري ِٛ ْب ِٚئ ًَّ ـْ اف َّٟ يِب َمَع »َؿَٚل:  ( َظ ُح

ٌِْع ِشِْغَ   هللَرُشقِل ا ـُ َش َٕٚ اْب ـِ ، ومٚ رواه احلٚـؿ وافٌَٔٓل شَوَأ ـِ اْب َظ

ٌٍَّٚس  َم »:  هللَؿَٚل: َؿَٚل َرُشقُل ا َظ ِْٔف َأيُّ َِ ًَ َغ َؾ َِ َّٟ ُثؿَّ َب  َصبِل  َح

 ًَ ِّٟ ُثؿَّ ُأْظتَِؼ َؾ َم َظْبٍد َح ٌٜ ُأْخَرى، َوَأيُّ ٌٜ ُأْخَرىَحجَّ ِْٔف َحجَّ صححف إفٌٚين ذم  .شَِ

ٌٍَّٚس ( 3821) (، ومٚ رواه افٌخٚري981) شاإلرواء» ـِ َظ قُل:  ظـ اْب َُ َي

ِلُّ » َمِْل افٌَّْ َثِْل، َأْو َؿدَّ ًَ ْٔؾٍ  ذِم  َب َِ ـْ مَجٍْع بِ ِؾ ِم ََ  .شافثَّ

 .شووجف افدٓفٜ مْف أن ابـ ظٌٚس ـٚن دون افٌِقغ» قال الصْكاىٕ:

  ،شهؾ افٌدع إػ مْع افهٌر مـ احلٟوذهٌٝ ضٚئٍٜ مـ أ» قال القاضٕ عٔاض:

 (.4/441) شإـامل ادًِؿ بٍقائد مًِؿ»

بف وأصحٚ وهق مردود ٓ يِتٍٝ إفٔف فًٍؾ افٌْل » ّقال اليّْٖ:

 (.3111) فِْقوي حتٝ حديٞ شذح مًِؿ» ، اهد شوإمجٚع إمٜ ظذ خالؾف

 (.9/17) شٕٔؾ إوضٚر» :إير

 ؟ٌٖ جيصئ ايصيب سذ٘ عٔ سذ١ اإلضالّ :ايطؤاٍ اذتادٟ عػس

أمجع أهؾ افًِؿ إٓ مـ صذَّ ظْٓؿ ممـ ٓ يًتد بَقفف » قال ابً امليرز: ادتٛاب:

 .شٚل صٌره، ثؿ بِغ أن ظِٔف حجٜ اإلشالمخالًؾٚ، ظذ أن افهٌل إذا حٟ ذم ح

 وَٕؾ اإلمجٚع افَٚيض ظٔٚض أيًوٚ.

 (. 911) وَٕؾ اإلمجٚع افسمذي ظْد حديٞ افًٚئٛ بـ يزيد مـ شْْف
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 شافْٔؾ»(، و4/441) شإـامل ادًِؿ»(، 42-2/44) شادٌْل» :إير

(9/17.) 

 ؟إذا بًؼ ايصيب أثٓاء اذتر فهٝف سذ٘ :ايطؤاٍ ايجاْٞ عػس

َٕؾ ابـ ؿدامٜ اإلمجٚع ظذ إٔف إن بِغ افهٌل ؿٌؾ ظرؾٜ أو بًرؾٜ  اب:ادتٛ

 ؾحجف صحٔح وجيزئف ظـ حجٜ اإلشالم، وهذا إن أدرك اإلحرام. 

 (.209) فِْقوي شاإليوٚح»(، وـتٚب 2/42) شادٌْل» :إير

Y:  إذا بِغ افهٌل ؿٌؾ ظرؾٜ أو هبٚ ثؿ أحرم صح حجف، فُـ إن ـٚن

 شاإليوٚح»ٔف أن ئًد افًًل. ؿٚفف افْقوي ذم شًك مع ضقاف افَدوم ؾًِ

(209.) 

 ؟نٝف حير بايصيب :ايطؤاٍ ايجايح عػس

ؾٔف تٍهٔؾ، ؾٕ٘ف إن ـٚن ممًٔزا ؾٖٔمره وفٔف بٚإلحرام وافىقاف وشٚئر  ادتٛاب:

ادْٚشؽ، وإن ظجز ظـ ادق محِف، وـؾ ؾًؾ يًجز ظْف يَقم بف ظْف، ويًّْف مـ 

أهؾ افًِؿ، وإن ـٚن ؽر ممٔز ؾٔحرم ظْف وفٔف،  حميقرات اإلحرام ظْد مجٚهر

، ؾٕ٘ف ٓ جيّع ٕٔتف  ًٓ وفُـ يْتٌف ٕمر وهق إن ـٚن صًٌرا ؽر ممٔز ؾىٚف بف حمّق

ًٓ ظـ ًٍٕف ثؿ يىقف بف ؤٕٜ افىٍؾ، ؾٔىقف أو
(1)

. 

ًٌٚ ذم حَف  وإذا صؼ افٌَٚء ظذ اإلحرام مـ افىٍؾ فف أن يتحِؾ ٕٕف فٔس واج

                                                           

 إظامل إٕام»: حلديٞ ذفؽ، ذم رء وٓ افْٜٔ جيّع إٔف ؾرى حئك صٔخْٚ أمٚ (3) 

 .شبٚفْٔٚت
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 وهذا مذهٛ أيب حٍْٜٔ واختٚره افًثّٔغ. احلٟ بؾ ٕٚؾِٜ،  

(، 7/10) شادجّقع»(، و207) شاإليوٚح»(، و24-2/20) شادٌْل» :إير

ؾتٚوى »(، 11-7/10) شافؼح ادّتع»(، و13-4/10) شتقؤح إحُٚم»و

 شؾتح افًالم»(، و3/111) شادِخص افٍَٓل»(، و21-31/23) شافٌٚز

(1/774-772.) 

 ؟ا سهِ ايٓٝاب١ يف اذتر عٔ ايػريَ :ايطؤاٍ ايسابع عػس

ظْد مجٚهر أهؾ افًِؿ أن افْٔٚبٜ دمٛ ظّـ ظجز بًٍْف ظـ احلٟ  ادتٛاب:

أن امرأة مـ خثًؿ  وظْده افزاد وافراحِٜ، واشتدفقا بحديٞ ابـ ظٌٚس 

: َيٚ َرُشقَل ا ْٝ َٜ اهللَؿَٚف ْٝ َأيِب  هلل، إِنَّ َؾِريَو ـَ ، َأْدَر ِّٟ ٌَِٚدِه ذِم احْلَ َٓ َظَذ ِظ ًٌِرا  ـَ ًْٔخٚ   َص

ُّٟ َظُْْف،  ُح َٖ ِٜ َأَؾ َِ اِح ُٝ َظَذ افرَّ ٌُ ؿْ »َؿَٚل: َيْث ًَ  (، ومًِؿ3231) رواه افٌخٚري شَٕ

(، وهذه افْٔٚبٜ وجقًبٚ ظْد اجلامهر أي مـ ظجز بًٍْف واشتىٚع بٚفزاد 3114)

 وافراحِٜ وجٛ ظِٔف أن ئْٛ ؽره.

، وافهحٔح ؿقل اجلّٓقر شٛٓ جي» مالك ّقال:وخٚفػ ذم هذه ادًٖفٜ 

 فِحديٞ ادتَدم.

(، 832) شادحذ»(، و7/22) شادجّقع»(، و10-2/39) شادٌْل» :إير

 (.4/81) شؾتح افٌٚري»و

 َاذا ٜػرتط يف ايٓائب عٔ غريٙ؟ :ايطؤاٍ ارتاَظ عػس

ٌٍَّٚس  ادتٛاب: ـِ َظ ينسط ذم افْٚئٛ أن يُقن ؿد حٟ ظـ ًٍٕف، حلديٞ اْب

  َِّل ، َؿَٚل:   َأّن افٌَّْ َٜ َم ـْ ُصْزُ َْٔؽ َظ ٌَّ قُل: َف َُ َع َرُجاًل، َي ِّ ـْ »َش َم
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؟ ُٜ َم ٌٛ يِل، َؿَٚل:  شُصْزُ ِسَؽ »َؿَٚل: َأٌخ يِل، َأْو َؿِري ٍْ َٕ ـْ  َٝ َظ ، َؿَٚل: شَحَجْج َٓ ، َؿَٚل: 

ِس » ٍْ َٕ ـْ  َّٟ َظ َٜ ُح َم ـْ ُصْزُ َّٟ َظ  (، وابـ مٚجف3833) . رواه أبق داودشَؽ، ُثؿَّ ُح

(، وظذ ذفؽ مجٚهر أهؾ افًِؿ، 994) شاإلرواء»(، وصححف إفٌٚين ذم 1901)

وخٚفػ ذم هذه ادًٖفٜ احلًـ وإبراهٔؿ وأيقب افًختٔٚين وجًٍر بـ حمّد 

ُِل  ومٚفؽ وأبق حٍْٜٔ وؿٚفقا بجقاز أن حيٟ ظـ ؽره مـ َل حيٟ ظـ ًٍٕف، وُح

 ظـ أمحد.

حٟ ظـ ًٍٕف، وإن َل يَدر ظذ  إن ـٚن يَدر ظذ احلٟ ظـ ًٍٕف» ّقال الثْزٖ:

 . واختٚر هذا افًثّٔغ.شاحلٟ ظـ ًٍٕف حٟ ظـ ؽره

َل يًتٍهؾ افذي أراد احلٟ  وافهحٔح ؿقل اجلّٓقر، ؾٚفٌْل 

 ظـ صزمٜ هؾ هق ظٚجز ظـ احلٟ ظـ ًٍٕف أم ٓ؟

 شادِخص افٍَٓل»(، 8/84) شؾتح ذي اجلالل»(، 2/41) شادٌْل» :وإير

 (.9/11) شافْٔؾ»(، و3/111)

 ؟ٌٖ ٖٓاى فسم يف ايٓٝاب١ بني ايفسض ٚايٓفٌ :ايطؤاٍ ايطادع عػس

ًٕؿ، ؾٚفْٔٚبٜ ظـ ادًتىٔع ذم افٍرض ٓ دمقز بٚإلمجٚع، بْٔام ذم افٍْؾ  ادتٛاب:

حهؾ اخلالف، ؾٚجلّٓقر ظذ ادْع، وجّقز ذفؽ أبق حٍْٜٔ وروايٜ ظـ أمحد، 

 وافهحٔح ؿقل اجلامهر.

 (.2/11) شادٌْل»(، و3881) ديٞ رؿؿ( ح4/81) شافٍتح» :إير

 



71  

 

 القول األنيق يف حّج بيت اهلل العتيق

 ؟َٔ أْاب غريٙ ثِ أطام اذتر فُا سهِ سّذ٘ :ايطؤاٍ ايطابع عػس 

 اختِػ أهؾ افًِؿ ذم هذه ادًٖفٜ ظذ ؿقفغ: ادتٛاب:

ؿقل اجلّٓقر، إٔف ٓ جيزئف ظـ حجٜ اإلشالم، وجيٛ ظِٔف أن حيٟ  إول:

 حجٜ أخرى.

شالم، وهذا ؿقل أمحد وإشحٚق أن تِؽ احلجٜ دمزئف ظـ حجٜ اإل افَٚين:

وافيٚهريٜ ورجحف افنقـٚين ورجحف افًثّٔغ، وهقافراجح، ٕٕف أتك بام ُأِمر بف 

ؾخرج مـ افًٓدة، ـام فق َل يزأ، أو يَٚل: أدى حجٜ اإلشالم بٖمر افنٚرع ؾِؿ 

يِزمف حٟ ثٍٚن، ـام فق حٟ بًٍْف، وٕنَّ هذا يٍِض إػ إجيٚب حجتغ ظِٔف، وَل 

ظِٔف إٓ حجٜ واحدة. وهذا افَقل ؾّٔـ ظقذم بًد ؾراغ افْٚئٛ مـ  هلليقجٛ ا

 احلٟ.

 ( حدي4/93ٞ) شافٍتح»(، و831) شادحذ»(، 2/13) شادٌْل» :إير

 (.1/98) شافًٔؾ اجلرار»(، 11-7/12) شافؼح ادّتع»(، و3824)

 ؟َٔ ٖٛ املسٜض اييت جتٛش ايٓٝاب١ عٓ٘ يف اذتر :ايطؤاٍ ايجأَ عػس

ادريض افذي ٓ يرجك زوال مروف هق افذي دمقز افْٔٚبٜ ظْف، أمٚ مـ  ادتٛاب:

ـٚن مروف يرجك زوافف ؾال دمقز افْٔٚبٜ ظْف ظْد مجٚهر افًِامء، وخٚفػ أبق 

 ، وافهحٔح ؿقل اجلامهر.شجيقز ذفؽ»حٍْٜٔ ؾَٚل: 

(، 7/10) شافؼح ادّتع»(، و7/12) شادجّقع»(، و2/11) شادٌْل» :إير

 (.1/401) شتٚوى ابـ بٚزجمّقع ؾ»و
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 ؟ٌٖ جتٛش ْٝاب١ ايسدٌ عٔ املسأ٠ ٚايعهظ :ايطؤاٍ ايتاضع عػس

جيقز أن يْقب افرجؾ ظـ افرجؾ وادرأة، » تعاىل: هللقال ابً قدام٘ زمحُ ا ادتٛاب:

ٚ إٓ  ًٍ وادرأة ظـ افرجؾ وادرأة ذم احلٟ ذم ؿقل ظٚمٜ أهؾ افًِؿ وٓ ًِٕؿ ؾٔف خمٚف

ِره حٟ ادرأة ظـ افرجؾ احلًـ بـ صٚفح، ؾٕ٘ف  .شـَ

أمر ادرأة  هذه ؽٍِٜ ظـ طٚهر افًْٜ، ؾ٘ن افٌْل » :قال ابً امليرز

 اهد. ش...أن حتٟ ظـ أبٔٓٚ

 (.34-11/31) شجمّقع افٍتٚوى»(، و2/17) شادٌْل»

 ؟ٌٖ جتٛش اإلداز٠ يف اذتر :ايطؤاٍ ايعػسٕٚ

ْٚئٛ مـ ادٚل مٚ ئٍُف ويًىك اف» تعاىل: هللقال الصٔخ الفْشاٌ حفظُ ا ادتٛاب:

تُٚفٔػ افًٍر ذهًٚبٚ وإيًٚبٚ، وٓ دمقز اإلجٚرة ظذ احلٟ، وٓ أن يتخذ ذريًٜ 

 هللفًُٛ ادٚل، ويٌٌْل أن يُقن مَهقد افْٚئٛ ٍٕع أخٔف ادًِؿ، وأن حيٟ بٔٝ ا

ؾ٘ن حٟ ٓ ٕجؾ افدٕٔٚ،  هللافًيٚم، ؾُٔقن حجف  احلرام، ويزور تِؽ ادنٚظر

 (.3/111) شادِخص افٍَٓل»اهد مـ  شف ؽر صحٔحفَهد ادٚل ؾحج

 (.31/437) شجمّقع ؾتٚوى ابـ بٚز»(، و12-2/11) شادٌْل» :إير

تكدّ يف غسٚط ٚدٛب اذتر إٔ َٔ اإلضتطاع١ احملسّ  :ايطؤاٍ اذتادٟ ٚايعػسٕٚ

 يًُسأ٠، فٌٗ خايف يف ٖرا أسد؟

ٚ افًٍر إٓ ومًٓٚ افهحٔح مـ أؿقال أهؾ افًِؿ أن ادرأة ٓ جيقز هل ادتٛاب: 

حمرم، شقاء ـٚن افًٍر فِحٟ أو افًّرة أو فٌرمهٚ، وإن َل دمد ادحرم ؾال جيٛ 
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ًٔٚ  ظِٔٓٚ احلٟ، وشقاء ـٕٚٝ صٚبٜ أو ظجقز، وـٚن افًٍر ذم شٔٚرة أو  ضٚئرة أو من

ظذ إؿدام، وهذا ؿقل أمحد، وإشحٚق، وافثقري، وافنٚؾًل ذم ؿقل، وابـ 

وهق ؿقل احلًـ وافْخًل، ورجحف افًالمٜ ابـ بٚز،  ادْذر، وأصحٚب افرأي،

وافًالمٜ إفٌٚين، وافًالمٜ افقادظل، وافًالمٜ ابـ ظثّٔغ، وظِٔف ؾتقى افِجْٜ 

افدائّٜ، وهق اختٔٚر صٔخْٚ احلجقري فألدفٜ افُثرة ذم ذضٜٔ ادحرم، مْٓٚ 

حديٞ ابـ ظٌٚس ذم افرجؾ افذي خرجٝ امرأتف فِحٟ وهق اـتتٛ ذم جٔش 

َٚل: َيٚ َرُشقَل ا ََ َذا، هللؾ ـَ َذا َو ـَ ُٝ ذِم َؽْزَوِة  ٌْ
ُتتِ ـْ ، َوإِينِّ ا ًٜ ْٝ َحٚجَّ ، إِنَّ اْمَرَأيِت َخَرَج

ْٕىَ »َؿَٚل:  َّٟ َمَع اْمَرَأتَِؽ ا  :واحلديٞ ذم افهحٔحغ، وؿقفف  شِِْؼ، َؾُح

َّٓ َمَع ِذي ََمَْرمٍ »  متٍؼ ظِٔف. شَٓ ُتَسٚؾِِر ادَْْرَأُة إِ

ذم هذه ادًٖفٜ ابـ هيـ ومٚفؽ وافنٚؾًل وإوزاظل، وؿٚفقا: وخٚفػ 

 ، وافهحٔح افَقل إول. شادحرم فٔس ذًضٚ»

 (.41-7/44) شادجّقع»(، 2/10) شادٌْل» :إير

 َاذا ٜػرتط يف احملسّ؟ :ايطؤاٍ ايجاْٞ ٚايعػسٕٚ

ٚ » هلل:قال ابً قدام٘ زمحُ ا ادتٛاب: ًٌ ظٚؿاًل، ؿٔؾ وينسط ذم ادحرم أن يُقن بٚف

ٓ، حتك حيتِؿ، ٕٕف ٓ يَقم بًٍْف ؾُٔػ  :ٕمحد: ؾُٔقن افهٌل حمرًمٚ؟ ؿٚل

ٓ مـ افًٚؿؾ خيرج مع امرأة، وذفؽ ٕن ادَهقد بٚدحرم حٍظ ادرأة، وٓ حيهؾ إ

 اهد.  شافٌٚفغ ؾٚظُتز ذفؽ

 (.7/43) شافؼح ادّتع»(، 2/14) شادٌْل»

ٓ ُينسط » ّقال أبْ حئف٘ ّالصافعٕ:د، واصسط بًوٓؿ أن يُقن مًِاًم ـٖمح
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بؼط أن يٗمـ ظِٔٓٚ، ؾ٘ن ـٚن ٓ يٗمـ ظِٔٓٚ ؾِٔس » لكً قال العثٔنني:، شذفؽ

ـ مـ افًٍر مًف ُّ  .شبّحرم، وٓ مُت

 (.43-7/40) شافؼح ادّتع»(، 14-2/11) شادٌْل» :إير

 ؟ع٢ً َٔ ْفك١ احملَسّ :ايطؤاٍ ايجايح ٚايعػسٕٚ

حَرم ظذ ادرأة، ؾٓل ـٚفراحِٜ بٚفًٌْٜ هلٚ، ٕص ظِٔف أمحد، ؾ٘ن ٍَٕٜ اد ادتٛاب:

 (.2/14) شادٌْل» :إيرَل دمد ٍَٕٜ هلٚ ودحرمٓٚ ؾًِٔٝ مًتىًٜٔ. 

ٌٖ جيٛش يًسدٌ إٔ ميٓع شٚدت٘ َٔ اذتر؟ ٌٖٚ ًٜصَ٘  :ايطؤاٍ ايسابع ٚايعػسٕٚ

 اذتر َعٗا؟

امرأتف مـ حجٜ أـثر أهؾ افًِؿ ظذ إٔف فٔس فِرجؾ أن يّْع  ادتٛاب:

اإلشالم، وٓ مـ احلٟ ادْذور، بؾ هلٚ أن حتٟ بٌر إذٕف، ؾال ضٚظٜ دخِقق ذم 

 مًهٜٔ اخلٚفؼ.

 وأمٚ حٟ افتىقع ؾِف مًْٓٚ، َٕؾ ظِٔف ابـ ادْذر اإلمجٚع. 

  شإحتٚف افُرام»(، 7/41) شافؼح ادّتع»(، 2/12) شادٌْل» :إير

(309.) 

 ت ٚمل حير فٌٗ حير عٓ٘؟َٔ َا :ايطؤاٍ ارتاَظ ٚايعػسٕٚ

مـ مٚت وظِٔف حٟ واجٛ وجٛ أن حُيَٟ ظْف مـ مٚفف، وهق ؿقل  ادتٛاب:

ِلِّ  َٜ َجَٚءْت إَِػ افٌَّْ َْْٔ َٓ ـْ ُج  اجلامهر، حلديٞ ابـ ظٌٚس َأنَّ اْمَرَأًة ِم

 : ْٝ َٚف ََ َُٖح »َؾ ، َأَؾ ْٝ َّٟ َحتَّك َمَٚت ْؿ حَتُ َِ َّٟ َؾ َذَرْت َأْن حَتُ َٕ ل  ٚ؟ َؿَٚل: إِنَّ ُأمِّ َٓ ْؿ، ُّٟ َظْْ ًَ َٕ
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، اْؿُوقا ا  ًٜ َٔ  َؿِٚض
ِٝ
ْْ ـُ ـٌ َأ ِؽ َدْي َٚن َظَذ ُأمِّ ـَ  َفْق 

ِٝ ٚ، َأَرَأْي َٓ ل َظْْ َأَحؼُّ  هلل، َؾٚهللُحجِّ

(، وهذا ترجٔح ابـ بٚز وافًثّٔغ، وخٚفػ ذم 3821) . رواه افٌخٚريشبِْٚفَقَؾٚءِ 

ٕف يًَط ظْف إٓ أن يقيص هذا مٚفؽ وأبق حٍْٜٔ، وروي ظـ افنًٌل وافْخًل أ

بف ؾٔخرج مـ افثِٞ، وافهحٔح افَقل إول، وفُـ يٌْف ظذ أن ادٔٝ إن ـٚن 

ٚ فِهالة ؾال حيٟ ظْف، وبٚ ـً  افتقؾٔؼ. هللتٚر

 شادحذ»(، و11-7/10) شادجّقع»(، و19-2/18) شادٌْل» :إير

-31/414) شجمّقع ؾتٚوى ابـ بٚز»(، و7/41) شافؼح ادّتع»(، و838)

 (.111-3/112) شادِخص افٍَٓل»(، 412

 َا ٖٞ َٛاقٝت اذتر؟ :ايطؤاٍ ايطادع ٚايعػسٕٚ

ادقاؿٔٝ مجع مَٔٚت، وأصِف مـ افقؿٝ، وفُـ ُؿٌِِٝ افقاو يٚء، ٕٕف  ادتٛاب:

ِن مٚ ؿٌِٓٚ، ؾٖصؾ مَٔٚت مقؿٚت(، فُـ ٕهنٚ وؿًٝ شٚـْٜ بًد ـن وجٛ ) ـُ

 أن تَِٛ يٚء، ؾَٔٚل: مَٔٚت.

 يىِؼ ظذ افزمـ ويىِؼ ظذ احلد، ؾَٔٚل: وّؿٝ ـذا، أي حدد.وادَٔٚت 

 مقاؿٔٝ مُٕٜٚٔ ومقاؿٔٝ زمٕٜٚٔ. وادقاؿٔٝ تَْسؿ إػ ؿسّغ:

 ؾ٘هنٚ تُقن فِحٟ وافًّرة، وؿد تَدم احلديٞ ظْٓٚ ذم ؾٖمٚ ادقاؿٔٝ ادُٕٜٚٔ -

  .أشئِٜ افًّرة

ذم أي وؿٝ صئٝ مـ ؾٓل فِحٟ ؾَط، أمٚ افًّرة ؾال زمـ هلٚ،  وأمٚ افزمٕٜٚٔ -

 مل خل ٱّٰ افًٚم تًتّر، فُـ احلٟ فف مقاؿٔٝ زمٕٜٚٔ فَقفف تًٚػ:
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 . ]397افٌَرة:[  ِّىل

 (.3/119) شادِخص افٍَٓل»(، و8/92) شؾتح ذي اجلالل واإلـرام» :إير

 َا ٖٞ َٛاقٝت اذتر ايصَا١ْٝ؟ :ايطؤاٍ ايطابع ٚايعػسٕٚ

 زمٕٜٚٔ ظذ ؿقفغ:اختِػ أهؾ افًِؿ ذم حتديد ادقاؿٔٝ اف ادتٛاب:

أهنٚ صقال وذو افًَدة وذو احلجٜ بُٚمِف، وهذا ؿقل مٚفؽ واختٚره  إول:

 مل خل ٱّٰ :بًض احلْٚبِٜ ورجحف ابـ حزم وافًثّٔغ، واشتدفقا بٚٔيٜ
ًٌٚ ذم افٌِٜ ثالثٜ، وهذا افَقل روي ]397افٌَرة:[  ِّىل ، وأؿؾ اجلّع ؽٚف

وممٚ يَقي هذا افَقل ؿقل بـ ظّر،  هللظـ ظّر وؾٔف وًػ، وصح ظـ ظٌد ا

َزِ » :ذم يقم افْحر افٌْل  ـْ َ ْٕ ِّٟ ا ، وأـثر أؾًٚل احلٟ ذم هذا شَيْقُم اْْلَ

 افٔقم ؾُٔػ ٓ يُقن مـ أصٓر احلٟ؟

ؿقل اجلّٓقر ظذ أن أصٓر احلٟ صقال وذو افًَدة وظؼ مـ ذي  افَٚين:

حرام بٚحلٟ احلجٜ، وؿٚل بًوٓؿ: وتًع مـ ذي احلجٜ، وحجتٓؿ إٔف ٓيؼع اإل

ذم افًٚذ مـ ذي احلٟ ؾام بًد، ورجحف افًالمٜ ابـ بٚز وافًالمٜ افٍقزان، 

  ِّ مم خم حم جم ٱّٰ وأمٚ ؿقفف تًٚػ: ،وإؿرب افَقل إول

فِيرؾٜٔ، وؿد بْٔٝ افًْٜ  شذم» :، ؾٚدَهقد ذم هذه إصٓر، ؾَقفف]397 افٌَرة:[

 متك يُقن اإلحرام، وإٔف ٓ يهح بًد ؾقات ظرؾٜ.

 شتًٍر ابـ ـثر»و(، 813) شادحذ»و(، 333-2/330) شادٌْل» :رإي

افؼح »(، و37/7) شجمّقع ؾتٚوى ابـ بٚز»وط.ظَٚل افُتٛ،  (1/119-143)
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 شادِخص افٍَٓل»(، و11/303) شجمّقع افٍتٚوى»(، و22-7/24) شادّتع 

(3/119.) 

 ؟ََ٘ٔ أسسّ قبٌ أغٗس اذتر ٌٖ ٜٓعكد إسسا :ايطؤاٍ ايجأَ ٚايعػسٕٚ

جٚء ظـ أمحد ومٚفؽ وافثقري وإشحٚق وافْخًل وأيب حٍْٜٔ إٔف  ادتٛاب:

يُره ذفؽ، وفُـ يًَْد إحرامف، وإن بَل إػ وؿٝ احلٟ صح حجف، واشتدفقا 

  افٌَرة:[ ِّ مثحج هت مت خت حت هبجت مب  خب  ٱّٰ :بَقفف تًٚػ

 مل خل ٱّٰ :، وؿٚل بًوٓؿ: ٓ يًَْد احلٟ ؿٌؾ أصٓره، فَقفف تًٚػ]389
، وهذا ؿقل ظىٚء وضٚووس وجمٚهد وافنٚؾًل، ]397 :افٌَرة[ ِّىل

 وؿٚل بًوٓؿ: يًَْد إحرامف ظّرة، وهذا افَقل هق إؿرب.

 شافؼح ادّتع»(، و210-1/218) شافٍتح»(، و2/74) شادٌْل» :إير

(7/27-28.) 

 َٔ َّس مبٝكاتني َهاْٝني َٔ أٜٔ حيسّ؟ :ايطؤاٍ ايتاضع ٚايعػسٕٚ 

 حهؾ ؾٔٓٚ اخلالف بغ افٍَٓٚء ظذ ؿقفغ: هذه ادًٖفٜ ممٚ ادتٛاب:

ؿقل اجلّٓقر، إٔف جيٛ ظِٔف أن حيرم مـ أول مَٔٚت، ؿٚل افًثّٔغ:  إول:

 وإحقط إخذ برأي اجلّٓقر، واختٚر ؿقل اجلّٓقر افًالمٜ ابـ بٚز.

إٔف فف أن حيرم مـ ادَٔٚت افثٚين، وهق ؿقل مٚفؽ وابـ ادْذر وأيب ثقر  افَٚين:

افرأي ورجحف صٔخ اإلشالم، وهذا فِتًٓٔؾ وافتًٔر ظذ افْٚس، وأصحٚب 

َّٟ » وفدخقفف ذم حديٞ: ـْ َأَراَد اْْلَ َّ َـّ ِِم ـْ َؽْرِ أهِٓ َـّ ِم ِٓ ْٔ َِ ـْ َأَتك َظ َ
َـّ َودِ َـّ ََلُ ُه
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َرةَ  ّْ ًُ  -، واختٚر هذا افَقل صٔخْٚ أبق ظٌد افرمحـ احلجقري اْلديٞ ش...َواْف

 .-تًٚػ  هللحٍيف ا

افؼح »و(، 37/43) شجمّقع ؾتٚوى ابـ بٚز»و(، 2/12) شادٌْل» :ٕيرا

(، 1/792) شؾتح افًالم»و(، 388) شإحتٚف افُرام»(، و48-7/47) شادّتع

 ( ط.دار افتقحٔد، فًع افنًِٚن.323-318) شافْقازل ذم احلٟ» ر:وإي

 ٌٖ تعترب دد٠ َٝكاًتا؟ :ايطؤاٍ ايجالثٕٛ

 تًتز مًَٔٚتٚ أم ٓ، ظذ أؿقال:حهؾ اخلالف هؾ جدة  ادتٛاب:

ًٔٚ، وٓ جيقز اإلحرام مْٓٚ إٓ ٕهِٓٚ، ومـ  :إول ٓ تًتز جدة مًَٔٚتٚ مُٕٚ

إٔنٖ افْٜٔ ؾٔٓٚ، وهق ؿقل أـثر أهؾ افًِؿ، وظِٔف ؾتقى هٔئٜ ـٌٚر افًِامء، وبف 

 يَقل افًالمٜ حمّد بـ إبراهٔؿ، واشتدفقا بٖحٚديٞ تقؿٔٝ افٌْل 

يذـر جدة مْٓٚ، ومـ أحرم مـ جدة ؾَد جٚوز ادقاؿٔٝ وهذا ٓ فِّقاؿٔٝ وَل 

 جيقز.

ًٔٚ دـ وصؾ إفٔٓٚ بىريؼ اجلق أو افٌحر مـ ضريؼ  :افَٚين تًتز جدة مًَٔٚتٚ مُٕٚ

افّٔـ خٚصٜ، ؾٔجقز هلؿ تٖخر اإلحرام حتك يهِقا إفٔٓٚ، وهق ؿقل ابـ حجر 

ًٚؾٜ بغ يِِّؿ ومُٜ، اهلٔتّل ورجحف بًض أهؾ افًِؿ، واشتدفقا بتًٚوي اد

 وبغ جدة ومُٜ.

ٚ ـٕٚٝ  :افَٚفٞ ًٚ دـ وصؾ إفٔٓٚ بىريؼ اجلق أو افٌحر، أيًّ تًتز جدة مًَٔٚتٚ مُٕٚٔ

جٜٓ ؿدومف، ؾٔٗخر اإلحرام حتك يهؾ إفٔٓٚ، وهذا ؿقل مجٚظٜ مـ أصحٚب 

بـ زيد آل حمّقد، ومهىٍك  هللافتًٓٔؾ واحلرـٔغ وؽرهؿ، ومْٓؿ ظٌد ا



81  

 

 القول األنيق يف حّج بيت اهلل العتيق

 ِٔف جلْٜ افٍتقى بٕٚزهر وؽرهؿ.افزرؿٚء، وظ 

ودفِٔٓؿ حٚجٜ احلجٚج افَٚدمغ بٚفىٚئرات وافًٍـ ٕن تُقن جدة مًَٔٚتٚ، 

 وـذفؽ مـ بٚب افتًٔر ظذ افْٚس ذم ذفؽ.

أن مـ أبحر ذم جلٜ افٌحر مـ أّي جٜٓ أتك، ؾال حيرم حتك يهؾ إػ  :افرابع

ًٌٚ مـ افًٚحؾ - جدة، أمٚ مـ شَٚحَؾ  ـ أّي جٜٓ أتك ؾٔحرم إذا م -أي أبحر ؿري

حٚذى ادَٔٚت، وهق ؿقل شْد بـ ظْٚن ادٚفُل وبًض ادٚفُٜٔ، ودفِٔف حهقل 

ادنَٜ دـ أبحر ذم جلٜ افٌحر، ؾٌَٔك ظذ إحرامف وربام تٗخره افريٚح أو ترده ؾٔنؼ 

 ظِٔف ذفؽ.

افتٍهٔؾ، ؾ٘ن ـٚن افَٚدم إػ جٜٓ جدة جًقا أو بحًرا ٓ يّر وٓ  :اخلٚمس

مًَٔٚتٚ ؿٌِٓٚ جٚز فف اإلحرام مْٓٚ، ـٚفَٚدم مـ شقاــ مـ بالد افًقدان  حيٚذي

وبقر شقدان وٕحقهٚ، ومـ ظداهؿ ؾال جيقز هلؿ اإلحرام مْٓٚ، وهق ؿقل بًض 

افنٚؾًٜٔ وبًض احلْٚبِٜ ورجحف افًالمٜ ابـ بٚز وافًالمٜ افًثّٔغ، واشتدفقا 

ٕمٚــ ٓ حيٚذي مًَٔٚتٚ وٓ بٖدفٜ أصحٚب افَقل إول، وؿٚفقا مـ حٟ مـ هذه ا

يّر بَّٔٚت، ٕن ادقاؿٔٝ أمٚمف، ؾٔهؾ إػ جدة ؿٌؾ حمٚذاهتٚ، فذا حيرم مـ جدة 

 ؾٓل تًٌد ظـ مُٜ بّرحِتغ.

 وافيٚهر أن هذا افَقل هق إؿرب إػ افهقاب، فَقة أدفتف.

، (13/181) شؾتٚوى افًثّٔغ»(، و37/12) شجمّقع ؾتٚوى ابـ بٚز» :إير

( ؾَد تقشع ذم هذه ادًٖفٜ، 318-331) فِنًِٚن شافْقازل ذم احلٟ»وـتٚب 

 (.387) شإحتٚف افُرام»و
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 َا سهِ َٔ جتاٚش املٝكات بدٕٚ إسساّ؟ :ايطؤاٍ ايٛاسد ٚايجالثٕٛ

ـْ » :إن ـٚن ٓ يريد احلٟ أو افًّرة ؾال رء ظِٔف، حلديٞ ادتٛاب:  َ
َـّ َودِ َـّ ََلُ ُه

ـْ َؽْرِ  َـّ ِم ِٓ ْٔ َِ َرةَ  َأَتك َظ ّْ ًُ َّٟ َواْف ـْ َأَراَد اْْلَ َّ َـّ ِِم ، وأمٚ مـ دمٚوز اْلديٞ ش...أهِٓ

 :ؾِف حٚفتٚنادَٔٚت وهق يريد احلٟ وافًّرة بدون إحرام 

 خيَش ؾقات احلٟ إن رجع، ؾٓذا حيرم مـ مُٕٚف ظْد اجلّٓقر. أن :إوػ

رء ظِٔف، ٓ خيَش ؾقات احلٟ، ؾ٘ن رجع إػ ادَٔٚت وأحرم مْف ؾال  :افَٕٜٚٔ

 وَٕؾ ابـ ؿدامٜ ظِٔف اإلمجٚع.

 ؾ٘ن َل يرجع ؾٍٔف خَلف بغ افًِمء: 

ؾٚجلّٓقر يَقفقن يٖثؿ وجيٛ ظِٔف أن يرجع ؾ٘ن َل يرجع ؾًِٔف دم، ويًتدفقن 

ٚ ؾًِٔف دم» :بٖثر ابـ ظٌٚس ًُ ، وؿٚل احلًـ وافْخًل وظىٚء ذم روايٜ شمـ ترك ًٕ

 ظذ مـ ترك ادَٔٚت. وحئك بـ شًٔد إٕهٚري إػ إٔف ٓ رء

وروي ظـ شًٔد بـ جٌر وَل يهح، وؿٚل بف ابـ حزم إٔف ٓ يهح احلٟ إٓ أن 

 حيرم مـ ادَٔٚت.

 وؿقل اجلّٓقر هق إؿرب.

-7/312) شادجّقع»(، و811) شادحذ»(، و70-2/19) شادٌْل» :إير

(، 3/113) شادِخص افٍَٓل»(، و31/41) شجمّقع ؾتٚوى ابـ بٚز»(، و311

 (.1/10) شمًؽ اخلتٚم»و



81  

 

 القول األنيق يف حّج بيت اهلل العتيق

َٔ َّس بطسٜل يٝظ فٝٗا َٝكات ٖٚٛ ٜسٜد اذتر أٚ ايعُس٠  :ايطؤاٍ ايجاْٞ ٚايجالثٕٛ 

 فهٝف ٜصٓع؟

ظِٔف أن جيتٓد وحيرم ممٚ حيٚذي أؿرب ادقاؿٔٝ إػ ضريَف، وؿد ؿٚل  ادتٛاب:

ًٕٚ جقر ظـ ضريَْٚ، ؾَٚل :أهؾ افًراق فًّر ـْ  :إّن ؿر ُيُروا َحْذَوَهٚ ِم ْٕ ْؿ، َؾٚ ُُ َِ َضِري

ؾ٘ن َل يًرف حذو ادَٔٚت احتٚط فًٍْف  ،َؾَحدَّ هَلُْؿ َذاَت ِظْرٍق. رواه افٌخٚري

 ؾٖحرم مـ بًد بحٔٞ يتَٔـ إٔف َل جيٚوز ادَٔٚت إٓ حمرًمٚ.

إحتٚف »(، و3/110) شادِخص افٍَٓل»(، و14-2/11) شادٌْل» :إير

 (.381-382) شافُرام

ٖٞ اذته١ُ َٔ دعٌ ٖرٙ املٛاقٝت املها١ْٝ يًشر َا  :ايطؤاٍ ايجايح ٚايجالثٕٛ

 ٚايعُس٠؟

 هللواحلُّٜ مـ ذفؽ إٔف دّٚ ـٚن بٔٝ ا» :- هللحفظُ ا -قال الصٔخ الفْشاٌ  ادتٛاب:

فف حهًْٚ وهق  هللاحلرام مًياًم مؼًؾٚ، وجًؾ ادًجد احلرام ؾْٚء فف، وجًؾ ا

 جيقز دمٚوزهٚ إفٔف إٓ مُٜ، ومحك وهق احلرم، وفِحرم حرم وهق ادقاؿٔٝ افتل ٓ

 . شاحلرام هللب٘حرام، تًئاًم فٌٔٝ ا

 (.4/21) شؾتح افًالم»(، و110-3/119) شادِخص افٍَٓل» :إير

مبا إٔ دد٠ يٝطت َٝكاًتا، فهٝف ٜصٓع َٔ داء عٔ  :ايطؤاٍ ايسابع ٚايجالثٕٛ

 طسٜل ادتٛ إىل دد٠؟

رم ممٚ حيٚذي ادَٔٚت مـ ـٚن حجف أو ظّرتف ظـ ضريؼ افىران ؾٕ٘ف حي ادتٛاب:

بًد افتحري وشٗال ادالحغ ظـ ذفؽ، وبام إٔف ٓ يتُّـ مـ افتٓٔٗ ذم افىٚئرة 
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ؾِف أن يًٍؾ ذفؽ ـِف مـ بِده أو مـ ادىٚر، ؾٌٔتًؾ ويتْيػ ويٌِس فٌٚس 

اإلحرام ويتىٔٛ، ويٌَك ظِٔف اإلحرام وهق ذم افىٚئرة ظذ ـرشٔف بدون منَٜ، 

ٚت ؿٌؾ صًقد افىٚئرة وصؼ ظِٔف ؾٔٓٚ ؾٌِٔس إزاًرا ومـ َل يًٍؾ هذه ادًتحٌ

ورداًء وحيرم وٓ رء ظِٔف، وإٕام اإلحرام هق افذي جيٛ مـ ادَٔٚت أو ممٚ حيٚذيف، 

 وٓ جيقز فف أن يْتير حتك هتٌط افىٚئرة ذم مىٚر جدة.

 شجمّقع ؾتٚوى ابـ بٚز»(، و18) فًِثّٔغ شوافًّرة مْٚشؽ احلٟ» :إير

 (.113-3/110) شِخص افٍَٓلاد»(، و37/42)

 نِ أْطاى اذتر َٚا تعسٜف نٌ ٚاسد؟ :ايطؤاٍ ارتاَظ ٚايجالثٕٛ

 إًٕٚك ثالثٜ وهل: متتع، وِؿران، وإؾراد. ادتٛاب:

أن حيرم بٚفًّرة ذم أصٓر احلٟ ويدخؾ مُٜ، ويٍرغ مـ  :ؾٚفتّتع هق -

 أظامل افًّرة، ثؿ يْنئ احلٟ ذم ذفؽ افًٚم.

ٚ، أو هيؾ بٚفًّرة ويدخؾ ظِٔٓٚ أن حيرم بٚ :وافَران هق - ًً حلٟ وافًّرة م

احلٟ، ؾتتداخؾ أظامهلام، ؾٍُٔل هلام ضقاف واحد وشًل واحد وحِؼ واحد 

 وإحرام واحد.

أن حيرم بٚحلٟ وحده ذم أصٓره، ويًتّر بًد افٍراغ مْف إن  :واإلؾراد هق -

 صٚء.

 .شافثالثٜ صٚءوأمجع أهؾ افًِؿ ظذ جقاز اإلحرام بٖي إًٕٚك » :قال ابً قدام٘

(، 1/211) شؾتح افٌٚري»(، و7/91) شادجّقع»(، و2/81) شادٌْل» :إير
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 فِْقوي حتٝ حديٞ شذح مًِؿ»(، و88-7/81) شافؼح ادّتع»و 

(3133.) 

 زاد افْقوي ظذ هذه افََلثٜ إٕسٚك ٕسُغ ومهٚ: فائد٠:

ٚ، ثؿ يكؾف إػ مٚ صٚء مـ حٟ  :اإلضَلق -0 ًَ وهق أن حيرم بًْؽ مىِ

 أوظّرة أو ـِٔٓام.

وهق أن حيرم ب٘حرام ـ٘حرام، وَٕؾ ظدم اخلالف ذم اخلًّٜ  :افتًِٔؼ -1

 (.7/91) شادجّقع» :إيرإٕقاع. 

 .شويىِؼ افتّتع ذم ظرف افًِػ ظذ افَران أيًوٚ» :قال احلافظ ابً ححس فائد٠:

 مك لك ٱّٰ :ٓ خالف بغ افًِامء أن افتّتع ادراد بَقفف تًٚػ» قال ابً عبد الرب:

 :إٔف اإلظتامر ذم أصٓر احلٟ ؿٌؾ احلٟ، ؿٚل ،]391 :افٌَرة[  ِّ  خل حل جل

ومـ افتّتع أيًوٚ افَران: ٕٕف متتع بًَقط شٍر فًِْؽ أخر مـ بِده، ومـ 

 إتٓك.  شفتّتع ؾًخ احلٟ أيًوٚ إػ افًّرةا

 (.1/211) شؾتح افٌٚري» :إير

 أفضٌ؟أٟ ايجالث١ األْطاى  :ايطؤاٍ ايطادع ٚايجالثٕٛ

 :اختِػ افًِمء ظذ أؿقال ادتٛاب:

وهق اختٔٚر ابـ ظٌٚس وابـ ظّر وهق ؿقل احلًـ  إؾوؾ افتّتع، -0

وظىٚء وضٚووس وجمٚهد، وجٚبر بـ زيد، وشَٚل، وظُرمٜ، وهق ادنٓقر ظـ 

 أمحد، وهق ؿقل فِنٚؾًل.
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ْ » :واشتدفقا بحديٞ ـْ َأْمِري َمٚ اْشَتْدَبْرُت، ََل ُٝ ِم ِْ َب َْ ْدَي،  َفْق اْشَت َأُشْؼ اَْلَ

َرةً  ّْ ٚ ُظ َٓ ُت ِْ ًَ  متٍؼ ظِٔف ظـ مجٚظٜ، وـذا اشتدفقا بٖمره  شَوَج

 فِهحٚبٜ بذفؽ.

وهق ؿقل افثقري وأصحٚب افرأي، وؿٚفقا: هق ؾًؾ  إؾوؾ افَران، -1

ٚ. افٌْل  ًٕ  ؾَد حٟ ؿٚر

وهق مذهٛ مٚفؽ وافنٚؾًل وأيب ثقر، واشتدفقا  ،إؾوؾ اإلؾراد -2

مِٓغ  افقداع، وؾٔف أهنؿ خرجقا مع افٌْل  بحديٞ جٚبر ذم حجٜ

 :بٚحلٟ، ٓ يذـرون إٓ احلٟ. متٍؼ ظِٔف، وذم حديٞ ابـ ظّر ذم افهحٔحغ ؿٚل

ِّٟ َوْحَدهُ » ٌَّك بِٚحْلَ ، وؿٚفقا: هذا افذي صح ظـ -يًْل افٌْل  –شَف

أيب بُر وظّر وظثامن ذم مهْػ بـ أيب صٌٜٔ أهنؿ جردوا احلٟ، وافَقل إول 

ٕٕف شٚق اهلدي، وؿد متْك إٔف َل  فِهقاب، وإٕام ؿرن افٌْل  أؿرب

 يًَف، وٕن افتّتع أين فُِِّػ.

حٟ مٍرًدا، ؾٕ٘ف ـٚن ذم أول إمر أهؾ بٚحلٟ  ومٚ جٚء أن افٌْل 

ٚ بغ افروايٚت، ومٚ جٚء ذم بًوٓٚ إٔف متتع ؾٚدراد بف  ًً ثؿ أدخؾ ظِٔف افًّرة مج

 أظِؿ. هللَِران متتع، واافٌِقي، وؿد تَدم إٔف يَٚل ف

Y:  بًض أهؾ افًِؿ يرى وجقب افتّتع ومْٓؿ ابـ ظٌٚس وهق اختٔٚر

دـ َل يُـ مًف هدي أن  ابـ حزم وابـ افَٔؿ، واشتدفقا بٖمره 

يتحِؾ وجيًِٓٚ ظّرة، وافهحٔح ذم هذا أن وجقب ؾًخ احلٟ إػ افًّرة خٚص 

ًثّٔغ، وافدفٔؾ ظذ بٚفهحٚبٜ، وهق ؿقل صٔخ اإلشالم، ورجحف افًالمٜ اف
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 :ؿٚل فف صحٜ حٟ ؽر ادتّتع، حديٞ ظروة بـ ميس أن افٌْل  

ََلةَ » َْٚ َهِذِه افهَّ ًَ ـْ َأْدَرَك َم ًَْٔل َأْو  -يًْل بّزدفٍٜ  - َم َوَأَتك َظَرَؾَٚت َؿْبَؾ َذفَِؽ َف

ْد  ََ ََفُ  ََّنًَٚرا َؾ ٍَ َٙ َت ُف َوَؿ (، 2/111) ئل(، واف3920ًْٚ) رواه أبق داود شَتؿَّ َحجُّ

افهحٔح »(، وهق ذم 4/32) (، وأمحد1031) (، وابـ مٚج893ٜ) وافسمذي

 وصححف إفٌٚين. شادًْد ممٚ فٔس ذم افهحٔحغ

 ؾٓذا ٕص أن حٟ اإلؾراد صحٔح، وؿد ثٌٝ ظـ مجٚظٜ مـ افهحٚبٜ.

 شادحذ»(، و99-7/91) شادجّقع»(، و93-2/81) شادٌْل» :إير

(، 331-1/301) شزاد ادًٚد»(، و79-11/11) شجمّقع افٍتٚوى»(، 811)

جمّقع »(، 81-7/71) شافؼح ادّتع»(، 331-8/307) شؾتح ذي اجلالل»و

 (.3/144) شادِخص افٍَٓل»(، 37/81) شؾتٚوى ابـ بٚز

 ٌٖ تفضٌٝ ايتُتع َطًّكا؟ :ايطؤاٍ ايطابع ٚايجالثٕٛ  

دي ؾِٔزمف افَران تٍؤؾ افتّتع دـ َل يًؼ اهلدي، وأمٚ مـ شٚق اهل ادتٛاب:

 (.84-37/81) شجمّقع ؾتٚوى ابـ بٚز». ـام ؾًؾ افٌْل 

َا ادتُع بني سدٜح ابٔ عُس يف قطع ارتفني أضفٌ َٔ  :ايطؤاٍ ايجأَ ٚايجالثٕٛ

 ايهعبني يًُشسّ، ٚسدٜح ابٔ عباع ايرٟ يٝظ فٝ٘ ذنس ايكطع؟

ُشئَؾ: مٚ يٌِس   هللحديٞ ابـ ظّر ؾٔف أن رشقل ا ادتٛاب:

َٓ »رم مـ افثٔٚب؟ ؿٚل: ادح اِويََلِت، َو َ َٓ افَّسَّ َمئَِؿ، َو ًَ َٓ اْف َص، َو ُّ َُ َبُس اْف ِْ َٓ َي

ـَ  َؾ ِم ٍَ َم َأْش ُٓ ًْ َى َْ َٔ  َوْف
ْغِ ٍَّ َبْس ُخ ِْ َٔ ِْ  َؾ

ْغِ َِ ًْ َٕ َٓ َيُِد  َّٓ َأَحٌد  َٚف، إِ ٍَ
َٓ اخْلِ إَِس، َو اْفَزَ

ـَ اف َبُسقا ِم ِْ َٓ َت ، َو َبْغِ ًْ َُ ًْٔئٚ َمسَّ اْف َِٔٚب َص َراُن َأْو َوْرٌس َِّ ٍَ ْظ  رواه افٌخٚري شُف افزَّ
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 (.3377) (، ومًِؿ3241)

خيىٛ  ؿٚل: شًّٝ افٌْل  وحديٞ ابـ ظٌٚس 

بَ »بًرؾٚت:  ِْ َٔ ِْ ـْ ََلْ َيِْد إَِزاًرا، َؾ ، َوَم
ْغِ ٍَّ َبْس اخْلُ ِْ َٔ ِْ ، َؾ

ْغِ َِ ًْ ـْ ََلْ َيِِد افَّْ اِويَؾ َم  شْس رَسَ

(، وـذا ذم مًِؿ ظـ 3378) (، ومًِؿ3843) ِّحرم، رواه افٌخٚرييًْل ف

جٚبر ٕحق حديٞ ابـ ظٌٚس، وؿد اختِػ افًِامء ذم اجلّع بغ هذيـ احلديثغ، 

  :هؾ جيٛ افَىع أم ٓ؟ ظذ ؿقفغ

ؿقل اجلامهر بٖن يَىًٓام حتك يُقٕٚ أشٍؾ مـ افًٌُغ، وؿٚفقا  إول:

 .ابـ ظّر حديٞ ابـ ظٌٚس مىِؼ ئَده حديٞ 

إٔف ٓ يَىًٓام، وهق ؿقل أمحد ذم ادنٓقر ظْف، وهق ؿقل ظىٚء وظُرمٜ  افَٚين:

وشًٔد بـ شَٚل افَداح، واختٚره وصٔخ اإلشالم ابـ تّٜٔٔ، وابـ افَٔؿ، وافًالمٜ 

ابـ بٚز وافًثّٔغ وافًٌٚم، وصٔخْٚ احلجقري وهق إؿرب: ٕن حديٞ ابـ 

ن َل حييوا حديٞ ابـ ظّر ذم ادديْٜ، وتٖخر ظٌٚس ـٚن بًرؾٜ وهبٚ إٔٚس ـثرو

 افٌٔٚن ظـ وؿٝ احلٚجٜ ٓ جيقز، وٕن ؾٔف تؤٔع فِامل ؾٚفَىع مًْقخ.

ذح »(، و374-7/371) شادجّقع»(، و313-2/310) شادٌْل» :إير

(، 330-11/309) شجمّقع افٍتٚوى»(، و3377) فِْقوي حتٝ حديٞ شمًِؿ

(، 8/317) شؾتح ذي اجلالل»(، و31/319) شجمّقع ؾتٚوى ابـ بٚز»و

 (.103-100) شإحتٚف افُرام»(، 4/73) شتقؤح إحُٚم»و
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 (، َٚط6351ًِ) سدٜح ٜع٢ً بٔ أ١َٝ يف ايبخازٟ :ايطؤاٍ ايتاضع ٚايجالثٕٛ  

ٌِ ايطَِّٝب ايَِّرٟ ِبَو...» :(، ٚف6611٘ٝ) َا ادتُع بٝٓ٘ ٚبني َا تكدّ أْ٘  ،اذتدٜح «اِغِط

 طٝب يف بدٕ احملسّ إٕ نإ تطٝب قبٌ اإلسساّ؟ال ٜضس اضتدا١َ اي

حديٞ يًذ هذه اشتدل بف مـ يَقل بًدم افتىٔٛ ؿٌؾ اإلحرام، وٓ  ادتٛاب:

 :يهح اإلشتدٓل هلؿ بف، وؿد أجٚب ظْف مجٓقر افًِامء بٖجقبٜ

 فٔس ذم احلديٞ إٔف تىٔٛ ؿٌؾ اإلحرام، ؾٔحتّؾ إٔف بًد اإلحرام. أحدهٚ:

ُِقٍق » ٍٚظ احلديٞ:جٚء ذم بًض أف افَٚين: ـْ َخ ٚ َأَثٌر ِم ٌٜ ِِبَ ِْٔف ُجبَّ َِ ، وذم شَظ

ُِقِق » :بًوٓٚ ٌخ بِٚخْلَ ِّّ ، واخلِقق ضٔٛ ؾٔف افزظٍران، بؾ جٚءت شَوُهَق ُمَتَو

َرانٍ » روايٜ: ٍَ ـْ َزْظ ِْٔف َرْدٌع ِم َِ ، وافزظٍران مْٓل ظْف فِرجٚل ذم ؽر اإلحرام، شَظ

 ؾٍٔف أوػ.

خ بحديٞ ظٚئنٜ، ؾٕ٘ف ـٚن ذم ظّرة اجلًرإٜ، حديٞ يًذ مًْق افَٚفٞ:

 وحديٞ ظٚئنٜ ذم حجٜ افقداع.

ٌَّٜ ٓ ذم افٌدن. افرابع:  أن هذا اخلِقق ـٚن ذم اجل

 شؾتح افٌٚري»(، 7/347) شادجّقع»(، و80-2/79) شادٌْل» :إير

 (.812) شادحذ»(، و1/498)

 احملسّ إٕ قتٌ صٝد ايرب؟ َاذا ع٢ً :ايطؤاٍ األزبعٕٛ

ادحرم إن ؿتؾ صٔد افز ؾٓق ظذ ؿًّغ، ؾَد يُقن متًًّدا وؿد  ٛاب:ادت

.ًٖ  يُقن خى



99 

 القول األنيق يف حّج بيت اهلل العتيق     88

مـ ؿتؾ افهٔد متًًّدا ؾٓق آثؿ بٚإلمجٚع، وظِٔف افٍديٜ ظْد افًِامء  ؾٕٚول:

 مئ خئ ٱّٰ :تعاىل هللقال اـٚؾٜ وَل يَْؾ اخلالف إٓ ظـ جمٚهد، وؿقفف مردود، 
 مج حج مث هت مت خت حت هبجت مب  خب حب جب هئ
 .]92 :ادٚئدة [أيٜ  ِّ  جخ مح جح

ًٖ ؾٓذا ؾٔف خالف بغ افًِامء، ؾٚجلّٓقر ظذ أن ظِٔف  افَٚين: مـ ؿتؾ افهٔد خى

ًٔٚ إلحرامف» :اجلزاء، ومًْك أيٜ ظْدهؿ متًًّدا فَتِف » ، أوشمتًًّدا فَتِف ٕٚش

 ، ؾتحّؾ أيٜ ظذ افًّقم.شذاـًرا إلحرامف

، وأمحد ذم روايٜ، وؿٚل ضٚووس، وشًٔد بـ جٌر، وأبق ثقر، وداود

، وهق إؿرب، واختٚره شفٔس ظِٔف رء فيٚهر أيٜ»وافىزاين، وابـ ادْذر: 

 .هللصٔخْٚ احلجقري حٍيف ا

 (128-2/127) شتًٍر ابـ ـثر»(، و131-7/133) شادجّقع» :إير

 ط.ظَٚل افُتٛ.

 ؟إذا قتٌ احملسّ أنجس َٔ صٝد فٌٗ ٜتعدد ادتصاء :ايطؤاٍ اذتادٟ ٚاألزبعٕٛ

 هذا ممٚ اختِػ ؾٔف أهؾ افًِؿ ظذ ؿقفغ: ادتٛاب:

أن ظِٔف جزاًء واحًدا وإن تًدد افَتؾ، وهق ؿقل احلًـ وابـ جٌر  إول:

وجمٚهد وافْخًل وؿتٚدة وهق ؿقل داود وروايٜ ظـ أمحد، ؿًٔٚشٚ ظذ احلدود، ؾ٘ن 

 احلد ٓ يتًدد إٓ إن ارتُٛ اجلريّٜ ظَٛ إؿٚمٜ احلد مرة أخرى.

أن اجلزاء يتًدد بتًدد ؿتؾ افهٔد، وهق ؿقل اجلّٓقر، وهق افهحٔح  :افَٚين
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فيٚهر أيٜ، وأمٚ ؿٔٚس أصحٚب افَقل إول ؾٍٔف ٕير، ؾ٘ن أروش اجلْٚيٚت  

 تتًدد بتًدد اجلْٚيٚت.

 (.7/113) (، وـذفؽ131-7/131) شادجّقع» :إير

 قتً٘ يًُشسّ؟ اذتٝٛإ ايرٟ ال ٜؤنٌ ذتُ٘ ٌٖ حيٌ :ايطؤاٍ ايجاْٞ ٚاألزبعٕٛ

 هذا يًَْؿ إػ ثالثٜ أؿًٚم:» قال الصٔخ العثٔنني: ادتٛاب:

مٚ أمر بَتِف، ؾٓذا يَتؾ ذم احلؾ واحلرم واإلحرام واإلحالل، مثؾ اخلّس  -0

َـّ افٌراب، واحلدأة، وافًَرب، وافٍٖرة،  ادْهقص ظِٔٓٚ ذم احلديٞ، وه

ٓٚ: ٕن احلديٞ يتْٚول وافُِٛ افًَقر، ومْٓٚ احلٜٔ، وافذئٛ، وإشد، ومٚ أصٌٓ

 مٚ ـٚن مـ بٚبف وأصد.

مٚ هنل ظـ ؿتِف، ـٚفِّْٜ وافْحِٜ واهلدهد وافكد، ؾٓذه ٓ تَتؾ ٓ ذم  -1

 احلؾ وٓ ذم احلرم.

مٚ شُٝ ظْف ؾِؿ يٗمر بَتِف وَل يْف ظْف، ؾ٘ن آذى أحلؼ بٚدٖمقر بَتِف:  -2

ٚ ٕذيتف، وإن َل يٗذ ؾٍٔف خالف، ؾٖجٚز ب ًً ًوٓؿ ؿتِف: ٕن مٚ ٕن ادٗذي يَتؾ دؾ

خَِف حلُّٜ، ؾال  هللشُٝ ظْف افنٚرع ؾٓق ممٚ ظٍٚ ظْف، وـرهف بًوٓؿ: ٕن ا

-7/343) شافؼح ادّتع»ختهٚر مـ ٚاهد ب شأن تَتِف وهذا هق إوػ يٌٌْل

341.) 

 (.378-2/377) شادٌْل» :وإير
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؟ ٌٖٚ عًٝ٘ إذا صاٍ ايصٝد ع٢ً احملسّ فٌٗ ي٘ إٔ ٜكتً٘ :ايطؤاٍ ايجايح ٚاألزبعٕٛ

 دصاء؟

أمجًقا ظذ أن افًٌع إذا بدر ادحرم ؾَتِف ؾال رء » :قال ابً امليرز ادتٛاب:

ظِٔف، وهذا افَقل اختٚره أمحد وافنٚؾًل ذم ـؾ صٔد صٚئؾ ظذ ادحرم، ؾ٘ن ؿتِف 

ؾال رء ظِٔف وهق افهحٔح، وخٚفػ ذم هذه ادًٖفٜ أبق حٍْٜٔ وبًض احلْٚبِٜ 

ٚ ظـ ًٍٕف، ؾُٔػ ؾَٚفقا: ظِٔف اجلزاء،  ًً وافهحٔح إول: ٕٕف مٖمقر بَتِف دؾ

 .شيٗمر بٚجلزاء

 شافؼح ادّتع»(، 111-7/110) شادجّقع»(، 2/191) شادٌْل» :إير

(، 91-4/93) شتقؤح إحُٚم»(، 3/140) شادِخص افٍَٓل»(، 7/341)

 (.21-1/22) شؾتح افًالم»

 يًُشسّ إذا قتً٘؟َا ٖٛ دصاء ايصٝد  :ايطؤاٍ ايسابع ٚاألزبعٕٛ

 هبجت مب  خب حب جب هئ مئ خئ ٱّٰ :تعاىل هللقال ا ادتٛاب:
 مس خس حس جس مخ  جخ مح جح مج حج مث هت مت خت حت
 مغ جغ مع جع مظ حط مض  خض حض جض مص خص حص
ويُقن اجلزاء ظذ هذا افتخٔر ذم أيٜ ظذ  ،]92 :ادٚئدة [أيٜ  ِّ جفحف

امهر، افهحٔح، وهذا ؿقل إـثر، واجلزاء يُقن ٕير ادَتقل مـ افًْؿ ظْد اجل

 وخٚفػ أبق حٍْٜٔ ؾَٚل بٚفَّٜٔ وإول افهحٔح.

ؾتح »(، 113-7/110) شادجّقع»(، 401-2/403) شادٌْل» :إير

 (.1/28) شافًالم
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َٔ ٖٛ ايعدٍ ايرٟ حيهِ يف دصاء ايصٝد، ٌٖ يف نٌ  :ايطؤاٍ ارتاَظ ٚاألزبعٕٛ 

 شَإ أّ َا سهِ ايصشاب١ ٜهتفٞ حبهُِٗ؟

إٔف مٚ حُؿ بف  ؾٖـَر أهؾ افًِؿ ظذختِػ ؾٔٓٚ، هذه مـ ادًٚئؾ اد ادتٛاب:

افهحٚبٜ يٗخذ بف: ٕهنؿ أظِؿ وأحُؿ وأظدل، ومٚ َل حيُّقا بف ؾال بد مـ 

 اشتئْٚف ظدفغ، وهذا افذي اختٚره افًثّٔغ، وهذا ـِف ذم افهٔد افذي فف مثؾ.

ـ إٔف ٓبد مـ اشتئْٚف احلُّغ، وهذا ؿقل مٚفؽ وافثقري واب وافَقل افَٚين:

أيب فٔذ واحلًـ، وافهحٔح إول، وأمٚ افْقع افثٚين ؾٓق افذي ٓ مثؾ فف، وؾٔف 

ِّٝ أو ـثرت.  ؿّٔتف، ؿ

(، 113-7/110) شادجّقع»و(، 402-2/403) شادٌْل» :وإير

 (.134-7/133) شافؼح ادّتع»(، و7/113) شادحذ»و

 َا سهِ قتٌ صٝد سسّ َه١؟ :ايطؤاٍ ايطادع ٚاألزبعٕٛ

وأمجع ادًِّقن ظذ حتريؿ صٔد احلرم ظذ احلالل » قال ابً قدام٘: ادتٛاب:

 .شوادحرم

إِنَّ » :ؿٚل يقم ؾتح مُٜ  هللوافدفٔؾ حديٞ ابـ ظٌٚس أن رشقل ا

َمفُ  َد َحرَّ َِ ِٜ ا هللا َهَذا اْفَب َق َحَراٌم بُِحْرَم ُٓ َْرَ ، َؾ ْٕ َمَواِت َوا َؼ افسَّ َِ إَِػ َيْقِم  هللَيْقَم َخ

 َٔ َِ َق َحَرااْف ُٓ ـْ ََّنٍَٚر، َؾ ًٜ ِم َّٓ َشَٚظ ََحٍد َؿْبِع، َوََلْ ََيِؾَّ يِل إِ
ِٕ َتُٚل ؾِِٔف  َِ ُف ََلْ ََيِؾَّ اْف َّٕ ، َوإِ ِٜ ٌم َٚم

ِٜ ا َّٓ  هللبُِحْرَم ٚ إِ َٓ َىُت ََ ُط ُف
َِ َت ِْ َٓ َي ُْٔدُه، َو ُر َص ٍَّ َٓ ُيَْ ُف، َو ـُ َوُد َصْق ًْ َٓ ُي  ،

ِٜ ََٔٚم
َِ إَِػ َيْقِم اْف

 َٓ ٚ، َو َٓ َؾ ـْ َظرَّ َتَذ َخََلَهٚ...َم متٍؼ ظِٔف، وَٕؾ ظِٔف اإلمجٚع افْقوي  ،اْلديٞ ش خُيْ

 وآخرون.
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 شافؼح ادّتع»(، و7/171) شادجّقع»(، و2/379) شادٌْل» :إير

(7/132.) 

 نِ يًشر َٔ طٛاف؟ :ايطؤاٍ ايطابع ٚاألزبعٕٛ

 اف افقداع.احلٟ ؾٔف ضقاف افَدوم وضقاف اإلؾٚوٜ، وضق ادتٛاب:

وضقاف افَدوم يًّك ضقاف افَدوم وافَٚدم وافقرود وافقارد وضقاف 

افتحٜٔ، وضقاف اإلؾٚوٜ ؾًّٔك ضقاف افزيٚرة وضقاف افٍرض وضقاف افرــ 

وضقاف افَهَدر، بٍتح افهٚد وافدال، وضقاف افقداع يَٚل فف ضقاف افهدر 

 أيًوٚ. 

 (.8/31) شادجّقع»

 سهِ طٛاف ايكدّٚ؟َا  :ايطؤاٍ ايجأَ ٚاألزبعٕٛ

تَدم أن ضقاف افَدوم فًِّتّر رــ مـ أرـٚن افًّرة بٚإلمجٚع،  ادتٛاب:

وفُـ ادراد هْٚ ضقاف افَدوم فٍِّرد وافَٚرن، وهذا ممٚ اختِػ ؾٔف أهؾ افًِؿ 

 ظذ ؿقفغ:

وهذا ؿقل مجٚهر أهؾ افًِؿ، حلديٞ ظروة بـ  أن ضقاف افَدوم شْٜ، إول:

ََلَة »ؿٚل:  ميس أن افٌْل  َْٚ َهِذِه افهَّ ًَ ـْ َأْدَرَك َم يًْل بّزدفٍٜ  –َم

ْد  - ََ ًَْٔل َأْو ََّنًَٚرا َؾ ََفُ  َوَأَتك َظَرَؾَٚت َؿْبَؾ َذفَِؽ َف ٍَ َٙ َت ُف َوَؿ  رواه أبق داود شَتؿَّ َحجُّ

 شافهحٔح ادًْد ممٚ فٔس ذم افهحٔحغ»(، وصححف إفٌٚين، وهق ذم 3920)

(1/11.) 
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، وهق ؿقل دٚفؽ وؿقل أيب ثقر وبًض افَدوم واجٛأن ضقاف  افَٚين: 

 حت جت ٱّٰ :افنٚؾًٜٔ ورجحف افنقـٚين، واشتدفقا بَقفف تًٚػ
ُخُذوا َظِّْل » :مع ؿقفف ، وبًٍؾ افٌْل ]اْلٟ[  ِّ مت خت

ؿْ  ُُ َُ ، وفُـ افهحٔح ؿقل اجلّٓقر، ؾٚٔيٜ ادَهقد هبٚ ضقاف اإلؾٚوٜ شَمَِْٚش

ب، إٓ إٔف يٌٌْل أٓ يسك إٓ دـ ـٚن فف ظذر بٚإلمجٚع، وحديٞ ظروة يٌغ افهقا

 أظِؿ. هللأو تٖخر وَل يتُّـ مـ افىقاف، وا

-9/111) شافْٔؾ»(، و112) شادحذ»(، و31-8/31) شادجّقع» :إير

 (.111-7/113) شافؼح ادّتع»(، و111

 َا سهِ طٛاف اإلفاض١؟ :ايطؤاٍ ايتاضع ٚاألزبعٕٛ

رـٚن احلٟ ب٘مجٚع افًِامء، وهق ادَهقد ضقاف اإلؾٚوٜ رــ مـ أ ادتٛاب:

[،  ِّ مت خت حت جت ٱّٰ :بَقفف تًٚػ ّٟ بٚإلمجٚع، ومـ  ]اْل

 (181) (، ومًِؿ مـ ـتٚب احل3711ٟ) إدفٜ ظِٔف حديٞ ظٚئنٜ ذم افٌخٚري

ث افٌْل  أن صٍٜٔ  أهنٚ  حٚوٝ بًدمٚ أؾٚوٝ، ؾُحدِّ

،، شَأَحٚبَِسُتَْٚ ِهلَ » :حٚوٝ، ؾَٚل ْٝ َٚ َؿْد َأَؾَٚو ْر » َؿَٚل: َؿُٚفقا: إهِنَّ ٍِ َتْْ ِْ َْٖس، َؾ َؾََل َب

ؿْ  ُُ ًَ  .شَم

 فِْقوي حتٝ حديٞ شذح مًِؿ»(، و131-2/133) شادٌْل» :إير

 (.9/121) شٕٔؾ إوضٚر»(، و3180)

 َا سهِ طٛاف ايٛداع؟ :ايطؤاٍ ارتُطٕٛ

 ـ ظٌٚس افذي ظِٔف مجٚهر أهؾ افًِؿ إٔف واجٛ حلديٞ اب ادتٛاب:
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َّٓ » :ؿٚل ِدِهْؿ بٚفٌٔٝ، إِ ْٓ قَن آِخُر َظ ُُ ُس َأْن َي ـِ احْلَِٚئضِ ُأِمَر افَّْٚ َػ َظ ٍِّ ُف ُخ َّٕ رواه  شَأ

 (.3118) (، ومًِؿ3722) افٌخٚري

هق شْٜ ٓ رء ذم ترـف، وافهحٔح إول، » ّخالف يف ٍرا مالك ّداّد فقاال:

ص فِحٚئض إٓ ٕٕف واجٛ قوي ظـ ابـ ادْذر إٔف يَقل ، وَٕؾ افْشومٚ ُرخِّ

ٓبـ ادْذر إٔف واجٛ  شإوشط»وافذي رأيتف ذم » قال احلافظ:بَقل مٚفؽ، فُـ 

 .شفألمر بف، إٓ إٔف ٓ جيٛ بسـف رء

جمّقع »(، و3722) حتٝ حديٞ شافٍتح»(، و117-2/111) شادٌْل» :إير

 (.190-37/189) شؾتٚوى ابـ بٚز

 حيسّ اذتاز باذتر َٚٔ أٜٔ؟َت٢  :ايطؤاٍ ايٛاسد ٚارتُطٕٛ

حيرم احلٚج بٚحلٟ يقم افسويٜ وهق افٔقم افثٚمـ مـ ذي احلجٜ، وهذا  ادتٛاب:

ذم حجٜ افقداع، ـام ذم حديٞ جٚبر، وظذ ذفؽ  افذي ؾًِف افٌْل 

إؾوؾ دـ ـٚن بُّٜ أن  :ؿقل مجٚهر افًِامء، وخٚفػ ذم هذه ادًٖفٜ مٚفؽ ؾَٚل

وؾًؾ ذفؽ بًض افتٚبًغ، وافهحٔح ؿقل اجلّٓقر إٔف هيؾ مـ بدايٜ ذي احلجٜ، 

يًتحٛ اإلهالل يقم افسويٜ ظذ أن مـ أهّؾ ؿٌؾ ذفؽ ؾحجف صحٔح، وأمٚ 

مُٚن إحرامف ؾّـ مُٕٚف شقاء ـٚن ذم احلؾ أو احلرم، وٓ يِزم أن حيرم مـ 

 ادًجد احلرام، بؾ حتري ذفؽ بدظٜ مـ افٌدع.

 حتٝ حديٞ جٚبر شافْقوي دًِؿ ذح»(، و113-2/129) شادٌْل» :إير

(، 142-3/144) شادِخص افٍَٓل»(، و8/19) شادجّقع»(، و3138)

 (.1/341) شؾتح افًالم»، و(17/ص)فألفٌٚين  شمْٚشؽ احلٟ»
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 َت٢ ٜتٛد٘ اذتاز إىل ٢َٓ؟ :ايطؤاٍ ايجاْٞ ٚارتُطٕٛ 

إٔف  ( ظـ إٔس 3109) ( ومًِؿ3121) ثٌٝ ذم افٌخٚري ادتٛاب:

ـَ َص  ِٜ  افٌْل  ذَّ شئؾ َأْي ِوَي ْ َر َيْقَم افسَّ ْٓ ًْك، وذم حديٞ  ؟افيُّ ِّ َؿَٚل: بِ

صذ افيٓر وافًك وادٌرب وافًنٚء  جٚبر ذم مًِؿ أن افٌْل 

بّْك يقم افسويٜ، وظذ هذا ؿقل مجٚهر افًِامء، وإٔف يتقجف إػ مْك مـ مُٜ 

 ْد ابـ أيب صٌٜٔوحك، وإٕام تٖخرت ظٚئنٜ بُّٜ يقم افسويٜ إػ افِٔؾ ـام ظ

، وجٚء ظـ ابـ ظٌٚس مـ ؿقفف، ٜ(، وفًِف حلٚجٜ، وؾًِٓٚ فٔس بحج4/410)

 وظـ ابـ افزبر إٔف صذ افيٓر بُّٜ، وَل يهح ظْٓام.

 شجمّقع افٍتٚوى»(، و8/18) شادجّقع»(، و2/211) شادٌْل» :إير

(، 141-1/143) شؾتح افٌٚري»(، و1/132) شزاد ادًٚد»(، و11/319)

 (.3/142) شادِخص افٍَٓل»(، و37/123) شقع ؾتٚوى ابـ بٚزجمّ»و

ٌٖ جيٛش تكدِٜ ارتسٚز إىل ٢َٓ ي١ًٝ ايجأَ َٔ ذٟ  :ايطؤاٍ ايجايح ٚارتُطٕٛ

 اذتذ١؟

واخلروج إػ مْك ذم ـؾ وؿٝ مٌٚح، إٓ أن احلًـ » قال ابً امليرز: ادتٛاب:

 ويٜ بٔقم أو يقمغ.وظىٚء ؿٚٓ: ٓ بٖس أن يتَدم احلٚج إػ مْك ؿٌؾ يقم افس

وـرهف مٚفؽ وـره اإلؿٚمٜ بُّٜ يقم افسويٜ حتك يّز، إٓ إن أدرـف وؿٝ 

 .اهد شًٜ، ؾًِٔف أن يهِٔٓٚ ؿٌؾ أن خيرجاجلّ

ؿْ » :وؿقفف وؿقل مٚفؽ أؿرب فًٍؾ افٌْل  ُُ َُ ، شُخُذوا َظِّْل َمَِْٚش

 أظِؿ. هللمع جقاز افتَديؿ وافتٖخر حلٚجٜ، ويُره افتٖخر فٌر احلٚجٜ، وا
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 شادِخص افٍَٓل»(، و9/131) شافْٔؾ»(، و1/141) شؾتح افٌٚري» :إير

(3/142.) 

 ملاذا مسٞ ّٜٛ ايرت١ٜٚ بّٝٛ ايرت١ٜٚ؟ :ايطؤاٍ ايسابع ٚارتُطٕٛ

وشّل بذفؽ ٕهنؿ ـٕٚقا يروون ؾٔٓٚ إبِٓؿ ويسوون مـ » قال احلافظ: ادتٛاب:

ٚر وٓ ظٔقن وأمٚ أن ؾَد ـثرت جدا ادٚء ٕن تِؽ إمٚــ َل تُـ إذ ذاك ؾٔٓٚ آب

واشتٌْقا ظـ محؾ ادٚء، وؿٔؾ ذم تًّٔتف افسويٜ أؿقال أخرى صٚذة مْٓٚ أن آدم 

رأى ؾٔف حقاء واجتّع هبٚ ومْٓٚ أن إبراهٔؿ رأى ذم فِٔتف إٔف يذبح ابْف ؾٖصٌح 

ومْٓٚ  ،أرى ؾٔف إبراهٔؿ مْٚشؽ احلٟ متٍُرا يسوى ومْٓٚ أن جزيؾ 

ووجف صذوذهٚ إٔف فق ـٚن مـ إول  :يًِؿ افْٚس ؾٔف مْٚشؽ احلٟ أن اإلمٚم

فُٚن يقم افرؤيٜ أو افثٚين فُٚن يقم افسوي بتنديد افقاو أو مـ افثٚفٞ فُٚن مـ 

  .(143-1/140) شافٍتح»اهد مـ  شيٚ أو مـ افرابع فُٚن مـ افروايٜافرؤ

 (.8/19) شادجّقع» :وإير

 ٓع اذتاز ساٍ إسساَ٘ ّٜٛ ايرت١ٜٚ؟َا ٜص :ايطؤاٍ ارتاَظ ٚارتُطٕٛ

احلٚج ظْد إحرامف يقم افسويٜ يهْع ـام صْع ذم ادَٔٚت، مـ تْيػ  ادتٛاب:

ؿ فِٓفٌٔؽ ا» :وتىٔٛ وؽًؾ وفٌس اإلحرام وشٚئر مٚ صًْف ذم ادَٔٚت، ثؿ يَقل

 ، ويْىِؼ مـ مُٕٚف افذي هق ؾٔف ذم مُٜ أو خٚرجٓٚ.شحًجٚ

 شادٌْل»(، و1/111) شزاد ادًٚد»(، و11/319) شجمّقع افٍتٚوى» :إير

(2/113.) 
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 :َا سهِ املبٝت مب٢ٓ ٚصال٠ ايصًٛات ارتُظ فٝٗا :ايطؤاٍ ايطادع ٚارتُطٕٛ 

 ايظٗس ٚايعصس ٚاملػسب ٚايعػاء ٚفذس ّٜٛ عسف١؟

هذا ـِف مًتحٛ بٚإلمجٚع، َِٕف ابـ ادْذر وافْقوي وابـ ؿدامٜ فًٍؾ  ادتٛاب:

ـ يٌْف ظذ إٔف يهذ افهِقات ؿًكا، ذم حجٜ افقداع، وفُ افٌْل 

 ـؾ صالة ذم وؿتٓٚ، وٓ جيّع بْٔٓٚ.

 شافؼح ادّتع»(، و8/70) شادجّقع»(، و2/111) شادٌْل» :إير

 ؾتح ذي اجلالل»(، و12/477) شجمّقع ؾتٚوى افًثّٔغ»(، و7/184)

 (.114-8/111) شواإلـرام

 ايرت١ٜٚ؟ َا ٜصٓع اذتاز مب٢ٓ ّٜٛ :ايطؤاٍ ايطابع ٚارتُطٕٛ

، هللإػ ظرؾٜ، وهق ذم ـؾ أحقافف يٌِل ويُز ويذـر ا يتٖٓٔ فإلٕىالق ادتٛاب:

وـٕٚقا ؿدياًم يسوون مًٓؿ بٚدٚء: ٕن مْك وظرؾٚت وادزدفٍٜ َل يُـ هبـ مٌٚء، 

احلُقمٜ  هللاحلّد أصٌح ادٚء مًٔنا ذم ـؾ ادنٚظر، وجزى ا ِِفوأمٚ أن ؾ

 مف مـ خدمٜ احلجٟٔ.افًًقديٜ خًرا ظذ مٚ تَد

 شجمّقع ؾتٚوى ابـ بٚز»(، و119-118) فِْقوي شاإليوٚح» :إير

 شوافًّرة مْٚشؽ احلٟ»(، 18-17) فألفٌٚين شمْٚشؽ احلٟ»(، و37/148)

 (.304-301) فٍِقزان

 َت٢ ٜٓطًل اذتذاز َٔ ٢َٓ إىل عسف١؟ َٚٔ أٟ طسٜل؟ :ايطؤاٍ ايجأَ ٚارتُطٕٛ

إذا ضًِٝ صّس يقم ظرؾٜ، وهذا إػ ظرؾٜ  يْىِؼ احلجٚج مـ مْك ادتٛاب:

 ( ومًِؿ3129) تٍٚق، وفف ذم ضريَف أن يُز وفف أن يٌِل، ؾٍل افٌخٚريبٚٓ
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 هللـٔػ تهًْقن مع رشقل ا :( ظـ إٔس إٔف شئؾ وهق ذاهٛ إػ ظرؾ3182ٜ)

 ـٚن هيؾ مْٚ ادٓؾ ؾال يُْر ظِٔف، ويُز مْٚ » :ذم هذا افٔقم؟ ؾَٚل

، وظذ ( ظـ ابـ ظّر 3184) وٕحقه ذم مًِؿ ،شٔفادُز ؾال يُْر ظِ

 هذا مجٚهر افًِامء.

روي ظـ ظٚئنٜ وشًد  ،شيتقؿػ ظـ افتٌِٜٔ إذا راح إػ ادقؿػ» ّقال بعضَه:

بـ أيب وؿٚص وظع، وؿٚل بف مٚفؽ، وفُـ ؿٔده بزوال افنّس يقم ظرؾٜ، وهق 

، شرؾٜ ؿىع افتٌِٜٔإذا صذ افٌداة يقم ظ» ّقال احلطً:ؿقل إوزاظل وافِٔٞ، 

 وافهحٔح ؿقل اجلّٓقر.

 ذح افْقوي شادجّقع»(، و174-1/144،171) شؾتح افٌٚري» :إير

(، 3184،3138) فِْقوي حتٝ احلديثغ شذح مًِؿ»(، و8/70-73)

 .(18)ص/فألفٌٚين  شوافًّرة مْٚشؽ احلٟ»و

ضريؼ يًتحٛ أن يًروا ظذ » قال املاّزدٖ:ؾَد  ،وأمٚ افىريؼ افتل يًُِٓٚ

ـام ذم حديٞ   هللوٛ، ويًقدوا ظذ ضريؼ ادٖزمغ اؿتداًء برشقل ا

ْزَى...» :جٚبر ؾٍٔف ُُ َرِة اْف ّْ
ُرُج َظَذ اْْلَ ََِؽ افىَِّريَؼ اْفُقْشَىك افَّتِل َُتْ ، وهذا شُثؿَّ َش

 .شذم افرجقع مـ ظرؾٜ، وذـر إزرؿل ٕحق هذا

 ظرؾٜ، وهق ذم أصؾ وضريؼ وٛ خمتك مـ ادزدفٍٜ إػ» قال األشزقٕ:

 .شادٖزمغ، ظـ ئّْؽ وإٔٝ ذاهٛ إػ ظرؾٚت

يًرؾٚن أن بٕٚخنٌغ، ومهٚ اجلٌالن افقاؿًٚن ؾٔام بغ ظرؾٜ  وادٖزمٚن:

 ومزدفٍٜ.
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مًجؿ »(، و173-170) شحٚصٜٔ اإلؾهٚح»فِْقوي مع  شاإليوٚح» :إير 

ّقع جم»(، و3138) فِْقوي حتٝ حديٞ شذح مًِؿ»(، و7/392) شافٌِدان

 (.8/91) شادجّقع»(، و311، 11/313) شافٍتٚوى

 ؟َت٢ ٜدخٌ اذتذاز عسفات :ايطؤاٍ ايتاضع ٚارتُطٕٛ

بًد ضِقع  ذم حديٞ جٚبر ذم حجٜ افقداع أن افٌْل  ادتٛاب:

افنّس يقم ظرؾٜ إىِؼ إػ ظرؾٜ ؾْزل بّْرة وهق مُٚن ؿريٛ مـ ظرؾٚت وفٔس 

ٕزل هبٚ، وهل ؿٌٔؾ ظرؾٜ، وهْٚك مْٓٚ، ؾ٘ذا زافٝ افنّس رـٛ إػ ظرٕٜ، و

ٚ وؿًكا ذم وؿٝ افيٓر، وأذن  ًً خىٛ بٚفْٚس ثؿ صذ بٚفْٚس افيٓر وافًك مج

ًٕٚ واحًدا وإؿٚمتغ، وَل يهؾِّ بْٔٓام صًٔئٚ، ثؿ إىِؼ إػ ظرؾٜ، وحدودهٚ  هلام أذا

 مًِقمٜ، وـؾ هذا ذم إحٚديٞ افهحٔحٜ ـحديٞ جٚبر وؽره.

 فِْقوي حتٝ حديٞ شذح مًِؿ»(، 11/313) شجمّقع افٍتٚوى» :إير

ادِخص »(، 19-18) شمْٚشؽ إفٌٚين»(، 1/142) شافٍتح»(، و3138)

 (.3/141) شافٍَٓل

 ٌٖ جيصئ ايٛقٛف بعسف١ قبٌ ايصٚاٍ؟ :ايطؤاٍ ايطتٕٛ

وأمٚ مٚ يًٍِف مًيؿ افْٚس ذم هذه آزمٚن مـ » هلل:قال اليّْٖ زمحُ ا ادتٛاب:

وؿٝ افقؿقف ؾخىٖ وبدظٜ ومْٚبذة فًِْٜ وافهقاب  دخقهلؿ أرض ظرؾٚت ؿٌؾ

 (.8/73) شادجّقع» ،إفخشأن يُّثقا بّْرة حتك تزول افنّس...

  هللوأمٚ مٚ توّْتف شْٜ رشقل ا» تعاىل: هللّقال شٔخ اإلضالو زمحُ ا

مـ ادَٚم بّْك يقم افسويٜ، وادٌٔٝ هبٚ افِِٜٔ افتل ؿٌؾ يقم ظرؾٜ، ثؿ ادَٚم بًرٕٜ 



333 

 القول األنيق يف حّج بيت اهلل العتيق     000

غ ادنًر احلرام وظرؾٜ إػ افزوال، وافذهٚب مْٓٚ إػ ظرؾٜ واخلىٌٜ، افتل ب

وافهالتغ ذم أثْٚء افىريؼ بٌىـ ظرٕٜ ؾٓذا ـٚدجّع ظِٔف بغ افٍَٓٚء، وإن ـٚن 

اهد مـ  شٓ يًرؾف فٌٌِٜ افًٚدات ادحدثٜ ـثر مـ ادهٍْغ ٓ ئّزه، وأـثر افْٚس

 .(11/318) شجمّقع افٍتٚوى»

ٚ افٔقم بًرٕٜ، وهلذا جٚز تَدمٓؿ ومع ذفؽ ؾٕ٘ ًً ف ؿد يتًذر افْزول فِحجٚج مجٔ

 إػ ظرؾٜ ؿٌؾ افزوال.

افْزول ذم ّٕرة ثؿ ظرٕٜ ؿد يتًذر افٔقم حتََٔف فندة » :هللقال الصٔخ األلباىٕ زمحُ ا

 مْٚشؽ احلٟ»اهد مـ  شهللافزحٚم، ؾ٘ذا جٚوزمهٚ إػ ظرؾٜ ؾال حرج إن صٚء ا

 .(18)ص/ٚين فًِالمٜ إفٌ شوافًّرة

مْٚشؽ »(، و37/129) شجمّقع ؾتٚوى ابـ بٚز»(، و2/111) شادٌْل» :إير

 .(97)ص/فًِثّٔغ  شوافًّرة احلٟ

 َا سهِ ايٛقٛف بعسف١؟ :ايطؤاٍ ايٛاسد ٚايطتٕٛ

افقؿقف بًرؾٚت رــ مـ أرـٚن احلٟ وهق أصٓر » :هللقال اليّْٖ زمحُ ا ادتٛاب:

 .اهد شٜ، وأمجع ادًِّقن ظذ ـقٕف رـْٚبَأرـٚن احلٟ فألحٚديٞ افهحٔحٜ افًٚ

وَٕؾ اإلمجٚع ابـ ؿدامٜ وابـ ظٌد افز وابـ ادْذر وابـ حزم وابـ رصد 

ؿٚل:  وؽرهؿ، ومـ إدفٜ ظذ ذفؽ حديٞ ظروة بـ ميس افىٚئل 

ُٝ َرُشقَل ا ْٔ ُٝ َيٚ َرُشقَل ا  هللَأَت : ِجْئ ُٝ ِْ ٍع، ُؿ ّْ ِْل بَِج ًْ  هللبِٚدَْْقِؿِػ، َي

ِز َوامِ  ٍْ َٕ  ُٝ ٌْ ًَ َّٔتِل َوَأْت ُٝ َمِى ِْ َِ ـْ ٍِّٔئ َأ ٌَِؾ َض ُٝ  هللـْ َج ٍْ َّٓ َوَؿ ٌٍْؾ إِ ـْ َح ُٝ ِم ـْ َمٚ َتَر

َٚل َرُشقُل ا ََ ؟ َؾ ٍّٟ ـْ َح ْؾ يِل ِم َٓ ِْٔف، َؾ َِ َْٚ َهِذِه » : هللَظ ًَ ـْ َأْدَرَك َم َم
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ًَْٔل َأْو ََّنَ   ََلَة َوَأَتك َظَرَؾَٚت َؿْبَؾ َذفَِؽ َف ْد افهَّ ََ ََفُ  ًٚرا َؾ ٍَ َٙ َت ُف َوَؿ رواه أبق  شَتؿَّ َحجُّ

افهحٔح ادًْد ممٚ فٔس ذم »(، وهق ذم 893) (، وافسمذي3920) داود

 .هلل(، وصححف إفٌٚين رمحف ا911) هللفنٔخْٚ افقادظل رمحف ا شافهحٔحغ

َْٕجٍد َأَتقْ  وحديٞ ظٌد افرمحـ بـ يًّر افديع  ـْ َأْهِؾ  ًَٕٚشٚ ِم ا َأنَّ 

ََٖمَر ُمَِْٚدًيٚ َؾََْٚدى:   هللَرُشقَل ا َُٖفقُه َؾ ًَ ، َؾ َٜ َرَؾ ًَ ـْ »َوُهَق بِ ، َم ُٜ ُّٟ َظَرَؾ اْْلَ

ُِقِع افْ  ٍع َؿْبَؾ ُض َٜ مَجْ َِ ْٔ َّٟ َجَٚء َف ْد َأْدَرَك اْْلَ ََ ْجِر َؾ (، 3949) رواه أبق داود شٍَ

(، 900) شافهحٔح ادًْد ممٚ فٔس ذم افهحٔحغ»(، وهق ذم 889) وافسمذي

 .هللوصححف إفٌٚين رمحف ا

(، 30/10) شافتّٓٔد»(، و8/80) شادجّقع»(، و2/117) شادٌْل» :إير

 (.3/147) شادِخص افٍَٓل»و

 َت٢ ٜبدأ ايٛقٛف بعسف١؟ :ايطؤاٍ ايجاْٞ ٚايطتٕٛ

 هذه ادًٖفٜ ؾٔٓٚ ؿقٓن ٕهؾ افًِؿ: ادتٛاب:

قم ظرؾٜ، فًٍؾ افٌْل أن افقؿقف بًرؾٜ يٌدأ بًد زوال افنّس ي إول:

  وشٚئر خٍِٚئف، وهق اختٔٚر صٔخ اإلشالم ابـ تّٜٔٔ، وؿٚل

 افًثّٔغ: هق إحقط.

أن افقؿقف يٌدأ مـ ضِقع افٍجر يقم ظرؾٜ، وفق دؾع ؿٌؾ افزوال أجزأه،  افَٚين:

ًَْٔل َأْو » وهق ؿقل أمحد وأصحٚبف، واشتدفقا بحديٞ ظروة بـ ميس وؾٔف: ...َف

، هللْٓٚر يٌدأ مـ ضِقع افٍجر، واختٚر هذا افَقل افنٔخ ابـ بٚز رمحف ا، وافشََّنًَٚرا

وإؿرب افَقل إول، وأن افًْٜ مٚ تَدم، وفُـ مـ تَدم ؿٌؾ افزوال إػ ظرؾٜ 
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فندة افزحٚم ؾٕ٘ف يْقي افقؿقف بًرؾٜ بًد افزوال ظّاًل بًْٜ افٌْل 

أظِؿ. هلل، وا 

ظذ مـ تٖخر إػ افِٔؾ بًد س ؾُّّـ حيّؾ َيِّ وأمٚ حديٞ ظروة بـ مُ 

 افٌروب.

 شافتّٓٔد»(، و8/80) شادجّقع»(، و172-2/174) شادٌْل» :إير

 شادِخص افٍَٓل»(، و37/110) شجمّقع ؾتٚوى ابـ بٚز»(، و30/11)

 (.198-7/197) شافؼح ادّتع»(، و3/147)

 ٌٖ نٌ َػاعس اذتر َٔ اذتسّ؟ :ايطؤاٍ ايجايح ٚايطتٕٛ

ٔٓٚ تٍهٔؾ ؾّْٓٚ مٚ هل منًر وحرم، ومْٓٚ مٚ هل منًر ادنٚظر ؾ ادتٛاب:

وفًٔٝ حرًمٚ، ومْٓٚ مٚ هل حرم وفًٔٝ منًًرا، ومْٓٚ مٚ فٔس بّنًر وٓ 

 حرم.

 مْك ومزدفٍٜ. :مٚ ـٚن منًًرا وهق مـ احلرم -0

 وادي ظرٕٜ وظرؾٜ. :مٚ ـٚن منًًرا وفٔس مـ احلرم -1

 وهق وادي حمن. :مٚ ـٚن حرًمٚ وفًٔٝ منًًرا -2

 وهق وادي ّٕرة. :بّنًر وٓ حرم مٚ فٔس -3

ثؿ إن افًٌَٜ ؾٚصؾ بغ مُٜ ومْك، ووادي حمن ؾٚصؾ بغ مْك ومزدفٍٜ، 

 وظرٕٜ وّٕرة ؾٚصِتٚن بغ مزدفٍٜ وظرؾٚت.

 (.8/93) (، و8/81) (، و8/81) شادجّقع» :إير
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 َاذا ٜطتشب يًشاز إٔ ٜفعً٘ يف عسفات؟ :ايطؤاٍ ايسابع ٚايطتٕٛ 

 وهل: ،ج ذم يقم ظرؾٜ بًرؾٜ أمقريًتحٛ فِحٚ ادتٛاب:

ظْد افهخرات ـام ذم حديٞ  افقؿقف مقؿػ افرشقل  -0

جٚبر ذم حجٜ افقداع إن تٔن ذفؽ، وإٓ وؿػ ذم أي مقوع مـ ظرؾٜ، ؾًرؾٜ 

 ـِٓٚ مقؿػ.

أن يَػ مًتٌَؾ افٌَِٜ متىًٓرا شٚتًرا فًقرتف فَقل جٚبر ظـ افٌْل  -1

 .ٌَِٜذم حجتف: واشتٌَؾ اف 

: ٕٕف أظقن فف ظذ افدظٚء، وٕٕف ثٌٝ ظـ افٌْل أن يَػ مٍىًرا -2

 .ذم افهحٔح إٔف وؿػ مٍىًرا 

 أن يُقن حٚرض افَِٛ، ؾٚرًؽٚ مـ إمقر افنٚؽِٜ ظـ افدظٚء. -3

أن يُثر مـ افدظٚء وافتِٓٔؾ وؿراءة افَرآن ؾٓذه وطٍٜٔ هذا ادقوع  -4

يٞ ادٌٚرك، وٓ يَك ذم ذفؽ ؾٓق مًيؿ احلٟ وخمُّف ومىِقبف، وذم احلد

ُٜ » :افهحٔح ُّٟ َظَرَؾ  .شاْْلَ

ٚ هبٚ صقتف -5 ًً يًتحٛ أن يُثر مـ افتٌِٜٔ راؾ
(1)

. 

أن يٌَك ذم ادقؿػ حتك تٌرب افنّس، ؾٔجّع بغ وؿقؾف بٚفِٔؾ  -6

 وافْٓٚر.

ُؾ » :يًتُثر مـ أظامل اخلر يقم ظرؾٜ وشٚئر أيٚم افًؼ، حلديٞ -7 َّ ًَ َمٚ اْف

                                                           

 .حئك صٔخْٚ ؿٚفف مْٓٚ: يُثر ؾال ؾًؾ ومـ ؾٔٓٚ، خمتِػ ظرؾٜ ذم افتٌِٜٔ (3) 
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ٚ ِِم َهِذِه ا َٓ ٍٚم َأْؾَوَؾ ِمْْ ْؼِ  ،شٕيٚمِِم َأيَّ ًَ َٚم اْف ِْل َأيَّ ًْ ُٚد؟، َؿَٚل:  َي َٓ َٓ اجْلِ َٓ »َؿُٚفقا: َو َو

ِسِف َومَ  ٍْ َّٓ َرُجٌؾ َخَرَج خُيَٚضُِر بَِْ ُٚد، إِ َٓ ءٍ اْْلِ ْؿ َيْرِجْع بَِقْ َِ  رواه افٌخٚري. شٚفِِف َؾ

حيرص ظذ أٓ يؤع وؿتف حتك ذم افُالم ادٌٚح ؾواًل ظـ أن يؤًف ذم  -8

 هقمٚت وادْٚؾرات.اجلدال واخل

 إذا إتٓك مـ صالة افيٓر وافًك يًجؾ ادًر إػ ادقؿػ. -01

 (.2/114) شادٌْل»(، و190-183) شاإليوٚح» :إير

 َا سهِ ايكصس ٚادتُع يًصال٠ يف املػاعس؟ :ايطؤاٍ ارتاَظ ٚايطتٕٛ

بٚفًٌْٜ فٔقم افسويٜ ؾ٘ن افهالة تَك وفُـ دون مجع، بؾ يهِقن  ادتٛاب:

فقؿتٓٚ، وأمٚ يقم ظرؾٜ ؾتجّع افيٓر وافًك ؿًكا، وهذا ب٘مجٚع إمٜ،  افهالة

وـذفؽ جيّع ادٌرب وافًنٚء ذم مزدفٍٜ ومجًٓٚ ذم ظرؾٜ مجع تَديؿ، وذم مزدفٍٜ 

مجع تٖخر، وظذ هذا اجلّع اإلمجٚع، وهق افذي ثٌٝ ذم حجٜ افقداع ظـ افٌْل 

. 

(، 2/112) شٌْلاد»(، و94-8/91)(، و8/71) شادجّقع» :إير

 (.3/141) شادِخص افٍَٓل»(، و2/178)و

 ٌٖ ايكصس يف ٢َٓ َٚصديف١ ٚعسفات يًٓطو أّ يًطفس؟ :ايطؤاٍ ايطادع ٚايطتٕٛ

هذا ممٚ حهؾ ؾٔف اخلالف بغ أهؾ افًِؿ، وافهحٔح مـ أؿقاهلؿ أن  ادتٛاب:

افَك افَك ٕجؾ افًٍر، وأن افَك مًِؼ بٚفًٍر وجقًدا وظدًمٚ، وأن افًِٜ ذم 

فًٍِر مْهقصٜ، وهق ؿقل ذم مذهٛ أمحد واختٚره صٔخ اإلشالم، وأمٚ افَك 
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ٕهؾ مُٜ ذم مْك وظرؾٚت ومزدفٍٜ، ؾًِٔف ظٚمٜ افًِامء، وؿٚل أبق حٍْٜٔ:  

وؿٚل بًض أصحٚب افنٚؾًل  ،جيًّقن وٓ يَكون، وهق روايٜ ظـ أمحد

إؿقال، ؿٚل:  وأمحد: ٓ يَكون وٓ جيًّقن، ؿٚل صٔخ اإلشالم: وهق أوًػ

وافهقاب ادَىقع بف أن أهؾ مُٜ يَكون، وجيًّقن هْٚك، ـام ـٕٚقا يًٍِقن 

وخٍِٚئف، وَل يَْؾ ظـ أحد مـ ادًِّغ إٔف ؿٚل هلؿ  هْٚك مع افٌْل 

. وفُـ َٕؾ إٔف ؿٚل ذفؽ ذم ؽزوة افٍتح دٚ شأمتقا صالتُؿ، ؾٕ٘ٚ ؿقم شٍر» :هْٚك

 .إفخ. .صذ هبؿ داخؾ مُٜ

فنٔخْٚ  شؤٚء افًٚفُغ»(، و31-14/30) شّقع افٍتٚوىجم» :إير

 (.338-337) احلجقري

Y:  ُٜيرى افنٔخ افًثّٔغ أن أهؾ مُٜ افٔقم حغ اتهؾ افٌْٔٚن بغ م

 فًِثّٔغ شوافًّرة مْٚشؽ احلٟ» :إيرومْك أهنؿ ٓ يَكون بّْك بؾ يتّقن. 

(71). 

 (.3084) حتٝ حديٞ شؾتح افٌٚري» :إير

اذنس بعض ايبدع ٚاملخايفات اييت ٜكع فٝٗا اذتذاز يف  :ابع ٚايطتٕٛايطؤاٍ ايط

 عسف١، أٚ ٜكع فٝٗا ايٓاع ّٜٛ عسف١؟

 افٌدع وادخٚفٍٚت ـثرة، فُـ ٕذـر بًوٓٚ: ادتٛاب:

 جٌؾ وأمٚ مٚ اصتٓر ظْد افًقام مـ اإلظتْٚء بٚفقؿقف ظذ» قال اليّْٖ: -0

 شادجّقع» ،شفًِْٜ ... ؾخىٖ طٚهر وخمٚفػافرمحٜ افذي هق بقشط ظرؾٚت

(8/84.) 
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 (.11/311) شجمّقع افٍتٚوى» :إيرو

تًًٌدا ؾهًقده ممْقع: ٕٕف  –جٌؾ افرمحٜ  –أمٚ مـ صًد اجلٌؾ » ّقال العثٔنني:

يُقن بدظٜ، وـؾ بدظٜ والفٜ، وأمٚ مـ صًد تٍرًجٚ ؾٓذا جٚئز مٚ َل يُـ ؿدوة 

فِجٓٚل ظام يًٍِقٕف أو يَتدي بف افْٚس ؾُٔقن ممْقًظٚ، وأمٚ مـ صًده إرصًٚدا 

 .شيَقفقٕف ؾقق اجلٌؾ ؾهًقده مؼوع، أو واجٛ حًٛ احلٚل

 (.7/194) شافؼح ادّتع» :إير

أو افْير  –أي جٌؾ افرمحٜ  –ؾٚفذهٚب إػ اجلٌؾ » :هللّقال الصٔخ الفْشاٌ حفظُ ا

إػ اجلٌؾ أو صًقد اجلٌؾ ـؾ هذا ٓ أصؾ فف، وـِف بدظٜ، وأصد مـ ذفؽ افذيـ 

قن بٚجلٌؾ، أو يٖخذون مـ ترابف أو مـ احلل، أو يًَدون اخلرق ذم افنجر يتزـ

ٚ بٚجلٌؾ، حتك أن بًوٓؿ يهع ويًتٌَؾ اجلٌؾ، ـؾ هذا مـ افٌدع ادُْرة  ـً تز

افتل ٓ دمقز، بؾ يهؾ إػ افؼك إذا اظتَد أن اجلٌؾ يٍْع أو يي أو ضِٛ مْف 

 .(308) شوافًّرة مْٚشؽ احلٟ» ،إفخ شاحلقائٟ...

 (.21) فألفٌٚين شمْٚشؽ احلٟ» :إير

افٌَٚء خٚرج حدود ظرؾٜ حتك تٌرب افنّس ثؿ يْكؾقن إػ مزدفٍٜ،  -1

وهذا خىٖ ظئؿ يٌْْل ظِٔف بىالن احلٟ: ٕن افقؿقف بًرؾٜ رــ ٓ يهِح احلٟ 

 إٓ بف.

 فًِثّٔغ شوافًّرة مْٚشؽ احلٟ»(، 81-8/81) فِْقوي شادجّقع» :إير

(311-317.) 
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ػ بٌر ظرؾٚت، وهق آجتامع ادًروف ذم افٌِدان بًد افًك يقم افتًري -2 

 ظرؾٜ، وهذا مـ ادحدثٚت، وؿد إُٔره مجٚظٚت مـ افًِػ ؾال دفٔؾ ظِٔف.

 فألفٌٚين شمْٚشؽ احلٟ»(، و87-8/81) فِْقوي شادجّقع» :إير

 (.21ص/)

ومْٓٚ إيَٚد افنّع بجٌؾ ظرؾٜ فِٜٔ افتٚشع أو ؽرهٚ، وهذا مـ افٌدع  -3

 ٌَٔحٜ، بؾ بًوٓؿ يًتهحٛ افنّع مًف مـ بِده.اف

 (.23ص/) فألفٌٚين شمْٚشؽ احلٟ»(، و8/87) شادجّقع» :إير

مْٚشؽ » .فنّس، وهذا ٓ جيقزإكاف احلجٚج مـ ظرؾٜ ؿٌؾ ؽروب ا -4

 (.317ص/) فًِثّٔغ شاحلٟ

اشتٌَٚل جٌؾ ظرؾٜ ظْد افدظٚء، وفق ـٕٚٝ افٌَِٜ خِػ طٓقرهؿ، وافًْٜ  -5

 (.317ص/) شمْٚشؽ افًثّٔغ»ظْد افدظٚء اشتٌَٚل افٌَِٜ. ذم يقم ظرؾٜ 

ؽتًٚل فٔقم ظرؾٜآ -6
(1)

 (.23ص/) فألفٌٚين شمْٚشؽ احلٟ» .

 فألفٌٚين شمْٚشؽ احلٟ»حتديد أذـٚر مًْٜٔ، أو أدظٜٔ مًْٜٔ يقم ظرؾٜ.  -7

 (.21ص/)

خىٌٜ اإلمٚم يقم ظرؾٜ خىٌتغ، يٍهؾ بْٔٓام بجِقس ـام ذم اجلًّٜ،  -8

 (.21ص/) فألفٌٚين شٚشؽ احلٟمْ»وهذا حمدث. 

 

                                                           

 .شافٌدظٜ حد إػ يهؾ ٓ»: حئك صٔخْٚ ؿٚل (3) 
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اصتٓر ظْد افًٚمٜ أن وؿٍٜ ظرؾٜ يقم اجلًّٜ -01
(1)

تًدل اثْغ وشًٌغ  

 (.21ص/) فألفٌٚين شمْٚشؽ احلٟ»حجٜ. 

 (.7/191) شافؼح ادّتع»افدظٚء بهقت مجٚظل.  -00

Y: ( ظـ ظع وابـ ظّر إٔف 872) (،874) ثٌٝ ظْد افىزاين ذم افدظٚء

يَؽ َفُف،  هللٓ إَِفَف إِٓ ا» :ظرؾٜيقم  ـٚن أـثر دظٚء افٌْل  َوْحَدُه ٓ َذِ

ُد، وَ  ّْ ُِْؽ َوَفُف اْْلَ ٍء َؿِديرٌ َفُف ادُْ ؾِّ َرْ ـُ  شافًًِٜ افهحٔحٜ»وهق ذم ، شُهَق َظَذ 

(، ؾُٔثر مـ هذا افدظٚء يقم ظرؾٜ، ومٚ ظدا ذفؽ ؾٔدظق 3201) فًِالمٜ إفٌٚين

 آن.ويٌِل، ويَرأ افَر هللبام صٚء، ويُز ا

 (.8/82) فِْقوي شادجّقع» :إير

 َت٢ ٜٓصسف اذتذاز َٔ عسف١؟ :ايطؤاٍ ايجأَ ٚايطتٕٛ

يْكف احلٚج مـ ظرؾٜ إذا ؽربٝ افنّس ـام ؾًؾ افٌْل  ادتٛاب:

  ذم حجٜ افقداع، ؾ٘ن دؾع ؿٌؾ ؽروب افنّس ؾَد اختِػ أهؾ

 افًِؿ ذم صحٜ حجف ومٚ يِزمف ظذ أؿقال:

ف يرجع إػ ظرؾٜ، ؾَٔػ حتك تٌرب افنّس، ؿقل مجٚهر أهؾ افًِؿ إٔ -0

ؾ٘ن َل يرجع ؾحجف صحٔح وظِٔف دم، واشتدفقا ظذ صحٜ حجف بحديٞ ظروة 

ًَْٔل َأْو ََّنًَٚرا» :بـ ميس افذي ؾٔف َٜ َؿْبَؾ َذفَِؽ َف َرَؾ ًَ  .شَوَوَؿَػ بِ

                                                           

 حتديد، بدون ؾوؾ فف اجلًّٜ يقم صٚدف فق بًرؾٜ افقؿقف أن مع»: حئك صٔخْٚ ؿٚل (3) 

 .شإجٚبٜ شٚظٜ وؾٔف ظٔد يقم ؾٓق
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ؿقل مٚفؽ وروايٜ ظـ أمحد أن حجف ؽر صحٔح حتك يَػ صًٔئٚ مـ  -1 

 ؤًػ ظْد افدارؿىْل ظـ ابـ ظّر.افِٔؾ، واشتدل بحديٞ 

ؿقل افنٚؾًٜٔ أن حجف صحٔح وفٔس ظِٔف دم، فًدم وجقد افدفٔؾ، وٕن  -2

حديٞ ظروة يدل ظذ اجلقاز، وحتك افتٖثٔؿ حيتٚج إػ دفٔؾ، وهذا هق إؿرب، 

 .هللورجحف صٔخْٚ احلجقري حٍيف ا

 .شفؽٓ ًِٕؿ أحًدا مـ ؾَٓٚء إمهٚر ؿٚل بَقل مٚ» قال ابً عبد الرب:

 ورجح ؿقل اجلّٓقر ابـ بٚز وابـ ظثّٔغ وافٍقزان. 

جمّقع ؾتٚوى ابـ »(، 171-2/171) شادٌْل»(، و8/87) شادجّقع» :إير

ادِخص »(، و103-7/100) شافؼح ادّتع»(، و114-37/111) شبٚز

 (.117) شماإحتٚف افُر»(، 3/147) شافٍَٓل

 ١ ٚمنس٠؟ٌٖ ٜصح ايٛقٛف يف عسْ :ايطؤاٍ ايتاضع ٚايطتٕٛ

ٌِْد ا( 1031) روى ابـ مٚجٜ ادتٛاب: ـِ َظ ـْ َجٚبِِر ْب  هلل، َؿَٚل: َؿَٚل َرُشقُل اهللَظ

 :« ،َمْقِؿٌػ ِٜ ٍَ ؾُّ ادُْْزَدفِ ـُ ، َو َٜ َٕ ـِ ُظَر ـْ َبْى قا َظ ًُ
َٜ َمْقِؿٌػ، َواْرؾِ ؾُّ َظَرَؾ ـُ

ؾُّ ِمًْك َمَْْحٌر، ـُ ، َو ٍ ـِ َُمََّسِّ ـْ َبْى قا َظ ًُ
ٍِ َّٓ  َواْرَت ِٜ إِ َب ََ ًَ ، وهذا احلديٞ جٚء ش َمٚ َوَراَء اْف

 ظـ مجٚظٜ، وصححف إفٌٚين.

 .شوفٔس وادي ظرٕٜ مـ ادقؿػ وٓ جيزئف افقؿقف ؾٔف» قال ابً قدام٘:

أمجع افٍَٓٚء ظذ أن مـ وؿػ بف ٓ جيزئف، وحُل ظـ مٚفؽ » قال ابً عبد الرب:

 .شإٔف هيريؼ دًمٚ وحجف تٚم
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وأمٚ ّٕرة ؾًِٔٝ أيًوٚ مـ ظرؾٚت، بؾ » تعاىل: هللزمحُ افقال اليّْٖ  ،وأمٚ ّٕرة

 .شبَرهبٚ

 (.81-8/81) شادجّقع»(، و117-2/111) شادٌْل» :إير

 َٔ ٚقف يف عسف١ ٖٚٛ َػ٢ُ عًٝ٘ فُا سهِ سذ٘؟ :ايطؤاٍ ايطبعٕٛ

مجٚهر أهؾ افًِؿ ظذ أن مـ ـٚن مٌّك ظِٔف ٓ يهح وؿقؾف بًرؾٜ:  ادتٛاب:

فًٌٚدة، وهذا ؾّٔـ ـٚن يقم ظرؾٜ مٌّك ظِٔف افقؿٝ ـِف، ٕٕف فٔس مـ أهؾ ا

 واختٚر هذا افَقل صٔخْٚ احلجقري.

وخٚفػ ذم هذه ادًٖفٜ مٚفؽ وأبق حٍْٜٔ، ورجحف افنَْٔىل، بٖن وؿقؾف 

صحٔح: ٕٕف ٓ ينسط فِقؿقف ٕٜٔ، وفًدم وجقد افدفٔؾ ظذ صحٜ وؿقؾف أو 

 روايٜ ٕمحد بٚفتقؿػ. ظدمف، وؿٚل ظىٚء بَقل مٚفؽ وأيب حٍْٜٔ، وذم

(، 813) شادحذ»(، و8/17) شادجّقع»(، و2/172) شادٌْل» :إير

 (.118-117) شإحتٚف افُرام»ط.إحٔٚء افساث، و (1/191) شأوقاء افٌٔٚن»و

 يف اذتر؟ نِ خطب ايٓيب  :ايطؤاٍ ايٛاسد ٚايطبعٕٛ

إٔف خىٛ ذم احلٟ ثالث خىٛ، وهل  صح ظـ افٌْل  ادتٛاب:

 :ـٚفتٚيل

خىٌٜ ظرؾٜ، وادراد هبٚ اخلىٌٜ يقم ظرؾٜ وإٓ ؾٓل فًٔٝ ذم  اخلىبٜ إوػ:

ذم ّٕرة ـام ذم حديٞ جٚبر ذم حجٜ  ظرؾٜ، وإٕام خىٌٓٚ افٌْل 

 افقداع، وهذه اخلىٌٜ ظِٔٓٚ أهؾ افًِؿ ظٚمٜ.
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ـِ َخٚفِِد وذم حديٞ    ْب
ِ
اء دَّ ًَ ُٝ َرُشقَل ا»َؿَٚل:  اْف   هللَرَأْي

ُٛ افَّْٚ ُى ًِ خَيْ َٜ َظَذ َب َٚبْغِ َس َيْقَم َظَرَؾ ـَ (، وهق 3937) ، رواه أبق داودشٍر َؿِٚئٌؿ ذِم افرِّ

(، وهذه 931) ( برؿؿ1/34) شافهحٔح ادًْد ممٚ فٔس ذم افهحٔحغ»ذم 

ٚ وؿًكا، وهل خىٌٜ  ًً اخلىٌٜ تُقن بًد افزوال ؿٌؾ أن يهع افيٓر وافًك مج

 واحدة ظذ افهحٔح.

(، 31/343) ششتذـٚرآ»(، و8/74) (، و71-8/73) شادجّقع» :إير

 (.7/93) شٕٔؾ إوضٚر»(، و1/314) شمًؽ اخلتٚم»

 خىٌٜ يقم افْحر، وهل تُقن بّْك، حلديٞ أيب بُرة  واخلىبٜ افَٕٜٚٔ:

ٌََْٚ َرُشقُل ا :ذم افهحٔحغ ؿٚل ...احلديٞ، رواه َيْقَم افَّْْحرِ   هللَخَى

، وؽره مـ إحٚديٞ، وؿٚل هبذا افنٚؾًل (3179) (، ومًِؿ3743) افٌخٚري

 وأمحد، وداود، وزؾر وؽرهؿ.

وإُٔرهٚ مٚفؽ وأبق حٍْٜٔ وؿٚفقا: إٕام هل ٕهٔحٜ، وافهحٔح إول أهنٚ 

 خىٌٜ مًتحٌٜ، وهق ؿقل اجلامهر.

ٕٔؾ »(، و117-1/111) شؾتح افًالم»(، 72-8/74) شادجّقع» :إير

 (.90-7/89) شإوضٚر

 أوشط أيٚم افتؼيؼ، ودفِٔٓٚ حديٞ بؼ بـ شحٔؿ  ٜ:واخلىبٜ افَٚفَ

يِؼ...احلديٞ  هللإِّن َرُشقَل اؿٚل:  ِٚم افتَّْؼِ َٛ َوَشَط َأيَّ ، وهق ذم َخَى

، وـذا حديٞ رجؾ مٌٓؿ مـ افهحٚبٜ شافهحٔح ادًْد ممٚ فٔس ذم افهحٔحغ»

ذم أوشط أيٚم افتؼيؼ. أخرجف أمحد،   هللإٔف شّع خىٌٜ رشقل ا



311 

 القول األنيق يف حّج بيت اهلل العتيق     012

(، وظذ هذا ؿقل 3208) شافهحٔح ادًْد ممٚ فٔس ذم افهحٔحغ»ذم  وهق

افنٚؾًل وأمحد وداود، وخٚفػ ذم هذا مٚفؽ وأبق حٍْٜٔ وزؾر، ؿٚل مٚفؽ وأبق 

 حٍْٜٔ: تًتحٛ يقم افٍْر، وؿٚل زؾر: هل يقم افسويٜ، وٓ دفٔؾ مًٓؿ.

 شادجّقع» :إير(، و3101) فِْقوي حتٝ حديٞ شذح مًِؿ» :إير

مًؽ »(، 117-1/111) شؾتح افًالم»(، 2/114) شادٌْل»(، و8/72)

 (.1/103) شاخلتٚم

َر وأمٚ بٚفًٌْٜ فِخىٌٜ يقم افًٚبع ؾَد جٚء ؾٔٓٚ حديٞ  َّ ـِ ُظ ، َؿَٚل: اْب

َٚن َرُشقُل ا» ُهْؿ  هللصذ ا هللـَ َْٖخَزَ َس، َؾ َٛ افَّْٚ ، َخَى ِٜ ِوَي ْ ٌَْؾ افسَّ َٚن َؿ ـَ ظِٔف إَِذا 

 ُِ َِْٚش َّ ؿْ بِ (، وؿد صححف إفٌٚين بىرؿف ذم 4/142) رواه ابـ خزيّٜ شِٓ

(، وؿٚل هبذا احلديٞ مٚفؽ وافنٚؾًل وأبق حٍْٜٔ، 1081) برؿؿ شافهحٔحٜ»

وفُـ احلديٞ مـ ضريؼ أيب محٜ حمّد بـ يقشػ افزبٔدي، وهق جمٓقل حٚل، 

 وؿد اوىرب ؾٔف ظذ وجٓغ، ؾتٚرة يرويف ظـ أيب ؿرة مقشك بـ ضٚرق افزبٔدي

ظـ مقشك بـ ظٌَٜ ظـ ٕٚؾع ظـ ابـ ظّر، وتٚرة يرويف ظـ أيب ؿرة ظـ ابـ جريٟ 

بـ ظثامن بـ خثٔؿ ظـ أيب افزبر ظـ جٚبر، ؾًذ هذا ؾٚحلديٞ حمؾ  هللظـ ظٌد ا

 ٕير وهق إػ افوًػ أؿرب.

 شمًؽ اخلتٚم»(، و1/117) شؾتح افًالم»(، و8/74) شادجّقع» :إير

(1/103.) 

 ٌٖ ٜصح ٚقٛف ايٓائِ ٚغري ايطاٖس بعسف١؟ :طبعٕٛايطؤاٍ ايجاْٞ ٚاي

وٓ ينسط فِقؿقف ضٓٚرة، وٓ شتٚرة، وٓ اشتٌَٚل، » قال ابً قدام٘: ادتٛاب:
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 .شوٓ ٕٜٔ، وٓ ًِٕؿ ذم ذفؽ خالًؾٚ 

أمجع ـؾ مـ ٕحٍظ ظْف مـ أهؾ افًِؿ ظذ أن مـ أدرك » قال ابً امليرز:

 .شظِٔفافقؿقف بًرؾٜ ؽر ضٚهر مدرك فِحٟ وٓ رء 

ًٌٚ » ّقال ابً قدام٘: ٚ، أو راـ ًً وـٍٔام حهؾ بًرؾٜ، وهق ظٚؿؾ أجزأه، ؿٚئاًم أو جٚف

 .شأو ٕٚئاًم 

جمّقع »(، و83-8/80) شادجّقع»(، و171-2/172) شادٌْل» :إير

 (.11/311) شافٍتٚوى

 َا ايرٟ يًشاز إٔ ٜفعً٘ يف طسٜك٘ إىل َصديف١؟ :ايطؤاٍ ايجايح ٚايطبعٕٛ

 فف أن يًٍؾ أمقًرا مْٓٚ: يٌٌْل ادتٛاب:

( أن افٌْل 3137) أن يدؾع بًُْٜٔ ووؿٚر، حلديٞ جٚبر ذم مًِؿ -0

 ٜافَُّْٚس افسَّ » :ـٚن يَقل بٔده حغ دؾع مـ ظرؾ ٚ َ ، َأُيُّ َٜ َُِْٔ

 َٜ َُِْٔ ٌٍَّٚس  ،شافسَّ ـِ َظ ِلِّ  وذم افٌخٚري ظـ اْب ُف َدَؾَع َمَع افٌَّْ َّٕ  َأ

َع اف ِّ
ًَ ، َؾ َٜ ِلُّ َيْقَم َظَرَؾ ٌَّْ  ،بِِؾ ًبٚ َوَصْقًتٚ فإِْلِ َوَراَءُه َزْجًرا َصِديًدا َورَضْ

ْؿ، َوَؿَٚل:  ِٓ ْٔ ْقضِِف إَِف ًَ ََٖصَٚر بِ ، َؾِ٘نَّ اْفِزَّ َفَْٔس »َؾ
ِٜ
َُِْٔ ْؿ بِٚفسَّ ُُ ْٔ َِ َٚ افَُّْٚس، َظ َأُيُّ

يَوٚعِ  َٕٚظروة َٚل (، وؿَ 3173) رواه افٌخٚري شبِٚإْلِ ُٜ َوَأ َْٔػ »َجٚفٌِس،  : ُشِئَؾ ُأَشَٚم ـَ

َٚن َرُشقُل ا ََْؼ   هللـَ ًَ ُر اْف ًِ َٚن َي ـَ ِٜ اْفَقَداِع؟ َؿَٚل: 
ُر ذِم َحجَّ ًِ ، َؾَِ٘ذا َي

َٕصَّ  َِْؼ شَوَجَد َؾْجَقًة  ًَ  . متٍؼ ظِٔف.، َؿَٚل ِهَنٌٚم بـ ظروة: َوافَّْصُّ َؾْقَق اْف

س يالزم افتٌِٜٔ ذم ضريَف، حلديٞ أشٚمٜ بـ زيد وافٍوؾ بـ افًٌٚ -1

 :ِٓٚلُّ » ؿ ْ َيَزِل افٌَّْ ٌِّل َحتَّك َرَمك مَجَْرةَ  ََل َِ ِٜ  ُي ٌَ ََ ًَ رواه  شاْف
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 (.3181) (، وأخرج مًِؿ حديٞ افٍوؾ3244) (، و3241) افٌخٚري

وهُذا يُقن احلٚج حٚل دؾًف مـ ظرؾٜ إػ ادزدفٍٜ مًتًٌٍرا، فَقفف  -2

 رن مم يلام ىل مل  يك ىك مك لك اك ٱّٰ تًٚػ:
 ة[.افٌَر[  ِّ  نن من زن

 مت زت رت يب  ىب نب مب ٱّٰ :فَقفف هللويذـر ا
 .]398 افٌَرة:] أيٜ  ِّ مث زث رث  ىتيت نت

 أن يًِؽ ذم ذهٚبف إػ ادزدفٍٜ ظذ ضريؼ ادٖزمغ. -3

 يٌٌْل فِحٚج أن يٗخر صالة ادٌرب حتك جيًّٓٚ مع افًنٚء ذم مزدفٍٜ. -4

(، 178-2/171) شادٌْل» :(، وإير11/312) شجمّقع افٍتٚوى» :إير

 شافؼح ادّتع»(، و3/148) شادِخص افٍَٓل»(، و94-8/91) شادجّقع»و

(7/101.) 

 ٌٖ جيٛش مجع املػسب ٚايعػاء قبٌ ايٛصٍٛ إىل َصديف١؟ :ايطؤاٍ ايسابع ٚايطبعٕٛ

مـ ؾًؾ ذفؽ ؾَد خٚفػ افًْٜ وصالتف صحٔحٜ ظْد مجٚهر أهؾ  ادتٛاب:

ََلُة َأَمَٚمَؽ » افًِؿ، وؿٚل أبق حٍْٜٔ وافثقري وابـ حزم: ٓ دمزئف، حلديٞ: ، شافهَّ

 ؟.هللحغ ؿٚل فف أشٚمٜ: أتهع يٚ رشقل ا

ٓ دمقز ذم افىريؼ إٓ مـ ظذر، بؼط أن يُقن بًد مٌٔٛ افنٍؼ، » ّقال مالك:

وافهحٔح إول، وؿد يتٖخر اإلًٕٚن بًرؾٜ ؾٔخنك خروج وؿٝ افًنٚء ؾِٔزمف 

 .شأن يهع
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 شادجّقع»(، و7/319) شادحذ»(، و181-2/178) شادٌْل» :إير 

-7/101) شافؼح ادّتع»(، و11/314) شجمّقع افٍتٚوى»(، و8/94)

104.) 

 اذنس أمساء َصديف١؟ :ايطؤاٍ ارتاَظ ٚايطبعٕٛ

 مجع، ومزدفٍٜ، وادنًر احلرام. يَٚل َلٚ: ادتٛاب:

ادنًر احلرام بَّٚبؾ ادنًر احلالل، وهق ظرؾٜ: ٕن مزدفٍٜ داخؾ  ويَٚل َلٚ:

يقم  دنًر احلرام هق ادُٚن افذي وؿػ ؾٔف افٌْل حدود احلرم، وا

  ىب نب مب ٱّٰ :افْحر بًد افٍجر يدظق، وهق ادذـقر ذم ؿقفف تًٚػ

 زث رث  ىتيت نت مت زت رت يب
وهق جٌؾ  ة[،افٌَر[ ِّ يق ىق يف  ىف يث ىث نث مث

مًروف بٚدزدفٍٜ، ومُٕٚف أن مًجد، وفُـ يىِؼ ظذ ادزدفٍٜ ـِٓٚ بٖهنٚ ادنًر 

 احلرام.

ادِخص »(، و181-2/181) شادٌْل»(، و8/303) شجّقعاد» :إير

 (.7/131) شافؼح ادّتع»(، و3/148) شافٍَٓل

 ايطؤاٍ ايطادع ٚايطبعٕٛ: َا أٍٚ َا ٜصٓع اذتاز عٓد ٚصٛي٘ َصديف١؟

أول مٚ يٌدأ بف صالة ادٌرب وافًنٚء، ومجِٜ ذفؽ أن افًْٜ دـ دؾع  ادتٛاب:

مزدفٍٜ، ؾٔجّع بغ ادٌرب وافًنٚء ٓ  مـ ظرؾٜ أن ٓ يهع ادٌرب حتك يهؾ

أمجع أهؾ افًِؿ ٓ اختالف بْٔٓؿ أن افًْٜ أن » قال ابً امليرز:خالف ذم هذا، 

مجع  جيّع احلٚج بغ ادٌرب وافًنٚء وإصؾ ذم ذفؽ أن افٌْل 
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بْٔٓام، رواه جٚبر وابـ ظّر وأشٚمٜ وأبق أيقب وؽرهؿ، وأحٚديثٓؿ صحٚح، 

 إفخ. ش...ٜوئَؿ فُؾ صالة إؿٚم

دٚ جٚء ادزدفٍٜ  أن افٌْل  وذم حديٞ أشٚمٜ بـ زيد 

َرُه ذِم َمِْْزفِفِ  ًِ ٍٚن َب ًَ ْٕ ؾُّ إِ ـُ َٚخ  َٕ ِرَب، ُثؿَّ َأ ٌْ اَلُة َؾَهذَّ ادَْ ِٝ افهَّ
َّ ٌََغ، ُثؿَّ ُأِؿٔ َْٖش َٖ َؾ ، َتَقوَّ

اَم. م ُٓ َْْٔ اَلُة، َؾَهذَّ َوََلْ ُيَهؾِّ َب ِٝ افهَّ
َّ  تٍؼ ظِٔف.ُثؿَّ ُأِؿٔ

 شافٍتح»( و94-8/91) شادجّقع»(، و179-2/178) شادٌْل» :إير 

(، 3/149) شادِخص افٍَٓل»(، و3171) ( حتٝ حدي1/110-113ٞ)

 .(83) فًِثّٔغ شمْٚشؽ احلٟ»و

 ايطؤاٍ ايطابع ٚايطبعٕٛ: َا سهِ املبٝت مبصديف١؟

 هذا ممٚ اختِػ ؾٔف افٍَٓٚء ظذ ثالثٜ أؿقال: ادتٛاب:

وهق ؿقل ظَِّٜ، وإشقد،  ٝ بّزدفٍٜ رــ مـ أرـٚن اْلٟ،ادبٔ -0

وابـ خزيّٜ، وظزاه ابـ  وافنًٌل، وافْخًل، واحلًـ، وابـ بْٝ افنٚؾًل،

افَٔؿ إػ إوزاظل، ومحٚد، وداود، وأيب ظٌٔد، وابـ جرير، ومٚل افٔف ابـ افَٔؿ 

  ىب نب مب ٱّٰ :وابـ حزم واختٚره افنٔخ إفٌٚين، واشتدفقا بَقفف تًٚػ

، [087]افبَرة:   ِّىت نت مت زت رت يب

ََلَة َوَأَتك َظَرَؾَٚت َؿْبَؾ » :وحديٞ ظروة بـ ميس وؾٔف َْٚ َهِذِه افهَّ ًَ ـْ َأْدَرَك َم َم

ْد  ََ ًَْٔل َأْو ََّنًَٚرا َؾ ََفُ  َذفَِؽ َف ٍَ َٙ َت ُف َوَؿ َمِٚم »وذم روايٜ: ، شَتؿَّ َحجُّ ٚ َمَع اإْلِ ًً ـْ َأْدَرَك مَجْ َم

ـْ ََلْ ُيْدِرْك َمَع افَّْٚسِ َوافَِّْٚس َح  ، ]َوَم َّٟ ْد َأْدَرَك اْْلَ ََ ٚ، َؾ َٓ َٔض ِمْْ ٍِ ْؿ  تَّك ُي َِ َمِٚم، َؾ َواإْلِ
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[ُيْدِركْ  
(1)

 .ش

وهق ؿقل مجٓقر أهؾ افًِؿ،  ادبٔٝ ِم مزدفٍٜ واجٛ وفٔس برــ، -1

واشتدفقا بحديٞ ابـ ظّر ذم افهحٔحغ إٔف ـٚن يَدم وًٍٜ أهِف مـ ادزدفٍٜ 

، واشتدفقا  هللَأْرَخَص ذِم ُأوَفِئَؽ َرُشقُل ا :بٚفِٔؾ ويَقلإػ مْك 

ؿْ » بحديٞ: ُُ َُ ، واشتدفقا بحديٞ ظٌد افرمحـ بـ يًّر افديع شُخُذوا َظِّْل َمَِْٚش

 ُِقِع افْ » :وؾٔف ٍع َؿْبَؾ ُض َٜ مَجْ َِ ْٔ ـْ َجَٚء َف ، َم ُٜ ُّٟ َظَرَؾ َّٟ اْْلَ ْد َأْدَرَك اْْلَ ََ ْجِر َؾ ، شٍَ

، وحديٞ ظروة بـ ميس شافهحٔح ادًْد ممٚ فٔس ذم افهحٔحغ»وهق ذم 

ًَْٔل َأْو ََّنًَٚرا» :وؾٔف ، ومًِقم أن مـ وؿػ ذم ظرؾٜ ؿٌؾ شَوَأَتك َظَرَؾَٚت َؿْبَؾ َذفَِؽ َف

 .افٍجر ٓ يُّْف إدراك ادٌٔٝ بّزدفٍٜ

 شافٍتح»وهق وجف ظْد افنٚؾًٜٔ، وظزاه احلٚؾظ ذم  أن ادبٔٝ بّزدفٍٜ شْٜ، -2

ٚء وإوزاظل، وافهحٔح افَقل افثٚين، وهق ترجٔح افًالمٜ ابـ بٚز فًى

 وافًثّٔغ وافًالمٜ افٍقزان وصٔخْٚ افًالمٜ احلجقري.

 حتٝ حديٞ شافٍتح»( و92-8/94) شادجّقع»( و2/184) شادٌْل» :إير 

افؼح »( 3/120) شادِخص افٍَٓل»( و1/114) شزاد ادًٚد»(، و3171)

إحتٚف »(، و37/177) شجمّقع ؾتٚوى ابـ بٚز»( 101-7/102) شادّتع

 (.181) شافُرام

 ؟ايطؤاٍ ايجأَ ٚايطبعٕٛ: َاٖٞ سدٚد َصديف١

حد ادزدفٍٜ مٚ بغ وادي حمن ومٖزمل ظرؾٜ »قال املاّزدٖ ّغريِ:  ادتٛاب:

                                                           

 .شصٚذة افزيٚدة هذه»: حئك صٔخْٚ ظْٓٚ ؿٚل ادًُقؾغ بغ افتل افزيٚدة (3) 
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وفٔس احلدان مْٓٚ ويدخؾ ذم ادزدفٍٜ مجٔع تِؽ افنًٚب افَقابؾ وافيقاهر 

 .شاحلد ادذـقرواجلٌٚل افداخِٜ ذم 

 (.8/93) فِْقوي شادجّقع»

ادزدفٍٜ مٖخقذ مـ اإلزدٓف، وهق افتَرب، ؾٚحلٚج » :هللّقال البطاو زمحُ ا

 يتَرب هبٚ مـ ظرؾٜ إػ مْك.

  :وأمٚ حدودهٚ ؾٓل 

 احلد افؼؿل: مـ مٍٔض ادٖزمغ افٌريب.

.  احلد افٌريب: وادي حمنِّ

 احلد افناميل: جٌؾ ثٌر.

: جٌٚل ادرخئٚت، ؾام بغ هذه احلدود إربًٜ مـ صًٚب، ووهٚد، احلد اجلْقيب

ٚ: ٓجتامع افْٚس ؾٔٓٚ فِٜٔ يقم  ًً ورواب، وشٓقل، ـِٓٚ مزدفٍٜ، وتًّك مج

 .شافْحر

 ( ط. مُتٌٜ إشدي.4/338) شتقؤح إحُٚم»

 ؟ضِٚادٟ حمطِّس؟ ٚملاذا مسٞ بريو االايطؤاٍ ايتاضع ٚايطبعٕٛ: َا سهِ املبٝت يف 

 وادي حمنِّ مقوع ؾٚصؾ بغ مْك ومزدفٍٜ، وفٔس مـ واحدة مْٓام. ادتٛاب:

 .اهد شًامئٜ ذراع ومخس وأربًقن ذراًظٚوادي حمنِّ مخ» قال األشزقٕ:

.ًٌٚ ًٌٚ ثالثامئٜ وظؼيـ مًسا وشًٌٜ أمتٚر تَري  يًْل مٚ يًٚدل افٔقم تَري
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 (.8/93) مع احلٚصٜٔ شادجّقع» 

 ذ ؿقفغ:وأمٚ شبٛ تسّٔتف ِبذا ؾً

أن افٍٔؾ حن ؾٔف، أي أظل حغ ؿدم بف احلٌنٜ، ورّد هذا افًثّٔغ رمحف  -0

بٖن مقوع افٍٔؾ حغ حن ذم ادٌّس وفٔس ذم وادي حمن، وهلذا يَقل  هللا

 افنٚظر اجلٚهع:

       حددٌس افٍٔددؾ بددٚدٌّس حتددك
 

 طددددؾ حيٌددددق ـٖٕددددف مًُددددقر 
 

ؾِٓذا ئًؼ شٚفُف،  ؿٔؾ فف وادي حمن: ٕٕف جمرى افًٔؾ، ؾٓق رمع، -1

 ؾِٓذا شّل حمًنا.

 ؾٔف:  وأمٚ إرساع افْبل 

 ٕٕف رخق يتًٛ اإلبؾ، وحتتٚج إػ اإلهاع. :ؾَٔؾ

 : أهع ٕٕف مقضـ أهِؽ ؾٔف أصحُٚب افٍٔؾ، وتَدم إٔف ؽر صحٔح.وؿٔؾ 

: ٕن أهؾ اجلٚهِٜٔ ـٕٚقا يٍَقن ذم هذا افقادي ويذـرون أجمٚد آبٚئٓؿ، وؿٔؾ 

 أظِؿ. هللخمٚفٍتٓؿ، وهذا هق إؿرب وا ل ؾٖراد افٌْ

-7/134) فًِثّٔغ شافؼح ادّتع»(، و8/93) فِْقوي شادجّقع» :إير

131.) 

( ظـ 1031) وأمٚ ادٌٔٝ ذم وادي حمن ؾٕ٘ف ٓ جيزئ، دٚ ثٌٝ ظْد ابـ مٚجٜ

ِٜ َمْقِؿٌػ، » ؿٚل: جٚبر وحًْف إفٌٚين أن افٌْل  ٍَ ؾُّ ادُْْزَدفِ ـُ َو

ٍ َوارْ  ـِ َُمََّسِّ ـْ َبْى قا َظ ًُ
ٍِ  .شَت
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Y:  :وافيٚهر إٔف ٓ يُّـ اإلهاع أن: ٕن اإلًٕٚن »قال العالم٘ العثٔنني

حمٌقس بٚفًٔٚرات، ؾال يُّـ أن يتَدم أو يتٖخر، وربام يْحٌس ذم ٍٕس ادُٚن 

حيٌس ؾًٔجز أن يّق، وفُـ َٕقل: هذا رء بٌر اختٔٚر اإلًٕٚن، ؾْٔقي بٌَِف 

ٌف ظذ مٚ ؾٚتف مـ ٕٔتف هذا ؾٕ٘ف ؿد يثٔ هللٔن فف أن ينع ٕهع، وإذا ظِؿ اإٔف فق ت

 (.7/137) شافؼح ادّتع»مـ  اهد شمـ إجر وافثقاب

 ايطؤاٍ ايجُإْٛ: اذنس بعض خمايفات اذتذاز يف َصديف١؟

 أخىٚء احلجٚج ذم مزدفٍٜ ـثرة مْٓٚ: ادتٛاب:

 بؾ اجلري ظْد بًوٓؿ.اإلهاع وؿٝ افدؾع مـ ظرؾٜ إػ مزدفٍٜ،  -0

 ؽتًٚل فٌِّٔٝ ذم مزدفٍٜ.آ -1

 ختهٔص بًض إدظٜٔ ذم تِؽ افِِٜٔ. -2

 ٕنٌٚل بَِط احلل.تٖخر ادٌرب ظْد افقصقل وآ -3

 صالة شْٜ ادٌرب وافًنٚء. -4

 إحٔٚء فِٜٔ افًٔد بٚفهالة. -5

 إيَٚد افْران تِؽ افِِٜٔ. -6

 افقؿقف بّزدفٍٜ دون افٌٔٚت. -7

 فٍٜ شْٜ.إظتَٚد أن أخذ احلل مـ مزد -8

 ظدم ادرور بٚدزدفٍٜ بحجٜ افزحٚم. -01
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 دمّٔع احلل مـ افِٔؾ، وتًٌِٔف وتىٌٔٔف. -00 

 دؾع احلجٚج مـ مزدفٍٜ بًد افٍجر مٌٚذة. -01

 ٕتيٚر إػ ضِقع افنّس وافدؾع بًد ذفؽ.آ -02

 وؽر ذفؽ مـ افٌدع وادخٚفٍٚت.

فًِالمٜ  شوافًّرة مْٚشؽ احلٟ»(، و301-8/303) شادجّقع» :إير

 (.1/373) شؾتح افًالم»(، و7/138) شافؼح ادّتع»(، و24-21) ينإفٌٚ

 ايطؤاٍ ايٛاسد ٚايجُإْٛ: عٓد ايبٝات مبصديف١ ٌٖ يًشاز إٔ ٜكّٛ ايًٌٝ؟

( ظـ جٚبر ذم حديٞ حجٜ افقداع أن افٌْل 3138) ذم صحٔح مًِؿ ادتٛاب:

 احلديٞ..اوىجع حتك ضِع افٍجر .. 

قم وٓ حئٔٓٚ بهالة وٓ بَراءة وٓ رء، فُـ ؾِٓذا ؾٚفًْٜ ذم تِؽ افِِٜٔ افْ 

َل يذـر ذم حديٞ جٚبر وٓ ؽره ؾٔام ًِٕؿ أن » ٓقْل العالم٘ العثٔنني: ،بٚفًٌْٜ فِقتر

أوتر ذم تِؽ افِِٜٔ، فُـ إصؾ إٔف ـٚن ٓ يدع افقتر شًٍرا  افٌْل 

، وفق ترـف وٓ حًيا، ؾَْقل: إٕف يقتر تِؽ افِِٜٔ، وظدم افَْؾ فٔس َٕاًل فًِدم

تِؽ افِِٜٔ فَْؾ: ٕٕف فق ترـف فُٚن ذًظٚ، وافؼع ٓبد أن حيٍظ ويَْؾ، وـذا 

 .شيَٚل ذم شْٜ افٍجر ذم مزدفٍٜ

 تًٚػ. هللوٕحق هذا ؿٚل افًالمٜ ابـ بٚز رمحف ا

 شجمّقع ؾتٚوى افًثّٔغ»(، و181-37/181) شجمّقع ؾتٚوى ابـ بٚز» :إير

 (.7/130) شافؼح ادّتع»(، و11/71-74)
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 ايطؤاٍ ايجاْٞ ٚايجُإْٛ: َت٢ ٜدفع اذتاز َٔ َصديف١؟

وٓ ًِٕؿ خالًؾٚ ذم أن افًْٜ افدؾع ؿٌؾ ضِقع » :هللقال ابً قدام٘ زمحُ ا ادتٛاب:

 .شـٚن يًٍِف  افنّس وذفؽ ٕن افٌْل

إن ادؼـغ ـٕٚقا ٓ ئٍوقن حتك تىِع افنّس، ويَقفقن: أذق » قال عنس:

خٚفٍٓؿ، ؾٖؾٚض ؿٌؾ أن تىِع   هللوإن رشقل اثٌر، ـٔام ٌٕر، 

رواه افٌخٚري. وافًْٜ أن يَػ حتك يًٍر جدا، وهبذا ؿٚل افنٚؾًل،  شافنّس

 وأصحٚب افرأي. وـٚن مٚفؽ يرى افدؾع ؿٌؾ اإلشٍٚر.

ٍر جدا، ؾدؾع َل يزل واؿٍٚ حتك أش أن افٌْل » ّليا ما زّٚ جابس:

افزبر أخر ذم افقؿٝ حتك ـٚدت . وظـ ٕٚؾع، أن ابـ شؿٌؾ أن تىِع افنّس

افنّس تىِع، ؾَٚل فف ابـ ظّر: إين أراه يريد أن يهْع ـام صْع أهؾ اجلٚهِٜٔ، 

ؾدؾع ودؾع افْٚس مًف. وـٚن ابـ مًًقد يدؾع ـٕٚكاف افَقم ادًٍريـ مـ 

صالة افٌداة، ودؾع ابـ ظّر حغ أشٍر وأبكت اإلبؾ مقوع أخٍٚؾٓٚ. 

 ْٜٔ، ـام ذـرٕٚ ذم شره مـ ظرؾٚت.ويًتحٛ أن يًر وظِٔف افًُ

ٚ  »: افٍوؾ بـ ظٌٚس، َوَؿَٚل  ثؿ أردف افٌْل  قال ابً عباس: َ َيٚ َأُيُّ

ًٜ َيَد  ًَ
ٚ َراؾِ َٓ ، َؾَم َرَأْيت

ِٜ
َُِْٔ ْؿ بِٚفسَّ ُُ ْٔ َِ ًَ بِِؾ، َؾ ِْٔؾ َواإْلِ َْٔس بَِِ٘يِٚف اخْلَ ُْيَٚ افَُّْٚس، إنَّ اْفِزَّ َف

 «َحتَّك َأَتك ِمًْك.

 (.187-2/181) شادٌْل» :يرإ
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 ايطؤاٍ ايجايح ٚايجُإْٛ: ٌٖ جيٛش ايدفع قبٌ ذيو؟ 

 هذه ادًٖفٜ ؾٔٓٚ أؿقال: ادتٛاب:

إٔف جيقز افدؾع بًد ٕهػ افِٔؾ، وهق مذهٛ أمحد وافنٚؾًل، واشتدفقا  -0

 فِوًٍٜ أن يدؾًقا بٚفِٔؾ. ب٘ذن افٌْل 

 جيقز افْزول ذم مزدفٍٜ وفق يًًرا، وهق ؿقل مٚفؽ. -1

 جيقز افدؾع ؿٌؾ ضِقع افٍجر إٓ فًِْٚء وافوًٍٜ، وهق ؿقل أيب حٍْٜٔ ٓ -2

وابـ حزم، وطٚهر اختٔٚر صٔخ اإلشالم، وترجٔح افنقـٚين وإفٌٚين، وهذا 

فِوًٍٜ دفٔؾ ظذ ظدم  افَقل هق إؿرب: ٕن ترخٔص افٌْل 

 زت رت يب  ىب نب مب ٱّٰ جقازه فٌرهؿ، وفَقفف تًٚػ:
، وؾًؾ ذفؽ افٌْل ، [087]افبَرة:   ِّىت نت مت

ؿْ » وؿٚل: ُُ َُ  .شفَِتُٖخُذوا َظِّْل َمَِْٚش

 شذح افًّدة»(، و8/92) شادجّقع»(، و182-2/184) شادٌْل» :إير

 شؾتح افًالم»(، و10) فألفٌٚين شمْٚشؽ احلٟ»(، و1/211) فنٔخ اإلشالم

(1/310-313.) 

 َصديف١؟ ايطؤاٍ ايسابع ٚايجُإْٛ: َا ايرٟ ٜصٓع٘ اذتاز بعد ايفذس يف

ًٓ  ادتٛاب: افًْٜ أن يًجؾ بهالة افٍجر ذم أول وؿتٓٚ فٔتًع وؿٝ  :أو

( ظـ ابـ 3189) ( ومًِؿ3181) افقؿقف ظْد ادنًر احلرام، وذم افٌخٚري

صالهٚ ؿٌؾ وؿتٓٚ بٌِس، وذم حديٞ جٚبر ذم  مًًقد أن افٌْل 
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صذ افهٌح حغ تٌغ فف افهٌح وذم روايٜ ذم  مًِؿ أن افٌْل 

إٔف صذ افٍجر حغ ضِع افٍجر،  ( ظـ ابـ مًًقد 3181) ريافٌخٚ

 وؿٚئؾ يَقل ؿد ضِع افٍجر، وؿٚئؾ يَقل َل يىِع افٍجر. 

صذ افٍجر ذفؽ افٔقم ذم أول  ؾتٌغ مـ جمّقع مٚ تَدم إٔف 

ودظٚه  هللوؿتٓٚ ثؿ إذا صذ افٍجر إىِؼ اػ ادنًر احلرام ؾقؿػ ظْده وذـر ا

م هق جٌؾ ؿزح، وؿد بْل ذم مُٕٚف مًجد، ؾ٘ن متُـ مـ واجتٓد، وادنًر احلرا

افقؿقف ظْده وؿػ، وإن َل يتُّـ مـ صدة افزحٚم وؿػ ذم مُٕٚف افذي صذ ؾٔف 

افٍجر ويًـ فف أن يًتٌَؾ افٌَِٜ ظْد افدظٚء وهذا افدظٚء مًتحٛ ظْد مجٚهر 

ء، افًِامء، ثؿ يَػ حتك يًٍر جدا ويدؾع ؿٌؾ ضِقع افنّس ظْد مجٚهر افًِام

إِنَّ » :( ظـ ظّر إٔف صذ افهٌح بجّع ثؿ وؿػ ؾَٚل3184) ؾٍل افٌخٚري

ْق َثٌُِر، َوإِنَّ  قُفقَن َأْذِ َُ ُٕقا َي ٚ ـَ ُس، َو ّْ َع افنَّ ُِ ُٔوقَن َحتَّك َتْى ٍِ َٓ ُي ُٕقا  ٚ ـَ ـَِغ  ادُْْؼِ

ََٖؾَٚض   هللَرُشقَل ا ْؿ، َؾ ُٓ ٍَ سِ َخَٚف ّْ ُِقِع افنَّ ٌَْؾ ُض ُر َؿ َّ  .شُظ

 شزاد ادًٚد»و ،(98-8/97) شادجّقع»( و181-2/181) شادٌْل» :رإي

 ،(3/223) فِنقـٚين شوبؾ افٌامم»و ،(3171) شافٍتح»و ،(1/121)

 شمْٚشؽ احلٟ»( و3/149) شادِخص افٍَٓل»و (،81/ص) شمْٚشؽ احلٟ»و

 .(10) فألفٌٚين

 بايًٌٝ؟ايطؤاٍ ارتاَظ ٚايجُإْٛ: َٔ ِٖ ايرٜٔ ٜسخص هلِ ايدفع َٔ َصديف١ 

ٌٍَّٚس ( 3191) ( ومًِؿ3178) روى افٌخٚري ادتٛاب: ـِ َظ  ظـ اْب

قُل:  َُ ِلُّ »َي َمِْل افٌَّْ َثِْل، َأْو َؿدَّ ًَ ْٔؾٍ  ذِم  َب َِ ـْ مَجٍْع بِ ِؾ ِم ََ  .شافثَّ
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ؿٚفٝ:  ( ظـ ظٚئنٜ 3190) ( ومًِؿ3183) وذم افٌخٚري 

ِلَّ » ْٝ َشْقَدُة افٌَّْ َٕ َذ ْٖ َٜ مَجْعٍ  اْشَت َِ ْٔ تدؾع ؿٌِف وؿٌؾ حىّٜ افْٚس  َف

ْٝ ثَ  َٕ ٚ ـَ َِٖذَن هَلََٚو ًٜ َؾ ٌَْى ًٜ َث َِ ٔ ( ظـ أشامء 3193) ( ومًِؿ3179) وذم افٌخٚري، شَِ

أهنٚ إتيرت حتك ؽٚب افَّر ؾدؾًٝ إػ مْك ؾرمٝ اجلّرات ثؿ صِٝ بّْزهلٚ 

ِلَّ  ،َأْي ُبَْلَّ » ؿٚفٝ:.بّْك، ؾَٚل مقٓهٚ: فَد ؽًِْٚ  َأِذنَ  إِنَّ افٌَّْ

ـِ  ًُ  .شفِِيُّ

وؿد َٕؾ ابـ ؿدامٜ اإلمجٚع ظذ ذفؽ وهق تَديؿ افًْٚء وافوًٍٜ مـ مجع 

 بِٔؾ.

 شافٍتح»( و8/97) شادجّقع»( و181-2/184) شادٌْل» :إير

(1/111-118) 

ايطؤاٍ ايطادع ٚايجُإْٛ: َسافل ايٓطاء ٚايضعف١ ٌٖ عًٝ٘ غٞء يف دفع٘ َعِٗ 

 َٔ ايًٌٝ؟

ء أو وًٍٜ وخق افزحٚم ؾِف أن يدؾع هبؿ آخر افِٔؾ مـ ـٚن مًف ًٕٚ ادتٛاب:

 .وٓ رء ظِٔف

 .(11/72) شجمّقع ؾتٚوى افًثّٔغ»

 ايطؤاٍ ايطابع ٚايجُإْٛ: َاذا ٜصٓع اذتاز يف ٚادٟ حمطس؟

تَدم أن وادي حمن بغ مزدفٍٜ ومْك وفٔس مـ واحدة مْٓام وافًْٜ  ادتٛاب:

 حجٜ افقداع أن افٌْل  اإلهاع ذم هذا افقادي ؾٍل حديٞ جٚبر ذم

حغ أتك بىـ حمن ؾحرك ؿِٔال وهذا دـ تٔن فف وإٓ ؾّـ صدة افزحٚم ؿد ٓ 
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 .يًتىٔع اإلهاع

 شافؼح ادّتع»( و8/93) شادجّقع»( و2/187) شادٌْل» :إير

(7/137). 

ايطؤاٍ ايجأَ ٚايجُإْٛ: َٔ أٜٔ ُتًتكط اذتص٢ اييت ٜس٢َ بٗا مجس٠ ايعكب١ َٚا 

 اذتص٢؟ َكداز

( ظـ جٚبر ؿٚل: رأيٝ 3199) أمٚ بٚفًٌْٜ حلجّٓٚ ؾَد روى مًِؿ ادتٛاب:

( 3/132) وروى أمحد ،رمك اجلّرة بّثؾ حل اخلذف افٌْل 

ؿٚل: ؿٚل  ( ظـ ابـ ظٌٚس 1019) ( وابـ مٚج1027ٜ) وافًْٚئل

ؾَِىٝ فف  ،شافَط يل حل» ؽداة افًٌَٜ وهق ظذ ٕٚؿتف:  هللرشقل ا

أمَٚل هٗٓء » :ـ حل اخلذف ؾجًؾ يٍْوٓـ ذم ـٍف ويَقلشٌع حهٔٚت ه

يٚ أُيٚ افْٚس إيٚـؿ وافٌِق ِم افديـ ؾٕ٘ف أهِؽ مـ ـٚن ؿبُِؿ » :ثؿ ؿٚل ،شؾٚرمقا

واحلديٞ صححف إفٌٚين، وظِٔف ظٚمٜ افًِامء إٔف ٓ يرمك بٖـز  ،«افٌِق ِم افديـ

 ممٚ ذم احلديٞ.

أي مُٚن وفُـ إؾوؾ أن يٖخذهٚ  وأمٚ مقوع افتَٚضٓٚ ؾٔجزئ افتَٚضٓٚ مـ

وـذا افنٔخ افًثّٔغ يَقل طٚهر  ،واشتيٓره ابـ ؿدامٜ مـ هذا احلديٞ ،مـ مْك

 ،وـذا رجحف افنٔخ إفٌٚين ،احلديٞ أن افرشقل أخذ احلل مـ ظْد اجلّرة

 ،واشتحٛ بًوٓؿ أن يَِىٓـ مـ مزدفٍٜ وهق ؿقل جمٚهد وافنٚؾًل واشحٚق

 ؿ.أظِ هللوإول أؿرب وا

 شمْٚشؽ احلٟ»( 97-8/91) شادجّقع»( و189-2/188) شادٌْل»
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 شافؼح ادّتع»و ،(109-1/108) شأوقاء افٌٔٚن»، و(13)ص/فألفٌٚين  

 فِنٔخ زايد شمًؽ اخلتٚم»و ،(3/103) شادِخص افٍَٓل»و ،(7/131)

 ( ٕخْٔٚ افنٔخ زايد افقصٚيب.1/381-381)

 يسَٞ مجس٠ ايعكب١ ّٜٛ ايٓشس؟ايطؤاٍ ايتاضع ٚايجُإْٛ: َت٢ أٍٚ ٚقت 

 :هذه ادًٖفٜ ممٚ اختِػ ؾٔٓٚ أهؾ افًِؿ ظذ أؿقال ادتٛاب:

يٌتدئ افرمل ذم ابتدأ افْهػ إخر مـ فِٜٔ افْحر وهق ؿقل ظىٚء وابـ  -0

واشتدفقا  أيب مُِٜٔ وابـ أيب فٔذ وظُرمٜ ابـ خٚفد وافنٚؾًل واختٚره ابـ ؿدامٜ

أمر أم شِّٜ فِٜٔ افْحر ؾرمٝ مجرة  بحديٞ ظٚئنٜ أن افٌْل 

افًٌَٜ ؿٌؾ افٍجر ثؿ موٝ ؾٖؾٚوٝ وهق حديٞ ؤًػ ورجح هذا افَقل 

 افًالمٜ ابـ بٚز وافًالمٜ افٍقزان.

جيزئ رمٔٓٚ بًد افٍجر ؿٌؾ ضِقع افنّس وؿقل أمحد وإشحٚق ومٚفؽ  -1

وأصحٚب افرأي وابـ ادْذر واشتدفقا بحديٞ أشامء أهنٚ رمٝ بًد ضِقع افٍجر 

 أذن فِيًـ. ثؿ ؿٚفٝ: إن افٌْل 

وأن مْٓؿ مـ يَدم فهالة  ،واشتدفقا بحديٞ ابـ ظّر أيوٚ ذم تَديؿ افوًٍٜ

 ومْٓؿ مـ يَدم بًد ذفؽ. ،افٍجر

ٓ جيقز إٓ بًد ضِقع افنّس وهق ؿقل جمٚهد وافثقري وافْخًل وأيب  -2

 هللرمك رشقل ا :( ؿٚل3199) ثقر وافيٚهريٜ واشتدفقا بحديٞ جٚبر ذم مًِؿ

 ٞشخذوا ظْل مْٚشُُؿ» :اجلّرة يقم افْحر وحك مع حدي،  

يَدم وًٍٚء أهِف بٌِس   هللـٚن رشقل ا» وحديٞ ابـ ظٌٚس ؿٚل:
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 ،(3943) رواه أبق داود شٓ يرمقن اجلّرة حتك تىِع افنّس :ويٖمرهؿ يًْل

( ورجح هذا افَقل 184) شافهحٔح ادًْد ممٚ فٔس ذم افهحٔحغ»وهق ذم 

  .، ووًٍف افًالمٜ افًثّٔغهللٌٚين رمحف اافنٔخ إف

ٓ جيقز رمل مجرة افًٌَٜ يقم افْحر إٓ بًد ضِقع افنّس ويًتثْك مـ  -3

ـام ذم إحٚديٞ  ذفؽ افوًٍٜ ومـ راؾَٓؿ ؾَد رخص هلؿ افٌْل 

افًٚبَٜ وحديٞ ابـ ظٌٚس حمّقل ظذ إؾؤِٜ وهق ؿقل هٔئٜ ـٌٚر افًِامء 

 .ورجحف افًثّٔغ وهق إؿرب

افؼح »( و330-8/309) شادجّقع»( 191-2/194) شادٌْل» :إير

ادِخص »( و194-37/191) شجمّقع ؾتٚوى ابـ بٚز»( و7/117) شادّتع

 .(13/ص)فألفٌٚين  شوافًّرة مْٚشؽ احلٟ»( و3/121) شافٍَٓل

 ايطؤاٍ ايتطعٕٛ: َا ٖٞ ادتُاز اييت تس٢َ ّٜٛ ايٓشس؟

ا ظذ إٔف ٓ يرمك ذم يقم افْحر ؽر مجرة افًٌَٜ، وأمجًق» قال ابً امليرز: ادتٛاب:

 .شوَٕؾ اإلمجٚع ابـ ظٌد افز وافَرضٌل

وهل آخر اجلّرات ممٚ يع مْك، وأوهلٚ ممٚ يع مُٜ، وهل ظْد » قال ابً قدام٘:

 .شافًٌَٜ: وفذفؽ شّٔٝ مجرة افًٌَٜ

 شدافتّٓٔ»(، و74) ٓبـ ادْذر شاإلمجٚع»(، و191-2/193) شادٌْل» :إير

 (.1/382) شمًؽ اخلتٚم»(، و37/124)
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 ايطؤاٍ ايٛاسد ٚايتطعٕٛ: اذنس َا ختتص ب٘ مجس٠ ايعكب١؟ 

 ختتص مجرة افًٌَٜ ظـ ؽرهٚ مـ اجلامر بٚفتٚيل: ادتٛاب:

 أهنٚ ترمك يقم افْحر وحك، بْٔام بَٜٔ اجلامر ترمك بًد افزوال. -0

، ومٚ ظداهٚ أهنٚ ترمك مـ أشٍِٓٚ اشتحًٌٚبٚ، وجيزئ مـ أظالهٚ وأشٍِٓٚ -1

 مـ اجلامر ترمك مـ أظالهٚ.

 إٔف ٓ يرمك يقم افْحر ؽرهٚ. -2

 إٔف ٓ يقؿػ ظْدهٚ فِدظٚء، بخالف ؽرهٚ مـ اجلامر.  -3

 (.4/314) شتقؤح إحُٚم»(، 3747) حتٝ حديٞ شافٍتح» :إير

 ايطؤاٍ ايجاْٞ ٚايتطعٕٛ: َا سهِ زَٞ مجس٠ ايعكب١ ّٜٛ ايٓشس؟

  ذفؽ ظذ ثالثٜ أؿقال:اختِػ أهؾ افًِؿ ذم ادتٛاب:

َِْؾ َهَذا َؾْٚرُمقا...»: أن رمٔٓٚ واجٛ، فَقفف  -0 ِّ ، وؿقفف: شبِ

َٓ َحَرَج » ؿْ »، وؿقفف: شإْرِم َو ُُ َُ ، وهذا ؿقل مجٚهر أهؾ شفَِتُٖخُذوا َظِّْل َمَِْٚش

 افًِؿ، وهق ترجٔح افًالمٜ ابـ بٚز وافًالمٜ افًثّٔغ.

ل ظٌد ادِؽ بـ ادٚجنقن مـ أن رمٔٓٚ رــ مـ أرـٚن احلٟ، وهق ؿق -1

أصحٚب مٚفؽ، وؿقل ابـ حزم، وَِٕف ابـ حزم ظـ افزهري، واشتدفقا بٍْس مٚ 

 تَدم مـ إدفٜ.

أن رمٔٓٚ شْٜ مٗـدة، وهق ؿقل فًٌض ادٚفُٜٔ، وافهحٔح ؿقل اجلّٓقر،  -2

ؿْ »وؿقفف:  فًٍؾ افٌْل  ُُ َُ  .شفَِتُٖخُذوا َظِّْل َمَِْٚش
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ط.إحٔٚء افساث، ورشٚفٜ  (7/83) شادحذ»و(، 8/309) شادجّقع» :إير

 ( فِدـتقر ذف افؼيػ.10-29) شرمل اجلّرات ومٚ يتًِؼ هبٚ مـ أحُٚم»

ايطؤاٍ ايجايح ٚايتطعٕٛ: اذنس صفات اذتص٢ ٚعددٖا ٚغسط ايسَٞ بٗا 

 ٚنٝفٝتٗا؟

: ادتٛاب: ًٓ ينسط ظْد مجٚهر افًِامء أن افرمل يُقن بٚحلل ٓ بٌره،  أو

ْذِف » :فَقفف  ْؿ بَِحَل اخْلَ ُُ ْٔ َِ فَِتُٖخُذوا »، وـذا رمك بف وؿٚل: شَظ

ؿْ  ُُ َُ  .شَظِّْل َمَِْٚش

جيقز افرمل بٌر احلل ممٚ هق مـ أجزاء إرض » ّخالف أبْ حئف٘ ّقال:

 ، وافهحٔح ؿقل اجلامهر.شـٚفىغ وؽره

رمل »(، ورشٚفٜ 301-8/302) شادجّقع»(، و2/3089) شادٌْل» :إير

 (.11-13) شراتاجلّ

:ًٚٔ ـام  افقاجٛ رمل مجرة افًٌَٜ بًٌع حهٔٚت فًٍؾ افٌْل  ثٕٚ

ذم حديٞ جٚبر وابـ مًًقد، ؾ٘ن َٕص افًدد حهٚة أو حهٚتغ أو ٕحقهٚ ؾًِٔف 

ًٌٚ، وفُـ  أن يرجع ؾٔتّٓٚ، ومـ ترـٓٚ متًًّدا وَل يرجع ؾٓق آثؿ: ٕٕف ترك واج

 ّد بـ احلٍْٜٔ، وابـ حزم.حجف صحٔح ظذ افهحٔح، وهق ؿقل ابـ ظّر، وحم

 شافؼح ادّتع»(، و7/314) شادحذ»(، و2/110) شادٌْل» :إير

 (.41-40) شرمل اجلّرات»(، ورشٚفٜ 7/110)

:ًَٚ  شافٍتح»يًتحٛ أن يُز مع ـؾ حهٚة، وظِٔف َٕؾ احلٚؾظ اإلمجٚع ذم  ثٚف

 (، وهق مذـقر ذم حديٞ جٚبر ذم حجٜ افقداع. 3720)
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 (.1/381) شٚممًؽ اخلت» :إير 

:ٚ ًً مَدار احلل مثؾ حل اخلذف، يًْل أـز مـ حٌٜ احلّص ؿِٔاًل، أو  راب

ٕحق حٌٜ افٌٚؿالء، وهذا ؿقل مجٚهر افًِامء، ويرى مٚفؽ أن إؾوؾ أن تُقن 

أـز ؿِٔاًل، وؿٚل ـذفؽ افنٚؾًل وأبق حٍْٜٔ ب٘جزاء افرمل بٚحلجٚرة افٌُرة، 

 جيزئ، وهق افهحٔح، وفُـ إن ـٚن افتٍٚوت وخٚفٍٓؿ أمحد وابـ حزم وؿٚٓ: ٓ

 يًًرا ؾال يي.

 شرمل اجلّرات»(، ورشٚفٜ 8/301) شادجّقع»(، و2/189) شادٌْل» :إير

 (.3/123) شادِخص افٍَٓل»(، و11-17)

ظْد رمل مجرة افًٌَٜ يقم افْحر يًتحٛ فِرامل أن جيًؾ مْك ظـ  خٚمًسٚ:

ّرة ـام ذم حديٞ ابـ مًًقد ذم ئّْف، وافٌٔٝ ظـ يًٚره، ويًتٌَؾ اجل

 افهحٔحغ، وظذ ذفؽ مجٚهر افًِامء.

ٚ ظْد افًِامء  شٚدًشٚ: ًً ًٔٚ، وٓ خيذؾٓٚ خذًؾٚ، وٓ يوًٓٚ وو ويرمل احلل رم

 ـٚؾٜ، إٓ ؿقل صٚذ ظْد افنٚؾًٜٔ بٚجلقاز.

 (.2/191) شادٌْل»(، و307-8/301) شادجّقع»

:ٚ ًً رمك، ؾ٘ن دّؿٝ ذم افنٚخص ؾخرجٝ ٓ ينسط ذم احلل أن تَع ذم اد شٚب

 دمزئ، وؿد َٕؾ ابـ ؿدامٜ ظذ هذا اإلمجٚع.

ادِخص »(، و301-8/302) شادجّقع»(، و2/191) شادٌْل» :إير

 (.3/121) شافٍَٓل
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جيقز ظْد اجلامهر افرمل بحل ؿد رمل بف، إن احتٚج احلٚج وَل يُـ  ثٚمًْٚ:

 مًف حل.

ٚ.وخٚفػ بًض احلْٚبِٜ، وبًض اد  ًَ  ٚفُٜٔ مىِ

وبًوٓؿ خص احلُؿ بام رمك بف احلٚج ًٍٕف، وافهحٔح ؿقل اجلّٓقر فًدم  

 وجقد ادٕٚع مـ ذفؽ، شقاء رمك هبٚ هق أو ؽره.

 شرمل اجلّرات»(، ورشٚفٜ 8/307) شادجّقع»(، و2/190) شادٌْل» :إير

(48-20.) 

:ٚ ًً إٓ رمٜٔ واحدة  يرمل اجلامر متقافٜٔ، ؾ٘ن رمٚهٚ دؾًٜ واحدة ؾال تَع تٚش

ؾِّ َحَهٚةٍ » ظْد اجلامهر فيٚهر إحٚديٞ افتل ؾٔٓٚ: ـُ ُ َمَع  زِّ َُ  ، وافتل ؾٔٓٚ:شُي

ٍَٔٚت » ٌِْع َحَه ًَ إن ـٚن » ّقال احلطً:، شجيزئف» ّخالف عطاٛ فقال:، وؽرهٚ، شَؾَرَمك بِ

، شدمزئف إن شَىٝ إحجٚر متقافٜٔ وإٓ ؾال»ّقال أبْ حئف٘: ، شجٚهاًل أجزأه

 وافهحٔح ؿقل اجلّٓقر.

رمل »(، ورشٚفٜ 8/309) شادجّقع»(، و197-2/191) شادٌْل» :إير

 (.18-17) شاجلّرات

 اختِػ افًِمء متك يَىع اْلٚج افتِبٜٔ ظذ أؿقال: ظًٚذا:

أن يَىع افتٌِٜٔ ؿٌؾ افقؿقف بًرؾٜ، وهذا ؿقل مٚفؽ، وجٚء ظـ ظع  -0

اح إػ ادقؿػ، وهق ؿقل إوزاظل وظٚئنٜ وشًد بـ أيب وؿٚص إٔف يَىًٓٚ إذا ر

 وافِٔٞ، وؿٚل احلًـ: يَىًٓٚ إذا صذ افٌداة مـ يقم ظرؾٜ.
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إٔف يَىع افتٌِٜٔ مـ أول حهٚة يرمل هبٚ مجرة افًٌَٜ: ٕٕف شْٔنٌؾ  -1 

 بٚفتٌُر، وهذا ؿقل مجٚهر افًِامء، حلديٞ افٍوؾ بـ ظٌٚس ذم افٌخٚري

ٌَّك َح »:  هللَأّن َرُشقَل ا( 3183) (، ومًِؿ3191) تَّك َرَمك مَجَْرَة َف

 ِٜ ٌَ ََ ًَ  إٔف أخز أن افٌْل  ( ظـ ظع 3114) ، وظْد أمحدشاْف

َرِة، وهق ذم  ّْ ك إَِػ اجلَ َٓ َت ْٕ ٌَّك َحتَّك ا  شافهحٔح ادًْد ممٚ فٔس ذم افهحٔحغ»َف

 .هلل( فنٔخْٚ افقادظل رمحف ا923)

إشحٚق، واختٚره يٌِل حتك يْتٓل مـ افرمل، وهق روايٜ ظـ أمحد وؿقل  -2

( ذم 1878) ، واشتدفقا بروايٜ ابـ خزيّٜهللابـ ادْذر، ورجحف إفٌٚين رمحف ا

َٔ »حديٞ افٍوؾ وؾٔف:  ٌِ ِْ ؿٚفقا: وهذه افروايٜ ، شَٜ َمَع آِخِر َحَهٚةٍ ..ُثؿَّ َؿَىَع افتَّ

مٍنة دٚ تَدم، وافهحٔح ؿقل اجلامهر، ورجحف افًثّٔغ، وأمٚ مٚ ذـر ظـ 

ف يَىع افتٌِٜٔ يقم ظرؾٜ ؾًِؾ مرادهؿ إٔف يْنٌؾ يقم ظرؾٜ بٚفدظٚء: ٓ افهحٚبٜ إٔ

 إٔف يَىًٓٚ بٚفُِٜٔ.

فٌك أثْٚء وؿقؾف  إٔف َل يثٌٝ أن افٌْل » ّقد ذكس شٔخ اإلضالو:

بًرؾٜ، وأمٚ روايٜ ابـ خزيّٜ إٔف ؿىع افتٌِٜٔ مع آخر حهٚة ؾٓل خالف افروايٚت 

 .شافهحٔحٜ ذم افهحٔحغ وؽرهٚ

(، 3182) شافٍتح»(، و8/330) شادجّقع»(، و2/197) شادٌْل» :إير

(، 13) فِنٔخ إفٌٚين شمْٚشؽ احلٟ»(، و111-7/112) شافؼح ادّتع»و

 (.311-311) شرمل اجلّرات»ورشٚفٜ 

ٓ يهح رء مـ إدظٜٔ ظْد رمل مجرة افًٌَٜ إٓ افتٌُر، ومٚ  اْلٚدي ظؼ:
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فُ فِٓا» يَقل: جٚء إٔف  ِْ ًَ قًرا ؿَّ اْج ٍُ ٌْ ًبٚ َم ْٕ وًرا، َوَذ ٚ َمْزُ ؾٕ٘ف ٓ  شَحجًّ

(، ومٚ جٚء ذم صٍٜ 3307) شافًًِٜ افؤًٍٜ»يهح ـام بْٔف افًالمٜ إفٌٚين ذم 

، ا هللا» :افتٌُر َزُ ـْ ُد  هللَأ ّْ بًِرا، َواْْلَ ـَ َزُ  ـْ ًَِرا، َوُشْبَحَٚن ا هللَأ َٓ  هللـَ َرًة َوَأِصًَٔل،  ُْ ُب

َّٓ ا ٚؾُِرونَ  هللإَِفَف إِ َُ ِرَه اْف ـَ ـَ َوَفْق  ي يَؽ َفُف، ُُمِِِْهَغ َفُف افدِّ َٓ َذِ َّٓ ا، َوْحَدُه   هللَٓ إَِفَف إِ

َْحَزاَب َوْحَدهُ  َوْحَدُه، َصَدَق  ْٕ ََٕكَ َظْبَدُه َوَهَزَم ا َّٓ ا، َوْظَدُه َو َزُ  هللا، هللَٓ إَِفَف إِ ـْ  ،شَأ

  .ذـره بًض افنٚؾًٜٔ

وهذا افذي ذـره هذا افَٚئؾ ؽريٛ ذم ـتٛ احلديٞ وافٍَف، وإٕام » قال اليّْٖ:

حهٚة، وهذا مَتوٚه مىِؼ  ذم إحٚديٞ افهحٔحٜ وـتٛ افٍَف يُز مع ـؾ

 (.8/302) شادجّقع»اهد مـ  شافتٌُر

 ايطؤاٍ ايسابع ٚايتطعٕٛ: إىل َت٢ ٜطتُس زَٞ مجس٠ ايعكب١ ّٜٛ ايٓشس؟

ع أهؾ افًِؿ ظذ أن مـ رمٚهٚ يقم افْحر ؿٌؾ أمج» قال ابً عبد الرب: ادتٛاب:

ًٌٚ هلٚ، وَٕؾ اإلمجٚع ابـ رصد  ادٌٔٛ، ؾَد رمٚهٚ ذم وؿٝ هلٚ، وإن َل يُـ مًتح

 .شوابـ ؿدامٜ وابـ حزم وافْقوي

وأمجًقا ظذ أن مـ رمٚهٚ مـ ضِقع افنّس إػ افزوال » ّقال ابً عبد الرب أًٓضا:

 .شدختٚريقم افْحر، ؾَد أصٚب شْتٓٚ ووؿتٓٚ ا

 شبدايٜ ادجتٓد»(، و8/309) شادجّقع»(، و2/192) شادٌْل» :إير

 (.81) شرمل اجلّرات»(، ورشٚفٜ 3/178)
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 ايطؤاٍ ارتاَظ ٚايتطعٕٛ: ٌٖ جيٛش تأخري زَٞ مجس٠ ايعكب١ إىل ايًٌٝ؟ 

تَدم مٚ هق افًْٜ ذم رمل اجلّرة، ومـ ثؿ اختِػ افًِامء ذم رمٔٓٚ  ادتٛاب:

 :بٚفِٔؾ ظذ ؿقفغ

، وهق ؿقل احلًـ وافنٚؾًل وحمّد بـ احلًـ ويًَقب وأيب ثقر اْلقاز -0

وفف أن يرمٔٓٚ بًد افزوال وفق إػ » ّقال األلباىٕ:واختٚره ابـ ادْذر، وافًثّٔغ، 

َٓ َحَرَج » ، واشتدفقا بحديٞ:شافِٔؾ إذا وجد حرًجٚ ذم رمٔٓٚ ؿٌؾ افزوال ، شاْرِم َو

رواه افٌخٚري، وهذا ترجٔح صٔخْٚ افًالمٜ  شرمٔٝ بًد مٚ أمًٔٝ»حغ ؿٔؾ فف: 

 تًٚػ. هللافقادظل، وـذا ترجٔح افًالمٜ ابـ بٚز رمحف ا

 .شٓ دم ظِٔف»، وؿٚل مرة: شيرمل فٔاًل وظِٔف دم»وجٚء ظـ مٚفؽ إٔف ؿٚل: 

، وفُـ يٗخرهٚ إػ افٌد، وهق مذهٛ أمحد وإشحٚق وأيب ٓ يرمل بٚفِٔؾ -1

ؾال مـ ؾٚتف افرمل » دفقا بٖثر ظـ ابـ ظّر وؾٔف:حٍْٜٔ، واختٚره ابـ ؿدامٜ، واشت

( بًّْٚه، 2/320) شافًْـ افُزى»وهق ذم  ،شيرِم حتك تزول افنّس مـ افٌد

وافَقل إول أؿرب فهحٜ حديثف: وخهقًصٚ إن ـٚن ادتٖخر مـ ادرى أو مـ 

تٖخر ظـ افقصقل إػ مْك حتك افِٔؾ، أو اجلٚهؾ افذي ٓ يًرف وؿٝ افرمل 

 فؽ.وٕحق ذ

 شجمّقع ؾتٚوى ابـ بٚز»(، و8/304) شادجّقع»(، و2/192) شادٌْل» :إير

رمل »(، ورشٚفٜ 11/310) شجمّقع ؾتٚوى ابـ ظثّٔغ»(، و37/199)

ؾتح »(، و1/390) شمًؽ اخلتٚم»(، و87-81) فؼف افؼيػ شاجلّرات

 (.372-1/374) شافًالم
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ِّ ّٜٛ ايٓشس مج س٠ ايعكب١، ٚمل ٜسَٗا يف ايًٌٝ ايطؤاٍ ايطادع ٚايتطعٕٛ: َٔ مل ٜس

 ٚأخسٖا إىل أٜاّ ايتػسٜل فهٝف ٜفعٌ؟

ّقال ، شمـ أخرهٚ أيٚم افتؼيؼ ؾرمل وظِٔف دم» قال مالك ّأبْ حئف٘: ادتٛاب:

، ثؿ اختٍِقا متك يرمٔٓٚ ذم أيٚم شفٔس ظِٔف دم، وفُْف أشٚء» الصافعٕ ّأمحد:

، شيرمٔٓٚ بًد افزوال»قال أمحد: ّ، شيرمٔٓٚ ؿٌؾ افزوال» فقال الصافعٕ:افتؼيؼ، 

 واختٚر ؿقل أمحد افًالمٜ افًثّٔغ.

 (.1/372) شؾتح افًالم» :إير

 ايطؤاٍ ايطابع ٚايتطعٕٛ: ٌٖ جيٛش ايتٛنٌٝ يف زَٞ ادتُاز؟

َٕؾ افْقوي اإلمجٚع ظذ أن افهٌل افذي ٓ يَدر ظذ افرمل يرمك  ادتٛاب:

ٚجز ظـ افرمل درض أو حٌس ظْف، وَٕؾ أيًوٚ ظـ اجلامهر افرمل ظـ افً

 وٕحقمهٚ، وـذفؽ مـ ظجز ظـ افرمل فُزه يرمك ظْف، ؿٚفف ابـ بٚز وافًثّٔغ.

(، 37/180) شجمّقع ؾتٚوى ابـ بٚز»(، 311-8/314) شادجّقع» :إير

(، 8/102) شؾتح ذي اجلالل»(، و108-11/107) شجمّقع ؾتٚوى افًثّٔغ»و

 (.1/131) شح افًالمؾت»(، و310-319) شرمل اجلّرات»رشٚفٜ 

 ايطؤاٍ ايجأَ ٚايتطعٕٛ: ٌٖ ٜػرتط يف ايٓائب غٞء؟

اصسط ؾَٓٚء احلْٚبِٜ أن يُقن افْٚئٛ حًٚجٚ ذفؽ افًٚم، وأن يٌدأ  ادتٛاب:

بٚفرمل ظـ ًٍٕف، ثؿ يرمل ظـ ؽره، وهذا ظْد افنٚؾًٜٔ واحلْٚبِٜ، ويُقن 

ٚ وظٚؿاًل. ًٌ  افْٚئٛ بٚف
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 (.311-313) شاجلّرات رمل»(، و311-8/312) شادجّقع» 

 ايطؤاٍ ايتاضع ٚايتطعٕٛ: َا ٖٞ أعُاٍ ّٜٛ ايٓشس ع٢ً ايرتتٝب؟

 أظامل يقم افْحر أربًٜ أصٔٚء، وهل ظذ افستٔٛ: ادتٛاب:

 رمل مجرة افًٌَٜ. -0

 ٕحر اهلدي أو ذبحف. -1

 احلِؼ أو افتَهر. -2

 ضقاف اإلؾٚوٜ. -3

 افَدوم. افًًل فِّتّتع، وـذا فَِٚرن وادٍرد إن َل ئًًٚ مع ضقاف -4

ذم حجٜ افقداع، وذم حديٞ  وهذا افستٔٛ هق افذي ؾًِف افٌْل 

ـِ َمٚفٍِؽ، َأّن َرُشقَل ا َِٕس ْب َرَة َؾَرَمَٚهٚ، ُثؿَّ   هللَأ ّْ ََٖتك اجْلَ َأَتك ِمًْك، َؾ

ِق:  َِْحالَّ ََٕحَر، ُثؿَّ َؿَٚل فِ ًْك َو ِّ َ  شُخْذ »َأَتك َمِْْزَفُف بِ ْٕ ، ُثؿَّ َوَأَصَٚر إَِػ َجٌِِِٕٚف ا ـِ َّ ْي

ِىِٔف افََّْٚس. ًْ َؾ ُي ًَ ، ُثؿَّ َج َْيَنِ ْٕ  ا

وَٕؾ اإلمجٚع ظذ أن افًْٜ ذم ترتٔٛ أظامل يقم افْحر ـام تَدم مجٚظٜ مْٓؿ ابـ 

 ظٌد افز وابـ رصد وافْقوي واحلٚؾظ ابـ حجر.

(، 2/110) شادٌْل»(، و3711) ( حت1/713ٝ) شؾتح افٌٚري» :إير

 .(8/337) شادجّقع»و

 ايطؤاٍ املائ١: ٌٖ جيٛش اإلخالٍ بٗرا ايرتتٝب؟

 أمٚ إربًٜ إوػ ؾٍٔٓٚ تٍهٔؾ: ادتٛاب:
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: ًٓ ًٔٚ أو جٚهاًل ؾال رء ظِٔف ظْد اجلامهر،  أو ّخالف أبْ مـ أخؾ بستٌٔٓٚ ٕٚش

ٚ ؾًِٔف » حئف٘ فقال: ًٕ إن ؿدم احلِؼ ظذ افذبح أو افرمل ؾًِٔف دم، وإن ـٚن ؿٚر

 .شدمٚن

إن ؿدم افىقاف ظذ افرمل ؾال جيزئف، وروي ظْف: جيزئف وظِٔف » :ّقال مالك

 .شدم

(، 81) بـ ظّرو ظْد افٌخٚري هللوافهحٔح ؿقل اجلامهر، حلديٞ ظٌد ا

ًْك   هللَأنَّ َرُشقَل ا (،3101) ومًِؿ ِّ ِٜ اْفَقَداِع بِ
َوَؿَػ ذِم َحجَّ

 ْ َٚل: ََل ََ ُف َؾَجَٚءُه َرُجٌؾ، َؾ َٕ َُٖفق ًْ ِس َي َٚل:  فَِِّْٚ ََ ٌَْؾ َأْن َأْذَبَح؟ َؾ ُٝ َؿ َْ َِ ْر َؾَح ًُ اْذَبْح »َأْص

َٓ َحَرَج  ٌَْؾ َأْن َأْرِمَل؟ َؿَٚل: شَو ْر َؾََْحْرُت َؿ ًُ ْ َأْص َٚل: ََل ََ َٓ »، َؾَجَٚء آَخُر، َؾ اْرِم َو

ِلُّ شَحَرَج  َّٓ َؿَٚل:  ، َؾاَم ُشِئَؾ افٌَّْ َر إِ َٓ ُأخِّ َم َو  ُؿدِّ
ٍ
ء ـْ َرْ ًَ »َظ َٓ اْؾ ْؾ َو

 .شَحَرَج 

:ًٚٔ  مـ أخؾ بستٌٔٓٚ ظٚدًٚ بّخٚفٍٜ افًْٜ ؾٍٔف ؿقٓن: ثٕٚ

وهق ؿقل شًٔد بـ جٌر، وجٚبر بـ زيد، وؿتٚدة، وافْخًل،  ظِٔف دم، -0

وروايٜ ظـ أمحد، وؿٚل بف مٚفؽ ذم تَديؿ احلِؼ ظذ افرمل، وذم تَديؿ افىقاف 

رْ » فقا بَقفف:ظذ افرمل ذم روايٜ، ورجحف ابـ دؿٔؼ افًٔد، واشتد ًُ ، ؾَٚفقا: شََلْ َأْص

 هذا ذم حؼ ؽر ادتًّد.

، وهق ؿقل ظىٚء، وإشحٚق، وافنٚؾًل، وروايٜ ظـ أمحد، فٔس ظِٔف دم -1

َل يٖمر افًٚئؾ  بؾ هق ؿقل اجلّٓقر، وهق افهحٔح: ٕن افٌْل 

ًٔٚ ؾٚفقاجٛ ٓ يًَط بٚفًٓق.  بٚإلظٚدة، وفق ـٚن افقؿٝ بٚؿ
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قاز، أمٚ اإلجزاء ؾال خالف بْٔٓؿ ذم اإلجزاء، وفق مع وهذا اخلالف ذم بٔٚن اجل 

 ظدم افستٔٛ، َِٕف ابـ ؿدامٜ.

 شافٍتح»(، و338-8/337) شادجّقع»(، و2/111) شادٌْل» :إير

 (.379-4/378) شتقؤح إحُٚم»(، و3711-3718)

وأمٚ بٚفًٌْٜ فًًِل وتَديّف ظذ افىقاف ؾٍٔف خالف بغ افًِامء، ؾٚجلّٓقر 

دم اإلجزاء، وؿٚل ظىٚء وأمحد ذم روايٜ بٚإلجزاء، ورجحف افًثّٔغ، يرون ظ

يٍؽ، وؾٔفواشتدفقا بحديٞ  ـِ َذِ َٜ ْب ٌَْؾ َأْن هللَؿَٚل: َيٚ َرُشقَل ا :ُأَشَٚم ُٝ َؿ ْٔ ًَ ، َش

افهحٔح ادًْد ممٚ فٔس ذم »رواه أبق داود، وهق ذم  شَٓ َحَرَج »َأُضقَف، ؿٚل: 

حيّؾ هذا ظذ افْٚد ٓ ظذ » ّابً عبد الرب قال:، ، وهق افَقل إؿربشافهحٔحغ

، وٕحقه رجحف صٔخْٚ احلجقريشادتًّد
(1)

. 

 شافؼح ادّتع»(، و111) شإحتٚف افُرام»(، و1/711) شافٍتح» :إير

(7/111-117.) 

 ايطؤاٍ األٍٚ بعد املائ١: َٔ ٖٛ ايرٟ جيب عًٝ٘ اهلدٟ؟

 مك لكٱّٰ لقْلُ تعاىل:إلمجٚع، أمٚ ادتّتع ؾٍل حَف اهلدي واجٛ بٚ ادتٛاب:

[، وؿد َٕؾ اإلمجٚع ابـ ادْذر 391]افٌَرة:  ِّحم جم هل مل  خل حل جل

 وافْقوي وابـ ؿدامٜ.

وأمٚ افَٚرن ؾٔجٛ ذم حَف اهلدي ظْد اجلامهر، ؿٚفقا: ٕٕف يدخؾ ذم اشؿ 

                                                           

 .صٚذة ذيؽ بـ أشٚمٜ روايٜ أن اهلل حٍيف صٔخْٚ يرى وأخًرا (3) 
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 .افتّتع

وذهٛ ذيح وداود وابـ حزم وروي ظـ ضٚووس إػ إٔف يًتحٛ اهلدي 

أمر ظٚئنٜ أن تدخؾ  ٛ، واشتدفقا بٖن افٌْل ظذ افَٚرن وٓ جي

َل يُـ ذم ذفؽ »وصٚرت ؿٚرٕٜ وَل يٖمرهٚ أن هتدي، بؾ ؿٚفٝ: احلٟ ظذ افًّرة، 

 .شهدي، وٓ صقم، وٓ صدؿٜ

ؾتح »(، و7/374) شافؼح ادّتع»(، و123-2/120) شادٌْل» :إير

 (.377-1/371) شافًالم

 ط ٚدٛب اهلدٟ ع٢ً املتُتع؟ايطؤاٍ ايجاْٞ بعد املائ١: َا ٖٞ غسٚ

 ذـر أهؾ افًِؿ ذوًضٚ فذفؽ وهل: ادتٛاب:

ًٓ صًٚذا ظـ  -0 َؾ ظِٔف اإلمجٚع إٓ ؿق َِ
ُٕ أن هيؾ بٚفًّرة ذم أصٓر احلٟ، و

 ضٚووس واحلًـ.

ًٓ صًٚذا ظـ  -1 أن حيٟ ذم ظٚمف ذفؽ، وَٕؾ ظِٔف ابـ ؿدامٜ اإلمجٚع إٓ ؿق

 احلًـ.

ًٚؾر بغ احلٟ وافًّرة شًٍرا بًًٔدا اصسط أمحد وإشحٚق وؽرمهٚ إٔف ٓ ي -2

تَك بف افهالة، بؾ ئَؿ بُّٜ بًد إحالفف مـ افًّرة حتك حيٟ، وافهحٔح أن 

[، وَل ينسط ظدم 391]افٌَرة: أيٜ ِّ  خل حل جل مك لك ٱّٰ أيٜ مىَِٜ:

افًٍر بْٔٓام، وهذا ؿقل احلًـ، وشًٔد ابـ ادًٔٛ، واختٚره ابـ ادْذر وابـ 

 ظٌٚس.حزم وروي ظـ ابـ 
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 هت مت هب مب ٱّٰ أن ٓ يُقن مـ حٚرضي ادًجد احلرام، فَقفف تًٚػ: -3 

 [، وَٕؾ ابـ ؿدامٜ اإلمجٚع ظِٔف.391]افٌَرة:   ِّ هسمش مس  هث مث

 ومٚ بًد(. 328\7) شادحذ»(، و122-2/121) شادٌْل» :إير

 ايطؤاٍ ايجايح بعد املائ١: َا ٖٞ ايدَاء اييت تًصّ اذتاز؟

 م هبٚ احلٚج هل ـٚفتٚيل:افدمٚء افتل يِز ادتٛاب:

 أيٜ  ِّ حمخم جم هل مل  خل حل جل مك لك ٱّٰ دم ادتّتع فميٜ: -0

 [.391 ]افٌَرة:

 مظ حط مض خض حض جض ٱّٰ فِّريض وافذي بف أًذى مـ رأشف، فَقفف تًٚػ: -1

[، إذا ارتُٛ 391 ]افٌَرة: أيٜ  ِّمق حق مف خف حف جف  مغ جغ مع جع

 حميقًرا.

 أيٜ  ِّ محجخ جح مج حج مث هت ٱّٰ ادحك، فَقفف تًٚػ: -2

 [.391 افٌَرة:]

 ادٚئدة:] أيٜ  ِّ  جخ مح جح مج حج مث ٱّٰ جزاء افهٔد، فَقفف تًٚػ: -3

92.] 

إذا جٚمع أهِف، ثٌتٝ بذفؽ أثٚر مٚ يرتَل بف إػ احلجٜٔ، ومٚ ظدا ذفؽ  -4

ٚ ؾًِٔف » ؾال دفٔؾ ظِٔف، وإٕام يًتدل اجلامهر بٖثر ابـ ظٌٚس وؾٔف: ًُ مـ ترك ًٕ

 افُتٚب وافًْٜ. ، وهذا مقؿقف ظِٔف، واحلجٜ ذم شدم
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 (.324-321) فنٔخْٚ افًالمٜ افقادظل شإجٚبٜ افًٚئؾ» :إير

 ايطؤاٍ ايسابع بعد املائ١: َت٢ ٜربح اهلدٟ، ٚمما ٜهٕٛ؟

وؿٝ جقاز افذبح أو ٕحر اهلدي ظْد اجلامهر يقم افْحر، ؾال يذبح  ادتٛاب:

[، 391 ]افٌَرة:  ِّخص حص  مس خس حس جس مخ ٱّٰ ؿٌؾ ذفؽ فَقفف تًٚػ:

 وأصحٚبف. حمِف يقم افْحر بّْك، وهذا ؾًؾ افٌْل وبِقؽف 

ويُقن اهلدي ممٚ دمزئ مْف إوحٜٔ ظْد اجلامهر، ؾٔجزئف مـ اإلبؾ وافٌَر 

 وافٌْؿ.

وخٚفػ ذم إول افنٚؾًل، ؾَٚل: جيقز ذبحف مـ حغ اإلحرام بٚحلٟ، 

ح وخٚفػ ذم افثٚين ابـ ظّر وظٚئنٜ بٖن اهلدي مـ اإلبؾ وافٌَر خٚصٜ، وافهحٔ

 ؿقل اجلامهر.

ظْد  شافٍتح»(، و8/391) شادجّقع»(، و129-2/121) شادٌْل» :إير

 (.3188) حديٞ

 ايطؤاٍ ارتاَظ بعد املائ١: عٔ نِ جيصئ اهلدٟ؟

أمٚ بٚفًٌْٜ فٌِْؿ ؾٚفنٚة دمزئ ظـ واحد، وأمٚ اإلبؾ وافٌَر ؾتجزئ  ادتٛاب:

ـْ ( 3138) شصحٔح مًِؿ»افٌدٕٜ وافٌَرة ظـ شًٌٜ، ؾٍل  ، َجٚبٍِر  َظ

ِّٟ   هللَؿَٚل: َخَرْجَْٚ َمَع َرُشقِل ا َِِّغ بِٚحْلَ ِٓ ٚ َرُشقُل ا»ُم َٕ ََٖمَر  هللَؾ

  ُّؾ ـُ ِر  ََ ٌَ بِِؾ، َواْف َك ذِم اإْلِ َْٕنَسِ ٍٜ  َأْن  َٕ ٍٜ ِمَّْٚ ذِم َبَد
ًَ ٌْ ، وظذ ذفؽ شَش

ٓ يهح اجلامهر ذم اإلبؾ وافٌَر، وأمٚ افنٚة ؾَد َٕؾ احلٚؾظ اإلمجٚع ظذ إٔف 
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 اإلصساك ؾٔٓٚ. 

ذح »(، و3188) ( حدي1/172ٞ) شافٍتح»(، و2/429) شادٌْل» :إير

 (.3138) فِْقوي حتٝ حديٞ شمًِؿ

 ايطؤاٍ ايطادع بعد املائ١: اذنس بعض أسهاّ اهلدٟ؟

 دي أحُٚم ظدة، مْٓٚ:فِٓ ادتٛاب:

يؼع إصًٚر اهلدي مـ اإلبؾ وافٌَر، واإلصًٚر هق أن يُنط اجلِد حتك  -0

ًٔؾ افدم، ثؿ يًِتف، ويُقن ذفؽ ذم صٍحٜ شْٚمٓٚ إيّـ فًِٔؿ إٔف هدي، ي

( ظـ ادًقر بـ خمرمٜ ومروان بـ احلُؿ أن افٌْل 3194) وؿد ثٌٝ ذم افٌخٚري

 ؾًؾ ذفؽ هبديف ذم ذي احلٍِٜٔ، وـذفؽ ذم صحٔح مًِؿ 

 ( ظـ ابـ ظٌٚس، وهذا ؿقل اجلامهر.3141)

هذا مثِٜ، وؾٔف تًذيٛ فِحٔقان، وؿقهلام  وخٚفػ أبق حٍْٜٔ وافْخًل وؿٚٓ:

 مردود فثٌقتف ذم إدفٜ.

-8/397) شادجّقع»(، و3199) ( حتٝ حدي1/187ٞ) شافٍتح» :إير

 (.2/422) شادٌْل»(، و398

ويؼع تَِٔد اهلدي، وهق أن يًِؼ ظذ ظَْٓٚ ًٕاًل أو صًٔئٚ آخر فّٔٔز أهنٚ  -1

: ( 3113) ( ومًِؿ3191) هدي، حلديٞ ظٚئنٜ ذم افٌخٚري ْٝ ُٝ »َؿَٚف ِْ َؾَت

َٞ هِبَٚ إَِػ  هللصذ ا هللَؿاَلِئَد ُبْدِن َرُشقِل ا ًَ ََِّدَهٚ، ُثؿَّ َب َرَهٚ َوَؿ ًَ ، ُثؿَّ َأْص ََٔديَّ ظِٔف بِ

، َؾاَم َحُرَم ظَ  ِٜ ِٝ َوَأَؿَٚم بِٚدَِْديَْ
ْٔ ٌَ َٚن َفُف ِحالًّ اْف ـَ ٌء  ِْٔف َرْ  ، وهبذا يَقل مجٚهر افًِامء.شَِ
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ػ مٚفؽ وأبق حٍْٜٔ ومًْقا تَِٔد افٌْؿ، ويرد ظِٔٓؿ بروايٜ ظٚئنٜ ذم وخٚف 

 إػ افٌٔٝ ؽْاًم وؿِدهٚ. افهحٔحغ، حغ بًٞ افٌْل 

 شافٍتح»(، و399-8/398) شادجّقع»(، و2/424) شادٌْل» :إير

 (.3703) ( حت1/193-191ٝ)

جيقز رـقب اهلدي دـ احتٚج إػ ذفؽ وفٔس مًف ؽره، وهق ؿقل  -2

ٚؾًل وابـ ادْذر وأصحٚب افرأي وروايٜ ظـ مٚفؽ وأمحد، واشتدفقا افن

ٌَِٕلَّ ا( 3111) ( ومًِؿ3701) بحديٞ أيب هريرة ذم افٌخٚري  هللَأنَّ 

  :َؿَٚل ، ًٜ َٕ قُق َبَد ًُ ٚ»َرَأى َرُجاًل َي َٓ ْب ـَ ، َؿَٚل: شاْر ٌٜ َٕ َٚ َبَد ، َؿَٚل: إهِنَّ

«ٚ َٓ ْب ـَ ْد َرَأْيُتُف شاْر ََ َِ ِلَّ ، َؿَٚل: َؾ ِٚيُر افٌَّْ ًَ ٚ ُي َٓ ٌَ
ـِ وذم فٍظ َؿَٚل فف ذم  .َرا

ٚ»افثٕٜٚٔ أو افثٚفثٜ:  َٓ ْب ـَ ََِؽ أو َوَْيََؽ  اْر  .شَوْي

ٚ وهق ؿقل ظروة، وروايٜ ظـ مٚفؽ وأمحد، وهق  ًَ وأجٚز بًوٓؿ رـقهبٚ مىِ

 ،ٚ ًَ ؿقل أهؾ افيٚهر، واشتدفقا بحديٞ افٌٚب، ومْع رـقهبٚ أبق حٍْٜٔ مىِ

ل إول، وؿد ظزاه ابـ ظٌد افز إػ إـثريـ، وحديٞ أيب هريرة وافهحٔح افَق

َٝ » :( وؾٔف3114) حيّؾ ظذ حديٞ جٚبر ذم مًِؿ ْئ ُروِف إَِذا ُأْْلِ ًْ ٚ بِٚدَْ َٓ ْب ـَ اْر

ًرا ْٓ ٚ َحتَّك جَتَِد َط َٓ ْٔ  .شإَِف

 ( برؿؿ180-1/171) شافٍتح»(، و441-2/441) شادٌْل» :إير

(3189.) 

بِده ٓ يهر حمرًمٚ، وٓ حيرم ظِٔف رء ممٚ حيرم ظذ مـ بًٞ هبدي مـ  -3

ُٝ َؿاَلِئَد َهْدِي »ؿٚفٝ:  ادحرم، وهق ؿقل اجلامهر، حلديٞ ظٚئنٜ  ِْ َؾَت
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ِٝ َوَأَؿَٚم   هللَرُشقِل ا 
ْٔ ٌَ َٞ هِبَٚ إَِػ اْف ًَ ََِّدَهٚ، ُثؿَّ َب َرَهٚ َوَؿ ًَ ، ُثؿَّ َأْص ََٔديَّ بِ

، َؾاَم َحُرمَ  ِٜ َٚن َفُف ِحالًّ ظَ  بِٚدَِْديَْ ـَ ٌء  ِْٔف َرْ  (، ومًِؿ3199) رواه افٌخٚري شَِ

(3113.) 

وؿٚل مجٚظٜ بٖٕف يّْع مٚ يّْع مْف ادحرم، وهق مروي ظـ ابـ ظٌٚس وابـ 

 ظّر وظىٚء وجمٚهد وشًٔد بـ جٌر، وافراجح ؿقل اجلامهر.

 (.399-8/398) شادجّقع»(، و3700) ( حدي1/190ٞ) شافٍتح» :إير

 املتُتع إٕ مل جيد اهلدٟ َاذا عًٝ٘؟ :ٍ ايطابع بعد املائ١ايطؤا

 حن جن مم ٱّٰ كنا قال تعاىل:ادتّتع إذا َل جيد اهلدي ؾًِٔف افهٔٚم،  ادتٛاب:

[، وظذ ذفؽ َٕؾ ابـ 391]افٌَرة:  ِّ حيخي جي  ٰه مه جه هن من خن

حلديٞ ابـ  -أظْل افثالثٜ إيٚم  –ؿدامٜ اإلمجٚع، ووؿٝ صٔٚمف ذم أيٚم افتؼيؼ 

يِؼ َأْن ُتَهَٚم، »ؿٚٓ:  ّر وظٚئنٜ ظ ِٚم افتَّْؼِ ْص ذِم َأيَّ ْ ُيَرخَّ ـْ ََلْ جَيِِد ََل إِٓ َم

(، مع جقاز صٔٚمٓٚ بًد اإلحرام بًّرة افتّتع، 3998) رواه افٌخٚري شاهْلَْدَي 

َرُة ِِم اْْلَ » :فَقل افٌْل  ّْ ًُ  اْف
ِٝ َِ ِٜ َدَخ ََٔٚم

َِ  رواه مًِؿ شِّٟ إَِػ َيْقِم اْف

، وهذا ؿقل أيب حٍْٜٔ، وأمحد ذم روايٜ، وهق ( ظـ ابـ ظٌٚس 3143)

 افهحٔح ظْد احلْٚبِٜ، ورجحف صٔخ اإلشالم ابـ تّٜٔٔ.

وذم ادًٖفٜ أؿقال ُأخر، وفُـ يٌْف ظذ إٔف فق يٗخر صٔٚمف إػ أيٚم افتؼيؼ ؾٕ٘ف 

 أظِؿ. هللؿد تتٔن فف ؿّٜٔ اهلدي ؾال حيتٚج إػ افهٔٚم، وا

فنٔخ  شذح افًّدة»(، و7/341) شادحذ»(، و2/110) شٌْلاد» :إير

 شافؼح ادّتع»(، و31/322) شجمّقع ؾتٚوى ابـ بٚز»(، و1/119) اإلشالم
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(7/371-379.) 

َت٢ ٜصّٛ األٜاّ ايطبع١، ٌٖٚ ٜػرتط ايتتابع يف  :ايطؤاٍ ايجأَ بعد املائ١

 ايصٝاّ؟

، ويٌدأ ظْد اجلامهر [085: ]افبَرة  ِّ حيخي جي  ٰه  ٱّٰ تعاىل: هللقال ا ادتٛاب:

مـ حغ يْتٓل مـ أظامل احلٟ، ؾ٘ن مـ افْٚس مـ يتٖخر ذم مُٜ، ومْٓؿ مـ ٓ 

مـ بٚب افتٌِٔٛ،  شإَِذا َرَجَع إَِػ َأْهِِفِ » :يًٚؾر مْٓٚ، ويُقن ؿقفف ذم احلديٞ

 تًٚػ. هللأظِؿ، وهذا اختٔٚر افًثّٔغ رمحف ا هللويُقن تٌْٔف ظذ أول وؿتٓٚ، وا

 مٚ تتٚبًٓٚ ؾَد َٕؾ ابـ ؿدامٜ اإلمجٚع ظذ إٔف ٓ ينسط افتتٚبع.وأ

ؾتح »(، و380-7/379) شافؼح ادّتع»(، و2/111) شادٌْل» :إير

 (.393-1/390) شافًالم

Y: :إن صٚم احلٚج افثالثٜ إيٚم ذم أيٚم افتؼيؼ ؾٔجٛ ؾٔٓٚ » قال العثٔنني

ن صٚمٓٚ ؿٌؾ ذفؽ ؾال جيٛ تؼيؼ، وإادتٚبًٜ: ٕٕف ٓ جيقز تٖخرهٚ ظـ أيٚم اف

 (.7/379) شافؼح ادّتع» ،شافتتٚبع

 َت٢ ٚقت طٛاف اإلفاض١؟ :ايطؤاٍ ايتاضع بعد املائ١

ؾٚفًْٜ إذا رمك وذبح وحِؼ أن ئٍض إػ مُٜ، » :هللقال اليّْٖ زمحُ ا ادتٛاب:

 (.8/313) شادجّقع»، اهد  شاإلؾٚوٜويىقف بٚفٌٔٝ ضقاف 

 ذم حجٜ افقداع. ف افٌْل وهذا هق افذي ؾًِ

وأول وؿتف فٌر افوًٍٜ وادًذوريـ بًد ضِقع صّس يقم افْحر، وجيقز 
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فِوًٍٜ وادًذوريـ ؿٌؾ ذفؽ حغ وصقهلؿ مُٜ، وفق ؿٌؾ ضِقع افٍجر، وفُـ  

حهؾ اخلالف ذم آخر وؿتف، وهذا بًد اتٍٚؿٓؿ ظذ أن مـ أخره ظـ يقم افْحر 

ظِٔف، وٓ رء ظِٔف ذم  هللٍِرض افذي أوجٌف اؾىٚؾف ذم أيٚم افتؼيؼ إٔف مٍٗد ف

 تٖخره، ؿٚفف ابـ ادْذر.

 وإؿقال ِم آخر وؿتف ـٚفتٚيل:

ؿقل أيب حٍْٜٔ أن آخره آخر أيٚم افتؼيؼ، ؾ٘ن أخره ظْٓٚ فزم دم، وـذا  -3

 إن رجع إػ وضْف يرجع ويىقف وظِٔف دم، وهق ؿقل مٚفؽ.

ؼ ؾال رء ظِٔف، وهق اختٔٚر ؿقل اجلّٓقر، إٔف وإن تٖخر ظـ أيٚم افتؼي -1

 ابـ ؿدامٜ وافْقوي، ورجحف افٍقزان.

ؿقل ابـ حزم أن مـ أّخر ضقاف اإلؾٚوٜ حتك خرجٝ أصٓر احلٟ  -1

 [.397 ]افٌَرة: أيٜ  ِّىل مل خل ٱّٰ ؾحجف بٚضؾ، فَقفف تًٚػ:

افنٔخ افًثّٔغ يرى إٔف ٓ جيقز تٖخره حتك خيرج صٓر ذي احلجٜ إٓ  -4

  يَٚل بٌىالن حجف.فًذر، وفُـ مـ أخره ٓ

 أيٜ  ِّىل مل خل ٱّٰ وهذا افَقل هق إؿرب، فَقفف تًٚػ: -2

 [.397 ]افٌَرة:

 شافؼح ادّتع»(، و8/314) شادجّقع»(، و131-2/131) شادٌْل» :إير

 .(342/ص)فٍِقزان  شمْٚشؽ احلٟ»(، و7/143)
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 ٌٖ بني طٛاف ايكدّٚ ٚاإلفاض١ ايٛداع فسٚم؟ :ايطؤاٍ ايعاغس بعد املائ١

أمٚ ضقاف اإلؾٚوٜ وافقداع ؾال ؾرق بْٔٓام، وأمٚ ضقاف افَدوم ؾٔزيد  ادتٛاب:

 ظذ افىقاؾغ بٖمقر، وهل:

 وىٌٚع ذم إصقاط ـِٓٚ.آ -0

 افرمؾ ذم افثالثٜ إصقاط إوػ. -1

 اشتالم احلجر إشقد بًد صالة افرـًتغ خِػ ادَٚم، وؿد تَدم. -2

Y:  ( ظـ جٚبر 3138) شصحٔح مًِؿ»ذم فٌْل أن ا

  جٚء بًد اإلؾٚوٜ إػ َبِْل ِٛ ِِ ٌِْد ادُْىَّ قَن َظَذ َزْمَزَم،  َظ َُ ًْ َوُهْؿ َي

َب ِمُْْف.  َؾََْٚوُفقُه َدْفًقا َؾَؼِ

إذا ؾرغ مـ ضقاؾف اشتحٛ  :ؿٚل افنٚؾًل وادٚوردي وإصحٚب» قال اليّْٖ:

 .اهد شافًٌٚس، ثؿ ذـر احلديٞأن يؼب مـ شَٚيٜ 

 أظِؿ. هللغ ضقاف اإلؾٚوٜ وضقاف افَدوم وافقداع، واؾًذ هذا ؾٓذا ؾرق ب

جمّقع ؾتٚوى ابـ »(، و8/311) شادجّقع»(، و2/131) شادٌْل» :إير

 (.14/202) شظثّٔغ

 ٌٖ ًٜصّ ايطعٞ بعد طٛاف اإلفاض١؟ :ايطؤاٍ اذتادٟ عػس بعد املائ١

ٚع، هذا خيتِػ بٚختالف افًْؽ، ؾٚدٍرد ظِٔف شًل واحد ؾَط بٚإلمج ادتٛاب:

 ؾ٘ن ـٚن ؿد ؿدمف مع ضقاف افَدوم ؾال يِزمف مع ضقاف اإلؾٚوٜ.

 وأمٚ افَٚرن ؾٍٔف خَلف بغ افٍَٓٚء، ظذ ؿقفغ:
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إٔف يِزمف ضقاف واحد، وشًل واحد ـٚدٍرد، وظِٔف ؿقل اجلامهر، ؾِف أن  -0 

 يَدمف مع ضقاف افَدوم، وفف أن يٗخره مع اإلؾٚوٜ، حلديٞ ظٚئنٜ ذم مًِؿ

ًُِؽ ضَ »ؿٚل هلٚ:  ٌل ( أن اف3133ْ) َرتِِؽ َيَس ّْ ِؽ َوُظ جِّ ، شَقاُؾِؽ ِْلَ

 .هلل( ظـ جٚبر بـ ظٌد ا3131) وٕحقه ذم مًِؿ

ِلُّ » :( ظـ جٚبر وؾٔف3132) وـذا مٚ ذم مًِؿ َٓ  ََلْ َيُىْػ افٌَّْ َو

ٚ َوادَْ  ٍَ َّٓ َضَقاًؾٚ َواِحًداَأْصَحُٚبُف َبْغَ افهَّ  .شْرَوِة إِ

أهنٚ ؿٚفٝ:  ( ظـ ظٚئنٜ 3133) (، ومًِؿ3221) وذم افٌخٚري

َّٕاَم َضُٚؾقا َضَقاًؾٚ َواِحًدا هلام» َرَة َؾِ٘ ّْ ًُ َّٟ َواْف قا بغ احْلَ ًُ ـَ مَجَ ِذي ٚ افَّ  .شَوَأمَّ

إٔف يِزمف ضقاؾٚن وشًٔٚن، وهق ؿقل مجٚظٜ، مْٓؿ جٚبر بـ زيد، وذيح،  -1

واحلًـ بـ حل،  وافنًٌل، وافْخًل، ومحٚد، واحلُؿ، وأبق حٍْٜٔ، وافثقري،

 وإوزاظل، وروايٜ ظـ أمحد، وروي ظـ ظع، وابـ مًًقد، واحلًغ بـ ظع.

ـؾ مٚ روي ظـ افهحٚبٜ مـ ذفؽ ٓ يهح مْف وٓ ـِّٜ » قال ابً حصو:

 .شواحدة

وحجتٓؿ ذم هذا أهنام ًُٕٚن، ؾُٚن هلام ضقاؾٚن، ـام فق ـٕٚٚ مٍرديـ، واشتدفقا 

 ٔح افَقل إول فألدفٜ ادتَدمٜ.بحديٞ ؤًػ جًدا ذم ذفؽ، وافهح

 شافٍتح»(، و8/311) شادجّقع»(، و2/147)و (2/137) شادٌْل» :إير

 شؾتح افًالم»(، و142-7/141) شافؼح ادّتع»(، و1/112-111)

(1/399-100.) 
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 وأمٚ ادتّتع ؾٍٔف خَلف أيًوٚ ظذ ؿقفغ:

ئنٜ ذم ؿقل اجلّٓقر، أن ظِٔف ضقاؾغ وشًٔغ، واشتدفقا بحديٞ ظٚ -0

َرِة »( ؿٚفٝ: 3133) (، ومًِؿ3221) افٌخٚري ّْ ًُ ُِّقا بِْٚف ُٕقا َأَه ٚ ـَ ـَ  ِذي َؾَىَٚف افَّ

ـْ  قا ِم ًُ َد َأْن َرَج ًْ ُِّقا، ُثؿَّ َضُٚؾقا َضَقاًؾٚ آَخَر َب ٚ َوادَْْرَوِة، ُثؿَّ َح ٍَ ِٝ َوَبْغَ افهَّ
ْٔ ٌَ بِْٚف

 .شِمًْك

 ام ضقاف وشًل.وهل ظّرة مٍْهِٜ، وحٟ مٍْهؾ، ؾقجٛ فُؾ مْٓ

 وهذا ترجٔح افًالمٜ ابـ بٚز وافًالمٜ افًثّٔغ وصٔخْٚ افًالمٜ افقادظل.

ظذ ادتّتع شًل واحد، وهق شًل افًّرة، ؾٍُٔٔف ظـ شًل احلٟ، وهق  -1

ؿقل ظىٚء، وضٚووس، وروايٜ ظـ أمحد، واختٚره صٔخ اإلشالم، واشتدفقا 

ْ َيُىْػ افَّْ »بحديٞ جٚبر ادتَدم افذي ؾٔف:  َٓ َأْصَحُٚبُف َبْغَ  ٌِلُّ ََل َو

ٚ َوادَْ  ٍَ َّٓ َضَقاًؾٚ َواِحًداافهَّ  .شْرَوِة إِ

وافهحٔح ؿقل اجلامهر، وأمٚ حديٞ جٚبر ادتَدم ؾٔحّؾ ظذ افَٚرن افذي 

ٚ بغ إدفٜ. ًً  شٚق مًف اهلدي مج

ؾتح »(، و7/141) شافؼح ادّتع»(، و137-2/131) شادٌْل» :إير

 (.103-1/100) شافًالم

َت٢ حيصٌ ايتشًٌ األٍٚ َٔ اذتر، َٚا حيٌ يًشاز  :ايطؤاٍ ايجاْٞ عػس بعد املائ١

 بعدٙ؟

 اختِػ أهؾ افًِؿ بام حيهؾ افتحِؾ إول ظذ أؿقال: ادتٛاب:
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ؿقل اجلّٓقر، إٔف حيهؾ برمل مجرة افًٌَٜ، واحلِؼ أو افتَهر،  -0 

ُْٔتُؿ اْلَْ »واشتدفقا بحديٞ ظٚئنٜ مرؾقًظٚ:  ْد َحؾَّ إَِذا َرَم ََ ُتْؿ َؾ َْ َِ َرَة َوَذَبْحُتْؿ َوَح ّْ

 ُٛ ْؿ افىِّٔ ُُ ٍء إِٓ افَِّْسٚءَ  َف ؾُّ َرْ ـُ ُتؿْ »زيٚدة »قال الصٔخ األلباىٕ:  ،شو َْ َِ  شَوَذَبْحُتْؿ َوَح

 .شزيٚدة مُْرة ٓ تثٌٝ

: ( 3389) (، ومًِؿ3219) واشتدفقا بحديٞ ظٚئنٜ ذم افٌخٚري ْٝ َٚ َؿَٚف َأهنَّ

« ِّٔ ُٝ ُأَض ْْ ِف   هللُٛ َرُشقَل اـُ ِِّ ِرَم، َوحِلِ ٌَْؾ َأْن حُيْ ْحَراِمِف َؿ ٌَْؾ َأْن إِلِ َؿ

 ِٝ
ْٔ ٌَ ِٜ »، وذم فٍظ افًْٚئل: شَيُىقَف بِْٚف ٌَ ََ ًَ َرَة اْف َد َمٚ َرَمك مَجْ ًْ ِف َب ِِّ ٌَْؾ َأْن َيُىقَف َوحِلِ َؿ

 ِٝ
ْٔ ٌَ  ، وصححف إفٌٚين.شبِْٚف

ؾ رء إٓ افًْٚء، وهق ؿقل إذا رمك مجرة افًٌَٜ يقم افْحر حؾ فف ـ -1

ظٚئنٜ وابـ افزبر، وًٌٕف ابـ حزم إػ ظىٚء، وضٚووس، وظَِّٜ، وخٚرجٜ بـ 

زيد، وًٌٕف افنقـٚين فِنٚؾًٜٔ، واحلٍْٜٔ، وهق روايٜ ظـ أمحد، واختٚره ابـ 

وهق » ّقال عيُ ابً باش:حزم، وإفٌٚين، واشتدفقا بام تَدم مـ إدفٜ وهل حمتِّٜ، 

 .شؿقل ؿقي

ذا رمك وحِؼ حؾ فف ـؾ رء إٓ افًْٚء وافىٔٛ، وهق ؿقل ظّر وابْف، إ -2

 ، ؿٚفقا: ٕن افىٔٛ مـ دواظل افقطء.هللوظروة، وظٌٚد بـ ظٌد ا

إذا رمك مجرة افًٌَٜ يقم افْحر حؾ فف ـؾ رء إٓ افًْٚء وافهٔد  -3

وافىٔٛ، وهذا ؿقل مٚفؽ، إٓ إٔف ؿٚل: افهٔد بًد رمل اجلّرة مُروه وفٔس 

 ، وإحقط افَقل إول وهق اختٔٚر افًثّٔغ.بحرام

 شافْٔؾ»(، و317-8/312) شادجّقع»(، و130-2/107) شادٌْل» :إير
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جمّقع ؾتٚوى ابـ »(، و114-7/113) شافؼح ادّتع»(، و9/120-123)

مًؽ »، و(11/ص)فألفٌٚين  شوافًّرة مْٚشؽ احلٟ»(، و37/131) شبٚز

 (.100-1/398) شاخلتٚم

 َت٢ حيصٌ ايتشًٌ ايجاْٞ؟ :يح عػس بعد املائ١ايطؤاٍ ايجا

حيهؾ افتحِؾ افثٚين برمل اجلّرة، وذبح اهلدي، واحلِؼ، وضقاف  ادتٛاب:

اإلؾٚوٜ، ؾٔحؾ فف ـؾ رء حرم ظِٔف فإلحرام حتك افًْٚء، وَٕؾ ظذ ذفؽ 

 اإلمجٚع ابـ ظٌد افز، وابـ حزم، وابـ ؿدامٜ.

 شادِخص افٍَٓل»(، و39/109) شافتّٓٔد»(، و2/134) شادٌْل» :إير

(3/124.) 

 نٝف تصٓع اذتائض يطٛاف اإلفاض١؟ :ايطؤاٍ ايسابع عػس بعد املائ١

اتٍؼ أهؾ افًِؿ ظذ إٔف ٓ جيقز فِحٚئض أن تىقف مـ ؽر ظذر،  ادتٛاب:

واتٍَقا ظذ إٔف يًتحٛ إتيٚرهٚ حتك تىٓر وتىقف، وإٕام حهؾ اخلالف إن 

افتٖخر حتك تىٓر، ـٔػ تهْع ذم ضقاف خنٔٝ ؾقات افرؾَٜ وٓ يُّْٓٚ 

 اإلؾٚوٜ ظذ ثالثٜ أؿقال:

ٚ وهق ؿقل اجلّٓقر: ٕن افىٓٚرة ذط مـ  -0 ََ ٓ جيقز هلٚ افىقاف مىِ

( أن افٌْل 3133) (، ومًِؿ3120) ذوط افىقاف، حلديٞ ظٚئنٜ ذم افٌخٚري

  :َٚتُىقِِم »ؿٚل هل َٓ ٚجُّ َؽْرَ َأْن  ُؾ اْْلَ ًَ ٍْ ِع َمٚ َي ًَ  َحتَّك َؾْٚؾ
ِٝ
ْٔ  بِْٚفَب

ِري ُٓ ، هلل، َؿُٚفقا: َيٚ َرُشقَل اشأَحٚبَِسُتَْٚ ِهلَ »ظـ صٍٜٔ:  ، وؿقفف شَتْى

ْٝ َيْقَم افَّْْحِر، َؿَٚل:  ِري»وذم فٍظ:  ،شاْخُرُجقا»َأَؾَٚو ٍِ ْٕ ، وهق ذم افهحٔحغ، شَؾٚ
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 وافنٚهد إٔف ـٚن شٔحٌس ظِٔٓٚ، وؽر ذفؽ مـ إدفٜ. 

ٚفٜ وظِٔٓٚ دم: ٕن افىٓٚرة واجٌٜ ذم افىقاف أهنٚ تىقف ذم هذه احل -1

وفًٔٝ ذًضٚ، ؾتجز بٚفدم، وهق ؿقل محٚد بـ أيب شِٔامن، ومْهقر بـ ادًتّر، 

 واحلٍْٜٔ، وداود افيٚهري، وبًض ادٚفُٜٔ، وروايٜ ظـ أمحد.

جيقز هلٚ أن تىقف ٕهنٚ موىرة، وٓ رء ظِٔٓٚ، وفُـ تتحٍظ مـ افدم  -2

ث ادًجد، وهذا روايٜ ظـ أمحد، ورجحف صٔخ اإلشالم، بٖن تًتثٍر فئال تِق

 خئ حئ جئ ٱّٰ وابـ افَٔؿ، وابـ بٚز، وافًثّٔغ، وحجتٓؿ ؿقفف تًٚػ:
ٍء ؾَ »: [، وؿقفف 31]افتٌٚبـ:  ِّمئ ْؿ بَِقْ ُُ ُْْف َؾَِ٘ذا َأَمْرُت ُْٖتقا ِم

ُتؿْ  ًْ  ، وؽر ذفؽ مـ إدفٜ، وهذا افَقل هق إؿرب.شَمٚ اْشَتَى

د أؾتٝ افِجْٜ افدائّٜ بٖٕف ٓ بٖس بٚشتًامل احلٌقب افتل متْع ومع ذفؽ ؾَ

احلٔض إن ـٕٚٝ تتقؿع ٕزوفف أثْٚء ادْٚشؽ، ؾٓق أوػ مـ أن تىقف وهل 

 حٚئض.

(، 142-11/144) شجمّقع افٍتٚوى»(، و341-8/342) شادجّقع» :إير

، (2/403) شؾتٚوى افِجْٜ افدائّٜ»(، و1/19)و (1/39) شإظالم ادقؿًغ»و

 (، و14/101) شجمّقع ؾتٚوى افًثّٔغ»(، و37/13) شجمّقع ؾتٚوى ابـ بٚز»و

 شمًؽ اخلتٚم»(، و111-133) فِنًِٚن شافْقازل ذم احلٟ»(، و11/129)

(1/108-133.) 
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َٔ أّخس طٛاف اإلفاض١، ٌٖ جيصئ٘ عٔ طٛاف  :ايطؤاٍ ارتاَظ عػس بعد املائ١

 ايٛداع؟

ؾٍٔف  ،ؾىٚؾف ظْد اخلروج ،اف افزيٚرةؾ٘ن أخر ضق»قال ابً قدام٘:  ادتٛاب:

 ،ٕٕف أمر أن يُقن آخر ظٓده بٚفٌٔٝ ،جيزئف ظـ ضقاف افقداع إحدامهٚ :روايتٚن

ـتحٜٔ  ،وٕن مٚ ذع فتحٜٔ ادًجد أجزأ ظْف افقاجٛ مـ جًْف ،وؿد ؾًؾ

ورـًتٚ اإلحرام، ورـًتٚ افىقاف دمزئ  ،ادًجد برـًتغ دمزئ ظْٓام ادُتقبٜ

 بٜ.ظْٓام ادُتق

 وظْف ٓ جيزئف ظـ ضقاف افقداع: ٕهنام ظٌٚدتٚن واجٌتٚن، ؾِؿ دمزئ إحدامهٚ

 (.2/118) شادٌْل»اهد مـ  شظـ إخرى، ـٚفهالتغ افقاجٌتغ

وافَقل إول هق افهحٔح، وهق ؿقل ظىٚء ومٚفؽ، وظِٔف ؾتقى افِجْٜ 

 هللا حٍيف -افدائّٜ، وافنٔخ ابـ بٚز، وافنٔخ افًثّٔغ، وصٔخْٚ احلجقري

 .-تًٚػ

  ،ٚ ًً وفُـ يٌْف ظذ إٔف يْقي ضقاف اإلؾٚوٜ، ؾٔجزئف ظـ افقداع، أو يْقهيام م

 وأمٚ إن ٕقى افقداع ؾَط ؾال جيزئف ظـ اإلؾٚوٜ.

-7/170) شافؼح ادّتع»(، و33/100) شؾتٚوى افِجْٜ افدائّٜ» :إير

 (.184) شإحتٚف افُرام»(، و37/111) شجمّقع ؾتٚوى ابـ بٚز»(، و173

 ايطؤاٍ ايطادع عػس بعد املائ١: َا سهِ املبٝت مب٢ٓ يٝايٞ أٜاّ ايتػسٜل؟

 هذا ممٚ اختِػ ؾٔف افٍَٓٚء ظذ ؿقفغ: ادتٛاب:
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وجقب ادٌٔٝ بّْك فٔٚيل أيٚم افتؼيؼ، وهذا ؿقل مجٚهر افًِامء،  -0 

َذَن »( ؿٚل: 3132) (، ومًِؿ3114) ودفِٔٓؿ حديٞ ابـ ظّر ذم افٌخٚري ْٖ اْشَت

ٌَّٚ ًَ ِٛ اْف ِِ ٌِْد ادُْىَّ ـُ َظ َٔٚيِلَ   هللَرُشقَل ا ُس ْب َٝ بُّٜ َف َأْن َئٌِ

ـْ أَ  َِٖذَن َففُ ِمًْك ِم َٚيتِِف، َؾ ََ أن افٌْل » :، وبحديٞ ظٚصؿ بـ ظديشْجِؾ ِش

  َّـْ ِمًْك، َيْرُمقَن َيْقَم افَّْْحِر، ُثؿ ِٜ َظ ُْٔتقَت ٌَ َأْرَخَص فُِرَظِٚة اإِلبِِؾ ذِم اْف

رِ َيْرُمقَن ا ٍْ ، ُثؿَّ َيْرُمقَن َيْقَم افَّْ َْٔقَمْغِ
ِد فِ ٌَ ِد اْف ًْ ـْ َب َد َوِم ٌَ رواه اخلًّٜ وصححف  شْف

ُْٖخُذوا » :مع ؿقفف تًٚػ، واشتدفقا بًٍؾ افٌْل  هللإفٌٚين رمحف ا فَِت

ؿْ  ُُ َُ َٔٚيِلَ » :وؿقل ظّر  ،شَظِّْل َمَِْٚش ـَ احْلَٚجِّ َف َـّ َأَحٌد ِم ـْ ِمًْك مِ  َٓ َئٌَِت

 ِٜ ٌَ ََ ًَ  اْف
ِ
 (.3/401) شادقضٖ»رواه مٚفؽ ذم  شَوَراء

أن ادٌٔٝ بّْك فٔٚيل أيٚم افتؼيؼ شْٜ وفٔس بقاجٛ، وهق ؿقل احلًـ  -1

وأيب حٍْٜٔ، وروايٜ فِنٚؾًل وأمحد، وثٌٝ ظـ ابـ ظٌٚس، ورجحف ابـ حزم، 

فًِّذوريـ، وهذا ظِٔٓؿ ٓ هلؿ،  واشتدفقا بسخٔص افٌْل 

 إٔف واجٛ ظذ ؽر ادًذوريـ، وهق افهحٔح، ورجحف ؾٚفسخٔص يدل ظذ

 افًثّٔغ وافًالمٜ ابـ بٚز وافٍقزان.

(، 8/317) شادجّقع»(، و841) شادحذ»(، و2/114) شادٌْل» :إير

(، 110-37/129) شجمّقع ؾتٚوى ابـ بٚز»(، و7/129) شافؼح ادّتع»و

 (.3/127) شادِخص افٍَٓل»و
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َاذا ع٢ً َٔ تسى املبٝت مب٢ٓ يٝايٞ أٜاّ  :ملائ١ايطؤاٍ ايطابع عػس بعد ا

 ايتػسٜل؟

هذا ادًٖفٜ ؾٔٓٚ تٍهٔؾ، ؾٕ٘ف إن ـٚن مًذوًرا ـٖن يّرض وَل يًتىع  ادتٛاب:

ًٕٚ ؾٔٓٚ، أو ـٚن فف ظّؾ ذم مُٜ ٓبد مْف ـّـ  افٌٔٚت بّْك، أو اجتٓد ؾِؿ جيد مُٚ

بـ بٚز، وافًالمٜ ـٚن ذم خدمٜ احلجٟٔ ؾال حرج ظِٔف، وهبذا أؾتك افًالمٜ ا

 افًثّٔغ، وافًالمٜ افٍقزان، وافِجْٜ افدائّٜ.

 شٕٔؾ إوضٚر»(، و1/719) شافٍتح»(، و8/318) فِْقوي شادجّقع» :إير

جمّقع »(، و33/171)و (33/111) شؾتٚوى افِجْٜ افدائّٜ»(، و9/171)

-411) فِنًِٚن شافْقازل ذم احلٟ»(، و111-37/111) شؾتٚوى ابـ بٚز

470.) 

 أمٚ إن ـٚن ترك ادٌٔٝ بّْك بٌر ظذر ؾٍٔف خالف ظذ ؿقفغ:و

شتٌٍٚر، وهذا مذهٛ أمحد ظِٔف رء، وفُْف أشٚء، وظِٔف آ إٔف فٔس -0

 وأصحٚب افرأي، ورجحف ابـ حزم، وهذا إؿرب فًدم وجقد دفٔؾ ذم ذفؽ.

ظِٔف رء، ثؿ اختٍِقا، ؾًىٚء وافثقري وافْخًل وروايٜ ظـ أمحد ؿٚفقا:  -1

ًئٚ، وؿٚل افْخًل ومٚفؽ: ظِٔف دم، وؿٚل افنٚؾًل، وهق روايٜ ظـ أمحد: يىًؿ صٔ

إن ظِٔف دًمٚ إن ترك افثالث افِٔٚيل ـِٓٚ، وإن ترك بًًوٚ ؾًِٔف إضًٚم، وـؾ هذا ٓ 

ٚ ؾًِٔف دم» :ؿ إٓ أثر ابـ ظٌٚس فِٓيدظّف دفٔؾ سيح، ا ًُ  .شمـ ترك ًٕ

(، 111-2/112) شادٌْل»(، و173-9/170) شٕٔؾ إوضٚر» :إيرو

-7/128) شافؼح ادّتع»(، و8/317) شادجّقع»(، و841) شادحذ»و
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 (.37/110) شجمّقع ؾتٚوى ابـ بٚز»(، و129 

 َا ٖٛ ايكدز ايرٟ حيصٌ ب٘ املبٝت؟ :ايطؤاٍ ايجأَ عػس بعد املائ١

 إـّؾ أن ئٌٝ افِٔؾ ـِف، وفُْف جيزئف فق بٚت مًيؿ افِٔؾ. ادتٛاب:

-7/129) شافؼح ادّتع»، وشؾتح افٌٚري»(، و8/317) شادجّقع» :إير

 (.1/118) شمًؽ اخلتٚم»(، 110

 َا ٖٛ عٌُ اذتذاز يف أٜاّ ايتػسٜل؟ :ايطؤاٍ ايتاضع عػس بعد املائ١

يًتّرون ذم افتٌُر، ويهِقن افهِقات ذم مْك ذم أوؿٚهتٚ ؿًكا وٓ  ادتٛاب:

ل، يقمغ فِّتًجؾ، وثالثٜ جيًّقن، ويرمقن اجلامر افثالث ـؾ يقم بًد افزوا

 مم حمخم جم يل ىل مل ٱّٰ تعاىل: هللقال ا كناأيٚم فِّتٖخر 
  ِّحي جي ىهيه مه جه ين ىن من خن حن جن  يم ىم
 [.101]افٌَرة:

 (.3/127) شادِخص افٍَٓل»(، و2/112/) شادٌْل» :إير

 َا سهِ زَٞ ادتُاز يف أٜاّ ايتػسٜل؟ :ايطؤاٍ ايعػسٕٚ بعد املائ١

 افٍَٓٚء ظذ ثالثٜ أؿقال: هذا ممٚ اختِػ ؾٔف ادتٛاب:

 افقجقب، وهق ؿقل اجلامهر، واشتدفقا بسخٔص افٌْل  -0

فرظٚة اإلبؾ أن يرمقا ذم يقم واحد ظـ يقمغ، ـام ذم حديٞ ظٚصؿ بـ ظدي وؿد 

 تَدم.

 إٔف شْٜ مٗـدة، وهق ؿقل ادٚفُٜٔ. -1



319 

 القول األنيق يف حّج بيت اهلل العتيق     058

 إٔف رــ، وهق ؿقل ظٌد ادِؽ بـ ادٚجنقن. -2

ِء َؾْٚرُمقا»ٚ تَدم، وحلديٞ: وافهحٔح ؿقل مجٚهر أهؾ افًِؿ د َٓ ُٗ َِْؾ َه
ِّ  .شبِ

(، 8/319) شادجّقع»(، و1/713) (3741) ظْد حديٞ شافٍتح» :إير

 (.1/131) شمًؽ اخلتٚم»و

 َا اذته١ُ َٔ زَٞ ادتُاز؟ :ايطؤاٍ ايٛاسد ٚايعػسٕٚ بعد املائ١

اظِؿ إٔف ٓ » (:3/333) «أضْاٛ البٔاٌ»تعاىل يف  هللقال الصيقٔطٕ زمحُ ا ادتٛاب:

، ؾٔام أمر بف وذـره بٚمتثٚل أمره هللصؽ ذم أن حُّٜ افرمل ذم اجلِّٜ هل ضٚظٜ ا

ذم شْْف ظـ ابـ  هلل...، وؿد روى افٌَٔٓل رمحف اظذ فًٚن ٌٕٔف 

ًٚ ؿٚل: دٚ أتك إبراهٔؿ خِٔؾ ا ادْٚشؽ، ظرض فف   هللظٌٚس مرؾقظ

شٚخ ذم إرض، ثؿ ظرض  افنٔىٚن ظْد مجرة افًٌَٜ، ؾرمٚه بًٌع حهٔٚت، حتك

فف ظْد اجلّرة افثٕٜٚٔ، ؾرمٚه بًٌع حهٔٚت، حتك شٚخ ذم إرض، ثؿ ظرض فف 

ذم اجلّرة افثٚفثٜ، ؾرمٚه بًٌع حهٔٚت، حتك شٚخ ذم إرض. ؿٚل ابـ ظٌٚس 

 .اهد شفنٔىٚن ترمجقن ومِٜ أبُٔؿ تتًٌقنتًٚػ ظْٓام: ا هللريض ا

يًْل ذم حديٞ ظٚئنٜ  –فرمل إلؿٚمتف افذي ذع ا هللؾذـر ا» ّقال الصيقٔطٕ:

ِر ا» ـْ ِٜ ِذ َمِر إِلَؿَٚم ٚ َوادَْْرَوِة، َوَرْمُل اْْلِ ٍَ ، َوَبْغَ افهَّ
ِٝ
ْٔ َؾ افىََّقاُف بِْٚفَب

ًِ َم ُج َّٕ ، -شهللإِ

 :يَقل هللوا ،وظدم اإلَٕٔٚد إفٔف ،ورمٔف ،هق آؿتداء ب٘براهٔؿ ذم ظداوة افنٔىٚن

ؾُٖن افرمل رمز  ،[ أي4ٜ :دّتحْٜا]  ِّ حئ جئ يي ىي ني مي  زي  ٱّٰ

 ُّ َّ ٍّ ٌّ ٱّٰ :هبٚ ذم ؿقفف هللوإصٚرة إػ ظداوة افنٔىٚن افتل أمرٕٚ ا
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 جب ٱّٰ :وؿقفف مًُْرا ظذ مـ وآه ،[1 :ؾٚضر]  ِّّٰ  ِّ 
ومًِقم أن  ،[ أي20ٜ :افُٓػ]  ِّ  ختمت حت جت هب مب خب حب

 إفخ. ش..افرجؿ بٚحلجٚرة مـ أـز ميٚهر افًداوة.

 شصحٔح افسؽٔٛ وافسهٔٛ»س ادتَدم صححف إفٌٚين ذم وحديٞ ابـ ظٌٚ

 (.3321) برؿؿ

 (.37/183) شجمّقع ؾتٚوى ابـ بٚز»(، و314-8/311) شادجّقع» :وإير

 َت٢ تس٢َ ادتُاز أٜاّ ايتػسٜل؟ :ايطؤاٍ ايجاْٞ ٚايعػسٕٚ بعد املائ١

 هذه ادًٖفٜ ممٚ حهؾ ؾٔٓٚ اخلالف ظذ أؿقال: ادتٛاب:

ظذ إٔف ٓ جيقز افرمل ذم أيٚم افتؼيؼ إٓ بًد افزوال، ؿقل اجلامهر  -0

  هللَرَمك َرُشقُل ا»( ؿٚل: 3199) واشتدفقا بحديٞ جٚبر ذم مًِؿ

دُ  ًْ ٚ َب َرَة َيْقَم افَّْْحِر ُوًحك، َوَأمَّ ّْ ُس  اجْلَ ّْ ِٝ افنَّ ، وحديٞ ابـ ظّر شذفؽ َؾَِ٘ذا َزاَف

ُ » ( إٔف ؿٚل:3741) ذم افٌخٚري ََٕتَحغَّ  َّْٚ َْْٔٚـُ ُس َرَم ّْ ِٝ افنَّ ، وحديٞ ش َؾَِ٘ذا َزاَف

ِٚم » ( وؾٔف:3971) ظٚئنٜ ظْد أيب داود َٔٚيِلَ َأيَّ ٚ َف َٞ هِبَ َُ َّ ُثؿَّ َرَجَع إَِػ ِمًْك َؾ

ُس  ّْ ِٝ افنَّ َرَة إَِذا َزاَف ّْ يِؼ َيْرِمل اجْلَ ، صححف إفٌٚين، وحديٞ ابـ ظٌٚس شافتَّْؼِ

ِٝ َيْرِمل اجلِْ   هللَٚن َرُشقُل اـَ »( ؿٚل: 898) ظْد افسمذي اَمَر إَِذا َزاَف

ُس  ّْ صححف إفٌٚين، وثٌتٝ آثٚر ظـ افهحٚبٜ ذم افْٓل ظـ افرمل ؿٌؾ  شافنَّ

 افزوال.

جيقز افرمل ؿٌؾ افزوال، وهق ؿقل ظىٚء، وضٚووس، وهق روايٜ ظـ أيب  -1

حف حٍْٜٔ ذم ؽر ادنٓقر ظْف، وبًض افنٚؾًٜٔ، وهق ؿقل ابـ اجلقزي، ورج
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افًالمٜ افًًدي، وبًض أصحٚب افتًٓٔؾ مـ ادًٚسيـ، واشتدفقا بٖدفٜ 

 فًٔٝ سحيٜ ذم هذا افٌٚب.

جيقز ذم افٔقم افثٚفٞ ؿٌؾ افزوال، وهق ؿقل أيب حٍْٜٔ، وإشحٚق بـ  -2

راهقيف، وروايٜ ظـ أمحد، وجّقز بًوٓؿ افرمل ذم افثٚين ظؼ ؿٌؾ افزوال دـ 

ف ؾتقى هٔئٜ ـٌٚر افًِامء، وافًالمٜ حمّد بـ تًجؾ، وافهحٔح ؿقل اجلامهر وظِٔ

إبراهٔؿ، وافًالمٜ ابـ بٚز، وافًثّٔغ، وافٍقزان، وهق ترجٔح صٔخْٚ افًالمٜ 

 افقادظل.

 شافٍتح»(، و8/310) شادجّقع»(، و119-2/118) شادٌْل» :إير

 شؾتٚوى افِجْٜ افدائّٜ»(، و1/182) شزاد ادًٚد»(، و1/713-711) (3741)

 شجمّقع ؾتٚوى ابـ بٚز»(، و1/79) شؾتٚوى حمّد بـ إبراهٔؿ»، و(33/180)

(، 2/374) شؾتٚوى افٍقزان»و(، 7/184) شافؼح ادّتع»(، و37/100)

 فِنًِٚن ؾَد تقشع ذم مْٚؿنٜ ـؾ ضٚئٍٜ ذم ـتٚبف شافْقازل ذم احلٟ» :وإير

(489-211.) 

يًٌٝ يف أٜاّ ٌٖ جيٛش زَٞ ادتُاز با :ايطؤاٍ ايجايح ٚايعػسٕٚ بعد املائ١

 ايتػسٜل؟

َٕؾ ابـ ظٌد افز اإلمجٚع ظذ أن وؿٝ رمل اجلّرات ذم أيٚم افتؼيؼ  ادتٛاب:

مـ بًد زوال افنّس إػ ؽروب افنّس، وَٕؾ ابـ حزم آتٍٚق ظذ أن رمٔٓٚ 

 بًد افزوال هق ادجزئ، وإن أّخر رمل يقم إػ مٚ بًده ؾٍٔف خالف:

ٔف، وفق أخرهٚ ـِٓٚ إػ آخر أيٚم ؿقل افنٚؾًل، وأيب ثقر: ٓ رء ظِ -0
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 افتؼيؼ ؾال بٖس بذفؽ، وهق ترجٔح ابـ ؿدامٜ. 

ؿقل أيب حٍْٜٔ إٔف إن ترك حهٚة أو حهٚتغ أو ثالًثٚ إػ افٌد رمٚهٚ،  -1

ٚ رمٚهٚ وظِٔف دم. ًً  وظِٔف فُؾ حهٚة ٕهػ صٚع، وإن أخر أرب

افٌْل  وادٚفُٜٔ مًْقا مـ ذفؽ، وهق اختٔٚر افنٔخ افًثّٔغ، ؾٕ٘ام رخص -2

 أظِؿ، ورجحف  هللفرظٚة اإلبؾ، ؾٓذا دـ ـٚن مًذوًرا ؾَط وا

 افنَْٔىل وافًالمٜ ابـ بٚز.

وأمٚ تٖخر افرمل إػ افِٔؾ ؾٚفيٚهر جقازه، وظِٔف ؾتقى هٔئٜ ـٌٚر افًِامء، 

وذفؽ دـ وجد منَٜ وتًٛ مـ افرمل هنًٚرا، وهق ؿقل مجٚهر افًِامء، وخٚفٍٝ 

وهق ؿقل فًٍٔٚن افثقري، ووجف فِنٚؾًٜٔ ومذهٛ احلْٚبِٜ، ادٚفُٜٔ ذم ؿقل هلؿ، 

 واختٚره افنقـٚين، وؿقل اجلّٓقر هق إؿرب.

 شافًٔؾ اجلرار»و(، 214-211) فِنًِٚن شافْقازل ذم احلٟ» :إير

 شافؼح ادّتع»(، و37/172) شجمّقع ؾتٚوى ابـ بٚز»(، و1/401)

(، 1/131) شاخلتٚممًؽ »(، و19) فألفٌٚين شمْٚشؽ احلٟ»(، و7/189)

 (.1/133) شؾتح افًالم»و

خسدت أٜاّ  يٛ أخس زَٞ ادتُاز ست٢ :ايطؤاٍ ايسابع ٚايعػسٕٚ بعد املائ١

 ايتػسٜل، فٌٗ جيصئ ذيو؟

يْتٓل افرمل ذم ؽروب صّس آخر يقم مـ أيٚم افتؼيؼ ظْد إئّٜ  ادتٛاب:

ًوٓؿ يَقل: إربًٜ، وٓ شٌٔؾ إػ رمل مٚ ؾٚتف بًد خروج أيٚم افتؼيؼ، وب

ؾ ظذ ذفؽ، وفُـ ظِٔف افتقبٜ ظِٔف دم، وآخرون يَقفقن: ظِٔف إضًٚم، وٓ دفٔ
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 شتٌٍٚر إن تًّد ذفؽ.وآ

 (.131-1/133) شؾتح افًالم»(، و118-117) فِْقوي شاإليوٚح» :إير

صف يٓا نٝف١ٝ زَٞ ادتُسات ايجالخ أٜاّ  :ايطؤاٍ ارتاَظ ٚايعػسٕٚ بعد املائ١

 ايتػسٜل؟

َر و ادتٛاب: َّ ـِ ُظ ـِ اْب ٍَٔٚت » :َظ ٌِْع َحَه ًَ َٔٚ بِ ْٕ َرَة افدُّ ّْ َٚن َيْرِمل اجْلَ ـَ ُف  َّٕ َأ

قُم  َُ َٔ ، َؾ ِٜ َِ ٌْ
َِ ٌَِؾ اْف َْ َت ًْ قَم ُم َُ َٔ َؾ، َؾ ِٓ ًْ ُم َحتَّك ُي دَّ ََ ؾِّ َحَهٍٚة، ُثؿَّ َيَت ـُ ُ َظَذ إِْثِر  زِّ َُ ُي

ُؾ، َضِقياًل َوَيْدُظق َوَيْرَؾُع َيَدْيِف، ُثؿَّ َيرْ  ِٓ َت ًْ َٔ اَمِل َؾ ُْٖخُذ َذاَت افنِّ ِمل اْفُقْشَىك، ُثؿَّ َي

قُم َضِقياًل ُثؿَّ َيْرِمل  َُ قُم َضِقياًل َوَيْدُظق َوَيْرَؾُع َيَدْيِف، َوَي َُ َٔ ، َؾ ِٜ َِ ٌْ
َِ ٌَِؾ اْف َْ َت ًْ قُم ُم َُ َوَي

ُػ ِظَْْدَهٚ، ثُ  َِ َٓ َي ـِ اْفَقاِدي َو ـْ َبْى ِٜ ِم
ٌَ ََ ًَ َذا مَجَْرَة َذاِت اْف َُ قُل: َه َُ َٔ ُف، َؾ ؿَّ َيَْْكِ

ِلَّ  ُٝ افٌَّْ ُِفُ  َرَأْي ًَ ٍْ (، وَٕؾ ابـ ؿدامٜ 3723) رواه افٌخٚري شَي

ٚ ؿٚل: فٔس بّقوع فرؾع افٔديـ،  ًُ اإلمجٚع ظذ موّقن هذا احلديٞ، إٓ أن مٚف

 واحلديٞ يرد ظِٔف.

 شادجّقع»(، و114-111) شاإليوٚح»(، و17-2/11) شادٌْل» :إير

 (.1/717) شافٍتح»(، و8/319)

َا سهِ ايرتتٝب بني ادتُسات ايجالخ؟ َٚا  :ايطؤاٍ ايطادع ٚايعػسٕٚ بعد املائ١

 سهِ ايتهبري عٓد زَٝٗا؟ ٚايدعاء بعد ذيو ٚايكٝاّ؟

 أمٚ بٚفًٌْٜ فِستٔٛ بغ اجلامر ذم افرمل ؾٍٔف خالف ظذ ؿقفغ: ادتٛاب:

فدٕٔٚ وهل افهٌرى، وهل وهق ؿقل اجلامهر، ؾٌٔدأ بٚ وجقب افستٔٛ، -0

افَريٌٜ مـ مًجد اخلٔػ، ثؿ افقشىك، ثؿ مجرة افًٌَٜ، واشتدفقا بحديٞ ابـ 
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ؿْ » :ظّر ادتَدم، وبَقفف   ُُ َُ ُْٖخُذوا َظِّْل َمَِْٚش  .شفَِت

وهق ؿقل احلًـ وظىٚء وأيب حٍْٜٔ، واشتدفقا بآثٚر  افستٔٛ شْٜ، -1

 ؤًٍٜ، وؿقل اجلّٓقر هق إؿرب.

 (.8/310) شادجّقع»(، و2/119) شادٌْل» :إير

وإن ترك افقؿقف » فٔقْل ابً قدام٘:وأمٚ بٚفًٌْٜ فِتٌُر وافدظٚء وافقؿقف 

ٚ إٓ افثقري ؿٚل ،ترك افًْٜ ،ظْدهٚ وافدظٚء ًٍ  :وٓ رء ظِٔف... وٓ ًِٕؿ ؾٔف خمٚف

 .اهد شؾًِف ٕن افٌْل  :وإن أراق دًمٚ أحٛ إيلّ  ،يىًؿ صًٔئٚ

أمجًقا ظذ أن مـ ترك افتٌُر ظْد رمل اجلامر ٓ يِزمف  وؿد» ّقال ابً ححس:

 .اهد شَٚل: يىًؿ وإن جزه بدم أحٛ إيلّ رء إٓ افثقري ؾ

وأمٚ افدظٚء وافذـر وؽرمهٚ ممٚ زاد ظذ أصؾ افرمل ؾًّتحٛ ٓ » ّقال اليّْٖ:

 .شرء ظِٔف ذم ترـف، فُـ ؾٚتتف افٍؤِٜ

( 1/718) شافٍتح»(، و8/310) شادجّقع»(، و2/110) شادٌْل» :إير

 (.3721) حديٞ

اذنس بعض ايبدع ٚاملخايفات اييت ٜكع فٝٗا  :ايطؤاٍ ايطابع ٚايعػسٕٚ بعد املائ١

 اذتذاز أٜاّ ايتػسٜل ٚيٝايٝٗٔ؟

 افٌدع وادخٚفٍٚت ـثرة، مْٓٚ: ادتٛاب:

 ؽتًٚل فرمل اجلّرات.آ -0

 ؽًؾ احلل ؿٌؾ افرمل. -1
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 افتًٌٔح مُٚن افتٌُر ظْد افرمل. -2

 زيٚدة أذـٚر ظذ افتٌُر ظْد رمل اجلامر. -3

 رمل اجلّرات بٚفًْٚل. -4

 افىقاف بٚدًٚجد افتل ظْد اجلّرات. -5

 ادٌٔٝ فٔٚيل أيٚم افتؼيؼ بُّٜ فٌر رضورة. -6

ـّ ؿٚدرات ظذ افرمل. -7  افْٔٚبٜ ذم رمل اجلّرات ظـ افًْٚء، وفق ـ

 وؽر ذفؽ مـ ادخٚفٍٚت.

 (.42) فألفٌٚين شمْٚشؽ احلٟ» :إير

ٌٖ جيٛش مجع زَٞ َٜٛني يف ّٜٛ يف أٜاّ  :يطؤاٍ ايجأَ ٚايعػسٕٚ بعد املائ١ا

 ايتػسٜل؟

وأبق داود وافسمذي وافًْٚئل ظـ ظٚصؿ بـ ظدي أن  روى أمحد ادتٛاب:

ـْ ِمًْك، َيْرُمقَن َيْقَم » :افٌْل  ِٜ َظ ُْٔتقَت ٌَ َأْرَخَص فُِرَظِٚة اإِلبِِؾ ذِم اْف

رِ افَّْْحِر، ُثؿَّ َيْرُمقَن  ٍْ ، ُثؿَّ َيْرُمقَن َيْقَم افَّْ َْٔقَمْغِ
ِد فِ ٌَ ِد اْف ًْ ـْ َب َد َوِم ٌَ وهق حديٞ  شاْف

 تًٚػ. هللصححف إفٌٚين رمحف ا

اشتدل أهؾ افًِؿ هبذا احلديٞ ظذ إٔف مـ ـٚن مًذوًرا ؾال بٖس أن جيّع رمل 

ٚ هلؿ، يقمغ ذم يقم، وجيٛ أن يَتك هذا ظذ ادًذور، ـٚفرظٚة ومـ ـٚن منٚهبً 

وهذا ترجٔح افًالمٜ افنَْٔىل، وافًالمٜ افًثّٔغ، وطٚهر ترجٔح إفٌٚين ذم 

 .شمًُْف»
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 شافؼح ادّتع»(، و313-8/310) شادجّقع»(، و2/111) شادٌْل» :إير 

 شأوقاء افٌٔٚن»(، و19-18) فألفٌٚين شمْٚشؽ احلٟ»(، و7/121-128)

 (.4/319) شتقؤح إحُٚم»(، و1/131-137)

َا ٖٛ ايتعذٌ يف أٜاّ ايتػسٜل َٚا ٖٛ  :اٍ ايتاضع ٚايعػسٕٚ بعد املائ١ايطؤ

 ايتأخس؟

  يم ىم مم حمخم جم يل ىل مل ٱّٰ قال تعاىل: ادتٛاب:

 ]افٌَرة: أيٜ ِّحي جي ىهيه مه جه ين ىن من خن حن جن

101.] 

يِعِّ َؿَٚل:  َر افدِّ ُّ ًْ ـِ َي ـِ ْب مْحَ ٌِْد افرَّ ِلَّ »وحديٞ َظ ُٝ افٌَّْ ْٔ َوُهَق  َأَت

َرؾَ  ًَ ََٖمُروا َرُجال َؾََْٚدى: َيٚ َرُشقَل ابِ َْٕجٍد، َؾ ـْ َأْهِؾ  ٌر ِم ٍَ َٕ ٌَٕٚس َأْو  ، َؿَٚل: َؾَجَٚء   هللَٜ

ََٖمَر َرُجال َؾََْٚدى:  ؟ َؿَٚل: َؾ ُّٟ َْٔػ احْلَ ـْ َجَٚء َؿْبَؾ َصَلِة »ـَ ، َم َٜ ُّٟ َيْقُم َظَرَؾ ُّٟ اْْلَ اْْلَ

ٍع َؾَتؿَّ َحجُّ   مَجْ
ِٜ َِ ْٔ ـْ َف ْبِح ِم ِْٔف، افهُّ َِ  َؾَل إِْثَؿ َظ

َؾ ِِم َيْقَمْغِ ًَجَّ ـْ َت َّ ُٚم ِمًْك َثَلٌث، َؾ ُف، َأيَّ

 َِ َر َؾَل إِْثَؿ َظ َٖخَّ ـْ َت ِْ شْٔفِ َوَم ـْ َخ َؾ ُيَِْٚدي بَِذفَِؽ . ُثؿَّ َأْرَدَف َرُجال ِم ًَ ِف َؾَج رواه أبق  شٍِ

(، 1032) (، وابـ مٚج2/121ٜ) (، وافًْٚئل889) (، وافسمذي3949) داود

 تًٚػ هللفنٔخْٚ افقادظل رمحف ا شافهحٔح ادًْد ممٚ فٔس ذم افهحٔحغ»وهق ذم 

 (.900) ( برؿؿ3/189)

وادذهٛ جقاز افٍْر ذم افٍْر إول فُؾ أحد، وهق ؿقل ظٚمٜ » قال ابً قدام٘:

 .شافًِامء

وَٕؾ افْقوي اإلمجٚع ظذ جقاز افٍْر ذم افٔقم افثٚين مـ أيٚم افتؼيؼ، وجقاز 
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 فتٖخر.ا

 شافؼح ادّتع»(، و8/319) شادجّقع»(، و111-2/113) شادٌْل» :إير

(7/110.) 

 ٌٖ ٜدخٌ أٌٖ َه١ يف دٛاش ايتعذٌ؟ :ايطؤاٍ ايجالثٕٛ بعد املائ١

افذي ظِٔف أـثر افٍَٓٚء أن أهؾ مُٜ هلؿ أن يتًجِقا، وأن احلُؿ  ادتٛاب:

 ينِّٓؿ فًّقم أيٜ.

أهؾ مُٜ فٔس هلؿ تًجؾ إٓ مـ ـٚن فف  وفُـ روي ظـ ظّر وظـ مٚفؽ أن

 أظِؿ. هللظذر، وافهحٔح ؿقل اجلامهر، وا

ؾتح »(، و1/111) شأوقاء افٌٔٚن»(، و111-2/113) شادٌْل» :إير

 (.1/108) شافًالم

 املتعذٌ َت٢ خيسز َٔ ٢َٓ؟ :ايطؤاٍ ايٛاسد ٚايجالثٕٛ بعد املائ١

 أهؾ افًِؿ ظذ ؿقفغ:هذه ادًٖفٜ ممٚ حهؾ ؾٔٓٚ اخلالف بغ  ادتٛاب:

ؿقل اجلّٓقر افذيـ يرون أن ادتًجؾ ٓبد أن خيرج مـ مْك ؿٌؾ ؽروب  -0

  يم ىم مم ٱّٰ صّس يقم افثٚين ظؼ، وإٓ فزمف افتٖخر: ٕن ؿقفف تًٚػ:

، وافٔقم ٓ ينّؾ افِٔؾ، ورجح هذا افَقل افنَْٔىل، وافِجْٜ  ِّ جن

 افدائّٜ، وابـ بٚز، وافًثّٔغ، وافٍقزان.

ٍْر مَٚل يىِع ؾجر افٔقم افثٚفٞ، وهق ؿقل ظىٚء، واحلٍْٜٔ، ؿٚفقا فف أن ي -1

ٕن افِٔٚيل تٚبًٜ فأليٚم، وـذفؽ جيقز فف افرمل بٚفِٔؾ، ؾُذفؽ جيقز فف افٍْر فٔاًل، 
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ٚ دون تَٔٔد.  ًَ  ورجح هذا ابـ حزم، فُـ أبٚح فف افٍْر مىِ

 وإؿرب ؿقل اجلامهر.

(، 847) شادحذ»(، و8/340) شادجّقع»(، و2/111) شادٌْل» :إير

ادِخص »(، و37/181) شجمّقع ؾتٚوى ابـ بٚز»(، و7/113) شافؼح ادّتع»و

افْقازل ذم »(، و33/191) شؾتٚوى افِجْٜ افدائّٜ»(، و3/129) شافٍَٓل

 (.1/113) شأوقاء افٌٔٚن»(، و114-113) شاحلٟ

 عد ايٓفري َٔ ٢َٓ؟َا سهِ ايٓصٍٚ باألبطح ب :ايطؤاٍ ايجاْٞ ٚايجالثٕٛ بعد املائ١

وهل مٚ  ،إبىح: أي افٌىحٚء افتل بغ مُٜ ومْك» قال ابً ححس: ادتٛاب:

حدهٚ مٚ بغ وهل افتل يَٚل هلٚ ادحهٛ وادًرس، و .إٌىح مـ افقادي واتًع

 (.1/742) شافٍتح»اهد مـ  شاجلٌِغ إػ ادَزة

، وهق إػ مْك ـْٕٜٚ ويَٚل فف: إبىح، وافٌىحٚء، وخٔػ بْل» ّقال اليّْٖ:

 (.8/341) شادجّقع»اهد مـ  شأؿرب مـ مُٜ

 وافْزول بٕٚبىح ؿد جٚء ؾٔف أحٚديٞ مْٓٚ: -

ِلَّ » :حديٞ إٔس بـ مٚفؽ  ْكَ  َأنَّ افٌَّْ ًَ َر َواْف ْٓ َصذَّ افيُّ

، ُثؿَّ  ِٛ َنَٚء، ُثؿَّ َرَؿَد َرْؿَدًة بِٚدَُْحهَّ ًِ ِرَب َواْف ٌْ َٛ إَِػ افٌٔٝ ؾَ َوادَْ
ـِ رواه  شَىَٚف بِفِ َر

 (.3714) افٌخٚري

ٌٍَّٚس وحديٞ  ـِ َظ َزَفُف »، َؿَٚل: اْب َٕ اَم ُهَق َمِْْزٌل  َّٕ ، إِ
ٍ
ء ُٛ بَِقْ َْٔس افتَّْحِهٔ َف

 (.3131) (، ومًِؿ3711) رواه افٌخٚري ش هللَرُشقُل ا
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َزَفُف َرُشقُل ا»: وؿٚفٝ ظٚئنٜ  َٕ اَم  َّٕ ٚنَ   هللإِ ـَ ُف  َّٕ َ
ِٕ  ًٓ َمِْْز

َح خِلُُروِجفِ أَ  َّ  (.3133) (، ومًِؿ3712) رواه افٌخٚري شْش

َٛ َرُشقُل ا ٚؾٌِع: َؿْد َحهَّ َٕ ، َؿَٚل  ًٜ َٛ ُشَّْ َٚن ابـ ظّر َيَرى افتَّْحِهٔ ـَ  هللو

  َُده ًْ ُٚء َب ٍَ َِ  (.3130) رواه مًِؿ :َواخْلُ

ـْ َأيِب ُهَرْيَرَة ( 3134) (، ومًِؿ3290) وذم افٌخٚري ، ؿٚل: ؿٚل َظ

قا َظَذ » :ٌِلُّ افَّْ  ُّ َٚش ََ ُٞ َت ْٔ ، َح َٜ َٕ ِْٔػ َبِْل ـَِْٚ ِٚزُفقَن َؽًدا بَِخ َٕ ـُ  ْح َٕ

رِ  ٍْ ُُ  .اْلديٞ ش...اْف

ُْٖمْريِن َرُشقُل ا» : هللوؿٚل أبق راؾع مقػ رشقل ا ْ َي  هللََل

  ِؾِٔف ُٝ ْب ُٝ َؾَيَ ـْ ِمًْك، َوَفُِِّْل ِجْئ َْبَىَح ِحَغ َخَرَج ِم ْٕ ِزَل ا ْٕ  َأْن َأ

ٌََّتُف َؾَجَٚء َؾَْزَ   (.3131) رواه مًِؿ شَل ُؿ

وبًد هذا حهؾ اخلالف بغ افًِامء هؾ افْزول بف شْٜ أم ٓ؟، وافذي ظِٔف 

 اجلامهر أن افْزول بف مًتحٛ.

 وؿد َٕؾ ابـ ادْذر آتٍٚق ظذ إٔف فٔس مـ ادْٚشؽ.

إٔف فٔس مـ  ؾٚحلٚصؾ أن مـ ٍٕك إٔف شْٜ ـًٚئنٜ وابـ ظٌٚس أراد» قال احلافظ:

ادْٚشؽ ؾال يِزم بسـف رء، ومـ أثٌتف ـٚبـ ظّر أراد دخقفف ذم ظّقم افتٖد 

  .اهد شٓ اإلفزام بذفؽ بٖؾًٚفف 

زاد »(، 111-2/112) شادٌْل»(، و341-8/343) شادجّقع» :إير

 شؾتح ذي اجلالل»(، و741-1/742) شؾتح افٌٚري»(، و1/194) شادًٚد
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 .(139-8/138) فًِثّٔغ 

َٔ ازحتٌ َٔ ٢َٓ يف ايجاْٞ َٔ أٜاّ  :ايطؤاٍ ايجايح ٚايجالثٕٛ بعد املائ١

ايتػسٜل، يهٔ يػد٠ ايصساّ مل خيسز َٔ سدٚد ٢َٓ إال بعد غسٚب ايػُظ، فُاذا 

 عًٝ٘؟

مـ ارحتؾ مـ مُٕٚف ومحؾ أثٚثف وفُْف فندة افزحٚم َل يتُّـ مـ  ادتٛاب:

ِٔف ادٚفُٜٔ، وافنٚؾًٜٔ، وبًض اخلروج مـ مْك إٓ بًد ؽروب افنّس ؾٚفذي ظ

احلْٚبِٜ إٔف يًتّر وٓ رء ظِٔف، وظذ ذفؽ ؾتقى افًالمٜ ابـ بٚز، وافًالمٜ 

 افًثّٔغ.

وخٚفػ بًوٓؿ وؿٚل: بؾ ظِٔف أن يتٖخر، ويِزمف ادٌٔٝ، وهق افذي اشتيٓره 

 تًٚػ، وإول أطٓر. هللافًالمٜ افنَْٔىل رمحف ا

 شافؼح ادّتع»(، و1/111) شوقاء افٌٔٚنأ»(، و8/340) شادجّقع» :إير

 شافْقازل ذم احلٟ»(، و188-37/187) شجمّقع ؾتٚوى ابـ بٚز»(، و7/113)

 (.114-111) فِنًِٚن

َٔ تعذٌ يف ايّٝٛ ايجاْٞ ٌٖ ٜسَٞ سص٢  :ايطؤاٍ ايسابع ٚايجالثٕٛ بعد املائ١

 َكابٌ ايّٝٛ ايجايح؟

ؤٕٚ: ويًَط رمل اجلّرة افثٚفثٜ ؿٚل ظِام» :«تفطريِ»قال القسطيب يف  ادتٛاب:

 .شظّـ تًجؾ

از» ّقال ابً أبٕ شميني:  :يرمٔٓٚ يقم افٍْر إول حغ يريد افتًجٔؾ، ؿٚل ابـ ادقَّ

يرمل ادتًجؾ ذم يقمغ ب٘حدى وظؼيـ حهٚة، ـؾ مجرة بًٌع حهٔٚت، ؾٔهر 
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 .شمجٔع رمٔف بتًع وأربًغ حهٚة ٕٕف ؿد رمك مجرة افًٌَٜ يقم افْحر بًٌع

( 1/33) شتًٍر افَرضٌل»اهد مـ  شويًَط رمل افٔقم افثٚفٞ» قال ابً امليرز: 

 شؾتح افًالم»ٓبـ ظىٜٔ ظْد أيٜ، و شادحرر افقجٔز»ط. دار احلديٞ افَٚهرة، و

(1/131.) 

 ٌٖ ع٢ً َٔ تسى طٛاف ايٛداع غٞء؟ :ايطؤاٍ ارتاَظ ٚايجالثٕٛ بعد املائ١

 هذه ادًٖفٜ ؾٔٓٚ أؿقال: ادتٛاب:

مـ ـٚن بْٔف وبغ مُٜ دون مًٚؾٜ افَك ؾٕ٘ف يرجع وإٓ ؾال، وهذا ؿقل  -0

.ًٌٚ  افنٚؾًل وأمحد، وـٚن ظىٚء يرى افىٚئػ ؿري

حد افَريٛ افذي يرجع أن يُقن ذم حدود احلرم، ؾّـ خرج مْف ٓ  -1

يِزمف افرجقع، وـؾ هٗٓء يرون أن مـ ـٚن بًًٔدا ؾًِٔف دم، وافهحٔح إٔف إن 

 دفٔؾ ظذ إفزامف بٚفدم، وهذا دـ خرج دًٚؾٜ تَك ؾٔٓٚ تًّد ؾٕ٘ف آثؿ، وٓ

 افهالة، ومـ ـٚن دون ذفؽ ؾٕ٘ف يرجع.

 شافؼح ادّتع»(، و8/341) شادجّقع»(، و140-2/119) شادٌْل» :إير

 (.194-37/191) شجمّقع ؾتٚوى ابـ بٚز»(، 7/111-118)

 ٌ َٔ ْفس َٔ اذتر؟ٌٖ طٛاف ايٛداع يه :ايطؤاٍ ايطادع ٚايجالثٕٛ بعد املائ١

ضقاف افقداع ٓ يِزم إٓ ـؾ مـ ٍٕر إػ بِده، ؾٔخرج مـ هذا مـ  ادتٛاب:

ـٚن مـ أهؾ مُٜ أو مـ أؿٚم هبٚ، وظِٔف اإلمجٚع، أو مـ شٚؾر إػ ؽر بِده بْٜٔ 

 افرجقع إػ مُٜ، ومْٓٚ يْىِؼ إػ بِده.
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 شدّتعافؼح ا»(، و118-2/117) شادٌْل»(، و8/341) شادجّقع» :إير 

 (.191-37/190) شجمّقع ؾتٚوى ابـ بٚز»(، و7/111-111)

ٌٖ ٜصًح يًشاز إٔ ٜطٛف يًٛداع ثِ خيسز  :ايطؤاٍ ايطابع ٚايجالثٕٛ بعد املائ١

 إىل ٢َٓ يسَٞ ادتُسات؟

قَن آِخُر »بًد أن ذـر حديٞ  هللقال العثٔنني زمحُ ا ادتٛاب: ُُ ُس َأْن َي ُأِمَر افَّْٚ

ِدِهْؿ بٚفٌٔٝ، إِ  ْٓ ـِ احْلَِٚئضِ َّٓ َظ َػ َظ ٍِّ ُف ُخ َّٕ وبف تًرف أن مٚ يًٍِف بًض » :شَأ

احلجٚج مـ ـقهنؿ يىقؾقن فِقداع، ثؿ خيرجقن إػ مْك، ويرمقن اجلّرات، ثؿ 

يٌٚدرون ؾ٘ن ؾًِٓؿ خىٖ: ٕن آخر ظٓدهؿ يُقن بٚجلامر، وفٔس بٚفٌٔٝ، وافٌْل 

 افؼح »مـ اهد  شًد إتٓٚء افًْؽ ـِفإٕام ضٚف بٚفٌٔٝ فِقداع ب

 (، وبْحق ؿقل افًثّٔغ ؿٚفٝ افِجْٜ افدائ112ّٜ-7/114) شادّتع

(33/101.) 

 (.8/342) شادجّقع» :إير

َٔ خسز إىل دد٠ أٚ ايطائف ٚحنُٖٛا ثِ عاد  :ايطؤاٍ ايجأَ ٚايجالثٕٛ بعد املائ١

 إىل َه١ قبٌ ضفسٙ، ٌٖ ًٜصَ٘ طٛاف ايٛداع َستني؟

إٔف يِزمف ضقاف افقداع ظْد خروجف إػ  هللف ايرى افنٔخ ابـ بٚز رمح ادتٛاب:

ٓ يِزمف: » ّأما الصٔخ العثٔنني فٔقْل:جدة فًّقم افدفٔؾ ذم وجقب ضقاف افقداع، 

َل يٖمر افهحٚبٜ افذيـ خرجقا إػ ادنٚظر بًد احلٟ مـ  ٕن افٌْل 

مُٜ بىقاف افقداع، وهذا دـ خرج وذم ٕٔتف افرجقع إػ مُٜ: ٕٕف َل يرجع إػ 

 .شبِده
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وفق ضٚف ظْد خروجف ؾ٘ن رجع ضٚف مرة أخرى حغ » :هللقال العثٔنني زمحُ ا

اهد بٚدًْك  شـ ذم ذفؽ منَٜ، ؾال إفزام حْٔئذٍ اخلروج إػ بِده فُٚن خًرا مَٚل يُ

 (.111-7/111) شافؼح ادّتع»مـ 

 شإحتٚف افُرام»(، 192، 191-37/191) شجمّقع ؾتٚوى ابـ بٚز» :إيرو

(181.) 

َٔ طاف يًٛداع ثِ اْػػٌ بػٞء فٌٗ ٜعٝد  :يطؤاٍ ايتاضع ٚايجالثٕٛ بعد املائ١ا

 ايطٛاف أّ ال؟

إن إنٌؾ بتجٚرة أو إؿٚمٜ ؾًِٔف اإلظٚدة فيٚهر احلديٞ، وهق ؿقل  ادتٛاب:

 اجلامهر.

أمٚ إن ؿٙ حٚجٜ ذم ضريَف أو اصسى صًٔئٚ وهق شٚئر َل يًده، وظذ ذفؽ َٕؾ 

 ابـ ؿدامٜ اإلمجٚع.

ـذفؽ فف أن يهع بًده صالة اجلامظٜ إن أؿّٔٝ، وـذا مـ َل جيد شٔٚرة و

 أظِؿ. هللخترجف مـ مُٜ، أو وؿػ ٕٓتيٚر رؾَتف ؾال حرج ذم ذفؽ ـِف، وا

جمّقع ؾتٚوى »(، و8/344) شادجّقع»(، و119-2/118) شادٌْل» :إير

 (،401-37/403) شجمّقع ؾتٚوى ابـ بٚز»(، و33/104) شافِجْٜ افدائّٜ

 (.111-7/112) شافؼح ادّتع»و

 ٌٖ ٜضس تأخري طٛاف ايٛداع إىل َا بعد ذٟ اذتذ١؟ :ايطؤاٍ األزبعٕٛ بعد املائ١

ظذ اخلروج مـ مُٜ حلديٞ  ٓ يي تٖخره: ٕٕف إٕام يؼع ظْد افًزم ادتٛاب:
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َّٓ » :ابـ ظٌٚس   ِدِهْؿ بٚفٌٔٝ، إِ ْٓ قَن آِخُر َظ ُُ ُس َأْن َي فُ ُأِمَر افَّْٚ َّٕ َػ  َأ ٍِّ ُخ

ـِ احْلَِٚئضِ   (.3118) (، ومًِؿ3722) رواه افٌخٚري شَظ

 (.404-37/401) شجمّقع ؾتٚوى ابـ بٚز»

َا سهِ ايتصاّ َا بني ايسنٔ األضٛد ٚايباب،  :ايطؤاٍ ايٛاسد ٚاألزبعٕٛ بعد املائ١

 ٚايدعاء عٓدٙ؟

 جٚء ذم هذه ادًٖفٜ أحٚديٞ وآثٚر مْٓٚ: ادتٛاب:

ـِ ُص حديٞ  -0 ِرو ْب ّْ ََِؿ احْلََجَر َوَأَؿَٚم َبْغَ َظ ـْ َأبِِٔف، ظـ جده إٔف اْشَت ، َظ ٍٛ ْٔ ًَ

ًىٚ، ُثؿَّ  ًْ اَم َب ُٓ َى ًَ َذا َوَب َُ ِْٔف َه ٍَّ ـَ ِْٔف َو ُف َوِذَراَظ َٓ ٌَِٚب، َؾَقَوَع َصْدَرُه َوَوْج ـِ َواْف ـْ افرُّ

ُٝ َرُشقَل ا»َؿَٚل:  َذا َرَأْي َُ ُِفُ   هللَه ًَ ٍْ ، وهق (3899) رواه أبق داود شَي

 ؤًػ، ذم شْده ادثْك بـ افهٌٚح صديد افوًػ.

َقاَن، َؿَٚل:  -1 ٍْ ـِ َص ـِ ْب مْحَ ٌِْد افرَّ ـْ َظ ِلَّ »َظ ُٝ افٌَّْ َؿْد َخَرَج  َرَأْي

قا  ًُ ٌَِٚب إَِػ احْلَىِِٔؿ، َوَؿْد َوَو ـَ اْف َٝ ِم ْٔ ٌَ قا اْف ُّ َِ ِٜ ُهَق َوَأْصَحُٚبُف َوَؿِد اْشَت
ٌَ ًْ َُ ـْ اْف ِم

، َوَرُشقُل اُخُدوَدُهْؿ  ِٝ
ْٔ ٌَ ؿْ   هللَظَذ اْف ُٓ  رواه أبق داود شَوْشَى

(، وذم شْده يزيد بـ أيب زيٚد اهلٚصّل وهق ؤًػ، وؿد وًػ إفٌٚين 3898)

 احلديثغ ذم ؤًػ أيب داود.

 ( وشْده صحٔح.9042) مقؿقف ظذ ابـ ظٌٚس، رواه ظٌد افرزاق -2

 صح ظـ مجٚظٜ مـ افتٚبًغ. -3

ين احلديٞ بىرؿف ؾجقز ذفؽ، وممـ ـٚن ٓ يِزم صًٔئٚ وؿد صحح افنٔخ إفٌٚ
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 مـ افٌٔٝ ابـ ظّر، وؿٚل بف ظىٚء، وَٕؾ ذفؽ ظـ أيب هريرة وجٚبر وأيب شًٔد.

تًٚػ، وـذا افًثّٔغ  هللوممـ يرى وًػ احلديٞ صٔخْٚ احلجقري حٍيف ا

، وشٌَٓام إػ تؤًػ يرى إٔف ٓ يهح رء مرؾقع ظـ افٌْل 

 ، ؾٚفيٚهر ظدم ثٌقتف.شادجّقع»قؿقف اإلمٚم افْقوي ذم ادرؾقع وـذا اد

 يب ٱّٰومع ذفؽ ؾٚفذيـ يرون ذظٜٔ آفتزام اختٍِقا ذم مقوًف، وذم زمْف، 
 .]افًْٚء[ ِّ نث مث زث رث  يت ىت نت مت زت رت

افًًِٜ »(، و144-2/141) شادٌْل»(، و347-8/341) شادجّقع» :إير

 شافؼح ادّتع»(، و11) فألفٌٚين شمْٚشؽ احلٟ»(، و1318) شافهحٔحٜ

 (.1/111) شؾتح افًالم»(، و7/171-171)

هذا وؿد اختكٕٚ هذه إشئِٜ ظذ ادٓؿ مـ مًٚئؾ احلٟ، وبَٔٝ مًٚئؾ 

ـثرة، وفُـ فؤؼ افقؿٝ، ؾْحـ ٕتٖٓٔ فًٍِر فِحٟ ذم هذه إيٚم، وفًِْٚ ٕزيد 

ًٌٚ مٓاًم، ًٕٖل ا دى وافرصٚد، افتقؾٔؼ وافًداد، واهل هللبًد ذفؽ مٚ ٕراه مْٚش

 واإلخالص ذم افَقل وافًّؾ...

 قالٌ بلسانٌ وكتبٌ ببهانٌ الفقري إىل عفو ربٌ الكريم
 أبو معاذ حسني بو حممود احلطييب اليافعي اليماني

 يـ2341/ ذو القعدة /  12ليلة األحد 
 مديهة عدى  - يف دار احلديث بصالح الديو

 - وسائر بالد أيل اإلسالم هللحرسًا ا  -
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 301 .............................. افًٗال افًٚبع وإربًقن: ـؿ فِحٟ مـ ضقاف؟

 301 ............................ افًٗال افثٚمـ وإربًقن: مٚ حُؿ ضقاف افَدوم؟

 304 .......................... افًٗال افتٚشع وإربًقن: مٚ حُؿ ضقاف اإلؾٚوٜ؟

 304 ..................................... افًٗال اخلًّقن: مٚ حُؿ ضقاف افقداع؟

 302 ................... افًٗال افقاحد واخلًّقن: متك حيرم احلٚج بٚحلٟ ومـ أيـ؟

 301 ........................... يتقجف احلٚج إػ مْك؟افًٗال افثٚين واخلًّقن: متك 

 301 ........ ؟ديؿ اخلروج إػ مْك فِٜٔ افثٚمـافًٗال افثٚفٞ واخلًّقن: هؾ جيقز تَ

 307 ................. ن: دٚذا شّل يقم افسويٜ بٔقم افسويٜ؟افًٗال افرابع واخلًّق

 307 .......... افًٗال اخلٚمس واخلًّقن: مٚ يهْع احلٚج حٚل إحرامف يقم افسويٜ؟

ًقن: مٚ حُؿ ادٌٔٝ بّْك وصالة افهِقات اخلّس ؾٔٓٚ: افًٗال افًٚدس واخلّ

 308 ............................. افيٓر وافًك وادٌرب وافًنٚء وؾجر يقم ظرؾٜ؟

 308 ................... افًٗال افًٚبع واخلًّقن: مٚ يهْع احلٚج بّْك يقم افسويٜ؟

 308 ومـ أي ضريؼ؟ ك يْىِؼ احلجٚج مـ مْك إػ ظرؾٜافًٗال افثٚمـ واخلًّقن: مت

 330 ....................... افًٗال افتٚشع واخلًّقن: متك يدخؾ احلجٚج ظرؾٚت؟

 330 ......................... افًٗال افًتقن: هؾ جيزئ افقؿقف بًرؾٜ ؿٌؾ افزوال؟

 333 ............................. افًٗال افقاحد وافًتقن: مٚ حُؿ افقؿقف بًرؾٜ؟

 331 ............................... افًٗال افثٚين وافًتقن: متك يٌدأ افقؿقف بًرؾٜ؟

 331 ...................... افًٗال افثٚفٞ وافًتقن: هؾ ـؾ منٚظر احلٟ مـ احلرم؟

 334 ..............ٚذا يًتحٛ فِحٚج أن يًٍِف ذم ظرؾٚت؟افًٗال افرابع وافًتقن: م

 332 .......... افًٗال اخلٚمس وافًتقن: مٚ حُؿ افَك واجلّع فِهالة ذم ادنٚظر؟



393 

 القول األنيق يف حّج بيت اهلل العتيق     080

ٚت فًِْؽ أم دددٍٜ وظرؾددهؾ افَك ذم مْك ومزدفافًٗال افًٚدس وافًتقن: 

 332 ....................................................................... فًٍِر؟

افًٗال افًٚبع وافًتقن: اذـر بًض افٌدع وادخٚفٍٚت افتل يَع ؾٔٓٚ احلجٚج ذم ظرؾٜ، 

 331 .................................................. أو يَع ؾٔٓٚ افْٚس يقم ظرؾٜ؟

 339 ....................... افًٗال افثٚمـ وافًتقن: متك يْكف احلجٚج مـ ظرؾٜ؟

 310 .................... افًٗال افتٚشع وافًتقن: هؾ يهح افقؿقف ذم ظرٕٜ وّٕرة؟

 313 ........... افًٗال افًًٌقن: مـ وؿػ ذم ظرؾٜ وهق مٌّك ظِٔف ؾام حُؿ حجف؟

 313 ............ ذم احلٟ؟ افًٗال افقاحد وافًًٌقن: ـؿ خىٛ افٌْل 

 311 ........... افًٗال افثٚين وافًًٌقن: هؾ يهح وؿقف افْٚئؿ وؽر افىٚهر بًرؾٜ؟

 314 ....... افًٗال افثٚفٞ وافًًٌقن: مٚ افذي فِحٚج أن يًٍِف ذم ضريَف إػ مزدفٍٜ؟

رب وافًنٚء ؿٌؾ افقصقل إػ دقز مجع ادٌدددددافًٗال افرابع وافًًٌقن: هؾ جي

 312 ...................................................................... مزدفٍٜ؟

 311 ................................ افًٗال اخلٚمس وافًًٌقن: اذـر أشامء مزدفٍٜ؟

 311 ........ افًٗال افًٚدس وافًًٌقن: مٚ أول مٚ يهْع احلٚج ظْد وصقفف مزدفٍٜ؟

 317 ............................ افًٗال افًٚبع وافًًٌقن: مٚ حُؿ ادٌٔٝ بّزدفٍٜ؟

 318 ................................ًٗال افثٚمـ وافًًٌقن: مٚهل حدود مزدفٍٜ؟اف

؟ ودٚذا شّل بذفؽ ؿ ادٌٔٝ ذم دددافًٗال افتٚشع وافًًٌقن: مٚ حُ وادي حمنِّ

 319 ....................................................................... شؿ؟آ

 313 ....................... ٗال افثامٕقن: اذـر بًض خمٚفٍٚت احلجٚج ذم مزدفٍٜ؟افً

 311 ....... افًٗال افقاحد وافثامٕقن: ظْد افٌٔٚت بّزدفٍٜ هؾ فِحٚج أن يَقم افِٔؾ؟

 311 ........................... ٗال افثٚين وافثامٕقن: متك يدؾع احلٚج مـ مزدفٍٜ؟افً

 314 ............................افًٗال افثٚفٞ وافثامٕقن: هؾ جيقز افدؾع ؿٌؾ ذفؽ؟

 314 ........... مٚ افذي يهًْف احلٚج بًد افٍجر ذم مزدفٍٜ؟ افًٗال افرابع وافثامٕقن:
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 312 .. افًٗال اخلٚمس وافثامٕقن: مـ هؿ افذيـ يرخص هلؿ افدؾع مـ مزدفٍٜ بٚفِٔؾ؟ 

فًٚدس وافثامٕقن: مراؾؼ افًْٚء وافوًٍٜ هؾ ظِٔف رء ذم دؾًف مًٓؿ مـ افًٗال ا

 311 ........................................................................ افِٔؾ؟

 311 ..................... افًٗال افًٚبع وافثامٕقن: مٚذا يهْع احلٚج ذم وادي حمن؟

افًٗال افثٚمـ وافثامٕقن: مـ أيـ ُتِتَط احلل افتل يرمك هبٚ مجرة افًٌَٜ ومٚ مَدار 

 317 ...................................................................... احلل؟

 318 .......... افًٗال افتٚشع وافثامٕقن: متك أول وؿٝ فرمل مجرة افًٌَٜ يقم افْحر؟

 319 .......................... افًٗال افتًًقن: مٚ هل اجلامر افتل ترمك يقم افْحر؟

 340 ....................... افًٗال افقاحد وافتًًقن: اذـر مٚ ختتص بف مجرة افًٌَٜ؟

 340 .................. افًٗال افثٚين وافتًًقن: مٚ حُؿ رمل مجرة افًٌَٜ يقم افْحر؟

ددهٚ وذط افرمل هبٚ ددك وظددافًٗال افثٚفٞ وافتًًقن: اذـر صٍٚت احله

 343 ..................................................................... وـٍٔٔتٓٚ؟

 342 ........... افًٗال افرابع وافتًًقن: إػ متك يًتّر رمل مجرة افًٌَٜ يقم افْحر؟

 341 ......... افًٗال اخلٚمس وافتًًقن: هؾ جيقز تٖخر رمل مجرة افًٌَٜ إػ افِٔؾ؟

افًٗال افًٚدس وافتًًقن: مـ َل يرِم يقم افْحر مجرة افًٌَٜ، وَل يرمٓٚ ذم افِٔؾ 

 347 ......................................... وأخرهٚ إػ أيٚم افتؼيؼ ؾُٔػ يًٍؾ؟

 347 .................... افتقـٔؾ ذم رمل اجلامر؟افًٗال افًٚبع وافتًًقن: هؾ جيقز 

 347 ......................... افًٗال افثٚمـ وافتًًقن: هؾ ينسط ذم افْٚئٛ رء؟

 348 ................ افستٔٛ؟ افًٗال افتٚشع وافتًًقن: مٚ هل أظامل يقم افْحر ظذ

 348 ................................. افًٗال ادٚئٜ: هؾ جيقز اإلخالل هبذا افستٔٛ؟

 320 ........................ افًٗال إول بًد ادٚئٜ: مـ هق افذي جيٛ ظِٔف اهلدي؟

 323 ............... افًٗال افثٚين بًد ادٚئٜ: مٚ هل ذوط وجقب اهلدي ظذ ادتّتع؟

 321 ........................ افًٗال افثٚفٞ بًد ادٚئٜ: مٚ هل افدمٚء افتل تِزم احلٚج؟
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 321 ..........................افًٗال افرابع بًد ادٚئٜ: متك يذبح اهلدي، وممٚ يُقن؟

 321 ................................افًٗال اخلٚمس بًد ادٚئٜ: ظـ ـؿ جيزئ اهلدي؟

 324 .......................... افًٗال افًٚدس بًد ادٚئٜ: اذـر بًض أحُٚم اهلدي؟

 321 ..................... افًٗال افًٚبع بًد ادٚئٜ: ادتّتع إن َل جيد اهلدي مٚذا ظِٔف؟

ٚبع ذم دددافًٗال افثٚمـ بًد ادٚئٜ: متك يهقم إيٚم افًًٌٜ، وهؾ ينسط افتت

 327 ................................................................... ٔٚم؟دددافه

 327 ........................... افًٗال افتٚشع بًد ادٚئٜ: متك وؿٝ ضقاف اإلؾٚوٜ؟

 329 ....... افًٗال افًٚذ بًد ادٚئٜ: هؾ بغ ضقاف افَدوم واإلؾٚوٜ افقداع ؾروق؟

 329 ........... افًٗال احلٚدي ظؼ بًد ادٚئٜ: هؾ يِزم افًًل بًد ضقاف اإلؾٚوٜ؟

افًٗال افثٚين ظؼ بًد ادٚئٜ: متك حيهؾ افتحِؾ إول مـ احلٟ، ومٚ حيؾ فِحٚج 

 313 ........................................................................ بًده؟

 311 ....................... افًٗال افثٚفٞ ظؼ بًد ادٚئٜ: متك حيهؾ افتحِؾ افثٚين؟

 311 ............ افًٗال افرابع ظؼ بًد ادٚئٜ: ـٔػ تهْع احلٚئض فىقاف اإلؾٚوٜ؟

ٚوٜ، هؾ جيزئف ظـ ضقاف دافًٗال اخلٚمس ظؼ بًد ادٚئٜ: مـ أّخر ضقاف اإلؾ

 312 ....................................................................... افقداع؟

 312 ........ افًٗال افًٚدس ظؼ بًد ادٚئٜ: مٚ حُؿ ادٌٔٝ بّْك فٔٚيل أيٚم افتؼيؼ؟

 317 . بّْك فٔٚيل أيٚم افتؼيؼ؟ افًٗال افًٚبع ظؼ بًد ادٚئٜ: مٚذا ظذ مـ ترك ادٌٔٝ

 318 .............. افًٗال افثٚمـ ظؼ بًد ادٚئٜ: مٚ هق افَدر افذي حيهؾ بف ادٌٔٝ؟

 318 ............ ٚ هق ظّؾ احلجٚج ذم أيٚم افتؼيؼ؟افًٗال افتٚشع ظؼ بًد ادٚئٜ: م

 318 ............... افًٗال افًؼون بًد ادٚئٜ: مٚ حُؿ رمل اجلامر ذم أيٚم افتؼيؼ؟

 319 ................ د ادٚئٜ: مٚ احلُّٜ مـ رمل اجلامر؟افًٗال افقاحد وافًؼون بً

 370 .............. افًٗال افثٚين وافًؼون بًد ادٚئٜ: متك ترمك اجلامر أيٚم افتؼيؼ؟

 373 ون بًد ادٚئٜ: هؾ جيقز رمل اجلامر بٚفِٔؾ ذم أيٚم افتؼيؼ؟افًٗال افثٚفٞ وافًؼ
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افًٗال افرابع وافًؼون بًد ادٚئٜ: فق أخر رمل اجلامر حتك خرجٝ أيٚم افتؼيؼ،  

 371 .............................................................. ؾٓؾ جيزئ ذفؽ؟

افًٗال اخلٚمس وافًؼون بًد ادٚئٜ: صػ فْٚ ـٍٜٔٔ رمل اجلّرات افثالث أيٚم 

 371 ..................................................................... افتؼيؼ؟

افًٗال افًٚدس وافًؼون بًد ادٚئٜ: مٚ حُؿ افستٔٛ بغ اجلّرات افثالث؟ ومٚ 

 371 ........................... فتٌُر ظْد رمٔٓٚ؟ وافدظٚء بًد ذفؽ وافَٔٚم؟حُؿ ا

افًٗال افًٚبع وافًؼون بًد ادٚئٜ: اذـر بًض افٌدع وادخٚفٍٚت افتل يَع ؾٔٓٚ 

 374 ................................................احلجٚج أيٚم افتؼيؼ وفٔٚفٔٓـ؟

قز مجع رمل يقمغ ذم يقم ذم أيٚم دددافًٗال افثٚمـ وافًؼون بًد ادٚئٜ: هؾ جي

 372 ..................................................................... افتؼيؼ؟

ؾ ذم أيٚم افتؼيؼ ومٚ هق ددافًٗال افتٚشع وافًؼون بًد ادٚئٜ: مٚ هق افتًج

 371 .................................................................... ٖخر؟دددافت

 377 .............. افًٗال افثالثقن بًد ادٚئٜ: هؾ يدخؾ أهؾ مُٜ ذم جقاز افتًجؾ؟

 377 ............... افًٗال افقاحد وافثالثقن بًد ادٚئٜ: ادتًجؾ متك خيرج مـ مْك؟

 378 . افًٗال افثٚين وافثالثقن بًد ادٚئٜ: مٚ حُؿ افْزول بٕٚبىح بًد افٍْر مـ مْك؟

ؾ مـ مْك ذم افثٚين مـ أيٚم افتؼيؼ، فُـ افًٗال افثٚفٞ وافثالثقن بًد ادٚئٜ: مـ ارحت

 380 ........ فندة افزحٚم َل خيرج مـ حدود مْك إٓ بًد ؽروب افنّس، ؾامذا ظِٔف؟

افًٗال افرابع وافثالثقن بًد ادٚئٜ: مـ تًجؾ ذم افٔقم افثٚين هؾ يرمل حل مَٚبؾ 

 380 ................................................................. افثٚفٞ؟ افٔقم

 383 ...... افًٗال اخلٚمس وافثالثقن بًد ادٚئٜ: هؾ ظذ مـ ترك ضقاف افقداع رء؟

 383 . افقداع فُؾ مـ ٍٕر مـ احلٟ؟افًٗال افًٚدس وافثالثقن بًد ادٚئٜ: هؾ ضقاف 

افًٗال افًٚبع وافثالثقن بًد ادٚئٜ: هؾ يهِح فِحٚج أن يىقف فِقداع ثؿ خيرج إػ 

 381 .......................................................... مْك فرمل اجلّرات؟
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افًٗال افثٚمـ وافثالثقن بًد ادٚئٜ: مـ خرج إػ جدة أو افىٚئػ وٕحقمهٚ ثؿ ظٚد إػ 

 381 ................................ مُٜ ؿٌؾ شٍره، هؾ يِزمف ضقاف افقداع مرتغ؟

ؾٓؾ ئًد افًٗال افتٚشع وافثالثقن بًد ادٚئٜ: مـ ضٚف فِقداع ثؿ إنٌؾ بقء 

 381 ................................................................ افىقاف أم ٓ؟

قاف افقداع إػ مٚ بًد ذي ددر ضددر تٖخددٚئٜ: هؾ يودددافًٗال إربًقن بًد اد

 381 ....................................................................... احلجٜ؟

بًد ادٚئٜ: مٚ حُؿ افتزام مٚ بغ افرــ إشقد وافٌٚب،  افًٗال افقاحد وإربًقن

 384 ................................................................ وافدظٚء ظْده؟

 075 ............................................................... افٍٓرس

 


