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ا ا ا ا ا ا   

  

  .احلمد هللا، والصالة والسالم على رسول اهللا، وعلى آله وصحبه أمجعني

  :أمَّا بعد

فقد حرص أهل العلم على مرِّ العصور، على تسهيل العلوم الشرعية، وتقريبها إىل 

عموم الناس؛ ليعم نفعها، ومن صور ذلك، اختصار املطوالت، وتلخيص املؤلفات، 

كا� لذلك أ�ر� يف تيسري االنتفاع �ا، واإلقبال على مدارستها، وانتشارها بني العام و 

  .واخلاص

وقد ارتأت مؤسسة الدرر السنية أ� تسري على �جهم؛ حرصًا منها على تسهيل 

  .العلم الشرعي

كجزء من اإلصدار الثاين للموسوعة ) فقه أحكام احلج(ولذا يأيت هذا امللخَّص من 

ى موقع الدرر السنية؛ فمن رام بسط األدلة، ومعرفة مصدر كل معلومة،  الفقهية عل

كالعزو على املذاهب، والنظر يف أقوال أهل العلم احملققني، وغري ذلك، فعليه الرجوع 

  .إىل األصل لينهل منه ويستزيد

  .واهللا تعاىل أعلم

 القسم العلمي بمؤسسة الدرر السنية
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 ٢ 

   ا و وِ ا و وِ: : اب اولاب اول

   ا  وا ا  وا: : ا اولا اول

  .القصدهو : الحج لغةً 

  . هو قصد املشاعر املقدسة إلقامة املناسك تعبداً هللا عز وجل: الحج اصطالحاً 

اا  ماما : :ا  ا    

   :الحج من أفضل األعمال عند اهللا تعالى - ١

أي األعمال :  عليه وسلمسئل النيب صلى اهللا: ((عن أيب هريرة رضي اهللا عنه قال

مث ماذا؟ : قيل .مث ماذا؟ قال جهاد يف سبيل اهللا: قيل. إميان باهللا ورسوله: أفضل؟ قال

  .أخرجه البخاري ومسلم ))حٌج مربور: قال

   :الحج من أسباب مغفرة الذنوب - ٢

 من حجَّ : ((النيب صلى اهللا عليه وسلم يقول مسَِْعتُ : عن أيب هريرة رضي اهللا عنه قال

  .أخرجه البخاري ومسلم)). هللا فلم يرفث ومل يفسق رجع كيوم ولدته أمه

   :الحج المبرور جزاؤه الجنة - ٣

العمرة إىل : ((عن أيب هريرة رضي اهللا عنه أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال

أخرجه البخاري )). العمرة كفارة ملا بينهما واحلج املربور ليس له جزاء إال اجلنة

   .ومسلم

   :الحج يهدم ما كان قبله - ٤

قال : رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: قال: عن عبد اهللا بن عمرو بن العاص قال

أما علمت أن اإلس�م يهدم ما كان قبله� وأن ا��رة �دم ما كان قبلها� وأن احلج ((

  .أخرجه مسلم)) يهدم ما كان قبله
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   :ينفي الفقر والذنوب - ٥

قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم تابعوا بني احلج : ((ود قالعن عبد اهللا بن مسع

والعمرة فإ�ما ينفيان الفقر وال�نوب كما ينفي الك� خب� احلديد وال�ه� 

  )).والفضة

ا اا ا : :ا و ِ ا و ِ   

   :تحقيق توحيد اهللا تعالى - ١

بْـرَاِهيَم َمَكانَ {: قال تعاىل - ْر بـَْيِيتَ  َوِإْذ بـَوَّأْنَا ِإلِ اْلبَـْيِت أَْن َال ُتْشرِْك ِيب َشْيًئا َوَطهِّ

لِلطَّائِِفَني َواْلَقائِِمَني َوالرُّكَِّع السُُّجوِد َوأَذِّْن ِيف النَّاِس بِاحلَْجِّ يَْأتُوَك رَِجاًال َوَعَلى ُكلِّ 

  *.٢٧-٢٦: احلج* }َضاِمٍر يَْأِتَني ِمْن ُكلِّ َفجٍّ َعِميقٍ 

فأهلَّ : ((اهللا عنه، أنه قال يف بيان حجته عليه الصالة والسالمعن جابر رضي  -

لبيك اللهم لبيك، لبيك ال شريك لك لبيك، إن احلمد والنعمة لك : بالتوحيد

  .أخرجه مسلم)) وامللك، ال شريك لك

  : إظهار االفتقار إلى اهللا سبحانه - ٢

عن الدنيا وزينتها،  فاحلاج يبتعد عن الرتفه والتزين، ويلبس ثياب اإلحرام متجرداً 

فُيظهر عجزه، ومسكنته، ويكون يف أثناء املناسك، ضارعا لربه عز وجل، مفتقرا إليه، 

ذليال بني يديه، منقادا بطواعية ألوامره، جمتنبا لنواهيه سبحانه، سواء علم حكمتها أم 

  .مل يعلم

   :تحقيق التقوى هللا تعالى - ٣

  *.١٩٧: البقرة*} َر الزَّاِد التـَّْقَوى َواتـَُّقوِن يَا أُوِيل اْألَْلَبابِ َوتـََزوَُّدوا َفِإنَّ َخيْـ {: قال تعاىل

  .ومما تتحقق به التقوى يف احلج، اإلبتعاد عن حمظورات اإلحرام
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 ٤ 

   :إقامة ذكر اهللا عز وجل - ٤

ِم َواذُْكُروُه َكَما َفِإَذا أََفْضُتْم ِمْن َعَرفَاٍت َفاذُْكُروا اللََّه ِعْنَد اْلَمْشَعِر احلَْرَا{: قال تعاىل

َهَداُكْم َوِإْن ُكْنُتْم ِمْن قَـْبِلِه َلِمَن الضَّالَِّني مثَُّ أَِفيُضوا ِمْن َحْيُث أََفاَض النَّاُس َواْستَـْغِفُروا 

َأْو َأَشدَّ  اللََّه ِإنَّ اللََّه َغُفوٌر َرِحيٌم َفِإَذا َقَضْيُتْم َمَناِسَكُكْم َفاذُْكُروا اللََّه َكذِْكرُِكْم آبَاءَُكمْ 

  *.٢٠٠ – ١٩٨: البقرة*} ذِْكرًا

تهذيب النفس البشرية، بتطهيرها من فعل السيئات، ومبادرتها إلى القيام  - ٥

   :بالطاعات

احلَْجُّ َأْشُهٌر َمْعُلوَماٌت َفَمْن فَـَرَض ِفيِهنَّ احلَْجَّ َفَال َرَفَث َوَال ُفُسوَق َوَال {: قال تعاىل

  *.١٩٧: البقرة*} َما تـَْفَعُلوا ِمْن َخْريٍ يـَْعَلْمُه اللَّهُ ِجَداَل ِيف احلَْجِّ وَ 

من حج : ((عن أيب هريرة رضي اهللا عنه قال مسعت النيب صلى اهللا عليه وسلم يقول

  )).هللا، فلم يرفث ومل يفسق، رجع كيوم ولدته أمه

   :في الحج تذكير باآلخرة، ووقوف العباد بين يدي اهللا تعالى يوم القيامة - ٦

املشاعر جتمع الناس من خمتلف األجناس يف زٍي واحد، مكشويف الرؤوس، يلبون ف

دعوة اخلالق عز وجل، وهذا املشهد يشبه وقوفهم بني يديه سبحانه يوم القيامة يف 

صعيٍد واحٍد حفاًة عراًة غرًال خائفني وجلني مشفقني؛ وذلك مما يبعث يف نفس احلاج 

  . العملخوف اهللا ومراقبته واإلخالص له يف 

   :تربية األمة على معاني الوحدة الصحيحة - ٧

ففي احلج ختتفي الفوارق بني الناس من الغىن والفقر واجلنس واللون وغري ذلك، 

وتتوحد وجهتهم حنو خالٍق واحد، وبلباٍس واحد، يؤدون نفس األعمال يف زمٍن واحد 

اون على الرب ومكاٍن واحد، باإلضافة إىل ما يكون بني احلجيج من مظاهر التع

  . والتقوى، والتواصي باحلق، والتواصي بالصرب
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  : أن أداء فريضة الحج فيه شكٌر لنعمة المال وسالمة البدن - ٨

ففي احلج شكر هاتني النعمتني العظيمتني، حيث جيهد اإلنسان نفسه، وينفق ماله 

  .يف التقرب إىل اهللا تبارك وتعاىل

  .نافعإىل غري ذلك من احلكم والفوائد وامل

ا اا ااا : :ا ا   

   :حكم الحج - ١

، بداللة الكتاب والسنة واإلمجاع، ن أركان اإلسالم، وفرٌض من فروضهاحلج ركٌن م

  .اإلمجاع على ذلك ابن املنذر، وابن حزم، والكاساينوقد نقل 

  هل الحج واجٌب على الفور أو على التراخي؟ - ٢

يأمث املرء بتأخريه، وهذا مذهب مجهور احلج واجٌب على الفور عند حتقق شروطه، و 

الفقهاء، وهو أصح الروايتني عن أيب حنيفة، ومنقول عن مالك وهو قول أمحد، 

  .واختيار الشوكاين، والشنقيطي، وابن باز، وابن عثيمني
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 ٦ 

مب اامب اا : :ا وا و  

  :متهيد

  :تنقسم شروط الحج إلى ثالثة أقسام 

  )اإلسالم، العقل(وإجزاء  شروط وجوب، وصحة،: القسم األول

  )البلوغ، احلرية(شروط وجوب، وإجزاء فقط : القسم الثاني

  )االستطاعة(شرط وجوب فقط : القسم الثالث

  اا  : : ا اولا اول

  حكم حج الكافر - ١

أمجع أهل ، وقد ب عليه، وال جيزئ عنه إن وقع منهال يصح احلج من الكافر، وال جي

، ابن حزم، وابن قدامة ذلك نقلو يتعلق فرضه باملسلم،  العلم على أن احلج إمنا

  .والشربيين

 من حج الفريضة، ثم ارتد ثم تاب وأسلم فهل يجب عليه الحج من جديد؟ - ٢

ال جتب عليه حجة اإلسالم جمددا بعد التوبة عن الردة، وهذا مذهب الشافعية، 

  . الدائمة وبه أفتت اللجنة واحلنابلة وقول ابن حزم واختاره ابن عثيمني

   :األدلة

اا  ماما : :  اا  

  حكم حج المجنون - ١

جتزئ عن حجة العقل شرٌط � و�و� احلج وإ�زائه، فال جيب على ا�نون، وال 

أمجع أهل العلم على عدم و�و� احلج على ا�نون، ، وقد اإلسالم إن وقعت منه

ك على أنه لو حج فإنه ال نقل ذلك ابُن قدامة، والنوويُّ، واملرداوي، وأمجعوا كذل

  .نقل ذلك ابن املنذرو جيزئه عن حجة الفريضة، 
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 هل العقل شرط صحة؟ - ٢

  :اختلف أهُل العلم في صحة حج المجنون على قولين

يصح احلج من ا�نون بإحرام وليه عنه، وهو مذهب ا�مهور من  :القول األول

 .احلنفية، واملالكية يف املشهور، والشافعية

وهو مذهب احلنابلة،  ،ولو أحرم عنه وليه ،� يصح احلج من ا�نون: نيالقول الثا

 .للشافعية، واختاره ابن عثيمني للمالكية، ووجهٌ  للحنفية، وقولٌ  وقولٌ 

ا اا ا : :  اا  

 الحرية شرط وجوب - ١

: احلرية شرط يف وجوب احلج فال جيب على العبد، وهذا باتفاق املذاهب الفقهية

وحكى اإلمجاع على ذلك ابن قدامة، . ، واملالكية، والشافعية، واحلنابلةاحلنفية

  .والنووي، والشربيين، والشنقيطي

  الحرية شرط إجزاء - ٢

احلرية شرط يف اإلجزاء عن حج الفريضة، فإذا حج العبد مل جيزئه عن حج الفريضة، 

، والشافعية، احلنفية، واملالكية: ولزمه إذا أعتق، وهذا باتفاق املذاهب الفقهية

  .نقل اإلمجاع على ذلك ابن املنذر، وابن عبد الرب، و نابلةواحل

اا ااا غ : : اغ اا  

  حكم حج الصبي - ١

البلوغ ليس شرطاً لصحة احلج، فيصح من الصيب، فإن كان مميزا أحرم بنفسه، وإن مل 

عية، يكن مميزا أحرم عنه وليُّه، وهذا مذهب مجهور الفقهاء من املالكية، والشاف

نقل اإلمجاع على ، و من السلف واخللفواحلنابلة، وبعض احلنفية، ومجاهري العلماء 

  .ذلك ابن عبد الرب، والقاضي عياض
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  البلوغ شرُط وجوٍب وشرط إجزاءٍ  - ٢

البلوغ شرط وجوٍب وشرط إجزاء، فال جيب احلج على الصيب، فإن حج مل جيزئه عن 

نقل اإلمجاع على عدم وجوب ، و  لغحجة اإلسالم، وجتب عليه حجة أخرى إذا ب

، والشربيين، ونقل اإلمجاع على عدم إجزاء  ابن املنذر، وابن ُجزي: احلج إال بالبلوغ

  .الرتمذي وابن املنذر، وابن عبد الرب، والقاضي عياض: احلج إال بالبلوغ

  ما يفعله الصبيُّ بنفسه وما يفعله عنه وليه - ٣

  :لى قسمنيما يفعله الصيبُّ من أعمال احلج ع

ما يقدر عليه الصيب بنفسه، كالوقوف بعرفة واملبيت مبزدلفة ومىن، فإنه : القسم األول

يلزمه فعله، وال جتوز فيه النيابة، ومعىن لزوم فعله أنه ال يصح أن يفعل عنه؛ لعدم 

  .احلاجة إليه ال مبعىن أنه يأمث برتكه؛ ألنه غري مكلف

اإلمجاع  نقل ابن املنذر، وقد يفعله عنه وليه يقدر عليه؛ فإنه ما ال :القسم الثاني

 .ابن قدامةأيضاً ، ونقله عنه على ذلك

ا اا ا : :اا  

  لغًة واصطالحاً  تعريف االستطاعة - ١

  .هي الطاقة والقدرة على الشَّيء :لغةً االستطاعة 

ف املستطيع هو القادر يف ماله وبدنه، وذلك خيتلف باختال :اصطالحاً االستطاعة 

أن ميكنه الركوب، وجيد زادا وراحلة : أحوال الناس واختالف عوائدهم، وضابطه

  .صاحلني ملثله بعد قضاء الواجبات، والنفقات، واحلاجات األصلية

  اشتراط االستطاعة في وجوب الحج - ٢

ابن حزم، وابن قدامة،  اإلمجاع على ذلك، نقل، و االستطاعة شرٌط يف وجوب احلج

  .والقرطيب، والنووي
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 ٩ 

  هل االستطاعة شرط إجزاٍء في الحج؟ - ٣

م غري املستطيع املشقة، فحج بغري يف احلج، فإذا جتشَّ  االستطاعة ليست شرط إجزاءٍ 

حجه يقع صحيحًا جمزئًا عن حج الفريضة، وهذا باتفاق املذاهب  وراحلة، فإنَّ  زادٍ 

  .احلنفية، واملالكية، والشافعية، واحلنابلة: الفقهية

  ين في حج الفريضةإذن الوالد - ٤

ليس للوالدين منع الولد املكلف من احلج الواجب، وال حتليله من إحرامه، وليس 

وإن كان يستحب له است�ذا�ما، ن� عل� هذا فقهاء  ،للولد طاعتهما يف تركه

  .والشافعية، واحلنابلة، وهو أحد القولني للمالكية، احلنفية

 إذن الوالدين في حج النافلة - ٥

احلنفية، : ع ولديهما من احلج التطوع، وهذا باتفاق املذاهب الفقهيةلألبوين من

  . واملالكية، والشافعية، واحلنابلة

  إذن صاحب العمل - ٦

من أراد حج الفريضة وكان بينه وبني غريه عقد يُلزمه بالعمل يف أيام احلج أو بعضها، 

، ه فتوى ابن بازفإن أذن له وإال وجب عليه الوفاء بالعقد، وهذ، فإنه يستأذن منه

 .وابن عثيمني، واللجنة الدائمة

  :أقسام االستطاعة في الحج والعمرة أربعة - ٧

فهذا يلزمه احلج والعمرة بنفسه بإمجاع : أن يكون قادرًا ببدنه وماله: القسم األول

  .أهل العلم

فهذا يسقط عنه احلج والعمرة بإمجاع  :أن يكون عاجزًا بماله وبدنه: القسم الثاني

  .العلم أهل
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 ١٠ 

فال يلزمه احلج والعمرة بال  :أن يكون قادرًا ببدنه عاجزًا بماله: القسم الثالث

إال إذا كان ال يتوقف أداؤمها على املال، مثل أن يكون من أهل مكة ال ، خالف

  .يشق عليه اخلروج إىل املشاعر

جب عليه في :أن يكون قادراً بماله عاجزاً ببدنه عجزاً ال يرجى زواله.:القسم الرابع

  .احلج والعمرة باإلنابة، وهذا مذهب الشافعية، واحلنابلة

  شروط االستطاعة - ٨

 شروط االستطاعة العامة للرجال والنساء  

وتشمل صحة البدن، والقدرة على السري : االستطاعة البدنية: الشرط األول

 .والركوب

، فاضًال عن َدينهوتشمل الزاد والراحلة، والنفقة : االستطاعة المالية: الشرط الثاني

  .وحاجاته األصلية، ونفقته

 .واملراد �ا أمن الطريق: االستطاعة األمنية: الشرط الثالث

 شروط االستطاعة الخاصة بالنساء  

  .احملرم: الشرط األول

  .عدم العدة :الشرط الثاني

 االستطاعة البدنية  - ٩

  من ال يستطيع أن يثبت على اآللة أو الراحلة -

يثبت على اآللة، أو ليس له قوة أن يستمسك على الراحلة فهذا  من ال يستطيع أن

احلنفية، : ال جيب عليه أن يؤدي بنفسه فريضة احلج باتفاق املذاهب الفقهية

نقل القرطيب اإلمجاع على عدم وجوب احلج على من ، و واملالكية، والشافعية، واحلنابلة

  .مل يستطع أن يثبت على الراحلة
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  ي شرط ألصل الوجوب، أو شرط لألداء بالنفس؟صحة البدن؛ هل ه -

صحة البدن ليست شرطًا للوجوب، بل هي شرط للزوم األداء بالنفس، فمن كان 

قادرًا مباله عاجزًا ببدنه فإنه جيب عليه احلج، بإرسال من ينوب عنه، وهذا مذهب 

  .للحنفية، واختاره ابن حزم، وابن عثيمني الشافعية، واحلنابلة، وهو قولٌ 

  االستطاعة المالية -١٠

 اشتراط الزاد والراحلة -

يشرتط يف وجوب احلج القدرة على نفقة الزاد والراحلة، فاضًال عن َدينه، ونفقته، 

وحوائجه األصلية، وهذا مذهب مجهور الفقهاء من احلنفية، والشافعية، واحلنابلة، وهو 

  .وابن حبيب من املالكية، وبه قال أكثر الفقهاء، قول سحنون

  خاص بالبعيد عن مكةاشتراط الراحلة  -

خاص بالبعيد عن مكة الذي بينه وبينها مسافة قصر، أما القريب الذي ميكنه املشي، 

فال يعترب وجود الراحلة يف حقه، إال مع عجز، كشيخ كبري ال ميكنه املشي، وهذا 

  .مذهب مجهور الفقهاء من احلنفية، والشافعية، واحلنابلة

 ترط أن تفضل عن الزاد والراحلةالتي يشالحاجات األصلية  -

  .نفقة عياله ومن تلزمه نفقتهم مدة ذهابه وإيابه: الحاجة األول

ما حيتاج إليه هو وأهله من مسكن، ومما ال بد ملثله كاخلادم وأثاث  :الحاجة الثانية

 .البيت وثيابه بقدر االعتدال املناسب له يف ذلك

يه، ألن الدين من حقوق العباد، وهو من قضاء الدين الذي عل :الحاجة الثالثة

حوائجه األصلية، فهو آكد، وسواء كان الدين آلدمي أو حلق اهللا تعاىل كزكاة يف ذمته 

  .أو كفارات وحنوها

   من وجب عليه احلج وأراد أن يتزوج وليس عنده من املال إال ما يكفي ألحدمها -
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 ١٢ 

ال إال ما يكفي ألحدمها، من وجب عليه احلج وأراد أن يتزوج وليس عنده من امل

 :فعلى حالني

أن يكون يف حالة توقان نفسه واخلوف من الزنا، فهذا يكون الزواج : الحال األولى

  .يف حقه مقدماً على احلج

أن يكون يف حال اعتدال الشهوة، فإنه يقدم احلج على الزواج، وهذا : الحال الثانية

ة، واختاره ابن تيمية، وابن باز، وابن مذهب اجلمهور من احلنفية، واملالكية، واحلنابل

  .عثيمني

ــــه العــــ - ــــاربلــــيس مــــن احلــــوائج األصــــلية مــــا جــــرت ب  ادة احملدثــــة لرســــم اهلديــــة لألق

 .واألصحاب، فال يعذر برتك احلج لعجزه عن ذلك

  اشتراط أمن الطرق لتحقيق االستطاعة -١١

  المراد بأمن الطريق -

ريقه السالمة آمنًا على نفسه وماله من املقصود بأمن الطريق أن يكون الغالب يف ط

  .وقت خروج الناس للحج، إىل رجوعه إىل بلده

  هل أمن الطريق شرط أداء بالنفس أو شرط صحة؟ -

  :اختلف أهل العلم في ذلك على قولين

فمن استوىف شروط احلج وخاف الطريق فإنه ال ، أنه شرط وجوب: القول األول

، وهذا مذهب املالكية، والشافعية، وهو رواية عن جيب عليه احلج، وال يتعلق يف ذمته

  .أيب حنيفة، وأمحد

أنه شرط أداء بالنفس، فمن استوىف شروط احلج وخاف الطريق فإن  :القول الثاني

  .احلج يتعلق يف ذمته ويسقط عنه األداء، وهذا مذهب احلنفية يف األصح، واحلنابلة
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 ١٣ 

  اشتراط المحرم -١٢

  من هو المحرم؟ -

املرأة هو زوجها أو من حيرم عليها بالتأبيد بسبب قرابة، أو رضاع، أو صهرية،  َحمَْرم 

ويكون مسلمًا بالغًا عاقًال ثقة مأموناً؛ فإن املقصود من احملرم محاية املرأة وصيانتها 

  . والقيام بشأ�ا

  اشتراط المحرم في حج الفريضة -

ذهب احلنفية، واحلنابلة، يشرتط لوجوب أداء الفريضة للمرأة رفقة احملرم، وهذا م

  .واختاره ابن باز، وابن عثيمني، وبه صدرت فتوى اللجنة الدائمة

  اشتراط إذن الزوج في حج النفل -

اإلمجاع على  نقل ابن املنذر، وابن قدامةها، و ام نفًال إال بإذن زوجليس للمرأة اإلحر 

  .ذلك

  إذا وجدت المرأة محرماً في الفرض فهل يشترط إذن زوجها؟ -

ليس للزوج منع امرأته من حج الفرض إذا استكملت شروط احلج، ووجدت حمرماً، 

وهذا مذهب مجهور الفقهاء من احلنفية، واملالكية، واحلنابلة، وقوٌل للشافعية، وهو 

  .قول أكثر أهل العلم

  الشرط الثاني الخاص بالمرأة عدم العدة -١٢

مدة إمكان السري للحج، وهذا  يف أال تكون معتدةً  ،يشرتط لوجوب احلج على املرأة

من  وقال به طائفةٌ  ،احلنفية، واملالكية، والشافعية، واحلنابلة: باتفاق املذاهب الفقهية

  .السلف
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 ١٤ 

ب ااب اا : :ا اا ا  

   وا وا   اا اا: : ا اولا اول

استعري مجع ميقات، وهو الوقت املضروب للفعل واملوضع، مث  :المواقيت في اللغة

للموضع : هذا ميقات أهل الشام: للمكان، ومنه مواقيت احلج ملواضع اإلحرام يقال

  .الذي حيرمون منه

  .زمان النسك وموضع اإلحرام له :المواقيت في االصطالح

 ا اماما : :ما ا اما ا ا  

  أشهر الحجتحديد  - ١

  :ال، أشهرهااختلف أهل العلم في تحديد مواقيت الحج الزمانية على أقو 

شوال وذو القعدة، وعشر من ذي احلجة، : أن وقت اإلحرام باحلج :القول األول

من السلف، واختاره الطربي، وابن  وهذا مذهب احلنفية، واحلنابلة، وبه قال طائفةٌ 

  .تيمية، وابن باز، واللجنة الدائمة

، وهذا أن وقت احلج شوال وذو القعدة وشهر ذي احلجة إىل آخره :القول الثاني

مذهب املالكية، ونُِقَل عن الشافعي يف القدمي ، وبه قال طائفة من السلف، واختاره 

   .ابن حزم، والوزير ابن هبرية، والشوكاين، وابن عثيمني

  اإلحرام قبل أشهر الحج - ٢

  :اختلف أهل العلم في حكم اإلحرام بالحج قبل أشهره على أقوال منها

وينعقد قبل أشهر احلج، لكن مع الكراهة، وهذا  يصح اإلحرام باحلج :القول األول

  .باز ابن واختيار ،مذهب مجهور الفقهاء من احلنفية، واملالكية، واحلنابلة

أنه ال ينعقد إحرامه باحلج قبل أشهره، وينعقد عمرة، وهذا مذهب  :القول الثاني

واختاره ابن عن أمحد، وبه قال طائفٌة من السلف،  الشافعية، وقوٌل للمالكية، وروايةٌ 

  .عثيمني
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 ١٥ 

ا اا ا : : ا ا ا اماما  

  تمهيد

  : أصناف الناس باعتبار موضع اإلحرام ثالثة

  .من كان خارج املواقيت :اآلفاقي: الصنف األول

  .من كان بني املواقيت واحلرم :الميقاتي: الصنف الثاني

  .أهل مكة أو أهل احلرم :المكي: الصنف الثالث

  ي ميقات اآلفاق - ١

  .هو من كان منزله خارج منطقة املواقيت :تعريف اآلفاقي -

باعتبار جهتها من احلرم، فلكل جهة  يتتنوع مواقيت اآلفاق :مواقيت اآلفاقي -

، ويرجع كالم أهل العلم يف املواقيت إىل ستة مواقيت   :ميقات معنيَّ

أهلها، وهو  ميقات أهل املدينة، ومن مر �ا من �ري: �و احلُليفة :الميقات األول

  ١٣(موضع معروف يف أول طريق املدينة إىل مكة، بينه وبني املدينة حنو ستة أميال 

كيلو   ٤٠٨(، وبينه وبني مكة عشرة مراحل، حنو مائيت ميل تقريبًا )كيلو مرت تقريبا

، ومنها أحرم )آبار علي(، فهو أبعد املواقيت من مكة، وتسمى اآلن )مرت تقريبا

  .عليه وسلم حلجة الوداع رسول اهللا صلى اهللا

ميقات أهل الشام، ومن جاء من قبلها من مصر، : اُجلْحفة :الميقات الثاني

واملغرب، ومن وراءهم من أهل األندلس ويقال هلا َمْهَيعة، وهي قرية كبرية على حنو 

، وعلى حنو مثان مراحل من املدينة، )كيلو مرت تقريبا  ١٨٦(مخس مراحل من مكة 

السيل جحفها يف الزمن املاضي، وَمحََل أهلها، وهي اليت دعا النيب  مسيت جحفة؛ ألن

صلى اهللا عليه وسلم أن ينقل إليها محى املدينة، وكانت يومئذ دار اليهود، ومل يكن 

�ا مسلم، ويقال إنه � يدخلها أحد إ� حم، وقد اند�رت، و� يكاد يعرفها أحد، 

ل اجلحفة بيسري إىل جهة البحر، فاحملرم ، وهي تقع قب)رابغ(وحيرم احلجاج اآلن من 
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 ١٦ 

حمرم قبل امليقات، وقيل إن اإلحرام منها أحوط لعدم التيقن مبكان ) رابغ(من 

  .اجلحفة

جبل مطل ) قرن(ميقات أهل جند، و): السيل الكبري(قَـْرن املنازل  :الميقات الثالث

  ٧٨(عني ميًال على عرفات، ويقال له قرن املبارك، بينه وبني مكة مرحلتان،حنو أرب

  ).السيل(، وهو أقرب املواقيت إىل مكة، وتسمى اآلن )كيلو مرت تقريباً 

ميقات أهل اليمن و�امة، وا�ند، ويلملم جبل من جبال : يلملم :الميقات الرابع

  ).كيلو مرت تقريباً ٠�١(�امة، جنوب مكة، وتقع على مرحلتني من مكة 

عراق، وسائر أهل املشرق، وهي قرية على ميقات أهل ال: ذات ِعرق :الميقات الخامس

  .وقد خربت) كيلو مرت تقريبا  ١٠٠(مرحلتني من مكة، بينهما اثنان وأربعون ميًال، 

ابن املنذر، وابن حزم، وابن عبد الرب، وابن رشد، وابن : اإلمجاع على ذلكنقل وقد 

  .قدامة، والنووي

 :العقيق: الميقات السادس

ا يلي املشرق، عن يسار الذاهب من ناحية العراق إىل واد وراء ذات عرق مم: العقيق

  .مكة، ويشرف عليها جبل عرق

 :اختلف أهل العلم في اإلحرام منه على قولين

االقتصار على استحباب اإلحرام من ذات عرق، وهو يقع بعد العقيق،  :القول األول

  .وهذا مذهب اجلمهور، ومنهم احلنفية، واملالكية، واحلنابلة

استحباب اإلحرام من العقيق ألهل املشرق، وهذا مذهب الشافعية،  :ثانيالقول ال

  .وابن عبد الرب، وبعض احلنفية، وبه قال بعض السلف، واستحسنه ابن املنذر

  :اإلحرام من الميقات لمن مرَّ منه قاصداً النسك - ٢

نقل و ، مرةاحلج أو الع: منه قاصدًا أحد النسكني جيب اإلحرام من امليقات ملن مرَّ 

  .اإلمجاع على ذلك النووي، والزيلعي
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 ١٧ 

   :من سلك طريقاً ليس فيه ميقات معين، بر�ا أو بحراً أو جو�ا - ٣

من سلك طريقًا ليس فيه ميقات معني، بر�ا أو حبرًا أو جو�ا اجتهد وأحرم إذا حاذى 

فعية، احلنفية، واملالكية، والشا: وذلك باتفاق املذاهب الفقهية. ميقاتًا من املواقيت

  .واحلنابلة، وبه صدر قرار جممع الفقه اإلسالمي

 فاشتبه عليه ما حياذي ، من سلك طريقاً ليس فيه ميقات معني، بر�ا أو حبرًا أو جو�ا

وجب عليه أن حيتاط وحيرم قبل ذلك  ،ومل جيد من يرشده إىل احملاذاة ،املواقيت

أن يؤخر اإلحرام، و�ذا  بوقت ي�لب عل� �نه أنه أحرم فيه قبل احملاذاة؛ وليس له

  .صدر قرار جممع الفقه اإلسالمي، وبه أفىت ابن باز

  هل جدة ميقات؟ - ٤

حياذي  الَّ اوز ميقاته وحيرم من جدة، إال أأن يتج جدة ليست ميقاتاً، وال جيوز ألحدٍ 

فإنه حيرم منها، كمن قدم إليها عن طريق البحر من اجلزء احملاذي هلا من  ،ميقاتاً قبلها

دان؛ ألنه ال يصادف ميقاتًا قبلها، وهذا اختيار ابن باز، وابن عثيمني، وبه السو 

  . صدرت فتوى اللجنة الدائمة، وقرار هي�ة كبار العلماء، وا�مع الفقهي اإلسالمي

  ،من مل حيمل معه مالبس اإلحرام يف الطائرة، فليس له أن يؤخر إحرامه إىل جدة

، وعليه كشف رأسه، فإذا وصل إىل جدة بل الواجب عليه أن حيرم يف السراويل

اشرتى إزارًا وخلع القميص، وعليه عن لبسه القميص كفارة، وهي إطعام ستة 

أو  ،أو غريمها من قوت البلد أو أرزٍ  من مترٍ  نصف صاعٍ  لكل مسكنيٍ  ،مساكني

صيام �ال�ة أيام، أو ذب� شاة، وهذا قرار ا�مع الفقهي التابع لرابطة العامل 

  .اإلسالمي
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 ١٨ 

  حكم تجاوز الميقات للمحرم بدون إحرام - ٥

  رام ولم يرجع لإلحرام من الميقاتمن تجاوز الميقات بغير إح -

من كان مريداً لنسك احلج أو العمرة، وجتاوز امليقات بغري إحرام، فإنه جيب العود إليه، 

: هية األربعةواإلحرام منه، فإن مل يرجع أَِمث ووجب عليه الدم، وهذا باتفاق املذاهب الفق

 .احلنفية، واملالكية والشافعية، واحلنابلة، وحكى ابن عبد الرب اإلمجاع على ذلك

  من تجاوز الميقات بدون إحرام ليدخل مكة لعدم حمله التصريح -

من جتاوز امليقات بدون إحرام ليدخل مكة لعدم محله التصريح فحجه صحيح لكنه 

  . ، وبه قال ابن عثيمنييأمث بارتدائه املخيط، وجتب عليه الفدية

 من تجاوز الميقات بغير إحرام ثم رجع إلى الميقات فأحرم منه -

نقل . من جتاوز امليقات بغري إحرام مث رجع إىل امليقات فأحرم منه، فال دم عليه

  .اإلمجاع على ذلك الكاساين ومشس الدين ابن قدامة

 من أحرم بعد الميقات، ثم رجع إلى الميقات -

د امليقات، مث رجع إىل امليقات؛ فإنه ال يسقط عنه الدم، وهذا مذهب من أحرم بع

واختيار ، املالكية ، واحلنابلة، وبه قال زفر من احلنفية، وهو قول ابن املبارك

  .وابن عثيمني، وابن باز، الشنقيطي

 إذا جاوز الميقات غير مريد نسكاً ثم أراده -

فإنه حيرم من موضعه، وهو مذهب  إذا جاوز امليقات غري مريد نسكاً، مث أراده

  .املالكية، والشافعية، وبه قال ابن حجر، والشوكاين، واختاره ابن عثيمني

  المرور من الميقات لحاجة غير النسك -

  حكم اإلحرام لمن جاوز الميقات إلى الحل لحاجة غير النسك -

نقل ، و إلحرامدخول احلرم فال جيب عليه امن جاوز امليقات ال يريد نسكاً، وال يريد 

  .اإلمجاع على ذلك ابن قدامة
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  حكم اإلحرام لمن جاوز الميقات إلى مكة لحاجة غير النسك -

بقصد دخول مكة حلاجة ال تتكرر،  -ممن ال جيب عليه النسك  –من جاوز امليقات 

فإنه يستحب له اإلحرام وال جيب وهو مذهب الشافعية، والظاهرية، وهو رواية عن 

ئفة من السلف، وهو ظاهر تبويب البخاري، واختاره النووي،وابن أمحد، وبه قال طا

  .وابن مفلح، والزركشي، والصنعاين، والشنقيطي، وابن باز، وابن عثيمني، القيم

  :المرور بميقاتين -

ال جيوز ملريد النسك أن يتجاوز أول ميقات مير عليه إىل ميقات آخر، سواء كان 

أهل املدينة اإلحرام من ذي احلليفة حىت حيرموا  أقرب إىل مكة أو أبعد، مثل أن يرتك

مذهب  من اجلحفة، أو أن يرتك أهل الشام اإلحرام من اجلحفة إىل ذي احلليفة، وهذا

من املالكية والشافعية، واحلنابلة، وهو قول طائفة من السلف، واختاره  مجهور الفقهاء

  . النووي، وابن حجر، والصنعاين،وابن عثيمني احتياطاً 

  :حكم التقدم باإلحرام قبل المواقيت المكانية - ٦

التقدم باإلحرام قبل املواقيت املكانية جائز باإلمجاع، فيما نقله ابن املنذر، واملرغيناين، 

  .والنووي، لكنه يكره، وهو مذهب املالكية، واحلنابلة، واختاره ابن باز  وابن عثيمني

 لميقاتالحيض والنفاس ال يمنع من إحرام المرأة من ا - ٧

املرأة اليت تريد احلج أو العمرة ال جيوز هلا جماوزة امليقات، بال إحرام، حىت لو كانت 

نقل اإلمجاع على ذلك ، وقد م وهي حائض، وينعقد إحرامها ويصححائضًا فإ�ا �ر 

  .ابن عبد الرب، والنووي، وابن رجب

  ميقات الميقاتي - ٨

  تعريف الميقاتي -

يت واحلرم كأهل جدة، وقديد، وعسفان، ومر الظهران، هو من كان يسكن بني املواق

  . وحبرة، وأم السََّلم
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  موضع إحرام الميقاتي -

من كان ساكناً أو نازًال بني املواقيت واحلرم فإن ميقاته موضعه، فإن جاوزه أمث ووجب 

عليه الدم، فإن عاد إليه سقط الدم، وهذا مذهب مجهور الفقهاء من املالكية، 

  .احلنابلةوالشافعية، و 

  للعمرة) الحرمي(ميقات المكي  - ٩

  تعريف المكي -

من كان داخل احلرم عند إرادة اإلحرام، سواء كان من أهلها أو عابر : املكي هو

  .سبيل

  ميقات المكي للحج -

، وقد أو نازالً  نزله سواء كان مستوطناً من كان منزله يف مكة أو احلرم، فإنه حيرم من م

  .بن املنذر، وابن حزم، والقرطيب، والنووينقل اإلمجاع على ذلك ا
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اب اااب اا : :اااا  

  ، و، و اا، وا  اا، وا : : ا اولا اول

  تعريف اإلحرام لغًة واصطالحاً  - ١

  : اإلحرام لغةً 

أحرم الرجل إذا دخل يف حرمة عهد أو ميثاق؛ فيمتنع : هو الدخول يف احلرمة، يقال

  .عليه ما كان حالالً له

  :اإلحرام اصطالحاً 

هو نية الدخول يف النسك، وهذا قول مجهور الفقهاء، من املالكية، والشافعية، 

  .واحلنابلة

  ِحَكم تشريع اإلحرام - ٢

  :من حكم مشروعية اإلحرام

  استشعار تعظيم اهللا عز وجل -١

  تلبية أمره بأداء النسك الذي يريده احملرم -٢

  استشعار إرادة حتقيق العبودية  -٣

  . االمتثال هللا تبارك وتعاىل -٤

  ُحكم اإلحرام - ٣

  .نقل اإلمجاع على ذلك، ابن حزم، و فرائض النسك، حج�ا كان أو عمرة اإلحرام من

ما اما ا : :اا اا   

  االغتسال - ١

  حكم االغتسال للمحرم -

شافعية، احلنفية، واملالكية، وال: ُيسنُّ االغتسال لإلحرام، وهو باتفاق املذاهب الفقهية

  . وحكى فيه النووي اإلمجاع. واحلنابلة
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  حكم اغتسال الحائض والنفساء - ٢

: ُيسنُّ للحائض والنفساء الغسل لإلحرام، وهذا باتفاق املذاهب الفقهية األربعة

  .احلنفية، واملالكية، والشافعية، واحلنابلة

 استحباب تلبيد الرأس - ٣

، وذلك ملن يطول مكثه يف أعمال يستحب للمحرُم بعد غسل اإلحرام أن يلبدرأسه

 .احلج، وهذا مذهب الشافعية، وقول للحنفية، وقول للمالكية، واختاره املباركفوري

  .وحكى النووي فيه اإلمجاع

 اإلحرام في إزار ورداء  - ٤

  .نقل اإلمجاع على ذلك النووي، وابن تيمية، و يستحب اإلحرام يف إزار ورداء

 لم يجد نعالً  إذا لم يجد المحرم إزارًا أو -

نقل اإلمجاع ، و ، لبس اخلفنيإن مل جيد احملرم إزاراً، لبس السراويل، وإن مل جيد نعلني

  .على ذلك ابن املنذر، وابن قدامة

  التطيب - ٥

  حكم الطيب قبل اإلحرام -

التطيب يف البدن ال يف الثياب، مسنوٌن قبل الدخول يف اإلحرام؛ استعدادًا له، ولو 

حرام، وهو مذهب اجلمهور من احلنفية، والشافعية، واحلنابلة، وبه بقي جرمه بعد اإل

  .قال طائفة من السلف

  التطيب في ثوب اإلحرام -

مينع احملرم من تطييب ثوبه قبل اإلحرام وبعده، وهو مذهب احلنفية، واملالكية، وقول 

  .للشافعية، وقوٌل للحنابلة اختاره اآلجري، وصححه ابن عثيمني

  صالة اإلحرام عقب - ٦

  : اختلف أهل العلم فيها على قولني
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تُسن صالة ركعتني عند إرادة اإلحرام، وهذا باتفاق املذاهب الفقهية : القول األول

  .احلنفية، واملالكية، والشافعية، واحلنابلة، وقد حكى النووي اإلمجاع على ذلك: األربعة

استحب أن حيرم  ليس لإلحرام صالة ختصه، فإن كان يف وقت فريضة: القول الثاني

عقيب الصالة املكتوبة، وهو روايٌة عن أمحد،واختيار ابن تيمية، واأللباين وابن عثيمني 

  .أو عقب صالة مشروعة من عادته أنه يصليها: وزاد

 التلبية - ٧

  لغًة واصطالحاً  تعريف التلبية -

  .إجابة املنادي، وتطلق على اإلقامة على الطاعة :التلبية لغةً 

لبيك اللهم لبيك، لبيك ال شريك لك لبيك، إن : هي قول احملرم:حاً التلبية اصطال

  .احلمد والنعمة لك وامللك، ال شريك لك

  حكم التلبية -

  . التلبية سنٌة يف اإلحرام، وهذا مذهب الشافعية، واحلنابلة، وقول ابن باز، وابن عثيمني

  رفع الصوت بالتلبية -

  . ى النووي اإلمجاع على ذلكحك. ُيسنُّ للرجل أن يرفع صوته بالتلبية

  كيفية تلبية المرأة -

ذهب إ� ذلك . املرأة ال ترفع صو�ا، وإ�ا تل� سر�ا بالقدر الذي ُتسِمع به نفسها

  .مجاهري أهل العلم وحكاه ابن عبدالرب إمجاعا

  وقت التلبية -

 ابتداء وقت التلبية  

السري وهو مذهب املالكية،  يستحب أن يبتدئ احملرم بالتلبية، إذا ركب دابته وابتدأ

  .والشافعية، وروايٌة عند احلنابلة، وهو اختيار الشنقيطي، وابن باز، وابن عثيمني
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 انتهاء وقت التلبية في الحج  

تنتهي التلبية يف احلج عند ابتداء رمي مجرة العقبة يوم النحر، وال فرق يف ذلك بني 

فقهاء من احلنفية، والشافعية، املفرد، والقارن، واملتمتع، وهذا مذهب مجهور ال

  .واحلنابلة، وبه قال طائفة من السلف

ا اا ا : :ا  اع اأما  اع اأم  

  أحكام األنساك الثالثة - ١

  أنواع األنساك الثالثة -

  .وهو أن حيرم باحلج مفرداً  :اإلفراد: النوع األول

  .حدوهو أن حيرم بالعمرة واحلج معاً يف نسك وا :القران:النوع الثاني

وهو أن حيرم بالعمرة يف أشهر احلج، مث حيل منها، مث حيرم  :التمتع:النوع الثالث

  .باحلج من عامه

  جواز األنساك الثالثة -

، وكلها شريعة اإلفراد، أو القران، أوالتمتع: جيوز اإلحرام بأي األنساك الثالثة

رب، والبغوي، املاوردي، وابن عبد الذلك، نقل اإلمجاع على ، و صحيحة، وسنة ثابتة

وابن هبرية، وابُن قدامة، والقرطيب، والنوويُّ، وابن باز، وأثبت آخرون اخلالف يف 

  .املسألة

 نسك النبي صلى اهللا عليه وسلم -

النسك الذي أحرم به النيب صلى اهللا عليه وسلم هو القران، وهذا مذهب أيب حنيفة، 

بن راهويه، وابن املنذر،  وأمحد يف املنصوص عنه، وهو قول أئمة احلديث، كإسحاق

واختاره ابن حزم، والنووي، وابن تيمية، وابن القيم، وابن حجر، والكمال ابن اهلمام، 

  .والشوكاين، والشنقيطي وابن باز وابن عثيمني
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 أفضل األنساك -

التمتع أفضل األنساك الثالثة ملن مل يسق اهلدي، وهو مذهب احلنابلة، وأحد قويل 

طائفة من السلف، واختاره ابن حزم، وابن قدامة، والشوكاين، وابن  الشافعي، وبه قال

  .باز، وابن عثيمني

  تعيين أحد األنساك  -

يستحب أن يُعنيِّ ما حيرم به من األنساك عند أول إهالله، نص على هذا مجهور 

  . الفقهاء من املالكية، والشافعية يف األصح، واحلنابلة

 اإلحرام المبهم -

يعنيِّ نسكه فإنه ينعقد إحرامه، ويصرفه إىل ما شاء من أنواع النسك قبل إذا أحرم ومل 

احلنفية، واملالكية، : شروعه يف أفعال النسك، وهذا باتفاق املذاهب الفقهية

  .والشافعية، واحلنابلة

  من لبى بغير ما نوى -

ه من لىب بغري ما نوى، كأن ينوي القران، وجيري على لسانه اإلفراد، وحنو ذلك فإن

  .اإلمجاع على ذلك نقل ابن املنذر، و مبا نوى، ال مبا جرى على لسانه يكون ُحمْرِماً 

  نسيان ما أحرم به -

َمْن أحرم بشيء معني، مث نسي ما أحرم به فإنه يلزمه حج وعمرة، ويعمل عمل 

  . القارن، وهذا مذهب اجلمهور من احلنفية، واملالكية، والشافعية

  ناإلحرام بما أحرم به فال -

من نوى اإلحرام مبا أحرم به فالن انعقد إحرامه مبثله، فإن كان ال يعلم ما أحرم به 

فإنه يقع مطلقًا ويصرفه إىل ما يشاء، نص على هذا مجهور الفقهاء من املالكية، 

  .والشافعية، واحلنابلة
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  اإلفراد في الحج - ٢

، مث ميضي يف عمل »لبيك اللهم حجاً «: اإلفراد باحلج أن حيرم باحلج مفرداً، فيقول

حجه حىت يتمه، فليس عليه إال طواف واحد، وهو طواف اإلفاضة، وليس عليه إال 

سعي واحد، وهو سعي احلج، وال حيل إال يوم النحر، وليس عليه دم، وإن كان 

  .يستحب له ذلك

  القران في الحج - ٣

  تعريف القران -

 .ك اللهم عمرة يف حجةلبي: أن حيرم بالعمرة واحلج معاً يف نسك واحد، فيقول

  إطالق التمتع على القران -

يطلق التمتع على القران يف عرف السلف، قرر ذلك ابن عبد الرب، والنووي، وابن 

  .تيمية، وابن حجر، والكمال ابن اهلمام، والشنقيطي، وغريهم

  صور القران -

  :للقران ثالث صور

  صورة القران األصلية: الصورة األولى

لبيك عمرة وحجا، أو : واحلج معا، فيجمع بينهما يف إحرامه، فيقول أن حيرم بالعمرة

  .لبيك حجا وعمرة

  إدخال الحج على العمرة: الصورة الثانية

أن حيرم بالعمرة، مث يُدِخل عليها احلج قبل الشروع يف الطواف، وهذا جائز مطلقاً، 

، أو احلجوقد يضطر إىل ذلك بسبب عدم قدرته على إمتام نسك العمرة قبل دخول 

: نقل اإلمجاع على جواز إدخال احلج على العمرة، و من أتاها احليض قبل أن تطوف

ابن املنذر، وابن عبد الرب، وابن قدامة، وابن أخيه ابن أيب عمر، والقرطيب، والرملي، 

  .ووصف ابن عبد الرب والنووي القول بعدم الصحة أنه شذوذ
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 بل الطواف، وهو مذهب الشافعية، يشرتط يف إدخال احلج على العمرة أن يكون ق

 .واحلنابلة، وهو قول أشهب من املالكية، وبه قال أبو ثور، واختاره ابن عبد الرب

 إدخال العمرة على الحج :الصورة الثالثة

اختلف أهل العلم في حكم إدخال العمرة على الحج، وذلك بأن يحرم بالحج 

  :ك على قولينمفرداً، ثم يدخل عليها العمرة ليكون قارنًا، وذل

ال يصح إدخال العمرة على احلج، فإن فعل مل يلزمه، ويتمادى على : القول األول

وبه  ،حجه مفرداً، وهذا مذهب اجلمهور من املالكية، والشافعية يف األصح، واحلنابلة

  . قال طائفة من السلف، وابن املنذر، واختاره املباركفوري

حلج، ويكون قارناً، وهذا مذهب احلنفية، وهو قول جيوز إدخال العمرة على ا :القول الثاني

  .وقواه ابن عثيمني ،الشافعي القدمي، واللخمي من املالكية، وبه قال عطاء، واألوزاعي

  أعمال القارن -

عمل القارن واملفرد واحد، فالقارن يكفيه إحرام واحد، وطواف واحد، وسعي واحد، 

حلج، وتندرج أفعال العمرة كلها يف أفعال وال حيل إال يوم النحر، ويقتصر على أفعال ا

وبه قال أكثر  ،احلج، وهذا مذهب مجهور الفقهاء من املالكية، والشافعية، واحلنابلة

  .وابن عثيمني ،واملباركفوري السلف، واختاره ابن عبد الرب، وابن حجر، والشنقيطي،

 وجوب الهدي على القارن  

احلنفية، واملالكية، : ب الفقهيةوهذا باتفاق املذاه، جيب اهلدي على القارن

  .والشافعية، واحلنابلة، وبه قال أكثر الفقهاء

 التمتع في الحج - ٤

  تعريف التمتع -

  .التمتع هو أن حيرم بالعمرة يف أشهر احلج، مث حيل منها، مث حيرم باحلج من عامه
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 سبب تسمية النسك بالتمتع -

فرين عنه، فشأن كل واحد من أن املتمتع يتمتع بإسقاط أحد الس: السبب األول

النسكني أن حيرم به من امليقات، وأن يرحل إليه من قطره، فإذا متتع بالنسكني يف 

سفرة واحدة، فإنه يكون قد سقط أحدمها، فجعل الشرُع الدَم جابرًا ملا فاته، ولذلك 

وجب الدم أيضًا على القارن، وكل يوصف بالتمتع يف عرف الصحابة هلذا املعىن، 

ك أيضًا مل جيب الدم على املكي متمتعًا كان أو قارناً؛ ألنه ليس من شأنه ولذل

  . امليقات وال السفر

أن املتمتع يتمتع بني العمرة واحلج بالنساء والطيب، وبكل ما ال جيوز  :السبب الثاني

للمحرم فعله من وقت حله يف العمرة إىل وقت احلج، وهذا يدل عليه الغاية يف قوله 

، فإن ذلك يدل على أن مثة *١٩٦: البقرة*} َمْن َمتَتََّع بِاْلُعْمرَِة ِإَىل احلَْجِّ فَ {: تعاىل

متتعا بني العمرة واحلج، ويدل عليه أيضًا لفظ التمتع فإنه يف اللغة مبعىن التلذذ 

  . واالنتفاع بالشيء

  .نيأن التمتع ُمسِّي بذلك النتفاعه بالتقرب إىل اهللا تعاىل بالعبادت :السبب الثالث

  .أن التمتع مسي بذلك لتمتعه باحلياة حىت أدرك إحرام احلجة :السبب الرابع

   .مها املشهوران عند أهل العلم: والسببان األوالن

  صور التمتع -

  :التمتع له صورتان

  :الصورة األصلية

أن حيرم بالعمرة يف أشهر احلج، مث حيرم باحلج بعد فراغه من العمرة، وهذه الصورة 

  .مجاع، ونقله ابن املنذر، وابن عبد الرب، والقرطيبصحيحة باإل
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  فسخ الحج إلى عمرة: الصورة الطارئة

أن حيرم باحلج، مث قبل طوافه، يفسخ حجه إىل عمرة، فإذا فرغ من العمرة وحل منها، 

من السلف،  أحرم باحلج، وهذه الصورة تصح عند احلنابلة، والظاهرية، وبه قال طائفةٌ 

  .ة، وابن القيم، والشنقيطي، وابن باز، ابن عثيمنيواختاره ابن تيمي

 ال خالف بني العلماء أنه ال جيوز فسخ احلج إىل عمرة مفردة ال يأيت بعدها باحلج .  

  شروط المتمتع -

 ما يشترط للتمتع  

  اإلحرام بالعمرة في أشهر الحج: الشرط األول

ابن حزم،  لى ذلكاإلمجاع ع نقل، و تع أن حيرم بالعمرة يف أشهر احلجيشرتط للتم

  .وابن عبد الرب، وابن قدامة، وابن أخيه ابن أيب عمر

أن شهور احلج أحق باحلج من العمرة؛ ألن العمرة جائزة يف السنة كلها واحلج  :ثانياً 

  إمنا موضعه شهور معلومة، فإذا جعل 

  أن يحج من عامه: الشرط الثاني

حج يف م حيج ذلك العام، بل أن حيرم باحلج يف عامه، فإن اعتمر يف أشهر احلج فل

ابن حزم، وابن قدامة، ووصف  اإلمجاع على ذلك، نقل، و العام القابل فليس مبتمتع

  .القول بسواه أنه شذوذ

  عدم السفر: الشرط الثالث

احلنفية، : يشرتط للتمتع أن ال يسافر بني العمرة واحلج، وهذا باتفاق املذاهب الفقهية

  .،وهو قول عامة أهل العلم لة، وبه قال طائفة من السلفواملالكية، والشافعية، واحلناب

  :أن يحل من إحرام العمرة قبل إحرامه بالحج: الشرط الرابع

أن يفرغ من العمرة بالطواف والسعي والتقصري، قبل إحرامه باحلج، فإن أدخل احلج 

  .على العمرة قبل حله منها، فإنه يصري قارناً 
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  . تداء العمرة أو في أثنائهانية المتمتع في اب: الشرط الخامس

  :اختلف أهل العلم في اشتراط نية المتمتع في ابتداء العمرة أو في أثنائها على قولين

ال تشرتط نية التمتع، وهو مذهب اجلمهور من احلنفية، واملالكية، : القول األول

  .والشافعية يف األصح، واختاره ابن قدامة، والشنقيطي

التمتع، وهذا مذهب احلنابلة، ووجٌه للشافعية، واختاره ابن يشرتط نية : القول الثاني

  .عثيمني

  ما ال يشترط للتمتع -

 ال يشرتط كون احلج والعمرة عن شخص واحد :المسألة األولى  

: ال يشرتط كون احلج والعمرة عن شخص واحد، وهذا باتفاق املذاهب الفقهية

  .احلنفية، واملالكية، والشافعية، واحلنابلة

 ال يشرتط للتمتع أال يكون من حاضري املسجد احلرام: الثانية المسألة  

حلاضري املسجد احلرام التمتع والقرآن، مثلهم مثل اآلفاقي، لكن يسقط عنهم الدم، 

وهذا مذهب مجهور الفقهاء من املالكية، والشافعية، واحلنابلة، واختاره الشنقيطي، 

  .وابن عثيمني

 سجد الحرام؟من هم حاضرو الم: لثةالمسألة الثا 

اختلف الفقهاء يف حاضري املسجد احلرام الذين ال جيب عليهم دم التمتع والقران إىل 

 :أقوال منها

حاضرو املسجد احلرام هم أهل مكة وأهل احلرم ومن كان من احلرم  :القول األول

 . دون مسافة القصر، وهو مذهب الشافعية، واحلنابلة، واختاره الطربي

أهل احلرم، وهو قول طائفة من السلف وقدمه صاحب الفروع هم  :القول الثاني 

  .واستظهره ابن حجر، وأفتت به اللجنة الدائمة واختاره ابن عثيمني
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  أعمال المتمتع -

 طواف المتمتع وسعيه  

فيطوف ويسعى، مث حيلق : جيب على املتمتع طوافان وسعيان، فيبدأ أوًال بعمرة تامة

باحلج، ويأيت بطواف للحج وسعي له، وهذا باتفاق  أو يقصر، ويتحلل منها، مث حيرم

. احلنفية، واملالكية، والشافعية، واحلنابلة، وبه قال طائفة من السلف: املذاهب الفقهية

  .طواف لعمرته، وطواف حلجه: وحكى ابن رشد اإلمجاع على أن املتمتع عليه طوافان

 الهدي  

جد احلرام، فمن مل جيد جيب على املتمتع دم نسك إذا مل يكن من حاضري املس

ابن املنذر، وابن  اإلمجاع على ذلك نقل، و إذا رجع وسبعةٍ  ،يف احلج الثة أيامٍ فليصم ث

  .والشوكاين ،وابن مفلح ،رشد، والقرطيب، وابن قدامة

  االشتراط في الحج والعمرة - ٥

 حكم االشتراط في الحج والعمرة -

عية واحلنابلة، والظاهرية، وبه قال يصح االشرتاط يف احلج والعمرة، وهذا مذهب الشاف

من السلف، واختاره البيهقي، وابن قدامة، والنووي، وابن تيمية، وابن القيم،  طائفةٌ 

  .وابن باز، وابن عثيمني

  متى يشرع االشتراط؟ -

يشرع االشرتاط إذا خاف املانع من إمتام النسك، وهذا اختيار ابن تيمية، وابن القيم، 

  .نيوابن باز، وابن عثيم

  صيغة االشتراط -

: أن يهل بالنسك الذي يريده من عمرة أو حجة مفردًا أو قارناً، أو متمتعاً، مث يقول

: إن حبسين حابس فمحلي حيث حبستين، نص على هذا فقهاء احلنابلة، أو يقول
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اللهم حملي حيث حبستين، نص على هذا فقهاء الشافعية، وورد عن السلف صيغ 

  . شرتاط بصيغة معينة لذا ال يلزم اال. أخرى

 فمىت وجد الشرط حل بوجوده، أما إن قال . إن قال إن مرضت وحنوه فأنا حالل

فلي أن أحل، أو حملي حيث حبستين فهو خمري بني البقاء على إحرامه وبني 

التحلل، ألنه شرط صحيح فكان على ما شرط، وهذا مذهب الشافعية يف 

 .األصح، واحلنابلة، وقرره ابن عثيمني

 أنه إذا حبس عن النسك بعذر فإنه حيل منه وليس عليه هدي وال : ئدة االشرتاطفا

 صوم وال قضاء وال غريه، وهذا

 .ابن عثيمنيابن حزم، وابن القيم، و  ، واختارهمذهب الشافعية، واحلنابلة

  َّإن شرط قلب حجه عمرة باملرض أو حنوه جاز، وجتزئه عن عمرة اإلسالم، نص 

 .يةعلى هذا فقهاء الشافع

 يل أن أحل مىت شئت، نص على هذا فقهاء الشافعية، : ال يصح أن يقال

 .واحلنابلة
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ب ااب اك : : ا و   و ارات ا ك و   و ارات ا
ا  ااا  اا  

   ارات، وا، وأما ارات، وا، وأما: : ا اولا اول

  معنى محظورات اإلحرام والفدية - ١

  .، وهو من مرادفات الحرامالممنوع  جمع محظور، وهو: المحظورات -

هي ا�منوعا� ال� جيب على ا�رم اجتنا�ا؛ �سبب �حرامه  :ومحظورات اإلحرام

  .   ودخوله يف النسك

  معىن الفدية

أصل الفدية لغًة أن ُجيعل شيٌء مكان شيٍء محًى له، ومنه فدية األسري، : الفدية -

  .واستنقاذه مبال 

جيب لفعل حمظوٍر أو ترك واجب، ومسيت فدية؛ لقوله  هي ما :والفدية اصطالحاً 

  . *١٩٦: البقرة*} َفِفْديٌَة ِمْن ِصَياٍم َأْو َصَدَقٍة َأْو ُنُسكٍ {: تعاىل

  عدد محظورات اإلحرام - ٢

  :محظورات اإلحرام التي تعم الرجال والنساء سبعة

 .حلق الشعر -١

 .تقليم األظافر -٢

 .الطيب -٣

 .الصيد -٤

 .عقد النكاح -٥

 .اجلماع -٦

 .رة النساءمباش -٧
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  :المحظورات التي تختص بالرجال اثنتان

 .لبس املخيط -١

 .تغطية الرأس -٢

  :المحظورات التي تختص بالنساء اثنتان

 .النقاب -١

  .لبس القفازين -٢

  أقسام محظورات اإلحرام باعتبار الفدية - ٣

  :تنقسم محظورات اإلحرام باعتبار الفدية إلى أربعة أقسام

  )فدية األذى هي الدم أو اإلطعام أو الصيام( ما فديته فدية أذى: القسم األول

  وهو الصيد: ما فديته اجلزاء مبثله: القسم الثاني

  وهو عقد النكاح: ما ال فدية فيه: القسم الثالث

  وهو اجلماع: ما فديته مغلَّظة: القسم الرابع

  رات اا ا    أذىرات اا ا    أذى: :  ام اماا

  أنواع محظورات الترفه - ١

  شمل محظورات الترفه خمسة محظورات     ت

    حلق الشعر: المحظور األول

  تقليم األظافر: المحظور الثاني

  الطيب: المحظور الثالث

  تغطية الرأس: المحظور الرابع

  لبس المخيط: المحظور الخامس
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  ما يجب على من ارتكب شيئاً من محظورات الترفه - ٢

و تطيب أو لبس خميطاً لعذر، فإنه جيب عليه َمن حلق أو قلَّم أظفاره أو غطى رأسه أ

لكل  -يف كل ذلك فدية األذى، فُيخريَّ بني صيام ثالثة أيام أو إطعام ستة مساكني

احلنفية، : أو ذبح شاة، وهذا باتفاق املذاهب الفقهية األربعة - مسكٍني نصف صاع 

  .واملالكية، والشافعية، واحلنابلة، وبه قال أكثر الفقهاء

 الصدقة على مساكين الحرمتوزيع  - ٣

يشرتط أن توزَّع الصدقة على مساكني احلرم، وهو مذهب الشافعية، واحلنابلة، واختاره 

 .الشنقيطي، وابن باز، وابن عثيمني

  موضع الصيام وصفته - ٤

، ذلكنقل النووي اإلمجاع على جواز ، و  أي موضٍع مفرَّقًا أو متتابعاً جيوز الصيام يف

  .اع على أنه يصام يف أي مكانوحكى الشنقيطي اإلمج

 ارتكاب محظورات فدية األذى عمداً  - ٥

ال فرق يف التخيري يف فدية األذى بني من ارتكب احملظور بعذر، أو كان عمداً، وهذا 

مذهب اجلمهور من املالكية، والشافعية، واحلنابلة، واختاره الشنقيطي؛ وذلك ألن اهللا 

ذًى به وهو معذور، فكان ذلك تنبيهاً على تعاىل أوجب الفدية على من حلق رأسه أل

 . وجو�ا على غري املعذور

  فعل المحظورات نسياناً أو جهًال أو إكراهاً  - ٦

َمن فَـَعَل شيئًا من حمظورات اإلحرام ناسيًا أو جاهًال أو مكرهًا فال شيء عليه، سواء  

و مذهب كان صيدًا أو مجاعًا أو غريمها، وسواء كان فيه إتالف أو مل يكن، وه

الظاهرية، وروي عن ابن عباس رضي اهللا عنهما، وهو قول إسحاق وابن املنذر 

  .وطائفٍة من السلف، واختاره ابن عثيمني
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  تكرار المحظور - ٧

  :تكرار المحظور له ثالث أحوال

إذا كرر حمظورًا من جنٍس واحد، كلبس قميص، ولبس سراويل، ومل  :الحال األولى

ة، وهو مذهب احلنابلة، وبه قال حممد بن احلسن الشيباين يفد فإنه يفدي مرًة واحد

  .من احلنفية، وهو قول الشافعي يف القدمي، واختاره ابن باز، وابن عثيمني

   :أدلة أنه إن كفر عن األول ثم ارتكب المحظور أنه يلزمه فديةٌ أخرى

نه يفدي أن يكون احملظور من أجناٍس خمتلفة، كطيٍب ولبس خميٍط، فإ :الحال الثانية

احلنفية، واملالكية، والشافعية، : لكل حمظور، وهذا باتفاق املذاهب الفقهية األربعة

  .واحلنابلة

أن يكون احملظور صيداً، فإن الفدية تتعدد بتعدد الصيد، وهذا باتفاق : الحال الثالثة

  .احلنفية، واملالكية، والشافعية، واحلنابلة: املذاهب الفقهية

  عرحلق الش - ٨

  حلق شعر الرأس -

  .والنووي، نقل اإلمجاع على ذلك ابن املنذر، و لق شعر الرأس من حمظورات اإلحرامح

  حلق شعر غير الرأس -

اختلف أهل العلم في كون حلق شعر غير الرأس من محظورات اإلحرام على 

  : قولين

ية، احلنفية، واملالك: أنه حمظور، وهذا باتفاق املذاهب األربعة: القول األول

  .واحلنابلة، وحكى ابن عبد الرب فيه اإلمجاع ، والشافعية

أنه ال حيظر حلق غري شعر الرأس، وهذا مذهب أهل الظاهر، وقوَّاه : القول الثاني

  .ابن عثيمني
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  ما يجب من الفدية في حلق شعر الرأس -

 الثة أيام، أو إطعام ستةذبح شاة، أو صيام ث: جيب يف حلق شعر الرأس فدية األذى

  .اإلمجاع على ذلك نقل ابن املنذر، وابن عبد الرب، و مساكني

 متى تجب الفدية في حلق الشعر؟ -

جتب الفدية يف حلق الشعر إذا حلق ما حيصل به إماطة األذى، وهو مذهب 

  .املالكية، واختاره ابن حزم، وابن عبد الرب، وابن عثيمني

  م �َُِي عن حلق شعر رأسه، وهو إذا أخذ شعراٍت من رأسه فإنه حيرم عليه؛ ألن احملر

يشمل القليل والكثري، والقاعدة أن امتثال األمر ال يتم إال بفعل مجيعه، وامتثال 

النهي ال يتم إال برتك مجيعه، لكن الفدية ال جتب إال حبلق ما حيصل به الرتفه 

 .وزوال األذى

  ،فله إزالته، إذا خرج يف عينيه شعر، أو اسرتسل شعر حاجبيه على عينيه فغطامها

وكذلك إن قطع جلدة عليها شعر مل يكن عليه فدية؛ ألنه زال تبعاً لغريه والتابع ال 

 .ي�من كما لو قلع أشعار عي� إنسان فإنه ال ي�من أهدا�ما

  غسل رأس المحرم وتخليله -

ال بأس أن يغسل احملرم رأسه، وخيلله وحيكه برفق، وهذا مذهب مجهور الفقهاء من 

لشافعية، واحلنابلة، والظاهرية، وقول للمالكية، وهو قول مجاعة من احلنفية، وا

  . وبه قال ابن املنذر، واختاره النووي، وابن عثيمني، السلف

  تقليم األظافر - ٩

  حكم إزالة األظفار للمحرم -

  :ألهل العلم في قص المحرم ظفره قوالن

: اق املذاهب الفقهية األربعةأن احملرم ممنوٌع من إزالة أظفاره، وهذا باتف: القول األول

  .، وابن قدامة احلنفية، واملالكية، والشافعية، واحلنابلة، وحكى فيه اإلمجاع ابن املنذر
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أنه جيوز للمحرم أن يقص شعره وأظفاره، وهذا مذهب الظاهرية ،  :القول الثاني

  .وجعله ابن مفلح احتماال

  ما تحصل به إزالة األظافر -

شعر سواء قلمه أو كسره أو قطعه، وكل ذلك حراٌم موجٌب إزالة الظفر كإزالة ال

  .للفدية

 ما يجب من الفدية في تقليم األظفار -

احلنفية، : جيب يف تقليم األظافر فدية األذى، وهذا باتفاق املذاهب الفقهية األربعة

واملالكية، والشافعية، واحلنابلة، وبه قال أكثر أهل العلم؛ وذلك ألنه أزال ما ُمِنَع 

إزالته ألجل الرتفه، فوجبت عليه الفدية كحلق الشعر، وعدم النص ال مينع قياسه على 

  .املنصوص، كشعر البدن مع شعر الرأس

  قص ما انكسر من الظفر -

وابن  ،نقل ابن املنذر، و ه قص ما انكسر منه، وال شيء عليهإن انكسر ظفره فل

  .، اإلمجاع على ذلكقدامة

  الطيب -١٠

  رمحكم الطيب للمح -

ابن املنذر، اإلمجاع على ذلك، نقل ، و الطيب من حمظورات اإلحرام يف البدن والثوب

  .وابن حزم، وابن عبد الرب، وابن قدامة، والنووي

  الحكمة من تحريم الطيب على المحرم -

أن ذلك يبعد احملرِم عن الرتفه وزينة الدنيا ومالذها، وجيتمع مهه ملقاصد اآلخرة،  -١

قد ينسيه ما هو فيه من العبادة؛ ملا فيه من الرتفه؛ مبا خيالف مقصود أما الطيب فإنه 

  .احل� من الت�رد من ذلك؛ فلذلك �ي عنه

أن الطيب من أسباب دواعي الوطء، فتحرميه من باب سد الذريعة؛ فإن الطيب  -٢
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 ٣٩ 

يعطي اإلنسان نشوة؛ ورمبا حيرك شهوته؛ ويلهب غريزته؛ وحيصل بذلك فتنة له؛ واهللا 

  *.١٩٧: البقرة*} َفَال َرَفَث َوَال ُفُسوَق َوَال ِجَداَل ِيف احلَْجِّ {:  يقولتعاىل

  الفدية في الطيب -

احلنفية، : إذا تطيب احملرم عمدًا فعليه الفدية، وهذا باتفاق املذاهب الفقهية األربعة

نه واملالكية، والشافعية، واحلنابلة؛ وذلك قياسًا على الفدية يف حلق الرأس؛ جبامع أ

  .ترفه باستعمال حمظور

  هل يشترط في الفدية تطييب العضو كامًال؟ -

ال يشرتط يف لزوم الفدية بالطيب أن يطيب العضو كامًال، وهو مذهب اجلمهور من 

  .املالكية، والشافعية، واحلنابلة

 حكم استعمال البخور -

حكم البخور هو حكم استعمال الطيب، وهذا مذهب اجلمهور من املالكية، 

  .الشافعية، واحلنابلةو 

 حكم استدامة الطيب الذي كان قبل  اإلحرام -

ال حرج يف استعمال الطيب الذي يبقى أثره بعد اإلحرام، وهذا مذهب اجلمهور من 

  .احلنفية، والشافعية، واحلنابلة، وبه قال بعض السلف

  تطييب الحاج ثوب اإلحرام قبل إحرامه -

قبل إحرامه، وهو مذهب احلنفية، واملالكية،  ُميَنع احلاج من تطييب ثوب اإلحرام

  .واختيار ابن باز ابن عثيمني

 قتل الصيد -١١

قتل الصيد من حمظورات اإلحرام، ونقل اإلمجاع على ذلك ابن املنذر، وابن رشد، 

  .وابن قدامة، والنووي، ومشس الدين ابن مفلح
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 ٤٠ 

  ضابط الصيد المحرَّم -

وهذا ، يوان الربي املتوحش املأكول اللحمالصيد الذي حيظر على احملرِم، هو احل

  .مذهب الشافعية، واحلنابلة، وهو قول ابن عثيمني

  ما يباح للمحرم -

 ذبح بهيمة األنعام ونحوها  

جيوز للمحرم ذبح �يمة ا�نعام والد�ا� و�وها، ونقل اإلمجاع على ذلك ابن حزم، 

 .وابن قدامة

 صيد البحر  

حري وأكله، ونقل اإلمجاع على ذلك ابن املنذر، جيوز للمحرم اصطياد احليوان الب

  .وابن قدامة

  أحكام الفدية والكفارة في الصيد -

 حكم كفارة قتل الصيد  

جيب اجلزاء يف قتل الصيد يف اجلملة، ونقل اإلمجاع على ذلك يف اجلملة، ابن املنذر، 

  .وابن رشد، وابن قدامة

 كفارة قتل الصيد  

ني ذبح مثله، والتصدُّق به على املساكني، وبني أن يقوَّم ُخيريَّ احملرم إذا قتل صيداً ب

الصيد، ويشرتي بقيمته طعاماً هلم، وبني أن يصوم عن إطعام كل مدٍّ يوماً، أما إذا 

قتل احملرم ما ال يشبه شيئاً من النَّعم، فإنه ُخيريَّ بني اإلطعام والصيام، وهذا مذهب 

  . احلنابلةمجهور الفقهاء من املالكية، والشافعية، و 
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 ٤١ 

 مكان ذبح الهدي في جزاء الصيد  

جيب أن يكون ذبح اهلدي الواجب يف جزاء الصيد، يف احلرم، وهذا مذهب مجهور 

احلنفية، والشافعية، واحلنابلة، واختاره الطربي، وابن حزم، والشنقيطي، وابن : الفقهاء

  .عثيمني

 توزيع الصدقة على مساكين الحرم 

ة على مساكني احلرم، وهو مذهب الشافعية، واحلنابلة، ُيشتَـَرط أن توزَّع الصدق

 .واختاره الشنقيطي، وابن باز، وابن عثيمني

 موضع الصيام  

  .جيوز الصيام يف أي موضع، ونقل اإلمجاع على ذلك، ابن عبدالرب، وابن قدامة

 اشتراط التتابع في الصيام  

  .ال يشرتط التتابع يف الصيام، ونقل النووي اإلمجاع على ذلك

  الجزاء في الصيد -

 تعريف المثلي  

املثلي ما كان له ِمْثٌل من النعم، أي مشابهٌ يف اخلِْلقة والصورة لإلبل، أو البقر، أو 

  .وهذا مذهب مجهور الفقهاء من املالكية، والشافعية، واحلنابلة، الغنم

 ما قضى به الصحابة رضي اهللا عنهم من الِمْثلي 

من املثلي، فإنه جيب األخذ به، وما ال نقل فيه  ما قضى به الصحابة رضي اهللا عنهم

عنهم، فإنه حيكم مبثله عدالن من أهل اخلربة، وهذا مذهب الشافعية، واحلنابلة، وبه 

  .قال طائفٌة من السلف، وهو اختيار ابن عثيمني
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 ٤٢ 

 ما يجب في صيد الدواب 

كبش، ويف   يف النعامة بدنة، ويف بقر الوحش ومحار الوحش بقرٌة إنسية، ويف الضبع

الغزال عنز، ويف األرنب عناق، ويف الريبوع جفرة، ويف الضبِّ جدي، وما ال مثل له، 

  .فإنه حيكم مبثله حكمان عدالن، وهذا مذهب الشافعية، واحلنابلة

 ما يجب في صيد الطيور 

يف أنواع احلمام شاٌة، عند أكثر أهل العلم، وما عداه فإنَّه جتب فيه القيمة، سواء كان 

  .منه أو أكرب، وهو مذهب الشافعية، واحلنابلة أصغر

 صيد الحرم -

ابُن املنذر، : حيرم الصيد يف احلرم على احملرم، وعلى احلالل، ونقل اإلمجاَع على ذلك

  .والنووي

 ما ال يدخل في الصيد -

 الهوام والحشرات  

ال تدخل اهلوام واحلشرات، يف حترمي الصيد عند مجهور الفقهاء، من احلنفية، 

  .الشافعية، واحلنابلةو 

 قتل الفواسق الخمس  

احلدأة، والغراب، والفأرة، والعقرب، والكلب العقور، : للمحرم قتل الفواسق اخلمس

يف احلل واحلرم، ونقل اإلمجاع على ذلك ابن املنذر، والبغوي، وحكاه ابن عبدالرب يف 

   .اجلملة

 قتل المؤذيات 

األذى أو مل يكن، ونقل اإلمجاع على للمحرم قتل كل ما آذاه، سواء كان من طبعه 

  .ذلك ابن املنذر، وابن حزم
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 ٤٣ 

 من أحكام األكل من الصيد -

  من صيد ألجله 

من صيد ألجله، فإنه حيرم عليه أكله، وهو مذهب مجهور الفقهاء من املالكية، 

  .والشافعية، واحلنابلة، واختاره داود الظاهري، وبه قال بعض السلف

  أطعمه المحرم، فهل يكون حالال للمحرم؟إذا صاد المحل صيدا و 

إذا صاد احملل صيداً، وأطعمه احملرم دون أن يعينه بشيٍء على صيده، فإنه حيل للمحرم 

احلنفية، واملالكية، والشافعية، واحلنابلة، : أكله، وهذا باتفاق املذاهب الفقهية األربعة

  .وحكاه الكاساين عن عامَّة العلماء

  الداللة على الصيد -

 إذا دلَّ المحرُم حالًال على صيٍد فقتله :  

  :اختلف الفقهاء فيما إذا دلَّ احملرُم حالًال على صيٍد فقتله، على قولني

إذا دلَّ احملرم حالًال على صيٍد فقتله، يلزم احملرم جزاؤه، وهو مذهب  :القول األول

، والشنقيطي، احلنفية، واحلنابلة، وبه قال طائفٌة من السلف، وهو اختيار ابن تيمية

  .وُحكَي فيه اإلمجاع

إذا دلَّ احملرُم حالًال على صيٍد، فإنه يكون ُمسيئاً، وال جزاء عليه، وهو  :القول الثاني

  .مذهب املالكية، والشافعية

 إذا دلَّ المحرُم محرماً على صيٍد فقتله :  

  :قوالاختلف الفقهاء فيما إذا دلَّ احملرُم حمرماً على صيٍد فقتله، على ثالثة أ

إذا دلَّ احملرم حمرماً على صيٍد فقتله، فعلى كل واحٍد منهما جزاٌء   :القول األول

  .كامل، وهو مذهب احلنفية، وقول طائفٍة من السلف

إذا دلَّ احملرم حمرماً على صيٍد فقتله، فاجلزاء بينهما، وهو مذهب  :القول الثاني

  .احلنابلة، وهو قول بعض السلف، واختاره ابن تيمية
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 ٤٤ 

إذا دلَّ احملرُم حمرماً على صيد فقتله فالدال مسيء وال جزاء عليه، وهو  :القول الثالث

 .قول املالكية، والشافعية، واختاره الشنقيطي

 تغطية الرأس للذكر -١٢

  حكم تغطية الرأس للذكر -

الطاقية، والغرتة، والعمامة، وما أشبه : مثل، تغطية الرأس للذكر من حمظورات اإلحرام

  .نقل اإلمجاع على ذلك ابُن املنذر، وابن عبد الرب، وابن رشد، وابن القيمو  ،ذلك

  أقسام ستر الرأس -

  :ستر الرأس على أقسام

أن يغطيه مبا حيمله على رأسه وال يقصد به التغطية، فهذا جائز، باتفاق  :األول

حزم،وابن  وهو اختيار ابن، احلنفية واملالكية والشافعية، واحلنابلة: املذاهب الفقهية

 .حجر، وابن باز وابن عثيمني

أن يسرته مبالصق مبا يلبس عادًة على الرأس، مثل الشماغ والعمامة والطاقية،  :الثاني

  . ، وابن القيموالنووي نقل اإلمجاع على ذلك ابن حزم،، و واخلوذة فهذا حرام

ا تظالل خبيمة، أو شجرة، فهذأن يستظل مبنفصل عنه، غري تابع كاالس :الثالث

  .نقل اإلمجاع على ذلك ابن عبد الرب، وابن قدامة، والنووي، وابن القيم، و جائز

أن ُيظلِّل رأسه بتابع له منفصل كالشمسية والسيارة، وحممل البعري، وما  :الرابع

أشبهه، فهذا جيوز، وهو مذهب احلنفية، والشافعية، ورواية عن أمحد، وبه قال طائفة 

وابن  ،وابن باز ،والشنقيطي ،والشوكاين، وابن القيم ،رمن السلف، واختاره ابن املنذ

  .واأللباين، عثيمني

 الفدية في تغطية الرأس -

جتب يف تغطية الرأس الفدية بذبح شاة، أو صيام ثالثة أيام، أو إطعام ستة مساكني، 

  .احلنفية، واملالكية، والشافعية، واحلنابلة: وهذا باتفاق املذاهب الفقهية األربعة
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 ٤٥ 

  ار تغطية الرأس الذي تجب فيه الفديةمقد -

ال يشرتط لوجوب الفدية سرت مجيع الرأس، وهو مذهب مجهور الفقهاء من املالكية، 

  . والشافعية، واحلنابلة

  حكم تغطية الوجه للمحرم -

تغطية الوجه للمحرم مباح، وهو مذهب الشافعية واحلنابلة، وبه قال مجاعة من 

  .عثيمني وابن حزم، واختاره ابن، السلف

  لبس المخيط -١٣

  تعريف المخيط -

هو املفصَّل على قدر البدن أو العضو، حبيث حييط به، ويستمسك عليه : المخيط

 .القميص، والسراويل، وحنو ذلك: بنفسه، سواء كان خبياطة أو غريها، مثل

  حكم لبس المخيط للذََّكر -

ذلك ابن املنذر، وابن  نقل اإلمجاع على، و املخيط للذكر من حمظورات اإلحراملبس 

  .حزم، وابن عبد الرب، وابن رشد

  لعدم حمله التصريح من أحرم بالمخيط أو لبسه بعد إحرامه -

من أحرم باملخيط أو لبسه بعد إحرامه ليدخل به مكة لعدم محله التصريح فحجه 

  .صحيح لكنه يأمث بارتدائه املخيط، وجتب عليه الفدية، وبه قال ابن عثيمني 

  لمرأة المخيط لغير الوجه والكفينلبس ا -

نقل اإلمجاع على ذلك ابن ، و تلبس املخيط لغري الوجه والكفني جيوز للمرأة احملرمة أن

  .املنذر وابن عبد الرب وابن رشد

  لبس الخفاف للمحرم الذكر -

لبس اخلف حرام على الرجل احملرِم، سواء كان اخلف صحيحا أو خمرَّقاً، إال ملن مل جيد 

  .نقل اإلمجاع على ذلك ابن املنذر، والنووي، و النعلني
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 هل يجب قطع الخفين لمن لم يجد نعلين؟ -

من مل جيد نعلني فلبس خفني، ال جيب عليه قطعهما، وهو مذهب احلنابلة، وبه قال 

  .طائفة من السلف، واختاره ابن تيمية، وابن القيم، وابن باز، وابن عثيمني

 لبس المحرم للخاتم -

 . بني أهل العلم رم لبس اخلامت بال خالفٍ جيوز للمح

  لبس المحرم للساعة أو النظارة أو سماعة األذن أو تركيبة األسنان -

 .جيوز للمحرم لبس الساعة، أو النظارة، أو مساعة األذن، أو تركيبة األسنان

  ).وعاء النفقة(لبس الِهْميان  -

احلنفية، واملالكية، : قهيةجيوز للمحرم لبس اِهلْميان، وهذا باتفاق املذاهب الف

  . والشافعية، واحلنابلة، والظاهرية، وبه قال أكثر العلماء

 عقد الرداء -

جيوز عقد الرداء عند احلاجة، وهو قول طائفٍة من الشافعية، واختاره اجلويين 

  .والغزاليوابن حزم وابن تيمية، وابن عثيمني

 عقد اإلزار للمحرم -

مل يثبت ويستمسك إال بذلك، وهو مذهب الشافعية جيوز عقد اإلزار للمحرم إذا 

  .واحلنابلة، واختاره ابن حزم، وابن تيمية، وابن باز، وابن عثيمني

  حكم تشبيك الرداء بمشبك -

  جيوز للمحرم تشبيك ردائه مبشبك وحنوه؛ ألنه ال يعد لبساً 

  ستر المحرمة وجهها -

 ستر المحرمة وجهها بالنقاب  

  تعريف النقاب: أوالً 

  .لباس الوجه؛ وهو أن تسرت املرأة وجهها، وتفتح لعينيها بقدر ما تنظر منه: قاب هوالن



 

 

                 net.dorar.www  
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  :حكم النقاب للمحرمة :ثانياً 

النقاب من حمظورات اإلحرام على املرأة، وهو مذهب اجلمهور من املالكية والشافعية، 

  .واحلنابلة، وبه قال طائفة من السلف

 ستر المحرمة وجهها بغير النقاب  

  :هل العلم في تغطية المحرمة وجهها بغير النقاب على قوليناختلف أ

ال جيوز تغطية احملرمة وجهها إال حلاجة، كمرور األجانب، وهذا باتفاق : القول األول

احلنفية، واملالكية، والشافعية، واحلنابلة، وهو قول طائفة من : املذاهب الفقهية األربعة

نقل اإلمجاع على أنه حيرم على املرأة ، و طيختاره ابن دقيق العيد، والشنقيالسلف، وا

  .أن تغطي وجهها إال حلاجة، ابن عبد الرب، وابن قدامة، وابن رشد

جيوز للمحرمة تغطية وجهها، وهو قوٌل يف مذهب احلنابلة، واختاره ابن  :القول الثاني

  .حزم، وابن تيمية، وابن القيم، والصنعاين، والشوكاين،وابن باز، وابن عثيمني

 يشترط في تغطية المحرمة وجهها أال يمس الوجه؟ هل 

ال تكلف املرأة أن �ايف سرت�ا عن الوجه ال بعود وال بيد وال �� �ل�، في�وز أن 

تسرت وجهها للحاجة كالسرت عن أعني الناس، بثوب تسدله من فوق رأسها، وهذا 

  .مذهب املالكية، واحلنابلة، واختاره ابن قدامة، وابن تيمية

  القفازين للمحرمةلبس  -

 تعريف القفازين  

  .شيء يعمل لليدين يغطي األصابع مع الكف: القفَّازان

 حكم لبس القفازين للمحرمة  

حيرم على احملرمة لبس القفَّازين، وهو مذهب اجلمهور من املالكية، والشافعية،   

  .واحلنابلة، وبه قال طائفة من السلف
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 حكم لبس القفازين للرجل  

نقل اإلمجاع على ذلك النووي، وابن قدامة، ، و ل لبس القفازينحيرم على الرج

  .والشنقيطي

  

  الفدية في لبس المخيط -

ذبح شاة، أو صيام ثالثة أيام، أو إطعام : جيب يف لبس احملرم املخيط، فدية األذى

احلنفية، واملالكية، والشافعية، : ستة مساكني، وهذا باتفاق املذاهب الفقهية األربعة

  .ةواحلنابل

  متى تجب الفدية بلبس المخيط؟ -

جتب الفدية مبجرد اللبس ولو مل يستمر زمنا، وهو مذهب الشافعية، واحلنابلة؛ وذلك 

  .ألنه استمتاع  حيصل مبجرد الفعل، كالوطء يف الفرج

ا اا ا : :        ))حا حا ((  

  حكم عقد النكاح للمحرم - ١

 يصح، سواء كان احملرم الويل، أو الزوج، أو الزوجة، حيرم عقد النكاح على احملرم، وال

وال فدية فيه، وهذا مذهب مجهور الفقهاء من املالكية، والشافعية، واحلنابلة، 

  .والظاهرية، وهو قول طوائف من السلف

  الخطبة للمحرم - ٢

  :ألهل العلم في خطبة المحرم قوالن

ه للمحرم أن خيطب للمحلني، وهو تكره اخلطبة للمحرم، واحملرمة، ويكر  :القول األول

  .مذهب الشافعية، واحلنابلة، واختيار ابن قدامة

أنه حترم خطبة احملرم وهو مذهب املالكية، واختيار ابن حزم وابن تيمية  :القول الثاني

  . والصنعاين، والشنقيطي، وابن باز وابن عثيمني
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 الشهادة على عقد النكاح 

عقد النكاح، وقد نصَّ على ذلك فقهاء  ال تأثري لإلحرام على الشهادة على

  .الشنقيطي، وابن عثيمني الشافعية، واحلنابلة، وإليه ذهب

اا ااا ا : :          ))ع واع وا((  

  الجماع في النسك - ١

  حكم الجماع للمحرم في النسك -

حترمي الوطء نقل اإلمجاع على ، و الوطء يف الفرج حراٌم على احملرم، ومفسٌد لنسكه

ونقل اإلمجاع على فساد النسك  ابن عبد الرب، وابن رشد، والنووي،: حال اإلحرام

  .والشنقيطي، ابن املنذر، وابن حزم،والشربيين، وابن مفلح: بالوطء

  متى يَفسد الحج بالجماع؟ -

  :ال يخلو الجماع في الحج من ثالث أحوال

حجه باإلمجاع، نقله ابن املنذر، من جامع قبل الوقوف بعرفة، فسد  :الحال األولى

  .وابن حزم، وابن عبد الرب، وابن رشد، والزيلعي، والشربيين، والشنقيطي

من جامع بعد الوقوف بعرفة وقبل التحلل األول فسد حجه عند  :الحال الثانية

  .مجهور الفقهاء من املالكية يف املشهور، والشافعية، واحلنابلة، واختاره ابن باز

من جامع بعد التحلل األول فال يفسد نسكه باتفاق املذاهب الفقهية  :ثةالحال الثال

  .احلنفية، واملالكية، والشافعية، واحلنابلة، وبه قال طائفة من السلف: األربعة

  ما يترتب على الجماع في النسك -

  :يرتتب على اجلماع يف احلج مخسة أشياء

  .اإلثم: أوالً 

  .فساد النسك: ثانياً 

  .سبق حبثهما وهذان األمران
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  .وجوب المضي في فاسده، وعلى ذلك أكثر العلماء: ثالثاً 

  .ابن املنذر، والنووي، والشربيين ذلك،نقل اإلمجاع على ، ووجوب القضاء: رابعاً 

  الفدية: خامساً 

جتب الفدية على من أفسد النسك باجلماع، وقد اتفق أهل العلم على ذلك، 

هب مجهور الفقهاء من املالكية، والشافعية، والواجب يف ذلك يف احلج بدنة، وهو مذ

  .واحلنابلة، وبه قال طوائف من السلف، واختاره ابن باز

   يفسد نسك املرأة باجلماع مطلقا، فإن كانت مطاوعة فعليها بدنة كالرجل، فإن

كانت مكرهة فإنه ال جيب عليها هدي، وهذا مذهب املالكية، واحلنابلة، وبه قال 

  .طائفة من السلف

  مقدمات الجماع - ٢

  حكم مباشرة النساء في النسك -

احلنفية، واملالكية، : حترم مباشرة النساء يف النسك، وهذا باتفاق املذاهب األربعة

  .والشافعية، واحلنابلة، وُحكي فيه اإلمجاع

  هل يفسد النسك بالمباشرة؟ -

: األربعة مباشرة النساء من غري وطء ال تفسد النسك، وهذا باتفاق املذاهب الفقهية

  . احلنفية، واملالكية، والشافعية، واحلنابلة

  فدية من باشر فلم ينزل -

من باشر ومل ينزل فعليه دم أو بدله من اإلطعام أو الصيام، وهذا مذهب الشافعية، 

  .  واحلنابلة، وقال به طائفة من السلف وهو اختيار ابن عثيمني
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  حكم من باشر فأنزل -

د نسكه، وُحكِي اإلمجاع على عدم الفساد، وعليه فدية َمْن باشر فأنزل مل يفس

دم أو بدله من اإلطعام أو الصيام، وهو مذهب احلنفية، والشافعية، ورواية : األذى

  . ، واختاره ابن عثيمني عن أمحد، وقال به طائفة من السلف

ا اا ا : :ت اوا  ك وا    ت اوا  ك وا      

 ى ما أمكنتدارك الواجبات مت - ١

 .ترك الواجبات ال يسقط بالنسيان واجلهل واإلكراه مىت أمكن تداركه

  فدية ترك الواجب - ٢

احلنفية، واملالكية، : جيب برتك الواجب دم، وهذا باتفاق املذاهب الفقهية األربعة

  والشافعية، واحلنابلة

     ا، و ح    ا، و ح : : ا ادسا ادس

 للمحرمالتجارة والصناعة  - ١

نقل اإلمجاع على جواز ذلك ابن قدامة، ، و للمحرم أن يتجر ويصنع يف احلج

  .والنووي، والشنقيطي، واجلصاص، ووصف القول بسواه بالشذوذ

  استحب أهل العلم أن تكون يده فارغة من التجارة ليكون قلبه مشغوال مبا هو

ال يقد� يف  بصدده، متعريا عن شوائب الدنيا وتعل� القلب �ا، إال أن ذلك

صحة حجه وال يأمث به، وال خيرج املكلف عن رسم اإلخالص املفرتض عليه، ونقل 

  .النووي اإلمجاع على ذلك

 ما يجب على المحرم توقيه - ٢

  :يجب على المحرم أن يتوقى ما يلي

، وذلك منهي عنه يف اإلحرام وغري اإلحرام إال أن الفحش من القول والفعل: أوالً 

  .م أشد حلرمة العبادةاحلظر يف اإلحرا
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  .وهو مجيع املعاصي، ومنها حمظورات اإلحرام :الفسوق: ثانياً 

وهو املخاصمة يف الباطل، السيما مع الرفقاء واخلدم، أو : الجدال في الحج: ثالثاً 

ا اجلدل فيما ال فائدة فيه؛ ألن ذلك يثري الشر ويوقع العداوة ويشغل عن ذكر اهللا، أمَّ 

  .ن إلظهار احلق ورد الباطل فال بأس بهاجلدال باليت هي أحس
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  اافااف: : اب ادساب ادس

   ااف وو و ااف وو و: : ا اولا اول

  تعريف الطواف - ١

  . دوران الشيء على الشيء :الطواف لغةً 

هو التعبد هللا عز وجل، بالدوران حول الكعبة على صفٍة : الطواف اصطالحاً 

  .خمصوصة

  مشروعية الطواف - ٢

  .مشروعة اف بالبيت عبادةٌ الطو 

 فضائل الطواف - ٣

من طاف : ((قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: عن ابن عمر رضي اهللا عنهما قال

�ذا البيت أسبوعا ف�حصاه، كان كعت� رقبة، ال يض� قدما، وال يرف� أخر�، إال ح� 

 )).اهللا عنه �ا خطي�ة، وَكَتَب له �ا حسنة

  افمن حكم مشروعية الطو  - ٤

الطواف كغريه من العبادات تنضوي حتته حكمة عامة عظيمة هي طاعة اهللا تبارك 

إال أن ، وتعاىل فيما أمر به يف كتابه أو أمر به على لسان رسوله صلى اهللا عليه وسلم

للطواف حكمة خاصة ذكرها رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يف احلديث الذي روته 

إمنا جعل : ((قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: عائشة رضي اهللا عنها حيث قالت

فعلم من هذا ، ))الطواف بالبيت وبني الصفا واملروة ورمي اجلمار إلقامة ذكر اهللا

والتقرب ، احلديث أن احلكمة اليت من أجلها شرع الطواف هي ذكر اهللا تبارك وتعاىل

  .إليه �ذه العبادة العظيمة
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ما اما اف  ::ااع اافأماع اأم  

  طواف القدوم - ١

  أسماء طواف القدوم -

  .يسمَّى طواف القادم، وطواف الورود، وطواف الوارد، وطواف التحية، وطواف اللقاء

  حكم طواف القدوم -

طواف القدوم سنة للقارن واملفرد القادمني من خارج مكة، وهذا مذهب مجهور 

  .الفقهاء من احلنفية، والشافعية، واحلنابلة

  وقت طواف القدوم -

بدأ وقت طواف القدوم حني دخول مكة، وينتهي بالوقوف بعرفة، وهذا مذهب ي

مجهور الفقهاء من احلنفية، واملالكية، والشافعية، وهو قول للحنابلة، واختاره ابن 

  .قدامة، وابن تيمية، وصححه ابن رجب

  متى يسقط طواف القدوم؟ -

  :يسقط طواف القدوم عن أربعة أصناف

  .النفساء، وذلك إذا استمر دمهما إىل يوم عرفة ويف حكمها: الحائض –أ 

  .ويف ُحكمهاآلفاقي إذا أحرم من مكة :المكي - ب

  المعتمر والمتمتع -ج 

  من قصد عرفة رأسا للوقوف يسقط عنه طواف القدوم - د 

ا اا ا : : وطاف وا  وطاف وا   

  صفة الطواف - ١

فيه احلجر األسود،  صفة الطواف بالبيت هي أن يبتدئ طوافه من الركن الذي 

فيستقبله، ويستلمه، ويقبله إن مل يؤذ الناس باملزامحة، فيحاذي جبميع بدنه مجيع 

احلجر، مث يبتدئ طوافه جاعال يساره إىل جهة البيت، مث ميشي طائفا بالبيت، مث مير 
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وراء اِحلْجر، ويدور بالبيت، فيمر على الركن اليماين، مث ينتهي إىل ركن احلجر 

وهو ا�ل الذي بدأ منه طوافه، فتتم له �ذا طوافة واحدة، مث يفعل كذلك، األسود، 

  .حىت يتمم سبعا

  شروط الطواف - ٢

  النية -

  .احلنفية، واملالكية، واحلنابلة: يشرتط نية أصل الطواف، وهذا مذهب مجهور الفقهاء

 هل يشترط تعيين نية الطواف إذا كان في نسك من حج أو عمرة؟  

فلو طاف ناسيا أو ، نوع الطواف إذا كان يف نسك من حج أو عمرة ال يشرتط تعيني

ساهيًا عن نوع الطواف أجزأه عن الطواف املشروع يف وقته، ما دام أنه قد نوى 

، العمرة أو احلج، وهذا مذهب مجهور الفقهاء من احلنفية: النسك الذي هو فيه

  .عثيمنيوابن  ،واختاره الشنقيطي، واملالكية، والشافعية يف األصح

  ستر العورة -

سرت العورة شرٌط ال يصح الطواف بدونه، وهذا مذهب مجهور الفقهاء من املالكية، 

  .والشافعية، واحلنابلة، وحكي اإلمجاع على وجوبه

  الطهارة من الحدث األصغر واألكبر في الطواف -

 طواف الحائض لغير عذر  

لنووي، وأقره الصنعاين، ا اإلمجاع على ذلك، نقل، و حيرم طواف احلائض لغري عذر

  .وعامتهم على عدم صحته

 طواف الحائض عند الضرورة  

إذا ا�طر� املرأة احلائض إىل طواف اإلفا�ة، كأن تكون م� رفقة ال ينت�رو�ا،  كان 

ذلك جائزا، لكن تتوقى ما خيشى منه تنجيس املسجد بأن تستثفر، فتجعل ما حيفظ 

  .هذا اختيار ابن تيمية، وابن عثيمنيفرجها؛ لئال يسيل الدم فيلوث املسجد، و 
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 اشتراط الطهارة من الحدث في الطواف  

مث اختلفوا يف لزومها على ثالثة  أمجع أهل العلم على مشروعية الطهارة يف الطواف،

  :أقوال

أنَّ الطهارة من احلدث شرط يف صحة الطواف، وهذا قول مجهور  :القول األول

  .وهو اختيار ابن باز، حلنابلةوا، والشافعية، الفقهاء من املالكية

أن الطهارة واجبة يف الطواف، فيعيد مىت ما كان يف مكة، فإن عاد إىل  :القول الثاني

  .عن أمحد بلده جربه بدم، وهذا مذهب احلنفية، وروايةٌ 

أن الطهارة سنة يف الطواف، وهذا قول عند احلنفية، ورواية عن أمحد،  :القول الثالث

  .بن تيمية، وابن القيم، وابن عثيمنيواختاره ابن حزم، وا

  :وذلك لآلتي

  ابتداء الطواف من الحجر األسود -

ابتداء الطواف من احلجر األسود شرط لصحة الطواف، فال يعتد بالشوط الذي بدأه بعد 

  .ورواية عند احلنفية، وقول عند املالكية، واحلنابلة، احلجر األسود، وهو مذهب الشافعية

  ن يسارهأن يجعل البيت ع -

يشرتط أن جيعل البيت عن يساره، وهو قول اجلمهور من املالكية، والشافعية، 

  .واحلنابلة

  دخول الِحْجر ضمن الطواف -

الطواف من وراء احلطيم فرض، من تركه مل يعتد بطوافه، حىت لو مشى على جداره مل 

  .واحلنابلة، والشافعية، جيزئه، وهذا مذهب اجلمهور من املالكية

  قع الطواف في المكان الخاص وهو داخل المسجد الحرامأن ي -

يشرتط أن يكون مكان الطواف حول الكعبة املشرفة داخل املسجد احلرام، قريبا من 

، احلنفية: البيت أو بعيدا عنه، وهذا شرط متفق عليه بني املذاهب الفقهية األربعة
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عدم صحة الطواف خارج  واحلنابلة، وحكى النووي اإلمجاع على، والشافعية، واملالكية

  .املسجد احلرام

  الطواف بالبيت سبعاً  -

يشرتط أن يطوف بالبيت سبعًا وال جيزئ أقل منها، وهو قول اجلمهور من املالكية، 

واختاره ابن املنذر، والكمال ابن اهلمام ، والشافعية، واحلنابلة، وبه قال عطاء وإسحاق

  .من احلنفية

 الشك في عدد األشواط  

 أثناء الطواف يف عدد األشواط اليت طافها فإنه يبين على اليقني، وهو األقل، لو شكَّ يف

وهذا مذهب مجهور الفقهاء من املالكية، والشافعية واحلنابلة، واستثىن املالكية من ذلك 

  .املستنكح، وقد حكى ابن املنذر اإلمجاع على ذلك ، واختاره ابن باز، وابن عثيمني

  المواالة بين األشواط -

  .جتب املواالة بني األشواط، وهذا مذهب املالكية، واحلنابلة، واختاره ابن عثيمني

 ماذا يفعل إذا أقيمت صالة الفريضة في أثناء الطواف؟  

إذا أقيمت صالة الفريضة، فإنه يقطع الطواف بنية الرجوع إليه بعد الصالة، فإذا 

من احلنفية، ُقضيت الصالة يبدأ من حيث وقف، وهذا مذهب مجهور الفقهاء 

  .واملالكية، والشافعية، وبه قال أكثر أهل العلم، واختاره ابن حزم، وابن عثيمني

  المشي للقادر عليه -

إذا كان قادرا على املشي، فيجب عليه أن يطوف ماشياً، وهذا مذهب احلنفية، 

  . واحلنابلة، واختاره ابن عثيمني، وأوجبه املالكية يف الطواف الواجب فقط

  نقل ، و حمموًال، فال فداء وال إمث عليه عاجزًا عن املشي، وطافإذا كان

  .اإلمجاع على ذلك ابن عبدالرب، وابن تيمية
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 ٥٨ 

اا ااا اف: : اا افا   

  االضطباع - ١

  لغًة واصطالحاً  تعريف االضطباع -

  .العضد؛ مسي بذلك إلبداء أحد الضبعني: مبعىن، مشتق من الَضْبع :االضطباع لغةً 

أن يتوشَّح بردائه وخيرجه من حتت إبطه األمين، ويلقيه على  :الحاً االضطباع اصط

  .منكبه األيسر، ويغطيه، ويبدي منكبه األمين

  حكم االضطباع -

وهذا قول مجهور الفقهاء ، االضطباع سنٌة من سنن الطواف، وهو للرجال دون النساء

  .واحلنابلة، والشافعية، من احلنفية

  متى ُيسن االضطباع؟ -

، وطواف العمرة فقط، وهو مذهب احلنابلة، اع مشروٌع يف طواف القدوماالضطب

  .وابن عثيمني، واختاره ابن باز، وقوٌل عند الشافعية

  الرمل - ٢

  لغًة واصطالحاً  تعريف الرمل -

  .إذا أسرع يف املشي، وهزَّ منكبيه: رمل: يقال، اهلرولة :لغةً 

وهو دون ، وحتريك املنكبنيهو اإلسراع يف املشي، مع تقارب اخلطى  :اصطالحاً 

  .الوثوب والعدو، ويسمى أيضاً اخلبب

  حكم الرمل -

، والشافعية، واملالكية، احلنفية: الرمل سنٌة للمحرم، وهذا باتفاق املذاهب األربعة

  .واحلنابلة

   



 

 

                 net.dorar.www  

 ٥٩ 

  الرمل في األشواط الثالثة -

ذلك ابن عبد نقل اإلمجاع على ، و ثالثة األشواط اُألَول من الطوافالرمل يكون يف ال

  .والنووي، الرب، وابن قدامة

نقل اإلمجاع على ذلك ، والرمل خاٌص بطواف القدوم وبطواف المعتمر فقط -

  .ابن عبد الرب، وابن قدامة

  استالم الحجر األسود وتقبيله - ٣

  استالم الحجر األسود وتقبيله -

وبعد ركعيت ، ويف كل شوط، يسن استالم احلجر األسود وتقبيله، يف ابتداء الطواف

  .والنووي ،ابن حزم، وابن عبد الرب، وابن رشدذلك، نقل اإلمجاع على ، و الطواف

  استالم الحجر عند الزحام -

إذا وجد الطائف زحامًا فيجتنب اإليذاء، ويكتفي باإلشارة إىل احلجر األسود بيده؛ 

 وذلك ألن الزحام يؤذيه؛ ويؤذي غريه؛ ورمبا حيصل به الضرر؛ ويذهب اخلشوع،

وخيرج بالطواف عما ُشرِع من أجله من التعبد هللا؛ ورمبا حصل به لغٌو وجدال 

  .ومقاتلة

  كيفية اإلشارة إلى الحجر األسود-

إذا مل يستلم احلجر األسود ويقبله، فله أن يستلمه ويقبل يده، وله أن يستلمه بشيٍء 

  .يكون معه، ويقبله، وله أن يشري إليه بيده من غري تقبيل

  الركن اليمانياستالم  - ٤

وال يقبله، ، ُيستحبُّ استالم الركن اليماين، وهو الركن الواقع قبل ركن احلجر األسود

  .نقل اإلمجاع على ذلك ابن عبد الرب، وابن رشد، و وال يقبل ما استلم به

  استالم غير الركنين اليمانيين -

  ال يسن استالم غري الركنني اليمانيني 
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  الذكر والدعاء في الطواف - ٥

وله أن يدعو اهللا مبا شاء من ، يستحب للطائف أن يكثر من الذكر والدعاء يف طوافه

خريي الدنيا واآلخرة؛ إذ مل يرد عن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ذكٌر أو دعاءٌ 

ربنا آتنا يف الدنيا حسنة، : (خاصٌّ بالطواف، إال ما بني الركنني اليمانيني فإنه يقول

  )..ا عذاب النارويف اآلخرة حسنة، وقن

  قراءة القرآن في الطواف - ٦

  :ألهل العلم في قراءة القرآن في الطواف قوالن

استحبابه مع تفضيل الذكر املأثور عليه، وهو مذهب احلنفية، : القول األول

والشافعية، وإحدى الروايتني عن أمحد، وروي عن طائفٍة من السلف، واختاره ابن 

  .املنذر

، وهو مذهب املالكية، وقوٌل للحنفية، وهو روايٌة عن أمحد، وبه كراهته  :القول الثاني

  .قال طائفٌة من السلف

  الدنو من البيت - ٧

، احلنفية: وهذا باتفاق املذاهب الفقهية األربعة، يستحب للطائف أن يدنو من البيت

  .واحلنابلة، والشافعية، واملالكية

  صالة ركعتين خلف المقام بعد الطواف - ٨

  ركعتين خلف المقام بعد الطواف حكم صالة -

وهو مذهب الشافعية يف ، صالة ركعتني خلف املقام بعد الطواف، سنٌة مؤكدة

  . وابن عثيمني، واختاره ابن حزم، وابن باز، األصح، واحلنابلة 

  مكان أدائهما -

نقل اإلمجاع على ذلك، ، و يكون خلف املقام إن تيسر له ذلكأداء ركعيت الطواف 

  . ن تيميةالنووي، واب



 

 

                 net.dorar.www  

 ٦١ 

  إذا لم يتيسر للطائف أداؤها خلف المقام بسبب الزحام أو غيره -

إذا مل يتيسر للطائف أداؤها خلف املقام بسبب الزحام أو غريه، فإنه يصليها يف أي 

، واملالكية، احلنفية: مكاٍن تيسر يف املسجد، وهذا باتفاق املذاهب الفقهية األربعة

  .والشافعية واحلنابلة 

  م الحجر بعد االنتهاء من الطوافاستال - ٩

يسن ملن انتهى من طوافه وصلى ركعيت الطواف أن يعود إىل احلجر فيستلمه، وهذا 

نقل اإلمجاع ، و واحلنابلة، والشافعية، واملالكية، احلنفية: باتفاق املذاهب الفقهية األربعة

  .وابن عبد الرب ،على ذلك ابن قدامة

 الكالم في الطواف:  

 الطواف لغري حاجة، وهو قول اجلمهور من احلنفية، واملالكية، يكره الكالم يف

  .واحلنابلة
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ب ااب اوة: : اوا ا  وةاوا ا  ا  

   ا  ا واوة ا  ا واوة: : ا اولا اول

  .املشي، والعدو من غري شد :لغةً ) السعي( 

: ئا؛ وقيلمجع صفاة، وهي احلجر الصلد الضخم الذي ال ينبت شي :لغةً ) الصفا( 

  .هي الصخرة امللساء

مكاٌن مرتفع من جبل أيب قبيس، ومنه ابتداء السعي، ويقع يف طرف  :واصطالحاً 

  .املسعى اجلنويب

  .حجارٌة بيض برَّاقة، واجلمع مرو :لغةً ) المروة( 

جبٌل مبكة، وإليه انتهاء السعي، وهو يف أصل جبل قعيقعان، ويقع يف  :واصطالحاً 

  .طرف املسعى الشمايل

هو قطع املسافة الكائنة بني الصفا واملروة، سبع مرات يف نسك  :فالسعي اصطالحاً 

  .حجٍّ أو عمرة

ما اما ا : :و وأ ا وو وأ ا و  

  مشروعية السعي - ١

  .السعي بني الصفا واملروة مشروع يف احلج والعمرة

  أصل السعي - ٢

ما تركها إبراهيم مع ابنهما أصل مشروعية السعي هو سعي هاجر عليها السالم، عند

إمساعيل عليهما السالم مبكة، ونفد ما معها من طعام وشراب، وبدأت تشعر هي 

: وابنها بالعطش؛ فسعت بني الصفا واملروة سبع مرات طلبًا للماء، يقول ابن عباس

وجعلت أم إمساعيل ترضع إمساعيل وتشرب من ذلك املاء، حىت إذا نفذ ما يف السقاء 

فانطلقت كراهية  -يتلبط: أو قال -ابنها، وجعلت تنظر إليه يتلوى عطشت وعطش

أن تنظر إليه، فوجدت الصفا أقرب جبٍل يف األرض يليها، فقامت عليه، مث استقبلت 



 

 

                 net.dorar.www  

 ٦٣ 

الوادي تنظر هل ترى أحدا، فلم تر أحدا، فهبطت من الصفا حىت إذا بلغت الوادي، 

 إذا جاوزت الوادي، � رفعت طرف درعها، � سعت سعي اإلنسان ا�هود، حىت

أتت املروة، فقامت عليها، ونظرت هل ترى أحدا، فلم تر أحدا، ففعلت ذلك سبع 

 ))فذلك سعي الناس بينهما((مرات، قال ابن عباس قال النيب صلى اهللا عليه وسلم 

  .رواه البخاري

  حكمة السعي - ٣

مساعيل عليهم ُشرَِع السعي؛ ختليدًا لذكرى إبراهيم وزوجته هاجر وابنهما إ -١

  .السالم؛ وتشريًفا هلم

استشعار العبد بأن حاجته وفقره إىل خالقه ورازقه كحاجة وفقر تلك املرأة يف  -٢

ذلك الكرب العظيم إىل خالقها ورازقها، وليتذكر أن من كان يطيع اهللا كإبراهيم عليه 

  .وعلى نبينا الصالة والسالم ال يضيعه، وال خييب دعاءه

ا اا ا : : عوا ا  عوا ا   

  حكم السعي - ١

السعي بني الصفا واملروة ركٌن من أركان احلج والعمرة، وهو مذهب مجهور الفقهاء من 

املالكية، والشافعية، واحلنابلة، وهو قول عائشة وابن عمر رضي اهللا عنهما، وطائفة 

  .من السلف

  التطوع بالسعي بين الصفا والمروة - ٢

نقل اإلمجاع على ، و صفا واملروة لغري احلاج واملعتمربني الال يشرع التطوع بالسعي 

  .ذلك ابن حجر، والشنقيطي

اا ااا اف: : اوا ا  ةاافاوا ا  ةاا  

ال جتب املواالة بني الطواف والسعي وإن كانت مستحبة، وهو مذهب مجهور الفقهاء 

  .واحلنابلة، وبه قال طائفٌة من السلف من احلنفية، والشافعية
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ااا ا  : :ا وا و  

  استيعاب ما بين الصفا والمروة: الشرط األول

يشرتط يف صحة كل شوٍط من أشواط السـعي، قطـع مجيـع املسـافة بـني الصـفا واملـروة، 

احلنفيــــة، : مل يقطعهــــا كلهــــا مل يصــــح، وهــــذا باتفــــاق املــــذاهب الفقهيــــة األربعــــة فــــإن

  .واملالكية، والشافعية، واحلنابلة

  الترتيب بأن يبدأ بالصفا وينتهي بالمروة :الشرط الثاني

يشرتط أن يبدأ سعيه بالصفا، وينتهي باملروة، حىت خيتم سعيه باملروة، فإن بدأ باملروة، 

  .واملالكية، والشافعية،  واحلنابلة احلنفية: ألغى هذا الشوط، وهذا باتفاق املذهبة األربعة

  أن يكون سبعة أشواط: الشرط الثالث

السعي بني الصفا واملروة، أن يكون سبعة أشواط، ذهابه من الصفا يشرتط يف صحة 

املالكية، : إىل املروة شوط، ورجوعه من املروة إىل الصفا شوط، وهذا قول اجلمهور

  .والشافعية، واحلنابلة، والظاهرية

  أن يكون بعد الطواف: الشرط الرابع

  :ليناختلف أهل العلم في اشتراط تقدم الطواف على السعي على قو 

يشرتط يف صحة السعي أن يقع بعد الطواف، وهذا باتفاق املذاهب : القول األول

نقل اإلمجاع على ذلك السرخسي، ، و واملالكية، والشافعية، واحلنابلةاحلنفية، : األربعة

  .واملاوردي، وأقره النووي

ال يشرتط لصحة السعي أن يسبقه طواف، وهذا مذهب الظاهرية،  :القول الثاني

  .ٌة عن أمحد، وبه قال بعض السلف، واختاره ابن باز، وابن عثيمنيورواي
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  المواالة بين أشواط السعي: الشرط الخامس

  اختلف أهل العلم في اشتراط المواالة بين أشواط السعي على قولين

ال تشرتط املواالة بني أشواط السعي، وهو مذهب احلنفية، والشافعية، : القول األول

  .واختاره ابن قدامة، وابن باز وروايٌة عن أمحد،

  لو أقيمت الصالة أثناء السعي، قطع السعي وصلى، مث أمتَّ األشواط الباقية، وهو

  .احلنفية، والشافعية، واحلنابلة، وعليه أكثر أهل العلم: مذهب اجلمهور

      ا    ا: : ا ادسا ادس

  النية - ١

  .علم من احلنفية، واملالكية، والشافعيةال تشرتط النية يف السعي عند مجهور أهل ال

  الطهارة من الحدث األكبر واألصغر - ٢

ال تشرتط الطهارة من احلدثني األصغر واألكرب يف السعي بني الصفا واملروة، وهذا 

احلنفية، واملالكية، والشافعية، واحلنابلة، وهو قول : باتفاق املذاهب الفقهية األربعة

  .أكثر أهل العلم

  عورةستر ال - ٣

احلنفية، واملالكية، : ال يُشرتط سرت العورة لصحة السعي، وهذا باتفاق املذاهب األربعة

  . والشافعية، واحلنابلة؛ وذلك ألنه إذا مل تُشرتط الطهارة للسعي مع كو�ا �كد؛ فغ�ها أوىل

ا اا ا : :ا ا   

  الصعود على الصفا والمروة والدعاء والذكر عليهما وبينهما - ١

} ِإنَّ الصََّفا َواْلَمْرَوَة ِمن َشَعآئِِر اللَّهِ {: يشرع إذا دنا من الصفا أن يقرأ قوله تعاىل

، ويقتصر يف قوله هذا على الصفا يف  ))أبدأ مبا بدأ اهللا به: ((ويقول، *١٥٨: البقرة*

 اهللا: املرة األوىل فقط، ويرتقي على الصفا حىت يرى الكعبة ويستقبلها، ويكرب ثالثاً 

ال إله إال اهللا، وحده ال شريك له، له امللك وله : أكرب اهللا أكرب اهللا أكرب، ويقول
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، أجنز وعده، ونصر عبده،  احلمد، وهو على كل شيٍء قدير، ال إله إال اهللا وحده

، )ثالث مرات(مث يدعو مبا تيسر، رافعًا يديه، ويكرر ذلك . وهزم األحزاب وحده

ال، وفعل على الصفا يف األشواط السبعة، ما عدا ويقول ويفعل على املروة كما ق

  .)نبدأ مبا بدأ اهللا به(قراءة اآلية، وقوله 

  .رب اغفر وارحم، إنك أنت األعز األكرم: ويكثر من الدعاء والذكر يف سعيه، ومن ذلك

  السعي الشديد بين العالمتين الخضراوين - ٢

ني اخلضراوين، فإنه يسن للرجال يسن املشي بني الصفا واملروة إال ما كان بني العالمت

نقل اإلمجاع على استحبابه ابن ، و بينهما، وذلك يف األشواط السبعة السعي الشديد

  . والنووي، عبد الرب

  المشي بين الصفا والمروة للقادر عليه - ٣

نقل اإلمجاع على ، و ضل من الركوب إال ملن كان له عذراملشي بني الصفا واملروة أف

   .قدامة وابن ،ذلك النووي

 من سعى بين الصفا والمروة راكبا فله حاالن:  

نقل اإلمجاع على جواز ذلك ابن عبد ، و أن يكون لعذر، فهذا جائز :الحال األولى

  . وابن القيم ،وابن قدامة ،الرب

  :فألهل العلم فيه قوالن ،من سعى بني الصفا راكباً بدون عذر :الحال الثانية

وهو قول  ،، وال شيء عليه، وهذا مذهب الشافعيةجيوز السعي راكباً  :القول األول

  .طائفٍة من السلف، واختاره ابن حزم، وابن قدامة، والشنقيطي، وابن باز

ال جيوز السعي راكبًا من غري عذر، وهذا مذهب مجهور الفقهاء من : القول الثاني

  .ثيمني، وبه قال الليث ابن سعد وأبو ثور، وابن ع)احلنفية، واملالكية، واحلنابلة
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 ٦٧ 

  

ا اا ا : :ا  اع اأما  اع اأم  

  سعي المفرد والقارن - ١

على املفرد والقارن سعي واحد للنسك، يقع بعد طواف القدوم، وهلما تأخريه إىل بعد 

  طواف اإلفاضة

  سعي المتمتع - ٢

يبدأ أوًال :سعي لعمرته، وسعي حلجته بعد طواف اإلفاضة: على المتمتع سعيان

فيطوف ويسعى، مث حيلق أو يقصر، ويتحلل منها، مث حيرم : ر احلجبعمرة تامة يف أشه

  .باحلج، وبعد الوقوف بعرفة يأيت بطواف للحج وسعي له

   بعد انتهاء املتمتع من الطواف والسعي فإنه حيلق أو يقصر، والتقصري أفضل إن

د كان قريبا من زمن احلج، مث حيل بذلك له التحلل كله حىت مجاع النساء، أما املفر 

وهذا : والقارن فيبقيان على إحرامهما بعد سعي احلج، وال يتحللون إال يوم النحر

  .احلنفية، واملالكية، والشافعية، واحلنابلة: باتفاق املذاهب الفقهية
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 ٦٨ 

ب ااب اا : :وا وا   

اا   اا   ، و ، و ا  اوا  او: : ا اولا اول
 ن  وا ن  وا  

  ريف بيوم الترويةالتع - ١

هو اليوم ال�امن من ذي احلجة؛ و�ي بذلك أل�م كانوا � بفت� التاء امل�ناة�يوم الرتوية 

حبمل املاء معهم من مكة إىل عرفات، ويسقون، ويستقون، وقيل ] يتزودون[يرتوون 

  .غري ذلك

  .ى أيضاً يوم النقلة؛ ألن الناس ينقلون فيه من مكة إىل مىنويسمَّ 

  حرام في يوم التروية لمن كان حالالً اإلحكم  - ٢

ُيستَحبُّ ملن كان مبكة متمتعاً واجداً اهلدي أو كان من أهل مكة، أن ُحيرم يوم الرتوية 

ويهل باحلج، ويفعل كما فعل عند اإلحرام من امليقات؛ من االغتسال والتطيب ولبس 

بلة، وابن حزم من اإلزار وغري ذلك، وهو قول اجلمهور من احلنفية، والشافعية، واحلنا

  .من السلف الظاهرية، وهو قول طائفةٍ 

ما اما ا  :  :  ب إا  ب إا  

  حكم الذهاب إلى منى في يوم التروية - ١

يسن للحاج أن خيرج من مكة إىل مىن يوم الرتوية بعد طلوع الشمس، فيصلي مخس 

مجاع على نقل اإل، و املغرب والعشاء وفجر يوم التاسعالظهر والعصر و : صلوات وهي

  .ابن املنذر، وابن قدامة، والنووي، وابن رشد : ذلك

  قصر كل صالة في وقتها بال جمع - ٢

حكى ابن رشد اإلمجاع على ، و السنة أن يصلوا كل صالة يف وقتها قصرا بال مجع

  .ذلك
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  هل يقصر أهل مكة بمنى؟ - ٣

  :اختلف أهل العلم يف ذلك على قولني

، وهذا مذهب املالكية، وهو اختيار ابن تيمية، يقصر أهل مكة مبىن :القول األول

  .وابن باز

ا اا ا : :   ا    ا   

احلنفية، : وهذا باتفاق املذاهب الفقهية األربعةيسن أن يبيت احلاج مبىن ليلة عرفة، 

  .، وابن عبد الربنقل اإلمجاع على ذلك النووي، و واملالكية، والشافعية، واحلنابلة
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 ٧٠ 

ااب اب ا : :    

ا   واق  و ت ا   واق  و ت : : ا اولا اول
 ا و ا و  

  عريف يوم عرفةت - ١

  .هو التاسع من ذي احلجة: يوم عرفة

  ).كيلو مرت تقريباً   ٢٠(موقف احلاج ذلك اليوم، وهي على حنو : وعرفة أو عرفات

  الفرق بين عرفة وعرفات - ٢

  .رفات مجع عرفةع: قال النيسابوري

اسٌم للبقعة املعروفة ال� �� الوقوف �ا، ويوم عرفة يوم : عرفات: وقال الطربسي

 . الوقوف �ا

  :سبب تسمية عرفات - ٣

  .مسيت بذلك ألن آدم عليه السالم عرف حواء فيها: قيل

  .ألن جربيل عليه السالم عرَّف إبراهيم عليه السالم فيها املناسك: وقيل

  .الناس فيهالتعارف : وقيل

  .هي مأخوذة من الَعْرف وهو الطي�� أل�ا مقدسة: وقيل

ما اما ا : :      

  فضل يوم عرفة للحاج - ١

ما من : ((عن عائشة رضي اهللا عنها أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال :أوالً 

، � يباهي �م يوٍم أكثر من أن يعتق اهللا فيه عبداً من النار، من يوم عرفة، وإنه ليدنو

 )).ما أراد هؤالء؟: املالئكة، فيقول

يا أمري املؤمنني، آية يف كتابكم : عن عمر بن اخلطاب، أن رجًال من اليهود قال :ثانياً 

: أي آية؟ قال: تقر�و�ا، لو علينا معشر اليهود ن�لت، ال�ذنا ذلك اليوم عيداً، قال
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 ٧١ 

} ْمُت َعَلْيُكْم نِْعَمِيت َوَرِضيُت َلُكُم اِإلْسَالَم ِديًنااليَـْوَم َأْكَمْلُت َلُكْم ِديَنُكْم َوأَمتَْ {

قد عرفنا ذلك اليوم، واملكان الذي نزلت فيه على النيب صلى : قال عمر* ٣: املائدة*

  .اهللا عليه وسلم، وهو قائٌم بعرفة يوم مجعة

 فضل يوم عرفة لغير الحاج - ٢

صيام : ((ول اهللا صلى اهللا عليه وسلمقال رس: عن أيب قتادة رضي اهللا عنه قال :أوالً 

 )).يوم عرفة، أحتسب على اهللا أن يكفر السنة اليت قبله، والسنة اليت بعده

ما : ((عن ابن عباس رضي اهللا عنهما عن النيب صلى اهللا عليه وسلم أنه قال :ثانياً 

وال : ((وال اجلهاد؟ قال: ، قالوا))العمل يف أيام العشر أفضل من العمل يف هذه

  )). اجلهاد، إال رجٌل خرج خياطر بنفسه وماله فلم يرجع بشيء

ا اا ا : : فا  فا   

  حكم الوقوف بعرفة - ١

الوقوف بعرفة ركٌن من أركان احلج، وال يصح احلج إال به، ومن فاته الوقوف بعرفة 

  .ةابن عبد الرب، وابن املنذر، وابن قدام: نقل اإلمجاع على ركنيته، و فاته احلج

  ما المراد بالوقوف؟ - ٢

  املكث فيها، ال الوقوف على القدمني: املراد بالوقوف بعرفة

اا ااا ا : : فا و فا و  

  أن يكون الوقوف في أرض عرفات - ١

  .يشرتط أن يكون الوقوف يف أرض عرفات ال يف غريها، وعرفة كلها موقف

  ما هي حدود عرفات؟ -

  :لعرفات أربعة حدود

  .تهي إىل حافة طريق املشرقين :أحدها

  .إىل حافات اجلبل الذي وراء أرض عرفات: والثاني
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 ٧٢ 

إىل البساتني اليت تلي قرية عرفات، وهذه القرية على يسار مستقبل الكعبة  :والثالث

  .إذا َوَقَف بأرِض عرفات

  ..ينتهي إىل وادي عرنة :والرابع

وجيب على احلاج أن يتنبه وقد ُوِضَعت اآلن عالماٌت حول أرض عرفة تبني حدودها، 

  .هلا؛ لئال يقع وقوفه خارج عرفة، فيفوته احلج

  .حكم الوقوف بوادي عرنة -

: مسجد إبراهيم، ويقال له أيضاً : ال يصح الوقوف بوادي عرنة، وال املسجد املسمَّى

: مسجد عرنة، بل هذه املواضع خارجة عن عرفات، وهذا باتفاق املذاهب الفقهية

كية يف املشهور، والشافعية واحلنابلة وحكى اإلمجاع على ذلك ابن عبد احلنفية، واملال

  .وسند، والزيلعي، الرب ، والقاضي عياض

  هل نمرة من عرفة؟ -

منَِرة ليست من عرفة، وال من احلرم، وإمنا ُيستحبُّ النزول �ا بعد �لوع الشم� قبل 

  .النزول بعرفة

 ع مقدمته يف عرنة خارج مسجد منرة والذي كان يسمى مسجد إبراهيم، يق

عرفات، واليت فيها حمل اخلطبة والصالة، ويقع آخره يف عرفة، وقد ميز بينهما 

  .بعالمات، وقد كان قدميا مييز بينهما بصخراٍت كباٍر فرشت هناك

  أنه عرفةحكم من وقف بعرفة وهو ال يعلم  -

جيزئه باتفاق من وقف بعرفة حمرمًا يف زمن الوقوف وهو ال يعلم أنه بعرفة، فإنه 

 .والشافعية، واحلنابلة احلنفية، واملالكية،: املذاهب األربعة

  حكم من وقف بغير أرض عرفات -

إن �ل� النا� فوقفوا يف �ري أرض عرفات، ي�نو�ا عرفات � جيزئهم، ويلزمهم 

  .اإلمجاع على ذلك النووي نقل، و الً القضاء سواء كانوا مجعاً كثرياً أو قلي



 

 

                 net.dorar.www  
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  قوف في زمان الوقوفأن يكون الو  - ٢

 .ابن حزم اإلمجاع على ذلك نقل، و يشرتط لصحة الوقوف بعرفة أن يكون يف وقت الوقوف

  :أول وقت الوقوف بعرفة -

يبدأ الوقوف بعرفة من زوال الشمس يوم التاسع من ذي احلجة، وهو قول اجلمهور 

ذلك ابن عبد وحكى اإلمجاع على . واملالكية والشافعية ورواية عن أمحد من احلنفية

  .الرب، وابن حزم،  والقرطيب

  آخر وقت الوقوف بعرفة -

ينتهي الوقوف بعرفة بطلوع فجر يوم النحر، فمن أتى إىل عرفة بعد فجر يوم النحر فقد 

  .وابن عبد الرب، وابن قدامة ابن املنذر، و ابن حزم، اإلمجاع على ذلك نقل، و فاته احلج

 ؟ما هو قدر الوقوف المجزئ  

، قائًما كان عرفة ولو حلظة من زوال مشس يوم التاسع إىل فجر يوم العاشرمن وقف ب

   .احلنفية، والشافعية واحلنابلة: وهو مذهب اجلمهور ،أو جالًسا أو راكًبا فإنه جيزئه

 إلى متى يجب الوقوف بعرفة لمن وافاها نهارا؟ 

لدفع قبل جيب الوقوف بعرفة ملن وافاها �ارًا إىل غروب الشمس، وال جيوز له ا

وهو قول  واحلنابلة الغروب، فإن دفع أجزأه الوقوف وعليه دم، وهذا مذهب احلنفية

للمالكية، والشافعية، واختاره اللخمي وابن العريب، ومال إليه ابن عبد الرب وهو اختيار 

  .  ابن باز واستحسنه ابن عثيمني

 حكم من دفع قبل غروب شمس التاسع ثم عاد قبل فجر العاشر  

وال ، ع قبل غروب مشس يوم التاسع مث عاد قبل فجر يوم النحر أجزأه الوقوفمن دف

من املالكية، والشافعية، واحلنابلة، وهو قول للحنفية،   شيء عليه، وهو قول اجلمهور

  .واختاره الكمال ابن اهلمام
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 ٧٤ 

 حكم من وقف بعرفة ليال فقط 

ئه وال يلزمه شيء، ولكن فاتته من مل يقف بعرفة إال ليلة العاشر من ذي احلجة فإنه جيز 

 .النووي، وابن عبد الرب، وابن قدامة، ابن املنذر نقل اإلمجاع على ذلك، و الفضيلة

 الخطأ في زمن الوقوف  

  الخطأ في زمن الوقوف بالتقديم: أوالً 

بأن أخطأ الناس مجيعاً فوقفوا يوم الثامن يوم الرتوية وأمكن : إذا كان الخطأ في التقديم

واملالكية يف ،  التاسع  فإنه ال جيزئ، وهذا مذهب اجلمهور من احلنفيةأن يقفوا يف

  .املشهور، والشافعية، وذلك ألن التدارك ممكن يف اجلملة بأن يزول االشتباه يف يوم عرفة

  الخطأ في زمن الوقوف بالتأخير: ثانياً 

 بأن أخطأ الناس فوقفوا يوم النحر إذا كان الخطأ في التأخير

احلنفية، : من اجلميع أو األكثر فحجهم صحيح باتفاق املذاهب األربعةوكان  اخلطأ 

 .نقل النووي االتفاق على ذلك، و واملالكية، والشافعية، واحلنابلة

  أن يكون الواقف أهًال للحج - ٣

  :يشرتط يف صحة الوقوف بعرفة أن يكون الواقف أهًال للحج، وذلك كما يلي

  .سلم ال يصح منه احلجأن يكون مسلماً؛ ألن غري امل :أوالً 

أن يكون حمرماً؛ ألن غري احملرم ليس أهًال للحج، ومل يكن يف إحرام حىت يصح  :ثانياً 

  .منه الوقوف

أن يكون عاقًال؛ ألن ا�نون ال يصح وقوفه إذ إنه فاقد لعقله الذي هو مناط  :ثالثاً 

  .التكليف

 حكم من وقف بعرفة على غير طهارة - ٤

ى غري طهارة، وال شيء عليه ولكن يستحب له أن يكون على جيزئ الوقوف بعرفة عل

  . ابن املنذر، وابن قدامة نقل اإلمجاع على ذلك، و طهارة
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  هل يشترط ستر العورة واستقبال القبلة للوقوف بعرفة؟ - ٥

ال يشرتط للواقف بعرفة أن يسرت عورته أو أن يستقبل القبلة، وحكاه ابن قدامة 

 .إمجاًعا

  ئمحكم وقوف النا - ٦

احلنفية، واملالكية، : من وقف بعرفة وهو نائم فقد أدرك احلج باتفاق املذاهب األربعة

  . والشافعية، واحلنابلة

 حكم وقوف المغمى عليه - ٧

عليه فإنه جيزئه الوقوف، وهو مذهب احلنفية، واملالكية،  من وقف بعرفة وهو مغمىً 

  .وابن عثيمني، يووجه عند الشافعية، وتوقف فيه أمحد، واختاره الشنقيط

ا اا ا : : فت او  فت او   

  الغسل للوقوف بعرفة - ١

، واملالكية، احلنفية: يستحب االغتسال للوقوف بعرفة، باتفاق املذاهب األربعة

  .واحلنابلة، الشافعية

  .السير من منى إلى عرفة صباحاً بعد طلوع شمس يوم عرفة - ٢

 .ًحا بعد طلوع مشس يوم عرفةيسن السري من مىن إىل عرفة صبا

  خطبة عرفة - ٣

 ُتسن خطبة عرفة -

: يسن لإلمام أن خيطب بعرفة بعد الزوال قبل الصالة، باتفاق املذاهب األربعة

 .واحلنابلة، والشافعية، واملالكية، احلنفية
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  هل خطبة عرفة خطبتان أو خطبة واحدة؟ -

  :اختلف أهل العلم في ذلك على قولين

أن خطبة عرفة خطبتان يفصل بينهما جبلسة خفيفة، وهو قول  :القول األول

  .والشافعية، واملالكية، احلنفية: اجلمهور من

أن خطبة عرفة خطبة واحدة، وهذا مذهب احلنابلة، واختاره ابن : القول الثاني

  .القيم، وابن عثيمني

  الجمع بين الصالتين يوم عرفة - ٤

 الجمع بين الصالتين يوم عرفة -

نقل اإلمجاع ، و رفة تقدميًا يف وقت الظهراج اجلمع بني الظهر والعصر بعيسن للح

  .ابن املنذر، وابن عبد الرب، والنووي،وابن دقيق العيد، وابن تيمية: على ذلك

  سبب الجمع بعرفة والمزدلفة -

  :اختلف أهُل العلم يف سبب اجلمع بعرفة واملزدلفة على ثالثة أقوال

بعرفة واملزدلفة السفر، فال جيمع من كان دون مسافة  أن سبب اجلمع :القول األول

  .، واحلنابلة ر، كأهل مكة، وهذا مذهب الشافعيةقص

أن سبب ذلك النسك، فيجوز اجلمع للحاج حىت ملن كان دون مسافة  :القول الثاني

قصر، كأهل مكة، وهذا مذهب احلنفية، واملالكية، وهو وجٌه للشافعية، وقول 

نقل اإلمجاع على سنية اجلمع ، و وابن باز، الطربي، وابن قدامةره للحنابلة، واختا

: بعرفة واملزدلفة مجاعة من أهل العلم مما يدل على أن سبب اجلمع النسك ال السفر

وممن نقله ابن املنذر، وابن عبد الرب، وابن رشد، وابن قدامة، وابن دقيق العيد، وابن 

  .تيمية، وابن جزي 

ك احلاجة ورفع احلرج، وهو قول أيب يوسف وحممد بن أن سبب ذل :القول الثالث

 . احلسن، واختاره ابن تيمية، وابن عثيمني
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 هل يقصر المكي في عرفة والمزدلفة؟ -

  :اختلف الفقهاء يف ذلك على قولني

ال يقصر املكي، وهذا مذهب اجلمهور من احلنفية، والشافعية يف  :القول األول

  .السلف، واختاره داود الظاهري األصح، واحلنابلة، وبه قال مجهور

يقصر أهل مكة، وهذا مذهب املالكية، وقوٌل للشافعية، ورواية عن  :القول الثاني

أمحد، وبه قال طائفة من السلف، واختاره أبو اخلطاب، وابن تيمية، وابن القيم، 

  .والشنقيطي، وابن باز، وابن عثيمني

  هل يجمع ويقصر من صلى وحده؟ -

لعصر منفرًدا جيوز له أن جيمع ويقصر، وهو قول اجلمهورمن من صلى الظهر وا

املالكية، والشافعية، واحلنابلة، وبه قال أبو يوسف وحممد بن احلسن صاحبا أيب 

  .حنيفة، واختاره الطحاوي

  صفة األذان واإلقامة للصالتين -

 تكون الصالة بأذان واحد وإقامتني، وهذا مذهب اجلمهور من احلنفية، والشافعية،

  .واحلنابلة، وروي عن مالك، واختاره الطربي، وابن تيمية

 هل يكون األذان قبل الخطبة أو بعدها؟  

األمر يف هذا واسع، لكن السنة أن يكون األذان بعد اخلطبة، وهو ظاهر مذهب 

  .، وروي عن أيب يوسف، واختاره الشوكاين، وابن عثيمني احلنابلة، وقول للمالكية

  يسر؟ هل يجهر بالقراءة أم -

، يوم اجلمعة يسن اإلسرار بالقراءة يف صاليت الظهر والعصر بعرفات، حىت لو وافق

  .ابن املنذر، وابن عبد الرب، وابن رشد نقل اإلمجاع على ذلكو 

 اإلكثار من عمل الخير يوم عرفة - ٥

  .يستحب يف يوم عرفة اإلكثار من أعمال اخلري بأنواعها
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 بية يوم عرفةاإلكثار من الدعاء والذكر والتل - ٦

  . والتلبية، والذكر، يستحب يف يوم عرفة اإلكثار من الدعاء

 الدفع إلى مزدلفة بعد غروب الشمس، وعليه السكينة والوقار - ٧

يسن أن يدفع بعد غروب الشمس إىل مزدلفة وعليه السكينة والوقار، فإذا وجد فجوة 

 .أسرع

 أن يدفع ملبياً ذاكراً هللا عز وجل - ٨

  .أن يدفع من عرفة ملبيا ذاكرا هللا تعاىليستحب للحاج 

   ه ج   ه ج  : : ا ادسا ادس

 صوم يوم عرفة - ١

: يكره صيام يوم عرفة للحاج، ويستحب له اإلفطار، وهو قول مجهور العلماء منهم

  .واحلنابلة، والشافعية، املالكية

 اءاإلسراع في السير راكباً أو ماشياً إسراعاً يؤدي إلى اإليذ - ٢

  .إسراعاً يؤدي إىل اإليذاء، أو ماشياً ، يكره اإلسراع يف السري راكباً 

  التطوع بين صالتي الظهر والعصر بعرفة - ٣

، احلنفية: يكره التطوع بني صاليت الظهر والعصر بعرفة، باتفاق املذاهب األربعة

  .واحلنابلة، والشافعية، واملالكية
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ب ااب اا::  د فاد فا  

اول  اولاا : :د ءأد ءأ  

   :مزدلفة - ١

قربه، ومزدلفة : دنا منه، وأزلف الشيء: زلف إليه وازدلف وتزلف، أي: يقال

  .موضع مبكة: واملزدلفة

 سبب التسمية بمزدلفة:  

 اْجلَنَّةُ  َوأُْزِلَفتِ {: ��م يقربون فيها من م�، وا�زد�� التقريب، ومنه قوله تعاىل �أ 

  .أي قربت* ٩٠:عراءالش*} لِْلُمتَِّقنيَ 

 َمثَّ  َوأَْزَلْفَنا{: �ن النا� �تمعون �ا، وا��تما� ا�زد��، ومنه قوله تعاىل �ب 

  *.٦٤: الشعراء*} اآلَخرِينَ 

   :المشعر الحرام - ٢

َفِإَذا أََفْضُتْم ِمْن َعَرَفاٍت َفاذُْكُروا اللََّه ِعْنَد {: مسى اهللا املزدلفة باملشعر احلرام، قال تعاىل

  *١٩٨: البقرة*} اْلَمْشَعِر احلَْرَاِم َواذُْكُروُه َكَما َهَداُكْم َوِإْن ُكْنُتْم ِمْن قَـْبِلِه َلِمَن الضَّالِّنيَ 

واملشعر احلرام املذكور يف القرآن هو مجيع املزدلفة، وبه قال مجهور املفسرين وأصحاب 

  .احلديث والسري

   :جمع - ٣

ووقفت ها هنا ومجع  : ((فقال) مجع(مزدلفة  أطلق الرسول صلى اهللا عليه وسلم على

  )).كلها موقف

  ):مجع(سبب التسمية بـ

وصفت بفع� أهلها� ��م : مسيت مجعاً� ��ا �مع فيها بني ال��تني، وقي�

  .يتقربون إليه بالوقو� فيها: �تمعون �ا ويزدلفون إىل اهللا أي
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ما اما ا : :دا دا   

مني ووادي حمسر، وليس احلدان منها ، وحيصل املبيت مابني املأز : حد املزدلفة

 .باملزدلفة باحلضور يف أية بقعة منها

ا اا ا : :د فا د فا   

احلنفية،   :الوقوف باملزدلفة واجب من واجبات احلج، باتفاق املذاهب الفقهية األربعة

  .السلف وهو قول طائفة من. واملالكية، والشافعية يف األصح واحلنابلة

اا ااا ا : :د  اف اا   د  اف اا     

من فاته الوقوف الواجب باملزدلفة صح حجه، وعليه دم إال إن تركه لعذر فال شيء 

  احلنفية، واملالكية، والشافعية، واحلنابلة، : عليه، باتفاق املذاهب الفقهية األربعة

ا اا د: : اا  ءب واا دا  ءب واا   

  الجمع بين صالتي المغرب والعشاء في المزدلفة - ١

يسن للحاج أن جيمع يف مزدلفة بني صاليت املغرب والعشاء مجع تأخري، وهذا مذهب 

مجهور الفقهاء من املالكية يف املشهور، والشافعية، واحلنابلة، وبه قال أبو يوسف من 

ك ابن املنذر، وابن عبد وحكى اإلمجاع على ذل ،احلنفية، وهو قول طائفة من السلف

  .الرب، وابن رشد

  وإقامتين واحدٍ  الجمع بين المغرب والعشاء بأذانٍ  - ٢

جيمع بني املغرب والعشاء بأذان واحد وإقامتني، وهذا مذهب الشافعية واحلنابلة، وبه 

واختاره ابن  والطحاوي من احلنفية، وعبد امللك ابن املاجشون من املالكية، ،قال زفر

 .ابن حزم، وابن القيم، والشوكاين، والشنقيطي، وابن باز، وابن عثيمنياملنذر، و 
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  صالة الفجر في مزدلفة تصلى في أوَّل وقتها - ٣

ُيشرع للحاج بعد بياته مبزدلفة أن يصلي صالة الفجر يف أوَّل وقتها، ويأيت املشعر 

املذاهب ويقف عنده فيدعو اهللا سبحانه وتعاىل، وهذا باتفاق  ،)جبل قزح(احلرام 

  .احلنفية، واملالكية، والشافعية، واحلنابلة: الفقهية األربعة

  ا  دا  د: : ا ادسا ادس

  الدفع من مزدلفة قبل طلوع الشمس - ١

ونقل اإلمجاع على ذلك ابن ، احلاج من مزدلفة قبل طلوع الشمسيستحب أن يدفع 

  .عبد الرب، وابن قدامة

 ة إلى منىتقديم النساء والضعفة من مزدلف - ٢

ال بأس بتقدمي الضعفة والنساء قبل طلوع الفجر وبعد نصف الليل، وهو مذهب 

وابن عثيمني، ، الشافعية، واحلنابلة، وهو قول طائفة من السلف، واختاره ابن باز

  .جواز تقدمي ضعفة أهله يف اجلملة وحكى ابن قدامة اإلمجاع على

  اإلسراع في وادي محسر - ٣

: دي حمسر، وهذا باتفاق املذاهب الفقهية األربعةُيشرع اإلسراع يف وا

  .احلنفية،واملالكية، والشافعية، واحلنابلة، وبه عمل طائفة من السلف
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 ديب اا ديب اا : : ا  لأ ا  لأ  

  ر ارر ار: : ا اولا اول

  معنى رمي الجمار - ١

مجع مجرة، وهي احلجار الصغار، وتطلق على املواضع اليت يرمي فيها : الجمار

حصيا� اجلمار يف م�، �ما أل�ا ترمى باجلمار، و�ما أل�ا �مع احلصى اليت يرمى 

  .�ا، و�ما �جتماع احلجيج عندها

 خمصوص، ومكانٍ  القذف باحلصى يف زمانٍ  :ورمي الجمار في عرف الشرع

  .خمصوص خمصوص، وعددٍ 

  أنواع الجمرات - ٢

  :الجمرات التي ترمى ثالثة، وهي

وتسمى الصغرى، أو الدنيا، وهي أول مجرة بعد مسجد اخليف مبىن، : الجمرة األولى

  .من الدنو� أل�ا أقر� اجلمرا� �ىل مسجد اخليف� دنيا � �يت 

  .وتسمى الوسطى، بعد اجلمرة األوىل، وقبل مجرة العقبة :الجمرة الثانية

وتقع يف آخر مىن جتاه مكة، وليست ) اجلمرة الكربى(وتسمى أيضًا  :جمرة العقبة

  .من مىن

  حكمة الرمي - ٣

   :إقامة ذكر اهللا عز وجل: أوالً 

حكمة الرمي يف اجلملة هي طاعة اهللا، فيما أمر به، وذكره بامتثال أمره على لسان 

  .نبيه صلى اهللا عليه وسلم

  حكم رمي الجمار - ٤

الكاساين، والنووي، وابن  ذلكنقل اإلمجاع على ، و جرمي اجلمار واجٌب يف احل

  .تيمية، والشنقيطي
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  شروط الرمي - ٥

  أن يكون المرمي َحَجراً : الشرط األول

جيزئ املرمي بكل ما يسمى حصى، وهي احلجارة الصغار، وال يصح الرمي بالطني، 

  .والشافعية واحلنابلة، واملعادن، والرتاب عند اجلمهور من املالكية

   :العدد المخصوص: الثاني الشرط

أن يكون عدد احلصيات سبعًا لكل مجرة وهو قول املذاهب األربعة من احلنفية 

  .واملالكية والشافعية واحلنابلة

 لو ترك شيئاً من الحصى وفاته أن يتداركها  

ورواية ، جيب استيفاء عدد حصيات الرمي السبع يف كل مجرة، وهو املذهب عند املالكية

  .وهو قول الشنقيطي وابن باز وابن عثيمني ، والليث، قال األوزاعي عند أمحد وبه

  أن يرمي الجمرة بالحصيات السبع متفرقات واحدة فواحدة: الشرط الثالث

فلو رمى حصاتني معًا أو السبع مجلة، فهي حصاة واحدة، ويلزمه أن يرمي بست 

  . واحلنابلة،  لشافعيةوا،  واملالكية،  سواها، وهذا مذهب مجهور الفقهاء من احلنفية

   :الشرط الرابع

وقوع احلصى يف اجلمرة اليت جيتمع فيها احلصى، وهذا مذهب مجهور الفقهاء من 

  .املالكية، والشافعية، واحلنابلة

  : الشرط الخامس

أن يقصد املرمى ويقع احلصى فيه بفعله فلو ضرب شخص يده فطارت احلصاة إىل املرمى 

  . واحلنابلة، والشافعية، واملالكية، مجهور الفقهاء من احلنفيةوأصابته مل يصح وهذا مذهب 

  : الشرط السادس

، وهذا هو قول اتفق عليه أصحاب أن يرمي احلصيات رمياً وال يكتفي بوضعها وضعاً 

  .واحلنابلة، والشافعية، واملالكية، املذاهب األربعة من احلنفية
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  قترتيب الجمرات في رمي أيام التشري: الشرط السابع

يرمي أوًال اجلمرة الصغرى اليت تلي : يشرتط أن يرمي اجلمار الثالث على الرتتيب

، مسجد اخليف، مث الوسطى، مث يرمي مجرة العقبة، وهو مذهب اجلمهور من املالكية

  .واحلنابلة، والشافعية

  أن يكون الرمي في زمن الرمي: الشرط الثامن

  سنن الرمي - ٦

ي جمرة العقبة وتكون منى عن يمينه ومكة أن يقف في بطن الوادي عند رم -

 عن يساره

األفضل يف موقف الرامي مجرة العقبة أن يقف يف بطن الوادي وتكون مىن عن ميينه 

والصحيح ، واملالكية، ومكة عن يساره، وهو مذهب مجاهري أهل العلم من احلنفية

، والشنقيطي، موابن القي، واختاره ابن تيمية، وقول مجاعة من السلف، عند الشافعية

 .وابن عثيمني، وابن باز

 رمي جمرة العقبة من الجهات األخرى 

جيوز رمي مجرة العقبة من أي جهة كانت، من فوقها أو من أسفل منها، من أمامها، 

أو من خلفها، وهذا مذهب مجهور الفقهاء من احلنفية، واملالكية يف األظهر، 

ن بطال، وابن عبد الرب، والكمال ابن ، واختاره اب واحلنابلة، ونصَّ عليه الشافعي

ابن عبدالرب، وابن : على ذلك اإلمجاع وحكى .اهلمام، واختاره ابن باز، وابن عثيمني

 .رشد، والنووي

 أن يكون الرمي بمثل حصى الخذف -

واحلنابلة،وبه قال مجاعة من ، والشافعية، واملالكية،وهو قول اجلمهور من احلنفية

  .السلف
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 ن الرميات السبعالمواالة بي -

، املواالة بني الرميات السبع مستحب وليس بشرط وهو قول اجلمهور من احلنفية

  .واختاره ابن عثيمني، والشافعية، والصحيح عند املالكية ،واحلنابلة

 أال يكون الحصى مما رمي به -

وهو قول ، يـَُفضَّل أال يكون احلجر مما رمي به فإن رمى باحلجر املستعمل أجزأه

  .وقول عن احلنابلة، والشافعية، واملالكية، ور الفقهاء من احلنفيةمجه

  طهارة الحصيات -

، واملالكية، وهو قول اجلمهور من احلنفية،  يستحب أن يرمي حبصى طاهرة

 .ووجه عند احلنابلة، والشافعية

 ؟هل يستحب غسل حصى الرمي  

ريها، فتغسل ال يستحب غسل احلصى إال إذا رأى فيها جناسة ظاهرة ومل جيد غ

والصحيح عند ،  وهو املذهب عند املالكية، النجاسة؛ لئال تتنجس اليد أو الثياب

وابن ، واختاره الشنقيطي، وقول ابن املنذر، وهو قول مجاعة من أهل العلم، احلنابلة

  . واأللباين، وابن عثيمني، باز

 التكبير مع كل حصاة -

، هاء املذاهب األربعة من احلنفيةوهو قول كافة فق، يستحب أن يكرب مع كل حصاة

  .واحلنابلة، والشافعية، واملالكية

 وممن نقل اإلمجاع على ، إذا ترك التكبري عند رمي اجلمار فليس عليه شيء باإلمجاع

  . وابن حجر، ذلك النووي نقله عن القاضي

 قطع التلبية مع أول حصاة يرمي بها جمرة العقبة يوم النحر -

ة عند أول حصاة يرمي �ا مجرة العقبة، وهو مذهب مجهور يستحب أن يقطع التلبي

  وقول مجاعة من السلف، واحلنابلة، والشافعية، الفقهاء من احلنفية
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 الدعاء الطويل عقب رمي الجمرة الصغرى والوسطى -

يستحب الوقوف للدعاء إثر كل رمي بعده رمي آخر، فيقف للدعاء بعد رمي اجلمرة 

يًال يقدر مبدة ثالثة أرباع اجلزء من القرآن، وأدناه قدر الصغرى والوسطى وقوفًا طو 

، واملالكية، وهذا الدعاء مستحب باتفاق املذاهب األربعة من احلنفية، عشرين آية

  .واحلنابلة، والشافعية

 الرمي يوم النحر - ٧

 .ابن املنذر، وابن عبد الربعلى ذلك نقل اإلمجاع ، و يرمي يوم النحر إال مجرة العقبة ال

 زمن الرمي يوم النحر -

يبدأ وقت رمي مجرة العقبة من منتصف ليلة النحر، ويسن أن يكون بعد طلوع 

  .الشمس، وهذا مذهب الشافعية، واحلنابلة، واختاره ابن باز

  رمي الجمار في الليل - ٨

وهذا فيمتد وقت جواز رمي كل يوم إىل فجر اليوم التايل،  جيوز الرمي ليًال ملن � يرم �اراً،

  .وابن باز، وابن عثيمنيواختاره ابن املنذر، والنووي،  ذهب احلنفية، وهو وجهٌ للشافعية،م

 لقط حصيات الرجم - ٩

  .ال خالف أنه جيزئه أخذ احلصيات من حيث كان الن االسم يقع عليه

  :واختلفوا في موضع استحبابه على قولين

مذهب املالكية، يستحب للحاج أخذ حصى اجلمار من مزدلفة، وهو : القول األول

  .والشافعية، وبه قال بعض السلف

واحلنابلة، ، يأخذه من مزدلفة أو من طريقه وحيث شاء، وهو مذهب احلنفية: القول الثاني

  .ونص عليه مالك يف املدونة، وبه قال عطاء واختاره ابن املنذر وصححه ابن قدامة
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 ٨٧ 

  في الرمي ) التوكيل(النيابة  -١٠

  ي للمعذورحكم التوكيل في الرم -

من كان ال يستطيع الرمي بعلة ال يرجى زواهلا قبل خروج وقت الرمي فإنه جيب عليه 

أن يستنيب من يرمي عنه، وهذا مذهب مجهور الفقهاء من احلنفية، والشافعية، 

  .واحلنابلة، وأفتت به اللجنة الدائمة، واختاره الشنقيطي،وابن باز، وابن عثيمني

 قد رمى عن نفسه؟) الوكيل(ب هل يشترط أن يكون النائ -

  :اختلف أهل العلم في اشتراط أن يكون النائب قد رمى عن نفسه على قولين

يشرتط أن يكون النائب قد رمى عن نفسه اجلمرات الثالث، مث يرمي عن : القول األول

  .موكله، وهذا مذهب الشافعية، واحلنابلة،وهو قول للمالكية، وبه أفتت اللجنة الدائمة

ال يشرتط ذلك، وهذا مذهب املالكية،وهو وجٌه للشافعية، واختاره ابن : الثانيالقول 

  .عثيمني

  حكم سفر المعذور قبل رمي وكيله -

من وكَّل على الرمي بعذٍر شرعيٍّ، فال جيوز له أن يسافر قبل رمي الوكيل، فإن نفر يوم 

التوبة ثالثة  ، فعليه مع)أي مل يبت يف مىن ليلة احلادي عشر والثاين عشر(النحر 

دم عن تركه املبيت مبىن، ودم عن تركه رمي اجلمرات، ودم عن تركه طواف : دماء

الوداع ولو طاف بالبيت قبل مغادرته؛ وذلك لوقوع طوافه يف غري وقته؛ ألن طواف 

 . الوداع إمنا يكون بعد انتهاء رمي اجلمرات، وبذلك أفتت اللجنة الدائمة، وابن باز

ما اما ا : :ذي   ذي اا  

 ما هو الهدي؟ - ١

اهلدي شاة، أو ُسْبع بدنة،أو ُسْبع بقرة، فإن حنر بدنة أو ذبح بقرة، فقد زاد خرياً، وهذا 

  .من السلف مذهب مجهور الفقهاء من احلنفية، والشافعية، واحلنابلة، وبه قال طائفةٌ 

  حكم االشتراك في الهدي - ٢
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 ٨٨ 

حد سبعة أشخاص، وهذا مذهب مجهور  جيوز االشرتاك يف اهلدي يف اإلبل والبقر إىل

 .واحلنابلة ،الفقهاء من احلنفية، والشافعية

 أخذ الصحابة، وقد عاض عن ذبح اهلدي بالتصدق بقيمتهال جيوز أن يست ،

و�لت عليه السنة من ، ومن بعدهم من ا�تهدين �ا �ل عليه القر�ن، والتابعون

ديًا أو مل جيد مثنه فإنه يصوم فإذا مل جيد ه، وجوب اهلدي على املتمتع والقارن

  .عشرة أيام ثالثة يف احلج وسبعة إذا رجع إىل أهله

  زمن الذبح - ٣

  أول زمن الذبح -

يبتدئ وقت ذبح اهلدي يوم النحر، وهذا مذهب اجلمهور من احلنفية،واملالكية، 

  .واحلنابلة، وبه قال سفيان الثوري، واختاره ابن باز، وابن عثيمني

  آخر زمن الذبح -

  :اختلف أهل العلم في آخر زمن الذبح على أقوال، أشهرها قوالن

أن زمن الذبح يستمر إىل يومني بعد يوم النحر، فيكون جمموع أيام  :القول األول

النحر ثالثة أيام، وهذا مذهب اجلمهور من احلنفية، واملالكية، واحلنابلة، وبه قال 

  .طائفة من السلف

تهي بغروب مشس اليوم الثالث من أيام التشريق، وهذا أن وقت الذبح ين :القول الثاني

وابن  مذهب الشافعي، وقوٌل للحنابلة، وبه قال طائفة من السلف، واختاره ابن املنذر،

  .تيمية، وابن القيم، وابن باز، وابن عثيمني، وبه صدر قرار هيئة كبار العلماء

 رمي وقبل احللق أو من ال السنة يف وقت النحر أن يكون يوم العيد بعد أن يفرغ

 .وابُن رشد، وابُن حجر ،ابن عبد الرب نقل اإلمجاع على ذلك، و التقصري
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 ٨٩ 

  مكان الذبح - ٤

جيب أن يكون ذبح اهلدي يف احلرم وال خيتص مبىن وإن كان األفضل أن يكون مبىن، 

احلنفية،والشافعية، واحلنابلة، واختاره ابن حزم، : وهذا مذهب مجهور الفقهاء

  .، وابن عثيمنيوالشوكاين

  الهدي على القارن - ٥

واتفقت عليه ، جيب اهلدي على القارن إذا مل يكن من حاضري املسجد احلرام

احلنفية، واملالكية، والشافعية، واحلنابلة، وبه قال طائفة من : املذاهب الفقهية األربعة

  .السلف، واختاره أكثر الفقهاء

 التطوع في الهدي - ٦

نقل القرايف ، و تمتع والقارن وللحاج ولغري احلاجفرد وامليسن التطوع باهلدي للم

 .اإلمجاع على ذلك

 األكل من الهدي - ٧

 األكل من هدي التطوع -

اإلمجاع على  نقل، و يسن ملن أهدى هديا تطوعًا أن يأكل منه إذا بلغ حمله يف احلرم

  .النووي، وابن عبد الرب، وابن حجر، والشنقيطي ذلك

 ع والقراناألكل من هدي التمت -

يستحب األكل من هدي التمتع والقران، وهذا مذهب مجهور الفقهاء من احلنفية، 

  .واملالكية، واحلنابلة، وبه قال عطاء، واختاره الشوكاين، والشنقيطي

األكل من الهدي الذي وجب لترك نسك أو تأخيره، أو كان بسبب فسخ  -

 النسك

و تأخري، أو كان بسبب فسخ ال جيوز األكل من اهلدي الذي وجب لرتك نسك أ

  .النسك، وهذا مذهب مجهور الفقهاء من احلفية، والشافعية، واحلنابلة
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 األكل من هدي الكفارات -

ال جيوز األكل من هدي الكفارات الذي وجب لفعل حمظور، وهذا باتفاق املذاهب 

  .احلنفية، واملالكية، والشافعية، واحلنابلة: الفقهية

  ديمن لم يقدر على اله - ٨

  حكم من لم يقدر على الهدي -

إذا مل يقدر املتمتع والقارن على اهلدي بأن مل جيد هدياً يف السوق، أو وجده لكن مل 

نقل اإلمجاع على ، و شرة أيام يف احلج، وسبعة إذا رجعجيد معه مثنه، فإنه يصوم ع

  .ابُن املنذر وابن قدامة ذلك

 الهديوقت صيام الثالثة أيام في الحج لمن لم يجد  -

من مل جيد اهلدي فإنه يبتدئ الصيام من زمن إحرامه، سواًء كان بإحرامه بالعمرة إذا  

 ،كان متمتعاً، أو كان بإحرامه باحلج والعمرة إذا كان قارناً، وهذا مذهب احلنفية

  .واختاره ابن عثيمني ،واحلنابلة

 مفطراً، وهذا  األفضل أن يقدم صيام الثالثة أيَّام على يوم عرفة، ليكون يوم عرفة

مذهب الشافعية، وروي عن مالك، وهو قول للحنابلة، وبه قال طائفة من 

  .السلف، واختاره ابن باز، وابن عثيمني

  صيام أيَّام التشريق لمن لم يجد الهدي -

جيوز صوم أيَّام التشريق ملن مل جيد اهلدي، ومل يكن قد صامها قبل يوم النحر، وهذا 

ة، وقوٌل للشافعية،وبه قال طائفة من السلف، واختاره مذهب املالكية، واحلنابل

  .البخاري، وابن عبد الرب، وابن حجر، وابن باز، واأللباين، وابن عثيمني

  من لم يصم الهدي قبل عرفة هل يسقط عنه أو يبقى في ذمته؟ -

من مل يصم الثالثة أيام يف احلج فإنه ال يسقط الصيام عنه، ويلزمه بعد ذلك القضاء، 

  .ا مذهب اجلمهور من املالكية، والشافعية، واحلنابلةوهذ



 

 

                 net.dorar.www  

 ٩١ 

  من أخر صيام ثالثة أيام التي في الحج حتى انتهى حجه، فهل تلزمه الفدية؟ -

فال تلزمه الفدية، وهو ، من أخر صيام ثالثة األيام اليت يف احلج حىت انتهى حجه

 .مذهب املالكية، والشافعية، واختاره ابن عثيمني

  بعة أيام بمكة بعد فراغه من الحجحكم صيام الس -

جيوز صيام السبعة أيام مبكة بعد فراغه من احلج، وإن كان األفضل تأخريه إىل أن 

واملالكية، واحلنابلة، وهو قوٌل  ،احلنفية: يرجع إىل أهله، وهذا مذهب مجهور الفقهاء

  .للشافعي

  هل يشترط أن يكون صيام األيام متتابعة؟ -

م يف احلج، والسبعة إذا رجع إىل أهله متتابعة ومتفرقة باتفاق جيوز صوم الثالثة أيا

، وحكي يف ذلك  واحلنابلة، احلنفية، واملالكية، والشافعية: املذاهب الفقهية األربعة

  .اإلمجاع

ا اا ا : :وا اوا ا  

  :حكم الحلق والتقصير - ١

و مذهب مجهور حلق شعر الرأس أو تقصريه واجٌب من واجبات احلج والعمرة، وه

  .الفقهاء من احلنفية، واملالكية، واحلنابلة

  القدر الواجب حلقه أو تقصيره - ٢

الواجب حلق مجيع الرأس، أو تقصريه كله، وهذا مذهب املالكية، واحلنابلة، واختاره 

  .ابن عبد الرب، وابن باز، وابن عثيمني وبه أفتت اللجنة الدائمة

  األفضل في حلق الرأس - ٣

  .نقل اإلمجاع على ذلك ابن عبد الرب، والنووي، و الرأس أفضل من تقصريهحلق مجيع 

  هل يجزئ التقصير عن الحلق؟ - ٤

  .وابن حجر، ابن املنذر، والنووياإلمجاع على ذلك، نقل ، و جيزئ التقصري عن احللق
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  الحلق والتقصير للمرأة - ٥

  حلق المرأة رأسها -

ن عبد الرب، ابن املنذر، واب، اع على ذلكاإلمجقل ، ونال تؤمر املرأة باحللق بل تقصر

  .وابن قدامة، والنووي

  مقدار تقصير شعر المرأة -

فتمسك ضفائر  -وهي مفصل اإلصبع- تقصر املرأة من شعرها، قدر أمنلة األصبع 

رأسها، إن كان هلا ضفائر، أو بأطرافه إن مل يكن هلا ضفائر، وتقص قدر أمنلة، وهذا 

احلنفية، واملالكية، والشافعية، واحلنابلة، وإمنا كان : ألربعةباتفاق املذاهب الفقهية ا

  .الواجب بقدر األمنلة لئال جيحف برأسها

  إمرار الموسى على من ليس على رأسه شعر - ٦

فقد اختلف أهل العلم فيه  –كاألقرع ومن برأسه قروح   –إذا مل يكن على رأسه شعر 

  :على أقوال، ومنها

إمرار املوسى على رأسه، وهو مذهب الشافعية،  أنه يستحب له :القول األول

  .واحلنابلة، وهو قوٌل للحنفية

  . أنه جيب إمرار املوسى، وهذا مذهب املالكية، واحلنفية يف األصح: القول الثاني

ال يستحب له إمرار املوسى على رأسه، وهو مرويٌّ عن أيب بكر ابن  :القول الثالث

  .ابن عثيمني داود، ومال إليه املرداوي، واختاره

  حكم التيامن في حلق الرأس - ٧

  حكم التيامن في حلق الرأس -

يستحب التيامن يف حلق الرأس، فيقدم الشق األمين،مث الشق األيسر، فإن مل يفعل 

  . أجزأه، وحكي اإلمجاع على ذلك
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  بم يحصل التيامن في حلق الرأس؟ -

ق رأسه األمين مث الشق األيسر، وهذا العربة يف التيامن يف احللق بيمني احمللوق، فيبدأ بش

   .من املالكية، والشافعية، واحلنابلة، واختاره ابن اهلمام من احلنفية مذهب مجهور الفقهاء

اا ااا ا : :  اف اط  اف اط  

  تعريف طواف اإلفاضة - ١

وأصل . الزحف والدفع يف السري بكثرة، وال يكون إال عن تفرق ومجع :اإلفاضة لغةً 

ومنه طواف اإلفاضة يوم النحر، يفيض ... لصب فاستعريت للدفع يف السرياإلفاضة ا

  .من مىن إىل مكة فيطوف مث يرجع

  أسماء طواف اإلفاضة - ٢

  :مسي طواف اإلفاضة بعدة أمساء منها

 .ومسي بذلك ألنه يأيت بعد إفاضته من مىن إىل مكة: طواف اإلفاضة .١

ارة البيت، وال يقيم مبكة بل وذلك ألن احلاج يأيت من مىن لزي: طواف الزيارة .٢

 .يرجع إىل مىن

 .والصدر يطلق أيضاً على طواف الوداع، ألنه يفعل بعد الرجوع: طواف الصََّدر .٣

  . وذلك باعتبار احلكم: طواف الواجب وطواف الركن وطواف الفرض .٤

  حكم طواف اإلفاضة - ٣

نقل ، و شيءح احلج إال به، وال ينوب عنه طواف اإلفاضة ركن من أركان احلج ال يص

،  وابن رشد ،وابن عبد الرب ،وابن حزم ،ابن املنذر: اإلمجاع على ركنية طواف اإلفاضة

  .وغريهم، وابن تيمية، والنووي، وابن قدامة

  شروط طواف اإلفاضة - ٤

يشرتط لطواف اإلفاضة شروط خاصة به سوى الشروط العامة للطواف وهذه الشروط 

  :اخلاصة هي
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  أن يسبقه اإلحرام -

ط أن يكون مسبوقًا باإلحرام، وذلك ألن مجيع أعمال احل� يتوقف احتسا�ا  يشرت 

  .على اإلحرام 

  أن يسبقه الوقوف بعرفة -

فلو طاف لإلفاضة قبل الوقوف بعرفة ال يسقط به ، يشرتط أن يسبقه الوقوف بعرفة

  .نقل ابن تيمية اإلمجاع على ذلك، و فرض الطواف

  وقت طواف اإلفاضة - ٥

  اف اإلفاضة؟متى يسن طو  -

. يسن أن يكون طواف اإلفاضة يف يوم النحر أول النهار، بعد الرمي والنحر، واحللق

  .نقل النووي اإلمجاع على ذلك، و أفضل وقت لبدايته وهو

  متى يبتدئ وقت جواز طواف اإلفاضة؟ -

  :اختلف العلماء في تحديده على قولين

ليلة النحر ملن وقف بعرفة أن أول وقت طواف اإلفاضة بعد منتصف  :القول األول

  .ابن باز واختاره، ، واحلنابلة قبله، وهذا مذهب الشافعية

، يبتدئ من طلوع الفجر الثاين يوم النحر، وهذا مذهب احلنفية :القول الثاني

  .وهو رواية عن أمحد، واملالكية

 أداء طواف اإلفاضة أيام التشريق  

وال شيء  ،طوافه صحَّ  ، أيام التشريقاه يفوأدَّ  ،إذا أخر طواف اإلفاضة عن يوم النحر

   والنووي، وقد نقل اإلمجاع على ذلك ابن املنذر، عليه باإلمجاع

  آخر وقت طواف اإلفاضة -

د نقل ليس آلخره حد معني ألدائه فرضًا ، بل مجيع األيام والليايل وقته إمجاعاً، وق

  .اإلمجاع على ذلك ابن قدامة
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 ٩٥ 

  أهل العلم على ثالثة أقوالوأما وقته الواجب فقد اختلف فيه :  

جيب أداؤه يف أيام النحر، فلو أخره حىت أداه بعدها صح، ووجب عليه  :القول األول

  .دم جزاء تأخريه عنها، وهذا مذهب احلنفية

جيب أداؤه قبل خروج شهر ذي احلجة، فإذا خرج لزمه دم، وهذا  :القول الثاني

  .مذهب املالكية

بالتأخري أبداً، وهذا مذهب الشافعية، واحلنابلة، وبه ال يلزمه شيء  :القول الثالث

  .وابن باز ، قال طائفة من السلف، واختاره ابن املنذر

  اإلفاضة طوافب من ماء زمزم والتضلع منه بعد الشر  - ٦

  . عند الفراغ من طواف اإلفاضة ،يشرع الشرب من ماء زمزم والتضلع منه

ا اا ول: : اا ولاا ا  

  لغًة واصطالحاً  حللتعريف الت - ١

، إذا حّل له ما حيرم عليه من حمظورات  :التحلل لغةً  يقال حّل احملرم حيلُّ حالًال وحال�

أي غري حمرم وال متلّبس بأسباب احلج، وأحلَّ الرجل إذا خرج : ورجٌل حالل احلج،

  .إىل احلّل عن احلرم

  .عليه وهو حمرم ما كان حمظوراً  اخلروج من اإلحرام، وحلِّ  :التحلل اصطالحاً 

  ؟بم يحصل التحلل األول - ٢

  :اختلف أهل العلم يف التحلل األول مب حيصل على أقوال ثالثة

وإىل . الرمي، واحللق، والطواف: أنه حيصل بفعل اثنني من ثالثة وهي :القول األول

  .وابن باز ، ابن حجر واختاره، هذا ذهب الشافعي، وأمحد يف املشهور عنهما

أنه حيصل برمي مجرة العقبة؛ وهو مذهب املالكية،ووجه للشافعية،  :القول الثاني

  . واأللباين،  ورواية عن أمحد، وبه قال عطاء وأبو ثور، واختاره ابن قدامة
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 ٩٦ 

وإىل . حيصل باحللق بعد الرمي، وال حيل له بالرمي قبل احللق شيء :القول الثالث

  .هذا ذهب أبو حنيفة، وهو اختيار الشنقيطي، وابن عثيمني

  ما يترتب على التحلل األول - ٣

وذهب إليه اجلمهور ، من حتلل التحلل األول حل له كل شيء حرم عليه إال النساء

، واختاره ابن تيمية وبه قال طائفة من السلف،، واحلنابلة، والشافعية، من احلنفية

  .واأللباين، وابن عثيمني، وابن باز، والشنقيطي، والشوكاين
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 ٩٧ 

 مب اا مب اا : :ا ر أا ور  اا ر أا ور  ا  

  ا   أ اا   أ ا  ::ا اولا اول

  المبيت بمنى ليالي التشريق وما يلزم من تركه - ١

  حكم المبيت بمنى ليالي التشريق  -

املبيت مبىن يف ليايل أيام التشريق واجب، وهو مذهب مجهور الفقهاء من املالكية، 

  .لةوالشافعية، واحلناب

 حكم المبيت بمنى ليلة الثالث عشر للمتعجِّل  

من تعجَّل فليس عليه سوى مبيت ليلتني فقط، ويسقط عنه املبيت ورمي اجلمرة لليوم 

  .اع على ذلك املاوردي، وابن قدامةنقل اإلمج، و الثالث عشر

  حكم المتعجل إذا غربت عليه الشمس ثاني أيام التشريق -

وهو مبىن لزمه املبيت والرمي من الغد، وهذا مذهب إذا غربت الشمس على املتعجل 

مجهور الفقهاء من املالكية، والشافعية، واحلنابلة، وهو رواية عن أيب حنيفة، وبه قال 

  .أكثر أهل العلم، واختاره ابن املنذر، وابن تيمية، والشنقيطي، وابن باز

 إذا غربت الشمس قبل انفصاله من منى:   

عجل من مىن وهو سائر فيها قبل انفصاله منها، فإنه جيوز إذا غربت الشمس على املت

له التعجل، نص على هذا فقهاء الشافعية، واختاره ابن عثيمني إذا حبسه املسري، ألن 

  .ذلك وقع بغري اختياره، وملا يف تكليفه من حل الرحل واملتاع من املشقة عليه

  بم يحصل المبيت؟ -

أن ميكث أكثر الليل، وهو مذهب املالكية، القدر الواجب ملبيت احلاج مبىن، هو 

والشافعية يف األصح، وذلك ألن مسمَّى املبيت ال حيصل إال مبعظم الليل،كما لو 

  .حلف ال يبيت مبكان مل حينث إال مبعظم الليل
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 ٩٨ 

  ما يلزم من ترك المبيت بمنى من غير أصحاب األعذار -

فعليه أن يتصدق مبا تيسَّر، وإن من بات ليلة واحدة يف مىن، وترك بقية الليايل مىن 

ترك مبيت ليلة احلادي عشر والثاين عشر فعليه دم، وهو روايٌة عن اإلمام أمحد، 

  . واختيار ابن باز، وابن عثيمني

  سقوط المبيت عن أصحاب سقاية الحجيج ورعاة اإلبل -

يسقط املبيت عن أصحاب سقاية احلجيج ورعاة اإلبل، وهو مذهب مجهور الفقهاء 

  .املالكية، والشافعية، واحلنابلة من

حكم المبيت خارج منى بسب أعذار أخرى غير أصحاب سقاية الحجيج  -

  ورعاة اإلبل

جيوز املبيت خارج مىن، ملن كان له عذر آخر غري السقاية والرعي، وتسقط عنه 

الفدية، واإلمث، وذهب إىل ذلك الشافعية، وبعض احلنابلة، وهو اختيار ابن باز، وابن 

  .ثيمنيع

  حكم المبيت لمن لم يجد مكاناً مناسباً في منى -

  :من مل جيد مكاناً مناسباً للمبيت يف مىن، اختلف فيه أهل العلم على قولني

  .جيب عليه أن يبيت يف أقرب مكان يلي مىن، وهو قول ابن عثيمني :القول األول

ريمها، وال شيء عليه، له أن يبيت خارج مىن يف مزدلفة أو العزيزية أو غ :القول الثاني

  .وهو قول ابن باز

  ذكر اهللا عز وجل في أيام منى - ٢

  .ُيسنُّ ذكر اهللا عز وجل يف أيام مىن
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 ٩٩ 

ما اما ا : :ا ر أا را ر أا ر  

  تمهيد

اجلمرة الصغرى، مث اجلمرى الوسطى، مث اجلمرى : يرمي احلاُج يف أيام التشريق

يف اليوم احلادي عشر، واليوم الثاين عشر، الكربى، كل مجرة بسبع حصيات، وذلك 

  .ابن عبد الرب، وابن رشد اإلمجاع على ذلك، نقل، و رواليوم الثالث عش

  وقت الرمي في أيام التشريق - ١

  :أول وقت الرمي في أيام التشريق -

ال يصح الرمي يف أيام التشريق قبل زوال الشمس، وهذا مذهب مجهور الفقهاء من 

ية، واحلنابلة، وهو ظاهر املروي عن أيب حنفية يف غري يوم النفر، املالكية، والشافع

  .واختاره الكمال ابن اهلمام، والشنقيطي، وابن باز، وابن عثيمني

  تأخير الرمي -

يصح تأخري رمي كل يوم إىل اليوم الثاين إذا دعت احلاجة إىل ذلك، وكذا تأخري 

رمي اليوم األول، مث رمي اليوم الثاين، : الرمي كله إىل اليوم الثالث عشر، ويرميه مرتبا

  .وهكذا، وهذا مذهب الشافعية، واحلنابلة، واختاره الشنقيطي، وابن باز

  نهاية وقت الرمي -

ابن عبد  قل، ونروب مشس آخر يوم من أيام التشريقينتهي وقت الرمي أداء وقضاء بغ

لعباس السروجي عن ، وحكاه أبو ا الرب، وابن رشد، والنووي، والقرطيب، وابن تيمية

  .األئمة

  النفر األول إذا رمى الجمار ثاني أيام التشريق - ٢

إذا رمى احلاُج اجلماَر ثاين أيام التشريق، فيجوز له أن ينفر إن أحب التعجل يف 

قط عنه املبيت ورمي اليوم االنصراف من مىن، هذا هو النفر األول، وبذلك يس

  .، واملاورديةنقل اإلمجاع على ذلك ابن قدام، و األخري
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 ١٠٠ 

  :النفر الثاني إذا رمى الجمار ثالث أيام التشريق - ٣

التأخري إىل ثالث أيام التشريق أفضل، فإذا رمى احلاج اجلمار يف اليوم الثالث من أيام 

التشريق بعد الزوال انصرف من مىن إىل مكة، ويسمى النفر الثاين، وهو آخر أيام 

  .التشريق، وبه تنتهي مناسك مىن
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  طاف اداعطاف اداع: : ب ا ب ا اا

  تمهيد

  طواف الوداع أسماؤه وسبب تسميته 

  أسماء طواف الوداع :أوالً 

  .طواف الوداع -١

  . طواف الصدر -٢ 

  .طواف آخر العهد  -٣

   سبب التسمية :ثانياً 

مسي طواف الوداع ألنه يودع به البيت، ومسي بطواف الصدر ألنه يصدر به عن 

  .البيت

   طاف اداع ج طاف اداع ج: : ا اولا اول

طواف الوداع واجب عند االنتهاء من النسك، وقبل اخلروج من مكة، وهذا مذهب 

مجهور الفقهاء من احلنفية، واحلنابلة، والشافعية يف األظهر، واختاره ابن تيمية، 

  .والشنقيطي، وابن باز، وابن عثيمني

  ا ام و طاف اداعا ام و طاف اداع

  أن يكون من أهل اآلفاق - ١

يشرتط أن يكون احلاج من أهل اآلفاق، فال جيب على املكي، ومن نوى اإلقامة مبكة، 

ألن  ؛واملالكية، والشافعية، واحلنابلةاحلنفية، : وهذا باتفاق املذاهب الفقهية األربعة

  .الطواف وجب توديعاً للبيت، وهذا املع� ال يوجد يف أهل مكة؛ أل�� يف وطنه�
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 ١٠٢ 

  والنفاس الطهارة من الحيض  - ٢

يشرتط الطهارة من احليض والنفاس؛ فال جيب طواف الوداع على احلائض والنفساء، 

احلنفية، واملالكية، : املذاهب الفقهية األربعة وال جيب عليهما دم برتكه وهذا باتفاق

  .والشافعية، واحلنابلة

  احلكم يف النفساء كاحلكم يف احلائض؛ ألن أحكام النفاس كأحكام احليض، فيما

  .يوجب ويسقط

  إذا طهرت احلائض أو النفساء بعد أن نفرت وقبل مفارقة بنيان مكة يلزمها

  .الرجوع، أما إذا جتاوزت مكة فال يلزمها الرجوع

  وقت طواف الوداع - ٣

وقت طواف الوداع هو بعد فراغ املرء من مجيع أموره؛ ليكون آخر عهده بالبيت، وهو 

  .واحلنابلة قول اجلمهور من املالكية، والشافعية،

  يغتفر له أن يشتغل بعد طواف الوداع بأسباب السفر، كشراء الزاد، ومحل األمتعة

أو انتظار رفقة وحنو ذلك وال يعيده، وهذا مذهب اجلمهور من املالكية، 

  . والشافعية، واحلنابلة، واختاره ابن باز وابن عثيمني

  الخروج؟ هل يجزئ طواف اإلفاضة عن طواف الوداع، إذا كان عند  - ٤

جيزئ طواف اإلفاضة عن طواف الوداع، إذا جعله اإلنسان عند خروجه، وهذا 

 ،مذهب املالكية ، واحلنابلة، وحكاه ابن رشد عن مجهور الفقهاء، واختاره ابن باز

  . وابن عثيمني
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 ١٠٣ 

 اب اا اب اا : :ا  ب اا  ب ا  

  ا  اا  ا: : ا اولا اول

   .عن القادرالنيابة في الفرض  - ١

ابن املنذر،  نقل، و ن حيج عنه حجة الفريضةالقادر على احلج ال جيوز أن يستنيب م

  .، اإلمجاع على ذلكوابن قدامة، وابن حجر

   النيابة في الفرض عن غير القادر - ٢

جيب على من أعجزه كرب، أو مرض ال يرجى برؤه أن يقيم من حيج عنه إن كان له 

،  واحلنابلة، وهو رواية عن أيب حنيفة، وقول صاحبيه مال، وهذا مذهب الشافعية،

، وابن حزم، وابن باز،  وذهب إليه طائفة من السلف، واختاره الكمال ابن اهلمام

  .وابن عثيمني

   :إذا استناب للفريضة ثم برئ - ٣

من استناب للحج ثم برئ قبل الموت فهل يجب الحج عليه أو يسقط عنه؟ 

  :فيه قوالن ألهل العلم

جيزئ عنه، ويسقط عنه الفرض، وهذا مذهب احلنابلة، والظاهرية، وبه : ول األولالق

 .قال إسحاق ابن راهويه

ال جيزئه عن حج الفريضة، وعليه احلج بنفسه، وهذا مذهب احلنفية، : القول الثاني

   .والشافعية يف األصح، واختاره ابن املنذر

ما اما ا : :ا  اا  ا  

  حج واجب من مات وعليه - ١

من مات وعليه حجٌّ واجٌب، بقي احلج يف ذمته، وَوَجَب اإلحجاج عنه من رأس 

ماله، سواء أوصى به أم ال، وهذا مذهب الشافعية، واحلنابلة، والظاهرية، وقال به 

  .طائفة من السلف واختاره الشنقيطي، وابن باز
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 ١٠٤ 

  التبرع بالحج عن الميت - ٢

من الوارث أو من األجنيب، وسواء أذن له الوارث جيوز التربع باحلج عن امليت، سواء 

 .واختيار ابن باز وبه أفتت اللجنة الدائمة. أم ال، وهو مذهب الشافعية، واحلنابلة

 من مات، ومل يكن له تركة مل يلزم أحدا أن حيج عنه، لكن يستحب لوارثه أن حيج عنه. 

 العمرة كاحلج يف القضاء. 

ا اا ا : :ا   اا   ا    

  :اختلف أهُل العلم يف مشروعية النيابة يف حج النفل على أقوال، أرجحها

ال جتوز االستنابة يف حج النفل إال عن امليت واحلي املعضوب، وهذا  :القول األول

  .عن أمحد، واختاره الشنقيطي، وابن باز مذهب الشافعية على األصح، وهو روايةٌ 

ا قوٌل للمالكية، وقول عند الشافعية، واختاره عدم اجلواز مطلقاً، وهذ :القول الثاني

  .ابن عثيمني

اا ااا ا : :ا  راا  را  

عن أمحد،  جيوز االستئجار على احلج، وهو مذهب املالكية، والشافعية، وروايةٌ 

  .وابن عثيمني ،واختاره ابن باز

ا اا ا : :ا   ا     

 حج الفريضةأن يكون النائب قد حج عن نفسه  - ١

يشرتط يف النائب أن يكون قد حج حجة اإلسالم عن نفسه أوال، وإال كانت احلجة 

عن نفسه، ومل جتزئ عن األصيل، وهذا مذهب الشافعية، واحلنابلة، وهو قول طائفة 

 من السلف، واختاره الشنقيطي، وبه صدرت فتوى اللجنة الدائمة 

 نيابة المرأة في الحج:   

  . ج سواء كان النائب رجًال أو امرأة عند عامة أهل العلمجتوز النيابة يف احل
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 ينبغي ملن أراد أن ينيب يف احلج أن يتحرى يف من يستنيبه أن يكون من  :فائدة

  .أهل الدين واألمانة؛ حىت يطمئن إىل قيامه بالواجب

 األفضل أن حيج عن نفسه؛ ألنه األصل، ويدعو لنفسه ولغريه من األقارب  :فائدة

سلمني، إال إذا كان أحد والديه أو كالمها مل حيج الفريضة فله أن حيج وسائر امل

عنهما بعد حجه عن نفسه، بر�ا �ما وإحسانًا إليهما عند العجز أو املوت، على 

  .أن حيج أو يعتمر عن كل واحد على حدة، وليس له مجعهما بعمرة وال حج

 ألموات، فإنه يبدأ بأمه مث إذا كان مستحسنًا أن حيج اإلنسان عن أقاربه ا :فائدة

أبيه، وإن كان أحدمها حج الفريضة فليبدأ مبن مل حيج منهما، مث األقرب فاألقرب؛ 

جاء رجل إىل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم : (عن أيب هريرة رضي اهللا عنه قال

: مث من؟ قال: قال. أمك: يا رسول اهللا، من أحق حبسن صحابيت؟ قال: فقال

 . )مث أبوك: مث من؟ قال: قال. أمك: ن؟ قالمث م: قال. أمك
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 ١٠٦ 

 ب اا ب ار: : اات واراات واا  

  ااتاات: : ا اولا اول

  واصطالحاً  معنى الفوات لغةً  - ١

  مصدر فاته يفوته فواتا وفوتا، أي ذهب عنه، وخرج وقت فعله  :الفوات لغةً 

  شرعاً  خروج العمل املطلوب شرعاً عن وقته احملدد له :الفوات اصطالحاً 

  فوات الحج - ٢

اإلمجاع ، ونقل لفجر من يوم النحر فقد فاته احلجمن فاته الوقوف بعرفة حىت طلع ا

  .، والنووينذر، وابن عبد الرب، وابن قدامةعلى ذلك ابن امل

 فوات العمرة - ٣

واملالكية، والشافعية، احلنفية، � العمر� � يتصور فوا�ا باتفا� املذاهب الفق�ية ا�ربعة

  .نابلةواحل

 كيفية تحلل من فاته الحج  - ٤

من فاته احلج لزمه الطواف والسعي وحلق الرأس أو تقصريه، وبذلك يتحلل من احلج، 

وهو مذهب احلنفية، واملالكية، والشافعية، واحلنابلة وقول طائفة من السلف، وحكى 

  .ابن قدامة اإلمجاع يف ذلك 

  حكم التحلل - ٥

ء بقي على إحرامه للعام القابل، وإن شاء حتلل، من فاته احلج فله اخليار إن شا

 .والتحلل أفضل، وهو قول املالكية، واحلنابلة، واختاره ابن عثيمني
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  ما يلزم من فاته الحج - ٦

  القضاء  -

 حكم قضاء الحج الواجب  

برهان الدين ابن اجلصاص، وابن رشد، و  نقل، و من فاته احلج الواجب لزمه القضاء

  .إلمجاع على ذلك، امفلح، وابن جنيم

 إذا قضى أجزأه القضاء عن الحجة الواجبة باإلجماع.  

 حكم قضاء الحج النفل:   

احلنفية، واملالكية، : من فاته احلج النفل لزمه القضاء، وهذا باتفاق املذاهب الفقهية

 إمجاع الصحابة، املاوردي، وابن قدامة نقل، و ، واحلنابلة، وُحكَي فيه اإلمجاعوالشافعية

  .كعلى ذل

  الهدي -

املالكية، والشافعية، : من فاته احلج يلزمه هدي، وهو مذهب مجهور الفقهاء من

  .واحلنابلة

ما اما ر: : اراا  

  :واصطالحاً  معنى اإلحصار لغةً  - ١

  . املنع واحلبس :اإلحصار في اللغة

  هو منع احملرم من إمتام أركان احلج أو العمرة  :وفي االصطالح

 حصارما يكون به اإل - ٢

  اإلحصار بالعدو -

  .نقل اإلمجاع على ذلك ابن قدامة، وابن تيمية، و اإلحصار حيصل بالعدو
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  اإلحصار بالمرض وغيره -

اإلحصار يكون باملرض وذهاب النفقة وغري ذلك، وهو مذهب احلنفية ورواية عن 

 ،موابن القي، واختيار ابن تيمية ،من السلف، وهو قول ابن حزم أمحد، وقول طائفةٍ 

  .وابن عثيمني، وابن باز

  أنواع اإلحصار - ٢

  اإلحصار عن الوقوف بعرفة  -

  :اختلف الفقهاء فيمن أحصر عن الوقوف بعرفة دون البيت إىل ثالثة أقوال

ورواية عن أمحد؛ ألنه إن قدر . أنه ليس مبحصر، وهو مذهب احلنفية :القول األول

  .ل باهلدي كفائت احلجعلى الطواف له أن يتحلل به، فال حاجة إىل التحل

  . يعترب حمصراً، ويتحلل بأعمال العمرة، وهو مذهب املالكية، والشافعية :القول الثاني

يتحلل بعمرة، وال شيء عليه إن كان قبل فوات وقت الوقوف، وهو  :القول الثالث

  . مذهب احلنابلة، واختاره ابن عثيمني

 اإلحصار عن طواف اإلفاضة -

  :قف بعرفة مث أحصر عن البيت على ثالثة أقوالاختلف الفقهاء فيمن و 

ال يكون حمصرًا، وعليه القيام بأعمال احلج، ويظل حمرماً يف حق النساء  :القول األول

  .حىت يطوف طواف اإلفاضة، وهذا مذهب احلنفية، واملالكية

  .أنه يكون حمصراً، ويتحلل، وهذا مذهب الشافعية يف األظهر :القول الثاني

أنه إن أحصر عن البيت بعد الوقوف بعرفة قبل رمي اجلمرة فله : ثالقول الثال

التحلل، وإن أحصر عن طواف اإلفاضة بعد رمي اجلمرة فليس له أن يتحلل، وهذا 

  .مذهب احلنابلة
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  اإلحصار عن واجب من واجبات الحج -

كية، احلنفية، واملال: إذا أحصر عن واجب فال يتحلل، باتفاق املذاهب الفقهية األربعة

  .والشافعية، واحلنابلة؛ ألنه ميكن جربه بالدم

  اإلحصار عن العمرة -

جيوز للمحرم بالعمرة التحلل عند اإلحصار، وهو مذهب احلنفية، والشافعية، 

  .وحكى النووي اإلمجاع على ذلك ،واحلنابلة، وبعض املالكية

ا اا ر: : اا  راا  ا  

  حكمة مشروعية التحلل - ١

التحلل حلاجة احملصر إليه، ورفعًا للحرج والضرر عنه، حىت ال يظل حمرما إىل  شرع اهللا

  .أن يندفع عنه املانع من إمتام احلج أو العمرة 

  كيفية تحلل المحصر  - ٢

  نية التحلل  -

  :اختلف الفقهاء يف نية التحلل للمحصر إىل ثالثة أقوال

  .هب الشافعية، واحلنابلةتشرتط نية التحلل عند ذبح اهلدي وهو مذ :القول األول

  .نية التحلل وحدها هي ركن التحلل، وهو مذهب املالكية :القول الثاني

التحلل معلق ببعث اهلدي إىل احلرم وذحبه على إرادة التحلل، وهو  :القول الثالث

  .مذهب احلنفية

  ذبح هدي اإلحصار -

 مكان ذبح هدي اإلحصار  

يه، سواء كان يف احلل أو يف احلرم، وهو احملصر يذبح اهلدي يف املكان الذي أحصر ف

مذهب املالكية، والشافعية، ورواية عند احلنابلة ، وهو قول أكثر أهل العلم، واختيار 

  .ابن باز، وابن عثيمني
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 زمان ذبح هدي اإلحصار  

زمان ذبح اهلدي هو مطلق الوقت، وال يتوقت بيوم النحر، بل أي وقت شاء احملصر 

  .احلنفية ، والشافعية، واحلنابلة: ور الفقهاء منذبح هديه، وهو مذهب مجه

 العجز عن الهدي  

  :اختلف الفقهاء فيما إذا عجز احملصر عن اهلدي هل عليه بدل، إىل أقوال، منها

أن من مل جيد اهلدي ليس عليه بدل، وله أن يتحلل، وهو قول عند  :القول األول

  . الشافعية، واختاره ابن عثيمني

 جيد اهلدي يلزمه أن يصوم عشرة أيام مث حيل، وهو مذهب من مل :القول الثاني

  .عند الشافعية، واختاره ابن باز احلنابلة، وأشهب من املالكية، وقولٌ 

 ما يجب من الهدي على المحصر القارن  

  :اختلف الفقهاء فيما جيب على احملصر القارن من اهلدي إىل قولني

. د، وهو مذهب الشافعية، واحلنابلةجيب على احملصر القارن هدي واح :القول األول

  .وذلك ألنه حمرم بإحرام واحد ويدخل إحرام العمرة يف احلجة، فيكفيه دم واحد

وذلك ألنه حمرم  احملصر القارن عليه هديان، وهو مذهب احلنفية، :القول الثاني

  .بإحرامني ف� حيل إال �ديني

 الحلق أو التقصير -

صر من اإلحرام، وهو مذهب املالكية، واألظهر احللق أو التقصري واجب لتحلل احمل

عند الشافعية، وقول عند احلنابلة، ورواية عن أيب يوسف واختاره الطحاوي، 

  .والشنقيطي ، وابن باز، وابن عثيمني
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 اشتراط التحلل من اإلحصار - ٣

  ما يلزم المحصر إذا اشترط -

مطلقاً، وهو مذهب  من اشرتط قبل حجه وعمرته فإن أحصر حتلل ومل يلزمه شيء

  .احلنابلة، واألصح من مذهب الشافعية، واختيار ابن باز، وابن عثيمني

   :حكم المحصر إذا وقع في بعض محظورات اإلحرام قبل التحلل -

إذا مل يتحلل احملصر، ووقع يف بعض حمظورات اإلحرام فإنه جيب عليه من اجلزاء ما 

احلنفية، واملالكية، والشافعية، : ب األربعةجيب على احملرم غري احملصر، باتفاق املذاه

  .واحلنابلة

  القضاء على من أحصر -

من حتلل باإلحصار فليس عليه القضاء، وهو مذهب املالكية، والشافعية، واحلنابلة، 

 .واختاره ابن باز، وابن عثيمني
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 ارس

  ٢  ...................................  حكم احلج وفضله وِحَكمهحكم احلج وفضله وِحَكمه: : ولولالباب األالباب األ

  ٢  ..............................  تعريف احلج لغًة واصطالحاً تعريف احلج لغًة واصطالحاً : : الفصل األولالفصل األول

  ٢  ........................................  من فضائل احلجمن فضائل احلج: : الفصل الثاينالفصل الثاين

  ٢  ........................  :احلج من أفضل األعمال عند اهللا تعاىل -١

  ٢  ..............................  :احلج من أسباب مغفرة الذنوب -٢

  ٢  ..................................... :احلج املربور جزاؤه اجلنة -٣

  ٢  ......................................:احلج يهدم ما كان قبله -٤

  ٣  ........................................  :ينفي الفقر والذنوب -٥

  ٣  ...............................  من ِحَكم مشروعية احلجمن ِحَكم مشروعية احلج  ::الفصل الثالثالفصل الثالث

  ٣  ......................................  :حتقيق توحيد اهللا تعاىل -١

  ٣  ...............................  :إظهار االفتقار إىل اهللا سبحانه -٢

  ٣  ......................................  :حتقيق التقوى هللا تعاىل -٣

  ٤  .....................................  :إقامة ذكر اهللا عز وجل -٤

ر�ا إىل �ذيب النف� البشرية، بتطهريها من فعل ال�ي�ات، ومباد -٥

  ٤  .....................................................  :القيام بالطاعات

  ٤  ....  :يف احلج تذكري باآلخرة، ووقوف العباد بني يدي اهللا تعاىل يوم القيامة - ٦

  ٤  .......................  :الصحيحة تربية األمة على معاين الوحدة -٧

  ٥  .........  :أن أداء فريضة احلج فيه شكٌر لنعمة املال وسالمة البدن -٨

  ٥  ............................................  حكم احلجحكم احلج: : الفصل الرابعالفصل الرابع

  ٥  ................................................  :حكم احلج -١

  ٥  ...................  هل احلج واجٌب على الفور أو على الرتاخي؟ -٢

  ٦  .................................................  شروط احلجشروط احلج: : الباب الثاينالباب الثاين

  ٦  .........................................................  :متهيد
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  ٦  ..........................................  شرط اإلسالمشرط اإلسالم: : الفصل األولالفصل األول

  ٦  ...........................................  حكم حج الكافر -١

من حج الفريضة، مث ارتد مث تاب وأسلم فهل جيب عليه احلج  - ٢

  ٦  .........................................................  من جديد؟

  ٦  ............................................  شرط العقلشرط العقل: : الفصل الثاينالفصل الثاين

  ٦  ...........................................  �نونحكم حج ا -١

  ٧  ......................................  هل العقل شرط صحة؟ -٢

  ٧  ...........................................  شرط احلريةشرط احلرية: : الفصل الثالثالفصل الثالث

  ٧  ..........................................  رط وجوباحلرية ش -١

  ٧  ...........................................  احلرية شرط إجزاء -٢

  ٧  .................................................  البلوغالبلوغ: : الفصل الرابعالفصل الرابع

  ٧  ...........................................  حكم حج الصيب -١

  ٨  ..............................  البلوغ شرُط وجوٍب وشرط إجزاءٍ  -٢

  ٨  .......................  ما يفعله الصيبُّ بنفسه وما يفعله عنه وليه -٣

  ٨  ...........................................  االستطاعةاالستطاعة: : الفصل اخلامسالفصل اخلامس

  ٨  ............................. تعريف االستطاعة لغًة واصطالحاً  -١

  ٨  ............................  اشرتاط االستطاعة يف وجوب احلج -٢

  ٩  ..........................  هل االستطاعة شرط إجزاٍء يف احلج؟ -٣

  ٩  .................................  إذن الوالدين يف حج الفريضة -٤

  ٩  ...................................  ج النافلةإذن الوالدين يف ح -٥

  ٩  .........................................  إذن صاحب العمل -٦

  ٩  ........................:أقسام االستطاعة يف احلج والعمرة أربعة -٧

  ١٠  ..........................................  شروط االستطاعة -٨

 ١٠ ............................ شروط االستطاعة العامة للرجال والنساء 
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 ١٠ ................................ شروط االستطاعة اخلاصة بالنساء

  ١٠  ..........................................  االستطاعة البدنية -٩

  ١٠  ....................  من ال يستطيع أن يثبت على اآللة أو الراحلة -

  ١١  ....  وجوب، أو شرط لألداء بالنفس؟صحة البدن؛ هل هي شرط ألصل ال - 

  ١١  .........................................  االستطاعة املالية -١٠

  ١١  .........................................  اشرتاط الزاد والراحلة -

  ١١  ..........................  اشرتاط الراحلة خاص بالبعيد عن مكة -

  ١١  .........  احلاجات األصلية اليت يشرتط أن تفضل عن الزاد والراحلة -

  ١٢  .......................  تحقيق االستطاعةاشرتاط أمن الطرق ل -١١

  ١٢  ............................................  املراد بأمن الطريق -

  ١٢  ...............  هل أمن الطريق شرط أداء بالنفس أو شرط صحة؟ -

  ١٣  .............................................  اشرتاط احملرم -١٢

  ١٣  ...............................................  من هو احملرم؟ -

  ١٣  ..................................  اشرتاط احملرم يف حج الفريضة -

  ١٣  ...............................  اشرتاط إذن الزوج يف حج النفل -

  ١٣  .........  إذا وجدت املرأة حمرماً يف الفرض فهل يشرتط إذن زوجها؟ -

  ١٣  .......................  اخلاص باملرأة عدم العدةالشرط الثاين  -١٢

  ١٤  ..............................................مواقيت احلجمواقيت احلج: : الباب الثالثالباب الثالث

  ١٤  ..........................  تعريف املواقيت لغًة واصطالحاً تعريف املواقيت لغًة واصطالحاً : : الفصل األولالفصل األول

  ١٤  ...................................  مواقيت احلج الزمانيةمواقيت احلج الزمانية: : الفصل الثاينالفصل الثاين

  ١٤  ..........................................  حتديد أشهر احلج -١

  ١٤  .....................................  اإلحرام قبل أشهر احلج -٢

  ١٥  ..................................  مواقيت احلج املكانيةمواقيت احلج املكانية: : الفصل الثالثالفصل الثالث

  ١٥  ............................................  ميقات اآلفاقي -١
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  ١٦  .................  :ن مرَّ منه قاصداً النسكاإلحرام من امليقات مل -٢

  ١٧  .......  :من سلك طريقاً ليس فيه ميقات معني، بر�ا أو حبراً أو جو�ا -٣

  ١٧  ..........................................  هل جدة ميقات؟ -٤

  ١٨  ......................  حكم جتاوز امليقات للمحرم بدون إحرام -٥

  ١٨  .........  من جتاوز امليقات بغري إحرام ومل يرجع لإلحرام من امليقات -

  ١٨  .....  من جتاوز امليقات بدون إحرام ليدخل مكة لعدم محله التصريح -

  ١٨  ........  من جتاوز امليقات بغري إحرام مث رجع إىل امليقات فأحرم منه -

  ١٨  ......................  من أحرم بعد امليقات، مث رجع إىل امليقات -

  ١٨  .......................  إذا جاوز امليقات غري مريد نسكاً مث أراده -

  ١٨  ............................  املرور من امليقات حلاجة غري النسك -

  ١٨  .......  حكم اإلحرام ملن جاوز امليقات إىل احلل حلاجة غري النسك -

  ١٩  .......  حكم اإلحرام ملن جاوز امليقات إىل مكة حلاجة غري النسك -

  ١٩  ..............................................  :املرور مبيقاتني -

  ١٩  ....................:حكم التقدم باإلحرام قبل املواقيت املكانية -٦

  ١٩  ..............  لنفاس ال مينع من إحرام املرأة من امليقاتاحليض وا -٧

  ١٩  .............................................  ميقات امليقايت -٨

  ١٩  ...............................................  تعريف امليقايت -

  ٢٠  ..........................................موضع إحرام امليقايت -

  ٢٠  ...............................  للعمرة) احلرمي(ميقات املكي  -٩

  ٢٠  ................................................  تعريف املكي -

  ٢٠  ..........................................  ميقات املكي للحج -

  ٢١  ....................................................  اإلحراماإلحرام: : الباب الرابعالباب الرابع

  ٢١  ...................  تعريف اإلحرام، واحلكمة منه، وحكمهتعريف اإلحرام، واحلكمة منه، وحكمه: : الفصل األولالفصل األول

  ٢١  ...............................  تعريف اإلحرام لغًة واصطالحاً  -١
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  ٢١  ........................................ِحَكم تشريع اإلحرام -٢

  ٢١  .............................................  ُحكم اإلحرام -٣

  ٢١  ..........................................  سنن اإلحرامسنن اإلحرام: : الفصل الثاينالفصل الثاين

  ٢١  .................................................  االغتسال -١

  ٢١  ......................................  حكم االغتسال للمحرم -

  ٢٢  ..............................  حكم اغتسال احلائض والنفساء -٢

  ٢٢  ......................................  استحباب تلبيد الرأس -٣

  ٢٢  .......................................  ار ورداءاإلحرام يف إز  -٤

  ٢٢  .............................  إذا مل جيد احملرم إزاراً أو مل جيد نعالً  -

  ٢٢  ...................................................  التطيب -٥

  ٢٢  .....................................  حكم الطيب قبل اإلحرام -

  ٢٢  ......................................  التطيب يف ثوب اإلحرام -
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  ٦٨  ....................  حكم اإلحرام يف يوم الرتوية ملن كان حالالً  -٢

  ٦٨  ......................................  الذهاب إىل مىنالذهاب إىل مىن:  :  الفصل الثاينالفصل الثاين

  ٦٨  ..........................  حكم الذهاب إىل مىن يف يوم الرتوية -١

  ٦٨  .............................  قصر كل صالة يف وقتها بال مجع -٢

  ٦٩  ...................................  هل يقصر أهل مكة مبىن؟ -٣

  ٦٩  .............................  حكم املبيت مبىن ليلة عرفةحكم املبيت مبىن ليلة عرفة: : الفصل الثالثالفصل الثالث

  ٧٠  .................................................  يوم عرفةيوم عرفة: : الباب التاسعالباب التاسع

  ٧٠التعريف بيوم عرفة والفرق بينه وبني عرفات وسبب التسمية بهالتعريف بيوم عرفة والفرق بينه وبني عرفات وسبب التسمية به: : الفصل األولالفصل األول

  ٧٠  ............................................  تعريف يوم عرفة -١

  ٧٠  .....................................  الفرق بني عرفة وعرفات -٢

  ٧٠  .......................................:سبب تسمية عرفات -٣

  ٧٠  ........................................  فضل يوم عرفةفضل يوم عرفة: : الفصل الثاينالفصل الثاين

  ٧٠  ......................................  فضل يوم عرفة للحاج -١

  ٧١  ...................................  فضل يوم عرفة لغري احلاج -٢

  ٧١  ...................................  حكم الوقوف بعرفةحكم الوقوف بعرفة: : الفصل الثالثالفصل الثالث

  ٧١  ........................................  حكم الوقوف بعرفة -١
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  ٧١  ..........................................  ما املراد بالوقوف؟ -٢

  ٧١  ...................................  شروط الوقوف بعرفةشروط الوقوف بعرفة: : الفصل الرابعالفصل الرابع

  ٧١  ............................  أن يكون الوقوف يف أرض عرفات -١

  ٧١  .......................................  ما هي حدود عرفات؟ -

  ٧٢  ...................................  .حكم الوقوف بوادي عرنة -

  ٧٢  ...........................................  هل منرة من عرفة؟ -

  ٧٢  ......................  ال يعلم أنه عرفةحكم من وقف بعرفة وهو  -

  ٧٢  ..............................حكم من وقف بغري أرض عرفات -

  ٧٣  ............................أن يكون الوقوف يف زمان الوقوف -٢

  ٧٣  ......................................:أول وقت الوقوف بعرفة -

  ٧٣  ......................................  آخر وقت الوقوف بعرفة -

 ٧٣ ...................................... ؟ما هو قدر الوقوف ا���

 ٧٣ ........................ إىل م� �� الوقوف بعرفة ملن وافاها �ارا؟

 ٧٣ ...... حكم من دفع قبل غروب مشس التاسع مث عاد قبل فجر العاشر

 ٧٤ .................................. م من وقف بعرفة ليال فقطحك

 ٧٤ ........................................... اخلطأ يف زمن الوقوف

  ٧٤  .................................  أن يكون الواقف أهالً للحج -٣

  ٧٤  .........................  حكم من وقف بعرفة على غري طهارة -٤

  ٧٥  ...........  هل يشرتط سرت العورة واستقبال القبلة للوقوف بعرفة؟ -٥

  ٧٥  .........................................  حكم وقوف النائم -٦

  ٧٥  ....................................حكم وقوف املغمى عليه -٧

  ٧٥  ........................  سنن ومستحبات الوقوف بعرفةسنن ومستحبات الوقوف بعرفة: : الفصل اخلامسالفصل اخلامس

  ٧٥  ....................................... غسل للوقوف بعرفةال -١

  ٧٥  .........السري من مىن إىل عرفة صباحاً بعد طلوع مشس يوم عرفة -٢
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  ٧٥  ................................................  خطبة عرفة -٣

  ٧٥  .............................................ُتسن خطبة عرفة -

  ٧٦  ......................  هل خطبة عرفة خطبتان أو خطبة واحدة؟ -

  ٧٦  ................................  اجلمع بني الصالتني يوم عرفة -٤

  ٧٦  ..................................  اجلمع بني الصالتني يوم عرفة -

  ٧٦  ....................................  سبب اجلمع بعرفة واملزدلفة -

  ٧٧  .............................  رفة واملزدلفة؟هل يقصر املكي يف ع -

  ٧٧  .............................  هل جيمع ويقصر من صلى وحده؟ -

  ٧٧  .................................  صفة األذان واإلقامة للصالتني -

 ٧٧ ........................... هل يكون األذان قبل اخلطبة أو بعدها؟

  ٧٧  ....................................  هل جيهر بالقراءة أم يسر؟ -

  ٧٧  ..............................  اإلكثار من عمل اخلري يوم عرفة -٥

  ٧٨  .....................  اإلكثار من الدعاء والذكر والتلبية يوم عرفة -٦

  ٧٨  .....  الدفع إىل مزدلفة بعد غروب الشمس، وعليه السكينة والوقار -٧

  ٧٨  ..............................  أن يدفع ملبياً ذاكراً هللا عز وجل -٨

  ٧٨  ............................. ما يكره للحاج يوم عرفةما يكره للحاج يوم عرفة: : الفصل السادسالفصل السادس

  ٧٨  .............................................  صوم يوم عرفة -١

  ٧٨  ........  اإلسراع يف السري راكباً أو ماشياً إسراعاً يؤدي إىل اإليذاء -٢

  ٧٨  ........................  التطوع بني صاليت الظهر والعصر بعرفة -٣

  ٧٩  ...........................................  الوقوف باملزدلفةالوقوف باملزدلفة: : الباب العاشرالباب العاشر

  ٧٩  ..........................................  أمساء مزدلفةأمساء مزدلفة: : الفصل األولالفصل األول

  ٧٩  ...................................................  :مزدلفة -١

 ٧٩ .......................................... :سبب التسمية مبزدلفة

  ٧٩  ..............................................  :املشعر احلرام -٢
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  ٧٩  .....................................................  :مجع -٣

  ٨٠  ...........................................  حد املزدلفةحد املزدلفة: : الفصل الثاينالفصل الثاين

  ٨٠  ................................  حكم الوقوف باملزدلفةحكم الوقوف باملزدلفة: : الفصل الثالثالفصل الثالث

  ٨٠  .................  مزدلفةمزدلفة  حكم من فاته الوقوف الواجب يفحكم من فاته الوقوف الواجب يف: : الفصل الرابعالفصل الرابع

  ٨٠  ......................  صالتا املغرب والعشاء يف املزدلفةصالتا املغرب والعشاء يف املزدلفة: : الفصل اخلامسالفصل اخلامس

  ٨٠  ...................  اجلمع بني صاليت املغرب والعشاء يف املزدلفة -١

  ٨٠  .................  اجلمع بني املغرب والعشاء بأذاٍن واحٍد وإقامتني -٢

  ٨١  ....................  صالة الفجر يف مزدلفة تصلى يف أوَّل وقتها -٣

  ٨١  ....................................  الدفع من مزدلفةالدفع من مزدلفة: : الفصل السادسالفصل السادس

  ٨١  ..........................  الدفع من مزدلفة قبل طلوع الشمس -١

  ٨١  ......................  تقدمي النساء والضعفة من مزدلفة إىل مىن -٢

  ٨١  ......................................اإلسراع يف وادي حمسر -٣

  ٨٢  .................................  أعمال يوم النحر مبىنأعمال يوم النحر مبىن: : الباب احلادي عشرالباب احلادي عشر

  ٨٢  ...........................................  رمي اجلماررمي اجلمار: : للالفصل األو الفصل األو 

  ٨٢  ...........................................  معىن رمي اجلمار -١

  ٨٢  .............................................  أنواع اجلمرات -٢

  ٨٢  ..............................................  ميحكمة الر  -٣

  ٨٢  ..........................................  حكم رمي اجلمار -٤

  ٨٣  ...............................................شروط الرمي -٥

 ٨٣ ......................... ه أن يتداركهالو ترك شيئاً من احلصى وفات

  ٨٤  ................................................  سنن الرمي -٦

أن يقف يف بطن الوادي عند رمي مجرة العقبة وتكون مىن عن ميينه  -

  ٨٤  .....................................................  ومكة عن يساره

 ٨٤ .............................. رمي مجرة العقبة من اجلهات األخرى
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  ٨٤  ............................ أن يكون الرمي مبثل حصى اخلذف -

  ٨٥  .....................................  ات السبعاملواالة بني الرمي -

  ٨٥  ...................................  أال يكون احلصى مما رمي به -

  ٨٥  .............................................  طهارة احلصيات -

 ٨٥ ................................ غسل حصى الرمي؟ هل يستحب

  ٨٥  ........................................  التكبري مع كل حصاة -

  ٨٥  ......... قطع التلبية مع أول حصاة يرمي �ا �رة العقبة يوم النحر -

  ٨٦  ...............الدعاء الطويل عقب رمي اجلمرة الصغرى والوسطى -

  ٨٦  ............................................  الرمي يوم النحر -٧

  ٨٦  .........................................  زمن الرمي يوم النحر -

  ٨٦  ........................................  رمي اجلمار يف الليل -٨

  ٨٦  ........................................  لقط حصيات الرجم -٩

  ٨٧  ..................................  الرمييف ) التوكيل(النيابة  -١٠

  ٨٧  ...............................  حكم التوكيل يف الرمي للمعذور -

  ٨٧  ......... قد رمى عن نفسه؟) الوكيل(هل يشرتط أن يكون النائب  -

  ٨٧  ..............................  حكم سفر املعذور قبل رمي وكيله -

  ٨٧  ...........................................  ذبح اهلديذبح اهلدي: : الفصل الثاينالفصل الثاين

  ٨٧  .............................................  ما هو اهلدي؟ -١

  ٨٧  ....................................  حكم االشرتاك يف اهلدي -٢

  ٨٨  ................................................  زمن الذبح -٣

  ٨٨  ..............................................  أول زمن الذبح -

  ٨٨  .............................................  آخر زمن الذبح -

  ٨٩  ...............................................  مكان الذبح -٤

  ٨٩  ..........................................  اهلدي على القارن -٥
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  ٨٩  ...........................................  التطوع يف اهلدي -٦

  ٨٩  ...........................................  األكل من اهلدي -٧

  ٨٩  ......................................  األكل من هدي التطوع -

  ٨٩  ................................  األكل من هدي التمتع والقران -

األكل من اهلدي الذي وجب لرتك نسك أو تأخريه، أو كان بسبب  -

  ٨٩  .......................................................  فسخ النسك

  ٩٠  ....................................  هدي الكفارات األكل من -

  ٩٠  .....................................  من مل يقدر على اهلدي -٨

  ٩٠  .................................  حكم من مل يقدر على اهلدي -

  ٩٠  .................  وقت صيام الثالثة أيام يف احلج ملن مل جيد اهلدي -

  ٩٠  ............................  صيام أيَّام التشريق ملن مل جيد اهلدي -

  ٩٠  .....  عنه أو يبقى يف ذمته؟ من مل يصم اهلدي قبل عرفة هل يسقط -

من أخر صيام ثالثة أيام اليت يف احلج حىت انتهى حجه، فهل  - 

  ٩١  ......................................................  ؟تلزمه الفدية

  ٩١  .................  راغه من احلجحكم صيام السبعة أيام مبكة بعد ف -

  ٩١  .......................  هل يشرتط أن يكون صيام األيام متتابعة؟ -

  ٩١  .......................................  احللق والتقصرياحللق والتقصري: : الفصل الثالثالفصل الثالث

  ٩١  ......................................  :حكم احللق والتقصري -١

  ٩١  .............................. القدر الواجب حلقه أو تقصريه -٢

  ٩١  ......................................  األفضل يف حلق الرأس -٣

  ٩١  ................................  هل جيزئ التقصري عن احللق؟ -٤

  ٩٢  .......................................  احللق والتقصري للمرأة -٥

  ٩٢  .............................................  حلق املرأة رأسها -

  ٩٢  ......................................  مقدار تقصري شعر املرأة -
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  ٩٢  ....................  إمرار املوسى على من ليس على رأسه شعر -٦

  ٩٢  .................................  من يف حلق الرأسحكم التيا -٧

  ٩٢  ...................................  حكم التيامن يف حلق الرأس -

  ٩٣  ...............................  مب حيصل التيامن يف حلق الرأس؟ -

  ٩٣  ........................................  طواف اإلفاضةطواف اإلفاضة: : الفصل الرابعالفصل الرابع

  ٩٣  ......................................  تعريف طواف اإلفاضة -١

  ٩٣  .......................................  أمساء طواف اإلفاضة -٢

  ٩٣  .......................................  حكم طواف اإلفاضة -٣

  ٩٣  ......................................  شروط طواف اإلفاضة -٤

  ٩٤  ............................................  أن يسبقه اإلحرام -

  ٩٤  .......................................  أن يسبقه الوقوف بعرفة -

  ٩٤  .......................................  وقت طواف اإلفاضة -٥

  ٩٤  ....................................  مىت يسن طواف اإلفاضة؟ -

  ٩٤  .........................  مىت يبتدئ وقت جواز طواف اإلفاضة؟ -

 ٩٤ ................................. أداء طواف اإلفاضة أيام التشريق

  ٩٤  ....................................  آخر وقت طواف اإلفاضة -

 ٩٥ ....... :وأما وقته الواجب فقد اختلف فيه أهل العلم على ثالثة أقوال

  ٩٥  ...........  الشرب من ماء زمزم والتضلع منه بعد طواف اإلفاضة -٦

  ٩٥  .......................................  التحلل األولالتحلل األول: : الفصل اخلامسالفصل اخلامس

  ٩٥  ...............................  تعريف التحلل لغًة واصطالحاً  -١

  ٩٥  .................................... مب حيصل التحلل األول؟ -٢

  ٩٦  .................................  ما يرتتب على التحلل األول -٣

  ٩٧  .....................  املبيت مبىن ورمي اجلمار أيام التشريقاملبيت مبىن ورمي اجلمار أيام التشريق: : الباب الثاين عشرالباب الثاين عشر

  ٩٧  ............................  املبيت مبىن ليايل أيام التشريقاملبيت مبىن ليايل أيام التشريق: : الفصل األولالفصل األول
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  ٩٧  .....................  املبيت مبىن ليايل التشريق وما يلزم من تركه -١

  ٩٧  ................................  ليايل التشريقحكم املبيت مبىن -

 ٩٧ ....................... حكم املبيت مبىن ليلة الثالث عشر للمتعجِّل

  ٩٧  ...........  حكم املتعجل إذا غربت عليه الشمس ثاين أيام التشريق -

 ٩٧ .......................... :إذا غربت الشمس قبل انفصاله من مىن

  ٩٧  ............................................  مب حيصل املبيت؟ -

  ٩٨  .............  مبىن من غري أصحاب األعذارما يلزم من ترك املبيت  -

  ٩٨  ...........  سقوط املبيت عن أصحاب سقاية احلجيج ورعاة اإلبل -

احلجيج  حكم املبيت خارج مىن بسب أعذار أخرى غري أصحاب سقاية -

  ٩٨  .........................................................  ورعاة اإلبل

  ٩٨  ....................  حكم املبيت ملن مل جيد مكاناً مناسباً يف مىن -

  ٩٨  ................................  ذكر اهللا عز وجل يف أيام مىن -٢

  ٩٩  ................................  رمي اجلمار أيام التشريقرمي اجلمار أيام التشريق: : الفصل الثاينالفصل الثاين

  ٩٩  ..................................  وقت الرمي يف أيام التشريق -١

  ٩٩  ...............................  :التشريق أول وقت الرمي يف أيام -

  ٩٩  .................................................  تأخري الرمي -

  ٩٩  .............................................  �اية وقت الرمي -

  ٩٩  ...................  رمى اجلمار ثاين أيام التشريقالنفر األول إذا  -٢

  ١٠٠  ............... :النفر الثاين إذا رمى اجلمار ثالث أيام التشريق -٣

  ١٠١  ...................................... طواف الوداعطواف الوداع: : الباب الثالث عشرالباب الثالث عشر

  ١٠١  .......................................................  متهيد

  ١٠١  ...........................  حكم طواف الوداع للحاجحكم طواف الوداع للحاج: : الفصل األولالفصل األول

  ١٠١  ..................................  الفصل الثاين شروط طواف الوداعالفصل الثاين شروط طواف الوداع

  ١٠١  ..................................  أن يكون من أهل اآلفاق -١
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  ١٠٢  ................................  الطهارة من احليض والنفاس -٢

  ١٠٢  .......................................  واف الوداعوقت ط -٣

  ١٠٢  ...  هل جيزئ طواف اإلفاضة عن طواف الوداع، إذا كان عند اخلروج؟ - ٤

  ١٠٣  ..................................  باب النيابة يف احلجباب النيابة يف احلج: : الباب الرابع عشرالباب الرابع عشر

  ١٠٣  .....................................  النيابة عن احليالنيابة عن احلي: : الفصل األولالفصل األول

  ١٠٣  ...............................  .النيابة يف الفرض عن القادر -١

  ١٠٣  ............................  الفرض عن غري القادر النيابة يف -٢

  ١٠٣  ...............................  :إذا استناب للفريضة مث برئ -٣

  ١٠٣  .....................................  النيابة عن امليتالنيابة عن امليت: : الفصل الثاينالفصل الثاين

  ١٠٣  ...............................  من مات وعليه حج واجب -١

  ١٠٤  ....................................  التربع باحلج عن امليت -٢

  ١٠٤  .................................  النيابة يف حج النفلالنيابة يف حج النفل: : الفصل الثالثالفصل الثالث

  ١٠٤  .................................  االستئجار على احلجاالستئجار على احلج: : الفصل الرابعالفصل الرابع

  ١٠٤  ...............................  ما يشرتط يف النائبما يشرتط يف النائب: : الفصل اخلامسالفصل اخلامس

  ١٠٤  .............  ن النائب قد حج عن نفسه حج الفريضةأن يكو  -١

 ١٠٤ ........................................... :نيابة املرأة يف احلج

  ١٠٦  .................................  الفوات واإلحصارالفوات واإلحصار: : الباب اخلامس عشرالباب اخلامس عشر

  ١٠٦  ............................................  الفواتالفوات: : الفصل األولالفصل األول

  ١٠٦  ...............................  معىن الفوات لغًة واصطالحاً  -١

  ١٠٦  ..............................................  فوات احلج -٢

  ١٠٦  .............................................  فوات العمرة -٣

  ١٠٦  ..................................  كيفية حتلل من فاته احلج  -٤

  ١٠٦  ............................................  حكم التحلل -٥
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