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 مقدمة
، احلمد هلل املتفضل علينا بنعمة اإلسالم، الذي فصل لنا شرائع األحكام، وبني لنا احلالل واحلرام

والصالة والسالم األمتان األكمالن على سيد األانم، حممد بن عبد هللا الصادق األمني صلى هللا عليه 
 وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثريا.

  -وبعد:

و أ هيبطلحىت ال يقع فيما  تعلم أحكامه أركان الدين وكان لزاما على كل مريد للحج فلما كان احلج من
كانه أن أكتب يف أحكامه ملخصا أذكر فيه أر  -بعد أن طلب مين من ال أريد رد طلبه -رأيت  هينقص

ل خيدمن أحكامها  اهذا ومل أتطرق إىل تفصيل أحكام العمرة إال أن كثري ه، وواجباته وكثري من مستحبات
كام احلج فأحكامهما متداخلة.يف أحضمنا   

لما قع الشبكة العنكبوتية فمستعينا ابهلل يف كتابه سلسلة من أحكامه نشرهتا يف بعض موا شرعتوقد 
)إرشاد السالك إىل أحكام املناسك(.أن أمجعها يف كتيب لطيف أمسيته بــ  اكتملت عن    

إمامنا اإلمام املطليب حممد بن إدريس الشافعي على مذهب  من األحكاماحلاج ذكرت فيه ما حيتاجه 
عند أصحابنا. رضي هللا عنه، معوال يف ذلك على الكتب املعتمدة املعتربة  

وهللا أسأل أن جيعل هذا العمل خالصا لوجهه الكرمي وأن ال حيرمين أجره وال أجر من انتفع به إنه ويل 
  ذلك والقادر عليه.
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اني .يقات احلج والعمرة ، زماني ومكم  

 

 امليقات الزماني : 

قال النووي يف الروضة : اما الزماين فوقت اإلحرام ابحلج : شوال وذو القعدة وعشر ليال من ذي احلجة 
 ،آخرها آخر ليلة النحر .

 : لو احرم ابحلج يف غري أشهره فهل ينعقد حجا أو عمرة ؟  فرع

ملذهب نعقد حجا وهل ينعقد عمرة فيه طرق اقال النووي يف الروضة : لو أحرم ابحلج يف غري أشهره مل ي
 أنه ينعقد وجيزئه عن عمرة اإلسالم .

وقال يف االيضاح : فال ينعقد االحرام ابحلج يف غري هذه املدة فإن أحرم به يف غريها مل ينعقد حجا وانعقد 
 عمرة جمزئة عن عمرة اإلسالم على األصح . 

 هل ينعقد حجا او عمرة ؟ : لو أحرم قبل أشهر احلج إحراما مطلقا ف فرع

قال يف الروضة : ولو احرم قبل أشهر احلج إحراما مطلقا فاملذهب والذي قطع به اجلمهور أنه ينعقد 
 إحرامه بعمرة . 

 وقال يف االيضاح : ولو احرم قبل احلج احراما مطلقا انعقد عمرة . 

 :  امليقات املكاني

 املقيم مبكة مكيا كان أو غريه : -1

روضة : اما املقيم مبكة مكيا كان أو غريه ففي ميقاته للحج وجهان وقيل قوالن : أصحهما : قال يف ال
 نفس مكة .

 وقال يف العباب : وامليقات املكاين للحج ملن مبكة ولو غريبا وقاران او متمتعا نفس مكة .

 وقال يف االيضاح : منهو مبكة او غريبا فميقاته ابحلج نفس مكة . 
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 لمكي اإلحرام من خارج مكة ؟ : هل جيوز ل فرع

 قال يف الروضة : لو فارق بنيان مكة وأحرم يف احلرم فهو مسيء يلزمه الدم ..

وقال يف العباب : فإن أحرم خارجها ومل يصل ميقاات أساء ولزمه دم ويسقط )الدم عنه ( إن عاد قبل 
 مرحلتني منها وقبل الوقوف .

 اهره انه ال جيوز االحرام من خارجها ...وقال ابن حجر يف حاشيته على االيضاح : ظ

وقال يف املنهج القومي : ...فيحرم ابحلج منها سواء القارن واملتمتع واملفرد ، فإن فارق .......وأحرم 
خارجها ومل يعد إليها قبل الوقوف أمث ولزمه دم وكذا إن عاد اليها قبله وقد وصل يف خروجه اىل مسافة 

جري املكي اذا استؤجر عن آفاقي فإنه يلزمه اخلروج اىل ميقات احملجوج عنه القصر ،ويستثىن من ذلك األ
 ليحرم منه . 

 : ماهو  املكان االفضل الذي حيرم منه املكي او املقيم مبكة ؟  فرع

قال يف الروضة : مث من أي موضع أحرم من مكة جاز ويف األفضل قوالن : وأظهرمها : ...أن حيرم من 
 جد حمرما .ابب داره وأييت املس

 وقال يف العباب : 

 وإحرامه من ابب داره أفضل .

 وقال يف االيضاح : ويف االفضل قوالن للشافعي رمحه هللا تعاىل الصحيح منها أنه حيرم من ابب داره .

 : ماهو اليوم املستحب ألن حيرم فيه املكي او املقيم مبكة ؟ فرع 

 قال يف االيضاح : 

 لرتوية  هو الثامن من ذي احلجة .م مبكة يوم اويستحب أن يكون إحرام املقي

 غري املقيم مبكة -2

 قال يف االيضاح : القسم الثاين االفقي وهو غري املقيم مبكة ومواقيتهم مخسة : 
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ذو احلليفة : وهو ميقات من توجه من املدينة املنورة وهو من املدينة على حنو ستة أميال وبني مكة  .1
 عشر مراحل .

ت املتوجهني من الشام على طريق تبوك واملتوجهني من مصر واملغرب وهي قرية اجلحفة : ميقا .2
 على حنو ثالث مراحل من مكة أو أكثر .

قرن املنازل : إبسكان الراء ويسمى قرن املنازل وقرن الثعالب وهو ميقات املتوجهني من جند احلجاز  .3
 ومن جند اليمن .

ة بعض من اليمن ،فإن اليمن يشمل جندا وهتامة يلملم : وهو ميقات املتوجهني من هتامة وهتام .4
قال اصحابنا : وحيث جاء يف احلديث وغريه ان يلملم ميقات اهل اليمن فاملراد ميقات هتامة ال  

 كل اليمن فإن جند اليمن ميقات جند احلجاز .
 ةذات عرق : ميقات املتوجهني من املشرق كخراسان والعراق وهذه الثالثة بني كل منها وبني مك .5

 مرحلتان .

 : هل هذه املواقيت ختتص أبهلها فقط أم من مر هبا من غري اهلها جيوز له ان حيرم منها ؟  فرع

 قال يف االيضاح : وهذه املواقيت ألهلها ولكل من مر هبا من غري أهلها ممن يريد حجا او عمرة .

 م من امليقات ؟ هل جيوز له االحرام قبل امليقات من دويرة اهله  ام يشرتط االحرافرع : 

قال يف االيضاح : وجيوز ان حيرم قبل وصوله امليقات من دويرة اهله ومن غريها ويف االفضل قوالن الصحيح 
 ان حيرم من امليقات اقتداء برسول هللا صلى هللا عليه وسلم . 

 من كان مسكنه بني امليقات ومكة  -3

 القرية اليت يسكنها قال يف الروضة : من مسكنه بني امليقات ومكة فميقاته 

 قال يف االيضاح : ويستحب ان حيرم من طرفها االبعد من مكة وجيوز من االقرب . 

من سلك طريقا ليس فيه شيء من املواقيت اخلمسة احرم اذا حاذا اقرب املواقيت اليه ، فإن مل حياذ  : فرع
 ياط ال ختفى .شيئا احرم على مرحلتني من مكة فإن اشتبه عليه االمر حترى وطرق االحت
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قال يف الروضة : لو جاء من انحية الحياذي يف طريقها ميقاات لزمه ان حيرم اذا مل يبق بينه وبني مكة  : فرع
 اال مرحلتان .

 : ما حكم من جاوز امليقات ممن يريد احلج والعمرة ومل حيرم منه ؟  فرع

 مث وعليه العود اليه ،واإلحرام منه إنغري حمرم أ -وجب االحرام منه -قال يف الروضة : اذا جاوز موضعا 
مل يكن له عذر ،فإن كان له عذر كخوف طريق او االنقطاع عن الرفقه ،أو ضيق الوقت ،أحرم ومضى 

 ،وعليه دم إذا مل يعد ..

يف االيضاح : اذا انتهى إنسان اىل امليقات وهو يريد حجا او عمرة لزمه أن حيرم منه فإن جاوزه غري ل وقا
لزمه ان يعود اليه ،وحيرم منه إن مل يكن له عذر فإن كان له عذر كخوف طريق او االنقطاع حمرم عصى و 

 حرم ومضى يف نسكه دم إذا مل يعد عن الرفقة ،او ضيق الوقت ا

 : هل يسقط عليه الدم إن عاد مطلقا أم أن هناك تفصيال يف العود ؟  فرع

بل اإلحرام فيحرم منه فاملذهب والذي قطع به قال يف الروضة : فإن عاد فله حاالن : أحدمها يعود ق
 اجلمهور أنه الدم عليه سواء كان دخل مكة أو ال .

أن حيرم مث يعود اىل امليقات حمرما ...فإن عاد قبل التلبس بنسك سقط الدم وإال فال )اي  احلال الثاين :
 ف القدوم .ا كالوقوف او سنه كطواان تلبس ابلنسك مل يسقط الدم ( سواء كان النسك ركن

 : هل لزوم الدم يف جماوزة امليقات خيتص ابلعامد فقط ام يشمل الناسي واجلاهل ايضا ؟  فرع

قال يف الروضة : وال فرق يف لزوم الدم يف كل هذا بني اجملاوز عامدا عاملا ،واجلاهل والناسي لكن يفرتقون 
 لى الناسي واجلاهل . ، فال إمث عيف اإلمث 

 )ميقات العمرة ( 

 ان كان املعتمر خارج احلرم )أي ليس يف مكة وال يف احلرم اذ احلرم أعم من مكة (  -1

 قال يف الروضة : إن كان املعتمر خارج احلرم ،فميقات عمرته ميقاته حجه بال فرق .
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 إن كان املعتمر يف احلرم ،مكيا كان أو مقيما مبكة . -2

فأن خيرج إىل أدىن احلل ولو خطوة من أي جانب  قال يف الروضة : فله ميقات واجب وأفضل اما الواجب
 شاء فيحرم هبا ....

 أما األفضل : أفضل البقاع من أطراف احلل إلحرام العمرة اجلعرانة مث التنعيم مث احلديبية . 

 لو خالف املكي او املقيم واحرم من مكة او احلرم ومل خيرج اىل أدىن احلل فما احلكم ؟ فرع : 

 إن خالف  وأحرم هبا يف احلرم ، انعقد احرامه مث له حاالن : قال يف الروضة : ف

أحدمها ان الخيرج اىل احلل بل يطوف ويسعى وحيلق هبا فهل جيزئه ذلك عن عمرته ؟ قوالن :أظهرمها جيزئه 
 ويلزمه دم لرتكه اإلحرام من امليقات .

هل يسقط عنه دم ا اتى قطعا و أن خيرج اىل احلل مث يعود فيطوف ويسعى وحيلق فيعتد مب احلال الثاين :
 اإلساءة ؟ فيه طريقان : املذهب وبه قطع اجلماهري سقوطه . 
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 )بيان وجوه أنواع اإلحرام وما يتعلق بها (
 

 قال النووي رضي هللا عنه يف اإليضاح : له فيما حيرم به أربعة أوجه :اإلفراد والتمتع والقران واإلطالق .

 : صور كل منهما :  فرع

 اإلفراد -1

 .ه ويفرغ منه ، مث حيرم ابلعمرةقال يف الروضة : فأما اإلفراد ، فمن صوره أن حيرم ابحلج وحد 

وقال يف اإليضاح : فأما اإلفراد فهو أن حيرم ابحلج يف أشهره من ميقات طريقه مث إذا فرغ منه خرج من 
 ته املتفق عليها . مكة زادها هللا شرفا فأحرم ابلعمرة من أدىن احلل ويفرغ فهذه صور 

وقال يف العباب : وأفضلها اإلفراد وهو أن حيرم حبج ، فإذا أمته اعتمر من عامه ، ومنه أن يعتمر قبل وقت 
 احلج مث حيج . 

 التمتع  -2

قال يف اإليضاح : واما املتمتع فهو الذي حيرم ابلعمرة من ميقات بلده ويفرغ منها مث ينشئ احلج من مكة 
ستمتاعه مبحوورات اإلحرام بني احلج والعمرة فإنه حيل له مجيع احملوورات إذا فرغ من يسمى متمتعا ؛ ال

 العمرة سواء كان ساق هداي أم مل يسقه . 

 القران -3

قال يف الروضة : فصورته األصلية ،أن حيرم ابحلج والعمرة معا فتندرج أفعال العمرة يف أعمال احلج ،ويتحد 
 امليقات والفعل . 

إليضاح : وأما القران فهو أن حيرم ابحلج والعمرة مجيعا فتندرج أفعال العمرة يف أفعال احلج ويتحد وقال يف ا
امليقات والفعل ،فيجزي عنهما طواف واحد وسعي واحد وحلق واحد واليزيد على ما يفعله مفرد احلج 

 أصال . 
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 الصورة الثانية للقران : 

 يف أشهر احلج مث ابحلج قبل الشروع يف طوافها صح إحرامهقال يف اإليضاح : ولو أحرم ابلعمرة وحدها 
 به وصار قاران وال حيتاج اىل نية للقران

 الصورة الثالثة للقران : 

قال يف اإليضاح :ولو أحرم ابلعمرة قبل أشهر احلج مث أحرم ابحلج يف أشهره قبل شروعه يف طواف العمرة  
 صح إحرامه به وصار قاران على األصح . 

 الق اإلط-4

قال يف اإليضاح : وأما اإلطالق فهو أن ينوي نفس اإلحرام وال يقصد احلج وال العمرة وال القران فهو 
جائز بال خالف ،مث ينور فإن كان إحرامه يف أشهر احلج فله صرفه إىل ما شاء من حج أو عمرة أو قران 

حرامه قبل أشهر النية ،وإن كان إ ،ويكون الصرف والتعيني ابلنية ابلقلب ال ابللفظ والجيزيه العمل قبل
 احلج انعقد إحرامه عمرة . 

 : ماهو األفضل منهم مجيعا ؟  فرع

 قال يف الروضة : وأفضلها اإلفراد مث التمتع مث القران ،هذا هو املذهب واملنصوص يف عامة كتبه .

ند اإلحرام أفضل ع تعينيوقال يف اإليضاح : وأما األفضل من األوجه فهو اإلفراد مث التمتع مث القران وال
 من اإلطالق . 

 : شرط أفضلية اإلفراد  فرع

قال يف الروضة : مث تفضيل اإلفراد على التمتع والقران ،شرطه أن يعتمر تلك السنة ،فلو أخر العمرة عن 
 سنته فكل واحد من التمتع والقران أفضل منه ،ألن أتخري العمرة عن سنة احلج مكروه .

واعلم أن القران أفضل من إفراد احلج من غري أن يعتمر بعده يف سنته فإن أتخري العمرة وقال يف االيضاح : 
 عن سنة احلج مكروه .
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 وقال يف العباب : فإن أخر العمرة عن عام حجته فالقران او التمتع أفضل ؛لكراهة أتخريها عنها .

 : حكم إدخال العمرة على احلج  فرع

 ج يف وقته مث أدخل عليه العمرة فقوالن ...واجلديد : اليصح قال يف الروضة : أما لو أحرم ابحل

 وقال يف العباب : وميتنع إدخال العمرة على احلج . 

 : هل جيب على القارن واملتمتع دم ؟  فرع

قال يف اإليضاح : وجيب على القارن واملتمتع دم شاة فصاعدة صفتها صفة األضحية وجيزيه سبع بدنة أو 
ة د اهلدي يف موضعه أو وجده أبكثر من مثن املثل لزمه صوم ثالثة أايم يف احلج وسبعسبع بقرة فإن مل جي

 إذا رجع اىل اهله . 

 : شروط وجوب الدم على املتمتع  فرع

 أن ال يكون من حاضري املسجد احلرام . -1

ن م قال يف اإليضاح : وأن ال يكون من حاضري املسجد احلرام وهم أهل احلرم ومن كان منه على أقل
 مرحلتني .

 سكنه دون مسافة القصر من احلرموقال يف الروضة : أن ال يكون من حاضري املسجد احلرام وهم من م

 : فإن كان له مسكنان أحدمها يف حد القرب واآلخر يف حد البعد فما احلكم ؟  فرع

ماله يف كان أهله و قال يف الروضة : فإن كان مقامه أبحدمها أكثر فاحلكم له فإن استوى مقامه هبما و 
 نأحدمها دائما وأكثر فاحلكم له ، فإن استواي يف ذلك وكان عزمه الرجوع اىل احدمها فاحلكم له فإن مل يك

 له عزم فاحلكم للذي خرج منه . 

 اضر .ح ان استوطن مكي العراق فغريو  قال يف الروضة : ولو استوطن غريب مكة فهو حاضر، : فرع

و قصد الغريب مكة فدخلها متمتعا انواي اإلقامة بعد الفراغ من النسكني او قال يف الروضة : ول : فرع
 فليس حباضر فاليسقط عنه الدم .  من العمرة او نوى االقامة هبا بعدما اعتمر
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 أن حيرم ابلعمرة يف أشهر احلج  -2

 قال يف الروضة : فلو أحرم وفرغ منها قبل أشهره مث حج مل يلزمه الدم .

 ة واحلج يف سنة واحدة .أن تقع العمر -3

 قال يف الروضة : فلو اعتمر مث حج يف السنة القابلة فال دم ، سواء أقام مبكة اىل أن حج أو رجع وعاد .

 أن اليعود اىل ميقات بلده إلحرام احلج .-4

 يقال يف الروضة : ان اليعود اىل امليقات أبن أحرم ابحلج من نفس مكة واستمر ،فلو عاد اىل امليقات الذ
 أحرم ابلعمرة منه أو اىل مسافة مثله وأحرم ابحلج فال دم. 

 دم عليه وهو متمتع على األصح .  قال يف اإليضاح : فإن فقد أحد هذه الشروط فال : فرع

 : شروط وجوب الدم على القارن  فرع

 أن ال يكون من حاضري املسجد احلرم -1

 وان ال يعود اىل امليقات بعد دخول مكة -2

اليضاح : وامنا جيب الدم على القارن بشرطني :أن اليعود اىل امليقات بعد دخول مكة ، وان قال يف ا
 اليكون من حاضري املسجد احلرام . 
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 حمرمات اإلحرام
 اللبس - 1

 قال يف اإليضاح : فيحرم عليه ابإلحرام ابحلج أو العمرة سبعة أنواع : 

 اللبس  -1

 ن : رجل وامرأة .قال يف اإليضاح : واحملرم ضراب

فأما الرجل : فيحرم عليه سرت مجيع رأسه أو بعضه بكل ما يعد ساترا سواء كان خميطا أو غريه ،فال جيوز 
أن يضع على رأسه عمامة وال خرقة وال قلنسوة مقورة واليعصبه بعصابة وحنوها ،حىت حيرم أن يسرت منه 

 قدرا يقصد سرته لشجة وحنوها إذا مل يكن به شجة . 

ال يف الروضة : أما رأس الرجل فالجيوز سرته المبخيط كالقلنسوة والبغريه كالعمامة ،واإلزار ،واخلرقة وق
 عد ساترا فإن سرت لزمه الفدية . ،وكل ما ي

 : ماحكم إن غطى احملرم رأسه مبا اليعد ساترا ؟ فرع 

اء أو وسادة أو ينغمس يف م قال يف اإليضاح : أما ما ال يعد ساترا فال أبس به مثل أن يتوسد عمامة أو
يستول مبحمل أو حنوه فال أبس به سواء مس احململ رأسه أم ال ...ولو وضع يده على رأسه وأطال أو 

 شد عليه خيطا لصداع أو غريه فال أبس به .

وقال يف الروضة : ولو توسد وسادة أو وضع يده على رأسه أو انغمس يف ماء أو استول مبحمل أو هودج 
ه سواء مس احململ رأسه أم ال ...ولو وضع على رأسه زنبيال )بكسر الزاي وجيوز فتحها مع فال أبس ب

 حذف النون كوزن رغيف وهو القفة ( أو محال فال فدية على املذهب . 

 وحنوه كره وال حيرم على األصح . وقال يف اإليضاح : ولو وضع على رأسه محال أو زنبيال 

 اء أو طني أو مرهم فما احلكم ؟ : إذا طلى احملرم رأسه حبنفرع 

قال يف اإليضاح : ولو طلى على  رأسه حبناء أو طني أو مرهم فإن كان رقيقا فال شيء عليه وإن كان 
 ثخينا يسرت وجبت الفدية على الصحيح .
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وقال يف الروضة : ولو طلى رأسه بطني أو حناء أو مرهم أو حنوها فإن كان رقيقا اليسرت فال فدية وإن  
 ثخينا ساترا وجبت على األصح .ان ك

 حكم غري الرأس من الوجه وابقي البدن فرع : 

قال يف اإليضاح : وأما غري الرأس من الوجه وابقي البدن فال حيرم سرته ابإلزار والرداء وحنومها ،وإمنا حيرم 
خياطة وذلك   فيه امللبوس واملعمول على قدر البدن أو قدر عضو منه حبيث حييط به إما خبياطة وإما بغري

كالقميص والسروايل ..واجلبة والقباء واخلف ...واجلورب ...فإن لبس شيئا من هذه لزمه الفدية طال 
 ه اإلحاطة املذكورة فال أبس بهالزمن أم قصر وأما مامل يوجد في

 اوقال يف الروضة : أما غري الرأس فيجوز سرته ، لكن الجيوز لبس القميص وال السروايل ..واخلف وحنوه
واء أخرج يده سفإن لبس شيئا من هذا خمتار لزمه الفدية قصر الزمن أم طال ،ولو لبس القباء لزمه الفدية 

 من الكمني أو ال .

قال يف الروضة : واللبس مرعي يف وجوب الفدية على ما يعتاد يف كل ملبوس فلو ارتدى بقميص  ضابط :
 زر بسراويل فال فدية . هبما أوات)جعله رداء ومل يلبسه( أو قباء أو التحف 

 : هل جيوز عقد الرداء ؟ فرع 

 قال يف اإليضاح : وله أن يغرز طريف ردائه يف إزاره وال جيوز عقد الرداء ..

 قال ابن حجر اهليتمي معلقا : 

 يف طرف اآلخر أو يف طرف إزاره . وأفهم إطالقه حرمة عقده أنه ال فرق بني أن يعقده

 .يط وحنوهربط طرفه إىل طرفه خبذهب املنصوص أنه ال جيوز عقد الرداء ..وال وقال يف الروضة : ..قلت امل

 حكم شد وسط احملرم مبنطقة او مايف حكمها ؟ فرع : 

قال يف اإليضاح : وله أن يتقلد السيف ويشد على وسطه اهلميان )كيس للنفقة يشد به الوسط(  واملنطقة 
 ويلبس اخلامت .
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 ن .د املصحف والسيف ويشد اهلمياوقال يف الروضة : وله أن يتقل

 : حكم املرأة  فرع

 قال يف اإليضاح : وأما املرأة فالوجه يف حقها كرأس الرجل فتسرت رأسها وسائر بدهنا سوى الوجه .

وقال يف الروضة : أما املرأة فالوجه يف حقها كرأس الرجل ،وتسرت مجيع رأسها وسائر بدهنا ابملخيط  
ياب سرت كن استعوتسرت من الوجه القدر اليسري الذي يلي الرأس إذ ال ميكالقميص والسراويل واخلف 

 الرأس إال به . 

 : حكم تغطية الوجه للمرأة ؟ فرع

 قال يف الروضة : 

وهلا أن تسدل على وجهها ثواب متجافيا عنه خبشبة وحنوها ،سواء فعلته حلاجة من حر أو برد أو فتنة 
دية وان  ة فأصاب الثوب وجهها بغرياختيارها ورفعته يف احلال فال فوحنوها أم لغري حاجة فإن وقعت اخلشب

 مدا أو استدامته لزمتها الفدية .كان ع

 : حكم لبس القفازين للرجل واملرأة ؟ فرع 

ألكثرين حيرم اقال يف الروضة : حيرم على الرجل لبس القفازين ويف حترميه على املرأة قوالن : أظهرمها عند 
 ..وجتب به الفدية.

ألصح ،ويلزمهما ا على اوقال يف االيضاح : حيرم على الرجل لبس القفازين يف يده وحيرم على املرأة أيض
 الفدية . 

 : لو اختضبت املرأة فلفت خرقة على يدها فما احلكم ؟ فرع 

فاملذهب أنه  بال خضاب قال يف الروضة : ولو اختضبت ولفت على يديها خرقة فوق اخلضاب أو لفتها
 . الفدية 
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هل ف : لو اختذ الرجل لساعده او لعضو آخر شيئا خميطا أو للحيته خريطة يغلفها هبا إذا خضبهافرع 
 يلحق ابلقفازين يف احلكم ؟ 

 واألصح االحلاق وبه قطع كثريون .قال يف الروضة : ..

 حكم املعذور يف اللبس 

و سرت إذا مل يكن عذر فإذا لبس أقال يف اإليضاح : هذا الذي ذكرانه من حترمي اللبس والسرت هو فيما 
 ا إنه حرام أمث ولزمته الفدية . شيئا مما قلن

 ما املعذور ففيه صور :أو 

لو احتاج الرجل اىل سرت رأسه أو لبس املخيط حلر أو برد أومداواة أو حنوها أو احتاجت املرأة  االوىل :
 سرت وجهها : جاز ووجبت الفدية . اىل

يف حاشيته على اإليضاح معلقا على احلاجة هنا : األوجه كما قاله العز بن  قال ابن حجر اهليتمي فرع :
مجاعة : ان املراد ابحلاجة هنا ويف سائر حموورات االحرام حصول مشقة ال حيتمل مثلها غالبا وإن مل تبح 
التيمم أخذا من عد التأذي هبوام الرأس عذرا مع أهنا التؤدي اىل شيء من ذلك ،ومقتضى كالم ابن 

 د ذلك .عبدالسالم يؤي

على  فورا وإن ظن عود العذرقال ابن حجر اهليتمي يف حاشيته : وحيث زال العذر وجب النزع  فرع :
 قرب .

لو مل جيد رداء ووجد قميصا مل جيز لبسه )اي لبس القميص ( بل يرتدي به ،ولو مل جيد إزارا ووجد  الثانية :
 نزعه فإن أخر عصى ووجبت الفدية.وجد إزارا وجب  سراويل جاز لبسه  وال فدية ..واذا لبسه مث

لو مل جيد نعلني جاز لبس املكعب أو قطع اخلف أسفل من الكعب ولبسه وال فدية  ،وال جيوز  الثالثة :
 طوع مع وجود النعلني على األصح .لبس املكعب واخلف املق
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 : لو فقد النعلني مث وجدمها ؟ فرع 

جبت جب نزعه ،فإن أخر و ع)اي اخلف(  لفقد النعلني  مث وجدمها و قال يف الروضة : لو لبس املقطو 
 الفدية . 

 اذا جاز لبس اخلف املقطوع عند فقد النعلني فما حكم سرت ظاهر القدمني ؟  فرع :

 استتار ظهر القدم مبا بقي منه . قال يف الروضة : وإذا جاز لبس اخلف املقطوع ، مل يضر

 نعل يف هذا املقام  ؟ : ماملقصود بفقد اإلزار والفرع 

 قال يف الروضة : 

واملراد بفقد اإلزار والنعل أن اليقدر على حتصيله ،إما لفقده ،وإما لعدم بذل مالكه ، وإما لعجزه عن مثنه 
 وأجرته ، ولو بيع بغنب أو نسيئة أو وهب له مل يلزمه قبوله وإن أعري وجب قبوله . 
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 استعمال الطيب -2
 . ح : فإذا أحرم :حرم عليه أن يتطيب يف بدنه أو ثوبه أو فراشه مبا يعد طيباقال يف اإليضا 

  : وقال يف الروضة
 . النوع الثاين :التطيب فتجب الفدية ابستعمال الطيب قصدا

  ماهو ضابط الطيب الذي حيرم على احملرم ؟فرع : 
ب منه ، أو لتطيب ،واختاذ الطيقال يف الروضة : فأما الطيب فاملعترب فيه أن يكون معوم الغرض منه ا
 . يوهر فيه هذا الغرض ،فاملسك والكافور والعود والعنرب والصندل طيب

وقال يف اإليضاح : وهو ما يوهر فيه قصد التطيب وإن كان فيه مقصود آخر ،وذلك كاملسك والكافور 
واخلريي )بكسر  سج والنرجسوالعود والعنرب والصندل والزعفران والورس والورد واليامسني واللينوفر والبنف

اخلاء شجر معروف منسوب اىل اخلري أي الكرم وقال الدينوري : هو رحيان طيب الريح يرىب به الدهن 
 . وهو ضرابن أصفر وأمحر واألصفر أطيب رحيا ( والرحيان

  : وقال ابن حجر يف املنهج القومي
 .. رس ونرجس ورحيان فارسيواملراد ابلطيب هنا : ما يقصد منه رحيه غالبا كمسك وعود وو 

  : وقال يف العباب
الثاين : الطيب وهو ما أكثر القصد به التطيب واختاذ الطيب منه أويوهر فيه هذا الغرض كاملسك 
والعنرب والكافور والعود والصندل والورد والزعفران واخلريي ..والنرجس والرحيان ..والبنفسج واليامسني 

 . والورس والكاذي

  ماله رائحة طيبة من نبات األرض حيرم ؟ هل كلفرع : 
 : قال يف الروضة : وأما ماله رائحة طيبة من نبات األرض فأنواع

 . األول : ما يطلب للطيب واختاذ الطيب منه كالورد واليامسني والزعفران واخلريي والورس فكله طيب
بة والتفاح بل وسائر األابزير الطيالثاين : ما يطلب لألكل أو التداوي غالبا كالقرنفل والدارصيين والسن

 . والسفرجل والبطيخ واألترج والنارنج وال فدية يف شيء منها
الثالث : ما يتطيب به وال يؤخذ منه الطيب كالنرجس والرحيان الفارسي وهو الضيمران واملرزجنوش )مبيم 
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بن حجر اآلس وقال ا مفتوحة مث راء مهملة مث زاي معجمة مث نون مث جيم قيل : هو نبت له ورق يشبه
يف حاشيته : وهو طيب جتعله املرأة يف مشطها يضرب اىل احلمرة ( وحنوها ففيها قوالن : القدمي ال فدية 

 . واجلديد وجوهبا واما البنفسج فاملذهب أنه طيب

ة  حوقال يف اإليضاح : والحيرم ماال يوهر فيه قصد الرائحة وإن كان له رائحة طيبة كالفواكه الطيبة الرائ
كالسفرجل والتفاح واألترج والنارنج وكذا األدوية كالدار صيين والقرنفل والسنبل وسائر األابزير الطيبة 
..وسائر أزهار الرباري الطيبة اليت ال تستنبت قصدا وكذا نور التفاح والكمثرى وغريمها وكذا العصفر 

 . واحلناء فالحيرم شيء من هذه وال فدية فيه
  : نهج القوميوقال ابن حجر يف امل

خبالف ما يقصد به التداوي أو األكل وإن كان له رائحة طيبة كتفاح وأترج وقرنفل وسنبل وسائر األابزير 
 . الطيبة

  األدهانفرع : 
قال يف اإليضاح : وأما األدهان فضرابن : دهن هو طيب ودهن ليس بطيب فأما ما ليس بطيب  

 رم اإلدهان به يف غري الرأس واللحية وسيأيت إن شاء هللاكالزيت والسريج والسمن والزبد وشبهها فال حي
 . بيان حكم الرأس واللحية

وأما ماهو طيب كدهن الورد والبنفسج فيحرم استعماله يف مجيع البدن والثياب ،وأما دهن البان املنشوش 
 . وهو املخلوط ابلطيب فهو طيب وغري املخلوط ليس بطيب

  يه طيب ودواء العرق الذي فيه طيب ؟حكم استعمال الكحل الذي ففرع : 
  : قال يف اإليضاح

 . وحيرم استعمال الكحل الذي فيه طيب ودواء العرق الذي فيه طيب

  ما حكم أكل الطعام الذي يكون فيه طيب ؟فرع : 
قال يف اإليضاح : وحيرم أكل طعام فيه طيب ظاهر الطعم أو الرائحة فإن كان مستهلكا)أي يف الطعام( 

 . س به وإن بقي اللون دون الرائحة والطعم مل حيرم على األصحفال أب
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وقال يف الروضة : ولو أكل طعاما فيه زعفران أو طيب آخر أو استعمل خملوطا ابلطيب ال جبهة األكل 
،نور ،إن استهلك الطيب فلم يبق له ريح والطعم وال لون فال فدية ،وإن ظهرت هذه الصفات أو بقية 

 . ت الفديةالرائحة فقط ، وجب
 . وإن بقي اللون وحده فقوالن أظهرمها : ال فدية ،وإن بقي الطعم فقط فكالرائحة على األصح

وقال ابن حجر يف املنهج القومي : ولواستهلك الطيب يف غريه جاز استعماله وأكله ،وكذا إن بقي لونه 
 . اء عليهفقط ،خبالف بقاء الطعم مطلقا أو الريح ظاهرا أو خفيا لكنه يوهر برش امل

وقال يف العباب : ولو خلط طيب بدواء أو طعام أو ماء ،فإن استهلكت أوصافه أو بقي لونه جاز 
 . استعماله بال فدية وإن بقي رحيه أو طعمه فال ويفدي

  ؟زمان او لغبار اوغريه فما احلكمالثوب املطيب ملرور  :لو اختفت رائحة الطيب أوفرع 
ث لو أصابه املاء فاحت رائحته حرم استعماله وان بقي اللون مل حيرم على قال يف الروضة : فإن كان حبي

 . األصح

  : ما حكم انغمار شيء الطيب يف غريه كماء ورد امنحق يف ماء كثري ؟فرع 
  قال يف الروضة : مل جتب الفدية ابستعماله على األصح

 ى األصح ماء مل حيرم استعماله علوقال يف اإليضاح : ولو انغمر طيب يف غريه كماء ورد قليل امنحق يف
 . وان بقي طعمه او رحيه حرم وان بقي اللون مل حيرم على األصح

  : ماهو ضابط االستعمال احملرم يف الطيب ؟فرع 
قال يف اإليضاح : وعلم أن االستعمال احملرم يف الطيب هو أن يلصق الطيب ببدنه أو ثوبه على الوجه 

يب جزءا من بدنه بغالية أو مسك مسحوق وحنومها لزمته الفدية سواء املعتاد يف ذلك الطيب ،فلو ط
 . ألصقه بواهر البدن أو ابطنه أبن أكله أواحتقن به أو استعط

قال يف الروضة : ...هو أن يلصق الطيب ببدنه أو ملبوسه على الوجه املعتاد يف ذلك الطيب فلو طيب 
  . ....اخل تتمة اجلملة كما يف االيضاح أعاله

 قال ابن حجر يف املنهج القومي : مث احملرم من الطيب مباشرته على الوجه املعتاد ...اخلو 
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لو جلس يف دكان العطار او عند الكعبة وهي تبخر أو يف بيت تبخر ساكنوه فعبقت به فرع : 
  الرائحة دون العني فهل تلزمه الفدية ؟

  فال فدية ... : ةقال يف الروض
  رم وال فديةوقال يف االيضاح : مل حي

وقال يف املنهج القومي : فال يضر مس طيب ايبس عبق به رحيه العينه وال محل العود )البخور( وأكله 
 . ،وعود رحيه ابجللوس عند متجمر

  ما احلكم لو ربط مسكا أو كافورا أو عنربا يف طرف إزاره ؟فرع : 
ا او لبست وبه أو وضعته املرأة يف جيبهقال يف الروضة : ولو شد املسك أو العنرب أو الكافور يف طرف ث

 . احللي احملشو بشيء منها وجبت الفدية ألنه استعماله
 . قلت )اي النووي( : ولو شد العود فال فدية النه اليعد تطيبا خبالف شد املسك

  ماحلكم لو شم الورد ؟فرع : 
دنه أو ماله أن يصبه على بقال يف الروضة : ولو شم الورد فقد تطيب ولو شم ماء الورد فال بل استع

 .ثوبه

  حكم محل الطيب ؟فرع : 
قال يف الروضة : ولو محل مسكا أو طيبا غريه ، يف كيس أو خرقة مشدودة أو قارورة مصممة الرأس أو 

 . محل الورد يف ظرف فال فدية

  )حكم الناسي واجلاهل ( فرع
 . لطيب فال فديةقال يف الروضة : فلو تطيب انسيا إلحرامه أو جاهال بتحرمي ا

قال يف االيضاح : إمنا حيرم الطيب وجتب الفدية اذا كان استعماله عن قصد فإن كان تطيب انسيا 
 . الحرامه أو جاهال بتحرمي الطيب أو مكرها فال إمث وال فدية
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  : لو علم حترمي الطيب وجهل كون املستعمل طيبا فهل حيرم ؟فرع 
 . على الصحيح قال يف االيضاح : فال امث وال فدية

  .ويف الروضة : ولو علم حترمي الطيب وجهل كون املسوس طيبا فال فدية على املذهب وبه قطع اجلمهور
  : : قال يف الروضة فرع

ومىت لصق الطيب ببدنه او ثوبه على وجه اليوجب الفدية أبن كان انسيا او القته الريح لزمه ان يبادر 
ر فإن أخر قطع رحيه واالوىل ان أيمرغريه إبزالته فإن ابشره بنفسه مل يضاىل غسله او ينحيه او يعاجله مبا ي

 . إزالته مع اإلمكان فعليه الفدية فإن كان زمنا اليقدر على االزالة فال فدية كمن اكره على التطيب

  :)دهن شعر الرأس واللحية (فرع 
دهن مطيب كالزيت والسمن و  قال يف اإليضاح : فيحرم عليه دهنما بكل دهن سواء كان مطيبا او غري

اجلوز واللوز ولو دهن االقرع راسه وهو الذي الينبت برأسه شعر هبذا الدهن فال أبس وكذا لو دهن 
 األمرد ذقنه فال أبس ولو دهن حملوق الشعر رأسه عصى على االصح ولزمته الفدية

 

. 
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 احللق وقلم الظفر  -3
 لق أو تقصري أو نتف أو إحراق أو غري ذلك سواء فيه شعر الرأسقال يف اإليضاح : فتحرم إزالة الشعر حب

واإلبط والعانة والشارب وغريها من شعور البدن حىت حيرم بعض شعرة واحدة من أي موضع كان من بدنه 
 ،وإزالة الوفر كإزالة الشعر فيحرم قلمه وكسره وقطع جزء فإن فعل شيئا من ذلك عصى ولزمته الفدية .

ء : فتحرم إزالة الشعر قبل وقت التحلل وجتب فيه الفدية سواء فيه شعر الرأس والبدن وسوا وقال يف الروضة
اإلزالة ابحللق أو التقصري أو النتف أو اإلحراق أو غريها ،وإزالة الوفر كإزالة الشعر سواء قلمه أو كسره أو 

 قطعه .

: وال  عر وكذا من الوفر لقوله تعاىلوقال ابن حجر يف املنهج القومي: الرابع :إزالة شيء وإن قل من الش
لوفر احتلقوا رؤسكم أي شعرها وقيس به شعر بقية البدن وابحللق غريه ألن املراد اإلزالة وإبزالة الشعر إزالة 

 جبامع الرتفه يف اجلميع . 

 : لو قطع يده أو بعض أصابعه وعليه شعر أو ظفر هل جتب الفدية ؟ فرع 

ين أو بعض أصابعه وعليها شعر أو ظفر فال فدية ؛ألهنما اتبعان غري مقصود قال يف الروضة : ولو قطع يده
 ية والشعر اتبع . ،ولو كشط جلدة الرأس فال فد

 : ما حكم مشط اللحية ؟ فرع 

قال يف اإليضاح : وحيرم عليه مشط  حليته ورأسه إن أدى اىل نتف شيء من الشعر فإن مل يؤد إليه مل حيرم 
 تف لزمته الفدية .لكن يكره فإن مشط فن

 حليته فنتف شعرا فعليه الفدية . وقال يف الروضة : ولو مشط

 ما حكم فيمن سقط شعر من حليته وشك هل انتتف ابملشط أم كان منسال ؟ فرع : 

 قال يف الروضة : فإن شك هل كان منسال أو انتتف ابملشط فال فدية على الصحيح .

 .األصح منسال فال فدية عليه  علىانتتف ابملشط أم كان وقال يف اإليضاح : فإن سقط شعر فشك هل 

 وقال يف العباب : 
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 فال فدية  جنون أو إغماء أو نوم ولو شك هل نتفه املشط أو انتسل بنفسه أو أزاله وال متييز له لصغر أو

 هل جيوز له إزالة الشعر الذي يغطي العينني أو نبت فيهما ؟ فرع : 

 قال يف العباب : 

 دية إزالة شعر نبت يف عينيه أو ما غطامها منه .وله بال ف

وقال يف املنهج القومي : ويستثىن من ذلك )عدم وجوب الفدية( شعر نبت بعينه وأتذى به أو طال حبيث 
 سرت بصره .

 حكم قطع الظفر املتكسر املؤذي ؟فرع : 

 قال يف العباب : وله بال فدية ...قطع املؤذي من ظفره املتكسر . 

 فال إمث عليه بقطع املؤذي فقط . املنهج القومي : وظفر انكسروقال يف 

 : هل جيوز للمحرم حلق شعر احلالل ؟ فرع 

 قال يف اإليضاح : وجيوز للمحرم أن حيلق شعر احلالل وحيرم على احلالل حلق شعر احملرم .

 وقال يف الروضة : للمحرم حلق شعر احلالل .

 رم .العباب : أيمث حالق شعر احملوقال يف 

 : ماحلكم إن حلق احلالل أواحملرم شعر احملرم من حيث وجوب الفدية ؟ فرع 

قال يف اإليضاح : فإن كان حلق إبذنه فالفدية على احمللوق وإن حلق بغري إذنه أبن كان انئما أو مكرها 
 أو مغمى عليه أو سكت فاألصح أن الفدية على احلالق .

)أو سكت ( : األصح يف الروضة وأصلها واجملموع أن الساكت  قال ابن حجر معلقا يف حاشيته على قوله
 املميز املختار عليه الفديه لتقصريه مبا عليه حفوه .
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وقال يف الروضة :ولو حلق احملرم أو احلالل شعر احملرم أمث ،فإن حلق إبذنه ،فالفدية على احمللوق وإال فإن  
 الفدية على احلالق . كان انئما أو مكرها أو مغمى عليه فقوالان أظهرمها :

 وقال يف العباب : والفدية على احمللوق وإن مل أيذن فيه إن أمكنه منعه منه واإل فعلى احلالق .

 ماحلكم فيما لو امتنع احلالق من إخراجها ؟ فرع : 

قال يف اإليضاح : لو امتنع احلالق من إخراجها فللمحلوق مطالبته إبخراجها على األصح ولو أخرجها 
 ز على األصح )ومثله يف الروضة(جيو  ق عن احلالق إبذنه جاز وبغري إذنه الاحمللو 

 نه كاألجنيب له إبذن احلالق الدو وقال يف العباب : وللمحلوق مطالبته أبدائها إن مل يفعل وله أداؤها من ما

إن عرف حلال فق ا: لو أمر حالل حالال حبلق شعر حمرم انئم فالفدية على اآلمر إن مل يعرف احلالفرع 
 فعليه فاألصح . 

 كم املعذور يف احللق أو القلم ( )حفرع :

 قال يف االيضاح : هذا الذي ذكرانه

 يف احللق والقلم بغري عذر فأما إذا كان بعذر فال إمث وأما الفدية ففيها صور :  

 املال ف يسقط ضمانه لعذر كإتالمنها الناسي واجلاهل فعليهما الفدية على األصح إلن هذا إتالف فال

ومنها لو كثر القمل يف رأسه أو كان به جراحة أحوجه أذاها اىل احللق أو أتذى ابحلر لكثرة شعره فله احللق 
 وعليه الفدية . )ومثله يف الروضة(
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  اجلماع -4
 . حيوان كل  من والدبر القبل يف الوطء احملرم على فيحرم:  اإليضاح يف قال

 مل بينهما قعو  وإن وبعده الوقوف قبل سواء التحللني قبل وقع إن للحج مفسد وهو:  الروضة يف وقال
 . البهائم إتيان وكذا كاجلماع  واللواط... املذهب على يفسد

 ولو عامل عامد من لبهيمة ولو فرج يف مبان من ولو قدرها أو احلشفة فإيالج اجلماع أما:  العباب يف وقال
 . التحللني قبل كان  إن للحج مفسد صبيا

 الدبر وإتيان... فال بعدمها أو وبينهما التحللني قبل وقع إن للحج مفسد وعمده اجلماع:  األنوار يف وقال
 . كاجلماع  والبهيمة

 من الفراغ بلوق احلج يف األول التحلل قبل خمتارا عاملا عامدا جامع فإذا:  احلضرمية املقدمة صاحب وقال
 . نسكه فسد العمرة

  ؟ الفدية عليه جتب وهل ابلتحرمي جاهال أو اانسي جامع من حكم:  فرع

 . يفسد مل ابلتحرمي جاهال أو انسيا جامع ولو:  األنوار يف قال

 جومعت وأ ابلتحرمي جاهال أو انسيا كان  فإن ابلتحرمي عاملا عامدا جامع إذا هذا:.... اإليضاح يف وقال
 . حاألص على أيضا والفدية األصح على احلج يفسد مل مكرهة املرأة

 جاهال وأ انسيا جامع إذا ،فأما ابلتحرمي العامل العامد مجاع يف هو ذكرانه ما مجيع:  الروضة يف وقال
 . اليفسد اجلديد:  االظهر فقوالن ابلتحرمي

 . ومكره وجمنون وانس جاهل جبماع والدم إفساد ال:  العباب يف وقال

 (اجلماع على املرتتبة األحكام):  فرع

 وجيب.. بدنة لزمهوت قضاؤه وجيب فاسده يف املضي عليه وجب العمرة أو احلج فسد وإذا : اإليضاح يف قال
 . الفور على القضاء
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 قبل عملهي كان  ما فيعمل أي( :  فاسده يف املضي وجب) قوله على حاشيته يف معلقا حجر ابن قال
 به وجيب منه التحلل بلق اثنيا اعاجلم حيرم أنه فعلم ، الفدية واإللزمته قبله جيتنبه كان  ما وجيتنب اإلفساد

 (.الثاين ابجلماع شاة جتب:أي)  شاة

 مضيفا والقضاء اسدالف يف احملوور ابرتكاب والفدية الفاسد يف واملضي بدنة به وجتب:  االنوار يف وقال
 .. تطوعا الفاسد كان  وإن

 تطوعا سكهن كان  وإن فورال على وقضاؤه.. إمتامه املفسد اجملامع على ووجب:  القومي املنهج يف وقال
 . بدنة فيلزمه.. كفارة  عليه وجيب..

  ؟ من على جتب فالكفارة له مطاوعة الزوجة كانت  لو:  فرع

 : العباب يف قال

 ..  دوهنا احملرم الواطئ على مطاوعةفالكفارة جومعت ومن 

 على وهي ةبدن اال بوالجي فسد عاملة وطائعة حجها يفسد مل مكرهة أو انئمة كانت  ولو: األنوار يف وقال
 .  تالقيها وال الرجل

  ابلزوج وهباوج اختص حمرمني كاان  إن الزوجني أن املعتمد:  املسألة  مفصال حاشيته يف حجر ابن وقال
 . الصوم يف كنوريه  عنها حتملها مث عليها وجبت نقول وال الشيخان عليه كما

 صرحيا ليهع دل كما  هبا الفدية وجوب اختص لزوجا دون حمرمة كانت  إن الزوجة أن أيضا واملعتمد:  قال مث
 . اإلحصار ابب يف اجملموع قول

 فقد هدون حمرمة كانت  كأن  فقط نسكها أفسد لو أما:  االنصاري زكراي اإلسالم شيخ عن انقال قال مث
 .  اجملموع يف قاله هلا الزمة البدنة أن على اتفقوا

  ؟ ااثني جامع مث ابجلماع حجه أفسد من حكم:  فرع

 ابجلماع جيب أظهرها أقوال جتمعه خالف ففيه اثنيا جامع مث ابجلماع حجه أفسد ولو:  الروضة يف قال
 شاة الثاين
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  اجلماع مقدمات -5
 :  األنوار يف قال

 وتقبيل ليداب كاالستمناء  ، شاة ويوجب ، عامدا بشهوة واملس واملعانقة واملفاخذة واملضاجعة القبلة فتحرم
 الشاة دخلت امعج مث ابشر ولو فدية فال انسيا فعل ولو وأنزل تعمد وإن نسكه واليفسد ةابلشهو  الغالم

 .  البدنه يف

 ،والحيرم بشهوة ليداب واللمس والقبلة كاملفاخذة  بشهوة الفرج دون فيما املباشرة وحترم:  اإليضاح يف وقال
 يفسد وال الفدية هلزم عاملا عامدا فباشر الفرج دون فيما املباشرة حرمنا وحيث... شهوة بغري والقبلة اللمس
 .  ال أم أنزل سواء خالف بال عليه فالشيء انسيا ابشر وان نسكه

 ؟ ابليد االستمناء حكم:  فرع

 (الروضة يف ومثله) الفدية يوجب ابليد واالستمناء:  اإليضاح يف قال

  ؟ ال أم املين نزول االستمناء يف الفدية وجوب يف يشرتط هل:  فرع

 .. الدم لزمه خمتارا عاملا عامدا فأنزل غريه بيد أو بيده استمىن أو:  القومي املنهج يف لقا

  ؟ ةالفدي عليه جتب فهل استمناء وال مباشرة غري من فأنزل امرأة اىل النظر كرر  لو:  فرع

 .  هعلي فدية فال استمناء وال مباشرة غري من فأنزل امرأة اىل النور كرر  ولو:  اإليضاح يف قال

  ؟ الفدية عليه جتب فهل أنزل مث حبائل القبلة كانت  لو:  فرع

 ( . الفدية جتب ال اي) أنزل وإن حبائل والقبلة بشهوة النور ال:  العباب يف قال
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 عقد النكاح  -6
قال يف اإليضاح : فيحرم على احملرم أن يزوج أو يتزوج وكل نكاح كان الويل فيه حمرما أو الزوج أو الزوجة 

 ل .ابط

 وقال يف الروضة : الينعقد نكاح احملرم وال إنكاحه وال نكاح احملرمة .

 وقال يف العباب : وال ينعقد نكاح احملرم وال إنكاحه حىت اإلمام والقاضي .

وقال يف الروضة يف كتاب النكاح عند حديثه عن موانع الوالية : املانع اخلامس :اإلحرام ،فإحرام أحد 
 نع انعقاد النكاح . العاقدين أو املرأة مي

 : هل يصح أن يوكل احملرمفرع 

 يف عقد النكاح ؟   

 قال يف املنهاج : ولو أحرم الويل أو الزوج فعقد وكيله احلالل مل يصح 

وقال يف الروضة : ولو كله يف حال إحرام الوكيل أو املوكل أو املرأة نور ،إن وكله ليعقد يف اإلحرام مل يصح 
 التحلل أو أطلق صح ؛ألن اإلحرام مينع االنعقاد دون اإلذن . وإن قال :لتزوج بعد 

 هل جيوز أن يكون احملرم شاهدا يف العقد ؟ فرع : 

 قال يف اإليضاح : وجيوز أن يكون احملرم شاهدا يف نكاح احلاللني على األصح . 

د عليه لكن األوىل عقو وقال اخلطيب يف مغين احملتاج : وينعقد النكاح بشهادة احملرم ألنه ليس بعاقد والم
 أن الحيضر .

 وقال يف العباب : ويكره للمحرم اخلطبة له ولغريه وكذا شهادة عقد النكاح .

 هل جيوز للمحرم أن يرجع زوجته )املطلقة( يف حال إحرامه؟ فرع : 

 قال يف اإليضاح :وجيوز الرجعة يف اإلحرام على األصح لكن تكره .

 عته ألهنا استدامة كاإلمساك يف دوام النكاح . وقال يف مغين احملتاج : وتصح رج
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 هل جيوز خطبة املرأة يف اإلحرام ؟ فرع : 

 قال يف اإليضاح : وتكره خطبة املرأة يف اإلحرام وال حترم .

 وقال يف العباب : ويكره للمحرم اخلطبة له ولغريه .

 لو عقد احملرم يف حال إحرام فهل عليه دم ؟ فرع : 

 دم حيث حرم )اي عقد نكاح احملرم ( فال قال يف العباب : و 
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 إتالف الصيد  -7
قال يف اإليضاح : فيحرم ابإلحرام إتالف كل حيوان بري وحشي أو يف أصله وحشي مأكول وسواء 
 املستأنس وغريه واململوك وغريه فإن أتلفه لزمه اجلزاء ،فإن كان مملوكا لزمه اجلزاء حلق هللا والقيمة للمالك .

وضة : فيحرم عليه كل صيد مأكول أو يف أصله مأكول ليس مائيا ،وحشيا كان أو يف أصله وقال يف الر 
 وحشي، والفرق بني املستأنس وغريه والبني اململوك وغريه .

وقال يف األنوار : فيحرم ذبح كل صيد بري مأكول أو يف أصله مأكول ،متوحشا كان أو مستأنسا ،فال 
 ا اليعيش اال يف البحر .الغنم(  واخليل والدجاج والسمك ومحيرم ذبح النعم)أي االبل والبقر و 

 لو توحش إنسي فهل حيرم صيده ؟ فرع : 

 قال يف االيضاح : ولو توحش )أي نفر ومل يعد مستأنسا (إنسي مل حيرم نورا ألصله . 

 وقال يف الروضة : ولو توحش حيوان  إنسي مل حيرم ألنه ليس بصيد .

 غري املأكول أو ما كان أحد أصليه مأكوال ؟ ما حكم قتل احليونفرع :  

 قال يف الروضة : ماليس مبأكول من الدواب والطيور ضرابن : 

 ماليس له أصل مأكول  األول :

 ما أحد أصليه مأكول  الثاين :

ال حيرم التعرض له ابإلحرام وال جزاء على احملرم بقتله مث  من هذا الضرب ما يستحب قتله  فاألول :
غريه وهي املؤذايت كاحلية والعقرب والفأرة والكلب العقور والغراب واحلدأة والذئب واالسد والنمر للمحرم و 

 لعقاب والربغوث والبق والزنبور .والدب والنسر وا

 ومنه :مافيه منفعة ومضرة كالفهد والصقر والبازي فاليستحب قتلها واليكره لضررها .
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كره س واجلعالن والسرطان والرخم والكلب الذي ليس بعقور فيومنه ما اليوهر فيه منفعة والضرر كاخلناف
ء يف اقتلها ...واملراد ابلكلب الذي المنفعة فيه مباحة فأما ما فيه منفعة مباحة فال جيوز قتله بالشك سو 

 هذا الكلب األسود وغريه . 

  هل جيوز قتل النمل والنحل والضفدع ؟فرع : 

 والنحل واخلطاف والضفدع .قال يف الروضة : والجيوز قتل النمل 

 قال الزركشي مقيدا عدم قتلها : هو حممول على ما إذا مل تؤذ فإن أذى جاز إحلاقها ابلفواسق اخلمس . 

 الضرب الثاين : ما أحد أصليه مأكول 

كاملتولد بني الذئب والضبع )مأكول عند الشافعية ( وبني محار الوحش واالنس فيحرم التعرض هلا وجيب 
 يه . اجلزاء ف

 لو ظهر القمل على بدن احملرم أو ثيابه فقتله هل يلزمه شيء ؟ فرع : 

 قال يف الروضة : ولو ظهر القمل على بدن احملرم أو ثيابه مل يكره تنحيته ولو قتله مل يلزمه شيء ؟ 

 هل يكره أن يفلي احملرم رأسه وحليته ؟ فرع : 

ص عليه ل فأخرج قملة وقتلها تصدق ولو بلقمة نقال يف الروضة :ويكره أن يفلي رأسه وحليته فإن فع
 الشافعي رمحه هللا ،قال األكثرون هذا التصدق مستحب . 

 هل حيرم إتالف جزء من الصيد أم ان احلرمة ختتص ابلكل فقط ؟ فرع : 

 قال يف اإليضاح : كما حيرم إتالف الصيد فيحرم عليه إتالف أجزائه .

 ( : أي ويضمنها ولو حنو شعرة .. وله )إتالف أجزائهقال ابن حجر يف حاشيته معلقا على ق

 ما حكم إتالف بيض الصيد ولبنه ؟ فرع : 

 قال يف اإليضاح : بيض الصيد املأكول ولبنه حرام ويضمنه بقيمته .
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 إذا ذبح احملرم صيدا فهل جيوز أكله ؟ وهل يكون ميتة أو ال ؟ فرع : 

:  له األكل منه وهل حيل لغريه أم يكون ميتة ؟ فيه قوالن قال يف الروضة : إذا ذبح احملرم صيدا مل حيل
 اجلديد :أنه ميتة . 

وقال يف االيضاح : حيرم على احملرم أكل صيد ذحبه هو أو صاده غريه له إبذنه أو بغري إذنه أو أعان عليه 
م وال ر أو كان له تسبب فيه فإن أكل منه عصى وال جزاء عليه بسبب األكل ، ولو صاده حالل ال للمح

تسبب فيه جاز له األكل منه وال جزاء عليه ،ولو ذبح احملرم صيدا ميتة على األصح فيحرم على كل أحد 
 أكله واذا حتلل هو من إحرامه مل حيل له ذلك الصيد . 

 لو أكره حمرم على قتل الصيد فهل يضمن ؟ فرع : 

على احملرم  ا اجلزاء على اآلمر والثاينقال يف الروضة : ولو أكره حمرم على قتل صيد فقتله فوجهان احدمه
 ويرجع به على اآلمر سواء صيد احلرم أو اإلحرام قلت الثاين أصح وهللا اعلم . 

 لو كان احملرم مضطرا لألكل فذبح صيدا وأكله فهل يضمن ؟ فرع : 

 يد .صقال يف الروضة : لو ذبح صيدا يف خممصة وأكله ضمن ألنه أهلكه ملنفعته من غري إيذاء من ال

وقال يف االيضاح : ولو اضطر اىل ذبح صيد لشدة اجلوع جاز أكله وعليه اجلزاء ألنه أتلفه ملنفعة نفسه 
 من غري إيذاء من الصيد . 

لو صال صيد على حمرم )مبعىن هجم على احملرم وتوحش عليه وأراد إيذاءه ( أو يف احلرم فقتله دفعا فرع :
 ، فال ضمان .

 ؟ له   فهل يضمنه فقتدا فصال الصيد  على احملرم  ومل ميكن دفعه اال بقتل: لو ركب إنسان صيفرع 

 قال يف الروضة : ...

 كثرون ألن األذى ليس من الصيد . فاملذهب وجوب اجلزاء على احملرم وبه قطع األ
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 لو أتلف الصيد انسيا أو جاهال فهل يضمن ؟ فرع : 

 وال أيمث . قال يف الروضة : الناسي كالعامد يف وجوب اجلزاء

 .ء وال إمث عليهما خبالف العامدوقال يف اإليضاح : الناسي واجلاهل كالعامد يف وجوب اجلزا

 ما احلكم لو استعار احملرم صيدا أو أودع عنده صيد ؟فرع : 

قال يف الروضة : لو استعار احملرم صيدا أو أودع عنده كان مضموان عليه ابجلزاء وليس له التعرض له ، فإن 
ه سقط اجلزاء عنه وضمن القيمة للمالك ،فإن رد اىل املالك مل يسقط عنه اجلزاء  )عن احملرم ( مامل أرسل

 يرسله )أي يطلقه ( املالك . 

وقال يف اإليضاح : حيرم على احملرم أن يستودع الصيد وأن يستعريه فإن خالف وقبضه كان مضموان عليه 
  .القيمة ومل يسقط ضمان اجلزاء حىت يرسله املالك ابجلزاء والقيمة للمالك فإن رده للمالك سقطت

 هل ميلك احملرم الصيد بعقد الشراء واهلبة والوصية ؟ فرع : 

قال يف االيضاح : واألصح أنه الميلكه )اي الصيد( ابلشراء واهلبة والوصية وحنوها ،فإن قبضها بعقد الشراء 
املالك (  اىل والقيمة ملالكه فإن رده عليه )علىدخل يف ضمانه فإن هلك يف يده لزمه اجلزاء حلق هللا تع

سقطت القيمة ومل يسقط اجلزاء اال ابالرسال ،وإن قبضه بعقد اهلبة والوصية فهو كقبضه بعقد الشراء اال 
بة هلأنه اذا هلك يف يده مل تلزمه قيمته لآلدمي ألن ماال يضمن يف العقد الصحيح اليضمن يف الفاسد .)فا

 (ة كذلكغري مضمونة والوصي

 )تسبب احملرم يف إتالف الصيد ( فرع : 

 .لى احملرمحالال وجب اجلزاء ع قال يف الروضة : لو أمسك حمرم صيدا حىت قتله غريه فإن كان القاتل -1

قال يف الروضة : لو نصب احلالل شبكة يف احلرم أو نصبها احملرم حيث كان فتعقل هبا صيد وهلك -2
 ملكه أو غريه .فعليه الضمان سواء نصبها يف 
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قال يف الروضة : لو نفر احملرم صيدا فعثر وهلك به أو أخذه سبع أو انصدم بشجرة او جبل لزمه -3
هلك بعد ذلك  كون ،فإنالضمان سواء قصد تنفريه أم ال ويكون يف عهدة التنفري حىت يعود الصيد للس

 فال ضمان .

 تعددهم أم يكفي جزاء واحد ؟لو اشرتك حمرمون يف قتل صيد فهل يتعدد اجلزاء بفرع : 

قال يف الروضة : إذا اشرتك حمرمون يف قتل صيد حرمي أو غريه لزمهم جزاء واحد ...ولو اشرتك حمرم 
 وحالل يف قتل صيد لزم احملرم نصف اجلزاء . 
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 قطع نبات احلرم  -8
 رمها :نعم .ن ؟ قوالن : أظهالضماقال يف الروضة : قطع نبات احلرم حرام كاصطياد صيده وهل يتعلق به 

  مؤذية وقلعه وجيب الضمان به . وقال يف األنوار : وحيرم قطع نبات حرمي رطب غري

وقال يف املنهج القومي : وحيرم على احلالل واحملرم قطع نبات احلرم من الشجر واحلشيش الرطب وقلعه 
 حىت ما يستنبته الناس كالنخل .  ،مباحا كان أو مملوكا

 سام النبات )شجر وغريه( : أقفرع : 

قال يف الروضة : مث النبات :شجر وغريه اما الشجر فيحرم التعرض له ابلقلع والقطع لكل شجر رطب 
غري مؤذ حرمي فيخرج بقيد الرطب اليابس فال شيء يف قطعه كما لو قد صيدا ميتا نصفني وبقيد غري 

 يتعلق بقطعها ضمان على الصحيح الذي مؤذ العوسج وكل شجر ذات شوك فإهنا كاحليوان املؤذي فال
 قطع به اجلمهور .

وخيرج بقيد احلرمي أشجار احلل فال جيوز أن يقلع شجرة من أشجار احلرم وينقلها اىل احلل حمافوة على 
 حرمتها ولو نقل فعليه ردها . 

قيمة قطعا ..فلو   وأما غري األشجار فكأل احلرم حيرم قطعه فإن قلعه لزمه القيمة إن ام خيلف فإن أخلف فال
 شيء يف قطعه كما سبق يف الشجر . كان ايبسا فال

 لو قلع شجرة من احلل وغرسها يف احلرم فهل أتخذ حكم نبات  احلرم ؟ فرع : 

قال يف الروضة : ولو قلع شجرة من احلل وغرسها يف احلرم فنبتت مل يثبت هلا حكم احلرم خبالف الصيد 
بت فله حكم والشجر أصل اثله ألن الصيد أصل اثبت فاعترب مكانه  يدخل احلرم فيجب اجلزاء ابلتعرض

 منبته .

 هل يؤمر ابلرد إن نقل شجرة من احلرم اىل بقعة أخرى من احلرم ؟ فرع : 

 قال يف الروضة : خبالف ما لو نقل من بقعة احلرم اىل أخرى ال يؤمر ابلرد 
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 اىل احلل أو من احلرم اىل احلرم ؟  مىت يلزمه اجلزاء يف نقل االشجار سواء من احلرمفرع : 

قال يف الروضة : وسواء نقل أشجار احلرم أو أغصاهنا اىل احلل أو اىل احلرم ينور إن يبست لزمه اجلزاء 
 ضع املنقول اليه فال جزاء عليه .وإن نبتت يف املو 

 قال يف الروضة :  :فرع 

 صاهنا وجب الضمان للغصن . من أغ لو كان أصل الشجرة يف احلرم وأغصاهنا يف احلل فقطع

 لو احتيج اىل نبات احلرم للدواء فهل جيوز قطعه ؟ فرع : 

 قطعه على األصح .  قال يف الروضة : ولو احتيج اىل شيء من نبات احلرم للدواء جاز

 هل جيوز تسريح البهائم يف حشيش احلرم لرتعى وهل جيوز اخذ احلشيش لعلف البهائم ؟ فرع : 

  قال يف الروضة :

 ش لعلف البهائم جاز على األصح . وجيوز تسريح البهائم يف حشيشه لرتعى ،ولو أخذ احلشي

 هل جيوز قطع الزرع كاحلنطة والشعري والذرة ؟ فرع : 

ه وقلعه وال ضمان يجوز قطعقال يف املنهج القومي : اال الزرع كاحلنطة والشعري والذرة والبقول واخلضروات ف
 فيه . 

 شجر اليابس هل جيوز قلعه كماهو جائز يف القطع ؟ احلشيش والفرع : 

 قال يف املنهج القومي : 

وحيرم قلع احلشيش والشجر اليابس إن مل ميت ألنه لو مل يقلعه لنبت فإن قلعه أمث وضمنه فإن مات جاز 
 قطعه فإنه جيوز وال فدية فيه .  وال ضمان دون

 حكم التعرض لصيد الصيد املدينة وشجره ؟ فرع : 

 نة وشجره وهووحرام على املذهب . ل يف الروضة : ال يتعرض لصيد حرم املديقا
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 هل جيوز نقل تراب احلرم واحجاره اىل سائر البقاع ؟ فرع : 

 قال يف الروضة : 

 يكره نقل تراب احلرم وأحجاره اىل سائر البقاع وال يكره نقل ماء زمزم .

احلرم وال أحجاره اىل احلل ويكره ادخال تراب احلل  قلت : اي )النووي(  األصح أنه الجيوز اخراج تراب
 املهذب واحملققون من أصحابنا .  واحجاره اىل احلرم وهبذا قطع صاحب

 هل جيوز قطع شيء من أستار الكعبة ونقله وبيعه ؟ فرع : 

لو نقله و  قال يف االنوار : والجيوز قطع شيء من أستار الكعبة ونقله وبيعه وشراؤه اذا بقي فيه زينة ومجال
لزمه رده وقيل : األمر فيه اىل خرية االمام يصرفه يف بعض مصارف بيت املال بيعا وعطاء )وهذا القول 

 هو املعتمد ( .
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 واجباته (-)الطواف 
 اجبات الطواف : و

 رى مسنونة فالواجب مثانية ... . قال يف الروضة : للطوائف أبنواعه وظائف واجبة واخ

 : الطهارة عن احلدث والنجس وسرت العورة :  والثالث األول  والثاين

 قال يف الروضة : 

.. الطهارة عن احلدث والنجس وسرت العورة كما يف الصالة فلو طاف حمداث أو عاراي أو على بدنه أو ثوبه 
 جناسة غري معفو عنها مل يصح طوافه وكذا لو كان يطأ يف مطافة جناسة .

ف مكشوف جزء من عورته أو حمداث أو عليه جناسة غري معفو عنها أو وقال يف االيضاح : ...فلو طا
وطئ جناسة يف مشيه عامدا أو انسيا مل يصح طوافه ،ومن طافت من النساء احلرائر مكشوفة الرجل أو 
شيء منها أو طافت كاشفة جزء من رأسها مل يصح طوافها حىت لو ظهرت شعرة من شعر رأسها أو ظفر 

 ا ألن ذاك عورة منها يشرتط سرته يف الطواف كما يشرتط يف الصالة .رجلها مل يصح طوافه

 :ماحلكم فيمن كان عاجزا عن سرت عورته ؟ فرع 

 قال يف املنهج القومي : والعاجز عن السرت يطوف وال إعادة عليه . 

 ؟ ديدلطوفات أو يستأنف الطواف من جلو أحدث يف طوافه فهل يبين على ما سبق من عدد افرع : 

ل يف الروضة : ولو أحدث يف طوافه عمدا لزمه الوضوء وهل يبين على ما مضى من طوافه أم يستأنف قا
 ؟ قوالن : ..أظهرمها له البناء .

 هل يشرتط للبناء عدم طول الفصل أم ال يشرتط ؟ فرع : 

حب تقال يف األنوار : ولو أحدث يف الطواف عمدا توضأ وبىن والجيب االستئناف وإن طال الفصل ويس
 . 
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وقال يف املنهج القومي : وبىن على طوافه وإن تعمد ذلك وطال الفصل إذ ال تشرتط املواالة فيه كالوضوء 
 ويسن االستئناف . 

 لو غلبة النجاسة يف موضع الطواف من جهة الطري فهل يعفى عنها أو ال ؟ فرع : 

قد اختار ف من جهة الطري وغريه و قال يف اإليضاح : ومما عمت به البلوى غلبة النجاسة يف موضع الطوا
 مجاعة من أصحابنا املتأخرين احملققني املطلعني أنه يعفى عنها .

 هل يشرتط يف العفو مشقة االحرتاز عنها أو ال ؟ فرع : 

 قال يف االيضاح : وينبغي أن يقال :يعفى عما يشق االحرتاز عنه 

هم ه ابن الرفعة والسبكي واألذرعي وغري قال ابن حجر يف حاشيته معلقا : ..وهو املعتمد ومشى علي
 ،ومقتضى قوهلم يشق أنه يضر تعمد املشي عليه حيث كان له مندوحة عنه وإن كان قليال جافا .

مث رأيت الزركشي قال : وليقيد ذلك مبا إذا مل يعتمد وطء النجاسة وله مندوحة عنها وبه قيد النووي فقال 
 ه وأييت مثله يف سائر املساجد .ن: مامل يقصد املشي عليها وهذا البد م

وقال يف املنهج القومي : وغلبة النجاسة يف املطاف مما عمت به البلوى فيعفى عما يشق االحرتاز عنه أايم 
  املوسم وغريه بشرط أن اليتعمد املشي عليهما وأال يكون فيها أو يف مماسها رطوبة .

افه البيت عن عل يف طو ئ من احلجر األسود وأن جيالرتتيب )ويشمل واجبني :أن يبتد :الرابع  واخلامس 
 يساره ( .

قال يف الروضة : وهو أن يبتدئ من احلجر األسود فيحاذيه جبميع بدنه)أي جبميع الشق األيسر(  ومير 
من تلقاء وجهه والبيت على يساره ،فلو جعل البيت على ميينه ومر من احلجر االسود اىل الركن اليماين مل 

ينه لو مل جيعله على ميينه والعلى  يساره بل استقبله بوجه معرتضا أو جعل البيت على مييصح طوافه ،ف
 ومشى قهقرى حنو الباب فوجهان : أصحهما اليصح وهو املوافق لعبارة األكثرين .

قلت )أي النووي( : الصواب القطع أبنه اليصح الطواف يف هذه الصورة فإنه منابذ ملا ورد الشرع به . 
 لم .وهللا اع
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وقال يف املنهج القومي : ...جعل البيت على يساره مع املشي أمامه لالتباع فإن جعله على ميينه ومشى 
 ه .يصح ملنافاته ما ورد الشرع ب أمامه أو القهقرى أو أمامه أو خلفه أو على يساره ومشى القهقرى مل

 ما معىن حماذاة احلجر األسود جبميع البدن ؟ فرع : 

القومي : حماذاته جبميع بدنه أي مجيع الشق األيسر حبيث ال يتقدم جزء من الشق األيسر قال يف املنهج 
اب ...مل يصح اىل جهة البعلى جزء من احلجر فلو مل حياذه أوبعضه جبميع شقه كأن جاوزه ببعض شقه 

 طوافه .

 ه األيسر ( : شققال االمام اجلرهزي يف حاشيته على املنهج القومي معلقا على قول ابن حجر )ب :فرع 

يف التحفة ما حاصله : يوهر أن املراد ابلشق األيسر أعاله احملاذي للصدر وهو املنكب فلو احنرف عنه 
 قليال هبذا وحاذاه ما حتته من الشق األيسر مل يكف .

 هل احملاذاة الواجبة جبميع البدن تتعلق ابحلجر نفسه أم ابلركن ؟  فرع :

ىت أن احملاذاة الواجبة تتعلق ابلركن الذي فيه احلجر األسود الابحلجر نفسه ح قال يف مغين احملتاج : واعلم
 لو فرض والعياذ ابهلل تعاىل انه حني عن مكانه وجبت حماذاة الركن .

 .وقال يف التحفة : فلو قلع عنه وحول لغريه فالعربة ابلركن الابحلجر 

 ؟  لو ابتدأ من غري احلجر األسود فهل يعتد مبا فعلهفرع : 

قال يف الروضة : ولو ابتدأ من غري احلجر األسود مل يعتد مبا فعله حىت ينتهي اىل احلجر األسود فيكون 
 منه ابتداء الطواف .

وقال يف اإليضاح : أن يبتدئ من احلجر األسود فيمر جبميع بدنه على مجيعه ...ولو ابتدأ بغري احلجر 
اذاة احلجر يسر (  مل حتسب له تلك الطوفة حىت ينتهي اىل حماألسود أومل مير عليه جبميع بدنه)أي الشق األ

 لناس . بله فافهم فإنه مما يغفل عنه بسبب إمهاله حج كثري من افيجعل ذلك أول طوافه ويلغو ما ق األسود

 



 41 إرشاد السالك إلى أحكام المناسك 

ا فإذا انتهى و وقال يف املنهج القومي : ...االبتداء ابحلجر األسود لالتباع فال يعتد مبا بدأ به قبله ولو سه
 إليه ابتدأ منه . 

 أن يكون خارجا جبميع بدنه عن مجيع البيت . :السادس 

قال يف الروضة : ...فلو مشى على الشاذروان مل يصح طوافه فإنه جزء من البيت وينبغي أن يدور يف طوافه 
 حول احلجر وهو احملوط بني الركنني الشاميني جبدار قصري وبينه وبني كل واحد من الركنني فتحة .

ال يف االيضاح : أن يكون يف طوافه خارجا جبميع بدنه عن مجيع البيت فلو طاف على شاذروان البيت وق
أو يف احلجر مل يصح طوافه ألنه طاف يف البيت الابلبيت وقد أمر هللا تعاىل ابلطواف ابلبيت والشاذروان 

 ت .واحلجر من البي

 لبيت والشاذروان واحلجر .وقال يف املقدمة احلضرمية : وكونه داخل املسجد خارج ا

 قال ابن حجر معلقا : فمىت دخل جزء من بدنه يف هواء الشاذروان أو احلجر أو جداره مل يصح طوافه . 

قال االمام اجلرهزي معلقا على قول ابن حجر يف قوله )ببدنه ( : قد خيرج به ثوبه لكن يف التحفة ما 
والرملي يف  فةبدهللا أبوقشري يف حاشيته على التحيقتضي أنه يضر وجزم بعضهم أبنه اليضر واعتمده ع

 النهاية وهو احلق . 

 ذكر النووي رضي هللا عنه دقيقة هامة فقال يف اإليضاح : فرع : 

وينبغي أن يتنبه هنا لدقيقة وهي أن من قبل احلجر األسود فرأسه يف حد التقبيل يف جزء من البيت فيلزمه 
من التقبيل ويعتدل قائما ألنه لو زالت قدماه من موضعهما اىل  أن يقر قدميه يف موضعهما حىت يفرغ

جهة الباب قليال ولو قدر بعض شرب يف حال تقبيله مث ملا فرغ من التقبيل اعتدل عليهما يف املوضع الذي 
تبطل طوفته واء الشاذروان فزالتا اليه ومضى من هناك يف طوافه لكان قد قطع جزءا من مطافه وبدنه يف ه

 تلك .

 أن يقع الطواف داخل املسجد   السابع :

 



 42 إرشاد السالك إلى أحكام المناسك 

قال يف الروضة : أن يقع الطواف يف املسجد احلرام والأبس ابحلائل فيه بني الطائف والبيت كالسقاية 
 وز على سطوحه .والسواري وجيوز يف أخرايت املسجد وأروقته وعند ابب املسجد من داخله وجي

 ؟ املسجد د حىت يصح الطواف على سطحمن املسج هل يشرتط أن يكون البيت أعلى ابالرتفاعفرع : 

 قال يف مغين احملتاج : 

ويصح على سطح املسجد وإن كان سقف املسجد أعلى من البيت كالصالة على جبل أيب قبيس مع 
 فاعه عن البيت وهذا هو املعتمد .ارت

 : لو وسع املسجد هل يتسع املطاف ؟ فرع 

 ملطاف . قال يف الروضة : لو وسع املسجد اتسع ا

 وقال يف املنهج القومي : كونه داخل املسجد وإن وسع ..

اية ائف والبيت كالسقوقال يف مغين احملتاج : ويصح داخل املسجد وإن وسع وحال حائل بني الط
 .والسواري

 لو وسع املسجد فبلغ احلل فهل يصح الطواف ؟ فرع : 

 (..)ومثله يف التحفة والنهاية حاف فيه يف احلل مل يصقال يف مغين احملتاج : نعم لو زيد فيه حىت بلغ احلل فط

 العدد وهو أن يطوف سبعا  الثامن :

 قال يف املنهاج : وأن يطوف سبعا 

 وقال يف املقدمة احلضرمية : وكوهنا سبعا .

 ل زه فلو شك يف العدد أخذ ابألققال يف مغين احملتاج : فلو ترك من السبع شيئا وإن قل مل جي

 الطواف الثمانية(  )ملخص واجبات
سرت العورة وطهارة احلدث والنجس وجعل البيت عن يساره واالبتداء ابحلجر األسود وحماذاته جبميع بدنه 

 وكونه سبعا وكونه داخل املسجد خارج البيت والشاذروان واحلجر.
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 )سنن الطواف (
 أن يطوف ماشيا  -1

شق معه الطواف ماشيا أو طاف راكبا ليوهر قال يف اإليضاح : أن يطوف ماشيا فإن طاف راكبا لعذر ي
ه ويستفىت ويقتدى بفعله جاز وال كراهة فيه ألن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم طاف راكبا يف بعض أطوفت

 لو طاف راكبا بال عذر جاز أيضا .وهو طواف الزايرة و 

يستفىت حيتاج اىل ظهوره لوقال يف الروضة : أن يطوف ماشيا واليركب اال لعذر مرض أو حنوه أو كان ممن 
ف ه هل هو مكروه أو خالولو طاف راكبا بال عذر جاز بال كراهة كذا قاله األصحاب .)وسيأيت توضيح

 األوىل( .

 هل يكره الطواف بال عذر راكبا أم هو خالف األوىل ؟ فرع : 

 قال يف املنهج القومي : فالركوب بال عذر خالف األوىل. 

لو ركب هبيمة بال عذر مل يكره وكان خالف األوىل كما يف اجملموع عن اجلمهور وقال يف مغين احملتاج : ف
 وهذا عند أمن التلويث وإال حرم إدخاهلا املسجد .

وقال ابن حجر يف حاشيته على اإليضاح عند قول النووي )قال أصحابنا :واليكره أي الطواف راكبا بال 
 . يف اجملموع عن اجلمهور وصححه فهو خالف األوىلعذر  ( نقله عنهم أيضا يف الروضة وأصلها ونقله 

 لو طاف زاحفا فهل هو مستحب أم مكروه ؟ فرع : 

 قال يف املنهج القومي : والزحف مكروه .

 وقال يف مغين احملتاج : ولو طاف زحفا مع قدرته على املشي صح مع الكراهة . 

 : هل يستحب أن يطوف حافيا أم منتعال ؟ فرع 

 القومي : ويسن أيضا احلفاء ،وتقصري اخلطا رجاء كثرة األجر له . قال يف املنهج 
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وقال يف مغين احملتاج : قال اإلسنوي ويسن أن يكون حافيا يف طوافه كما نبه عليه بعضهم أي عند عدم 
اه رجاء كثرة تكثر خطالعذر ،قال يف اإلمالء : وأحب لو كان يطوف ابلبيت حافيا أن يقصر يف املشي ل

 . األجر له 

 استالم احلجر األسود بيده  -2

قال يف الروضة : أن يستلم احلجر األسود بيده يف ابتداء الطواف ويقبله ويضع جبهته عليه فإن منعته 
 الزمحة من التقبيل اقتصر على االستالم فإن مل ميكن اقتصر على االشارة ابليد .

ويسن أن تكون  له أي يلمسه بيده أول طوافهوقال يف مغين احملتاج : ان يستقبل احلجر األسود بعد استقبا
 يده اليمىن ويقبله لالتباع فإن مل يتمكن من االستالم ابليد استلمه خبشبة وحنوها .

وقال يف املنهج القومي : واستالم احلجر االسود بيده أول طوافه وتقبيله من غري صوت يوهر ووضع جبهته 
ألخريين ا ثالاث وفعل ذلك يف كل مرة فإن منعته زمحة من اعليه لالتباع يف الثالثة ويسن تكرير كل منهم

)يعين التقبيل ووضع اجلبهة ( استلم بيده فإن عجز فبنحو عود ويقبل ما استلم به فيهما فإن عجز عن 
 استالمه أشار إليه بيده أو بشيء فيهما مث قبل ما أشار به وال يشري للتقبيل ابلفم لقبحه . 

 ليد اليمىن فإن عجز فالبيسرى . شارة ابويندب كون االستالم واال

 هل يسن للمرأة االستالم والتقبيل ؟ فرع : 

قال يف املنهج القومي : وال يسن للمرأة واخلنثى االستالم والتقبيل والسجود اال يف خلوة املطاف عن الرجال 
 ليال كان أو هنارا لضررهن وضرر الرجال هبن . 

 ء استالم وال تقبيل اال عند خلو املطاف يف الليل أو غريه . وقال يف الروضة : وال يستحب للنسا

 وقال يف املغين : وال يسن للمرأة استالم وال تقبيل وال قرب من البيت اال عند خلو املطاف ليال أو هنارا .

 هل يستحب االستالم يف كل طوفة أم خيتص اببتداء الطواف فقط ؟ فرع : 

 ل طوفة قال يف املنهاج : ويراعى ذلك يف ك
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قال يف مغين احملتاج : يف كل طوفة من الطوفات السبع ..وهو يف االواتر آكد ..وألنه يصري مستلما يف 
 افتتاحه واختتامه وهو أكثر عددا . 

 يف كل مرة وهو يف األواتر آكد . وقال يف املنهج القومي : ويسن فعل مجيع ما ذكر

 ؟ هل يستحب استالم الركن اليماين وتقبيله فرع : 

 قال يف الروضة : ويستلم الركن اليماين وال يقبله ويستحب أن يقبل اليد بعد استالم اليماين . 

 وقال يف املنهاج : ويستلم اليماين وال يقبله .

 : هل يستحب استالم الركنيني الشامني  ؟ فرع 

 لشاميني وال يستلمهما . قال يف املنهاج : وال يقبل الركنيني ا

 الثالث : الدعاء 

قال يف الروضة : فيستحب أن يقول يف ابتداء الطواف بسم هللا وهللا أكرب اللهم إمياان بك وتصديقا بكتابك 
ووفاء بعهدك واتباعا لسنة  نبيك حممد صلى هللا عليه وسلم ،ويقول بني الركنيني اليمانيني :اللهم آتنا يف 

 الدنيا حسنة ويف اآلخرة حسنة وقنا عذاب النار .

 احملتاج : وعند االنتهاء اىل الركن العراقي : اللهم إين اعوذ بك من الشك والشرك والنفاق قال يف مغين
 والشقاق وسوء األخالق وسوء املنور يف األهل واملال والولد .

وعند االنتهاء اىل حتت امليزاب : اللهم أظلين يف ظلك يوم ال ظل إال ظلك واسقين بكأس نبيك حممد 
 رااب هنيئا ال أظمأ بعده ايذا اجلالل واإلكرام .صلى هللا عليه وسلم ش

 وبني الركن الشامي واليماين : 

اللهم اجعله حجا مربورا وذنبا مغفورا وسعيا مشكورا وعمال مقبوال وجتارة لن تبور اي عزيز اي غفور . )يقوله 
 ا نص عليه يف املنهاج ( يف الرمل يف االشواط الثالثة األول كم

 

 



 46 إرشاد السالك إلى أحكام المناسك 

 ضل قراءة القرآن أم الدعاء ؟ أيهما األففرع : 

ري املأثور وأما غ قال يف الروضة : ويدعو يف مجيع طوافه مبا شاء وقراءة القرآن يف الطواف أفضل من الدعاء
 ضل منهما على الصحيح . أف املأثور فهو

ور ويسن  املأثريوقال يف املنهج القومي : واالشتغال ابملأثور أفضل من االشتغال ابلقراءة وهي أفضل من غ
 اإلسرار هبما . 

 .الرمل الرابع

ال يف االيضاح : بفتح الراء وامليم وهو اإلسراع يف املشي مع تقارب اخلطا دون الوثوب والعدو ..والرمل ق
 مستحب يف الطوفات الثالث األول ويسن املشي على اهلينة يف األربع األخرية .

 اقي . وىل أبن يسرع مشيه مقاراب خطاه وميشي يف البوقال يف املنهاج : وان يرمل يف األشواط الثالثة األ

 هل يشرع للمرأة الرمل ؟ فرع : 

 قال يف االيضاح : وال ترمل املرأة حبال .

 وضة ال ترمل املرأة وال تضطبع . وقال يف الر 

 هل الرمل مشروع يف كل طواف أم خمتص بطواف معني ؟ فرع : 

ن يف كل طواف بل فيما يسن فيه قوالن أظهرمها عند األكثري قال يف الروضة : وال خالف أن الرمل اليسن
 :إمنا يسن يف طواف يستعقب السعي .

 وقال يف املنهاج : وخيتص الرمل بطواف يعقبه سعي .

قال يف املنهج القومي : وإمنا يسن الرمل يف طواف بعده سعي مطلوب يف حج أو عمرة وإن كان مكيا فإن 
ه مل يرمل يف طواف الركن )االفاضة ( ألن السعي بعده  حينئذ غري رمل يف طواف القدوم وسعى بعد

 مطلوب وال يرمل يف طواف الوداع .
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 لو ترك الرمل يف الثالثة األول فهل يقضيه يف األربعة االخرية ؟ فرع : 

فال تغري  ةقال يف املنهج القومي : ولو تركه يف الثالثة األول مل يقضه يف األربعة األخرية الن هيئتها اهلين
 )ومثله يف االيضاح ( 

 لو ترك الرمل يف طواف القدوم الذي سعى بعده فهل يقضيه يف طواف االفاضة ؟ فرع : 

 قال يف الروضة : قوالن أصحهما :ال 

 نعى بعده مل يقضه يف طواف الركوقال يف املنهج القومي : ...أو يف طواف القدوم الذي س

 االضطباع  : اخلامس

لقومي : وهو جعل وسط ردائه حتت منكبه األمين ويكشفه إن تيسر وطرفيه على عاتقه قال يف املنهج ا
 األيسر .

وقال يف الروضة : وهو أن جيعل وسط ردائه حتت منكبه األمين وطرفيه على عاتقه األيسر ويبقي منكبه 
 األمين مكشوفا .

األول  ابلطوفات الثالث وكل طواف سن فيه الرمل سن فيه االضطباع وما ال فال لكن الرمل خمصوص
 واالضطباع يعم مجيعها ويسن أيضا على املذهب الذي قطع به اجلمهور .

 هل يسن يف ركعيت الطواف االضطباع ؟ فرع : 

قال يف الروضة : وال يسن يف ركعيت الطواف على األصح لكراهة االضطباع يف الصالة فعلى هذا اذا فرغ 
 مث اعاد االضطباع وخرج للسعي .  نيمن الطواف أزال االضطباع مث صلى ركعت

 املواالة بني الطوفات السبع  السادس :

قال يف املنهج القومي : خروجا من خالف من أوجبها فيكره التفريق بال عذر ومن العذر اقامة اجلماعة 
 .املفروض كالسعي جلنازة او راتبةوعروض حاجة البد منها ويكره قطع الطواف 
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العني  سن ترك فرضلطواف املفروض لصالة اجلنازة او الرواتب مكروه اذ الحيقال يف الروضة : وقطع ا
 لفرض الكفاية .

 ركعتا الطواف  السابع :

قال يف االيضاح : والسنة أن يصليها خلف املقام فإن مل يصلها خلف املقام لزمحة او غريها صالمها يف 
ل جيوز حلرم وال يتعني هلما مكان وال زمان باحلجر فإن مل يفعل ففي املسجد واال ففي احلرم وال فخارج ا

وال شرطا  ركنا يف الطوافأن يصليهما بعد رجوعه اىل وطنه ويف غريه وال يفواتن مادام حيا ...وليسا 
 لصحته .

 فرع :

يها عن لقال يف االيضاح : ومتتاز هذه الصالة عن غريها بشيء وهو اهنا تدخلها النيابة فإن االجري يص 
 هو االصح . املستأجر هذا

 فرع: 

ولو اراد ان يطوف طوافني او اكثر استحب له ان يصلي عقب كل طواف ركعتني فلو طاف طوافني او 
 اكثر بال صالة مث صلى لكل طواف ركعتني جاز لكن ترك االفضل .

ال يويستحب ان يقرأ يف الركعة االوىل )الكافرون ( والثانية )قل هو هللا احد ( وجيهر ان صالمها ل فرع :
 ويسر ان كان هنارا . )االيضاح ( .
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 واجباته (-)السعي 
 

قال يف اإليضاح : إذا فرغ من ركعيت الطواف فالسنة أن يرجع اىل احلجر األسود فيستلمه مث خيرج من ابب 
 رسول هللا صلى هللا عليه وسلم . الصفا اىل املسعى ثبت ذلك عن

 الرتتيب  -1

يبدأ ابلصفا فإن بدأ ابملروة مل حيسب مروره منها اىل الصفا فإذا عاد من  قال يف اإليضاح : فيجب أن
الصفا كان هذا أول سعيه ويشرتط أيضا يف املرة الثانية أن يكون ابتداؤها من املروة ..فلو أنه ملا عاد من 

ا مل يصح ضاملروة عدل عن موضع السعي وجعل طريقه يف املسجد أو غريه وابتدأ املرة الثانية من الصفا أي
 تلك املرة على املذهب الصحيح .  ومل حتسب

وقال يف الروضة : ويشرتط الرتتيب وهو أن يبدأ ابلصفا فإن بدأ ابملروة مل حيسب مروره منها اىل الصفا 
،ويشرتط يف املرة الثانية أن يبدأ ابملروة فلو أنه ملا وصل املروة ترك العود يف طريقه وعدل اىل املسجد وابتدأ 

 أيضا مل يصح ايضا على الصحيح .  ة الثانية من الصفااملر 

لصفا وقال يف املنهج القومي : األول أن يبدأ   يف  االوىل ابلصفا والثاين أن يبدأ يف الثانية ابملروة ويف الثالثة اب
 تباع .ا فعله لالمبويف الرابعة ابملروة وهكذا جيعل األواتر للصفا واألشفاع للمروة فإن خالف ذلك مل يعتد 

 إكمال عدد سبع مرات -2

قال يف االيضاح : حيسب الذهاب من الصفا مرة والعود من املروة مرة اثنية هذا هو املذهب الصحيح 
 ة .يف األزمان املتقدمة واملتأخر الذي قطع به مجاهري العلماء من أصحابنا وغريهم وعليه عمل الناس 

دأ ابلصفا وخيتم رى فيبسب الذهاب مبرة والعود أبخوقال يف الروضة : وجيب أن يسعى بينهما سبعا وحي
 ابملروة .

وقال يف األنوار : أن يسعى سبعا حيسب الذهاب من الصفا اىل املروة مرة والعود اىل الصفا مرة أخرى فلو 
 ترك جزءا من مرة مل يسقط الفرض .
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 أن يقطع مجيع املسافة بني الصفا واملروة . -3

 قال يف مغين احملتاج :

بد من استعياب املسافة يف كل مرة أبن يلصق عقبه أبصل ما يذهب منه ورؤوس أصابع رجليه مبا وال
يذهب اليه والراكب يلصق حافر دابته قال يف اجملموع : وبعض الدرج حمدث فليحذر أن خيلفها وراءه فال 

الراكب حىت صح سعي ييصح سعيه حينئذ بل أن ينبغي له أن يصعد الدرجة حىت يستيقن وقضيته أنه ال
 يصعد ذلك . 

وقال يف االيضاح : أن يقطع مجيع املسافة بني الصفا واملروة فلو بقي منها بعض خطوة مل يصح سعيه حىت 
لو كان راكبا اشرتط ان يسري دابته حىت تضع حافرها على اجلبل أو اليه حىت ال يبقى من املسافة شيء 

فيلزمه أن  رجله يف اجلبل حبيث اليبقى بينهما فرجة وجيب على املاشي أن يلصق يف االبتداء واالنتهاء
يلصق العقب أبصل ما يذهب منه ويلصق رؤوس أصابع رجليه مبا يذهب اليه فيلصق ابالبتداء ابلصفا 
عقبه وابملروة أصابع رجليه واذا عاد عكس ذلك هذا اذا مل يصعد فإن صعد فهو األكمل ..وليس الصعود 

ه وليصعد اىل يتم سعيعض الدرج مستحدث فليحذر أن خيلفها وراءه فال شرطا بل هو سنة مؤكدة ولكن ب
 أن يستيقن .

 اف صحيح وأن ال يتخلل بينهما ركنأن يكون السعي بعد طو  -4

قال يف اإليضاح : سواء كان بعد طواف القدوم أو طواف الزايرة )االفاضة ( وال يتصور وقوعه بعد طواف 
 به بعد فراغ املناسك .. و املأيتالوداع ألن طواف الوداع ه

صور قوعه بعد ال يتوقال يف الروضة : فيشرتط وقوعه بعد طواف صحيح سواء طواف القدوم أو االفاضة و 
 طواف الوداع .

 قال يف املنهاج : وان يسعى بعد طواف ركن أو قدوم حبيث ال يتخلل بينهما الوقوف بعرفة 
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عرفة وإن خلل بينهما أي السعي طواف القدوم الوقوف بقال اخلطيب يف مغين احملتاج معلقا : حبيث ال يت
ختلل بينهما فصل طويل،فإن وقف هبا مل جيزه السعي اال بعد طواف االفاضة لدخول وقت طواف الفرض 

 فقط .  ة املذكورة قيد يف القدومفلم جيز أن يسعى اآلن لفوات التبعية بتخلل الوقوف  فاحليثي

 طويل . بعرفة وان كان بينهما فصلن بعد طواف ركن أو قدوم مامل يقف وقال يف املنهج القومي : أن يكو 

وقال يف االيضاح : ويستحب املواالة بني مرات السعي وبني الطواف فلو ختلل بينهما فصل مل يضر بشرط 
ان ال يتخلل بينهما ركن فلو طاف للقدوم مث وقف بعرفة مل يصح سعيه بعد الوقوف ...بل عليه أن يسعى 

اف االفاضة واذا مل يتخلل بينهما ركن فال فرق بني أتخري السعي عن الطواف وأتخري بعض مرات بعد طو 
 الطواف عن بعض حىت لو رجع اىل وطنه ومضى عليه سنون كثرية جاز ان يبين على ما مضى من سعيه

 وطوافه لكن االفضل االستئناف . 

 لو سعى بعد طواف القدوم هل يستحب اعادته بعد طواف االفاضة ؟ فرع: 

 قال يف املنهاج : ومن سعى بعد قدوم مل يعده 

قال اخلطيب معلقا : أي مل تسن له اعادته بعد طواف االفاضة ...ألهنا مل ترد والن السعي ليس قربة يف 
 فإن اعاده فخالف االوىل .وحدها ،نفسه كالوقوف خبالف الطواف فإنه عبادة يتقرب هبا 

 وقال يف املنهج القومي : وتكره اعادته .

 قال اجلرهزي معلقا : قال ابن قاسم : لغري القارن )أي فال يكره ( .

ليه من أوجبهما ع قال اخلطيب يف مغين احملتاج : ويسن للقارن طوافان وسعيان خروجا من خالف من
 السلف واخللف .

 ستحب اعادته بعد طواف االفاضة . عقب طواف القدوم مل توقال يف الروضة : ولو سعى 

 يهما أفضل أن يسعى بعد طواف القدوم أو االفاضة ؟ أ:فرع 

قال يف مغين احملتاج : وهل االفضل السعي بعد طواف القدوم أو بعد االفاضة ؟ ظاهر كالم املصنف يف 
 تصرها .مناسكه الكربى االول وصرح به يف خم
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 هارة وسرت العورة يف السعي ؟ هل تشرط الطفرع : 

 قال يف الروضة : وال يشرتط فيه الطهارة وال سرت العورة وال سائر شروط الصالة .

 .  حائضا أو عليه جناسة صح سعيه وقال يف االيضاح : فلو سعى مكشوف العورة أو حمداث أو جنبا أو

 أيهما أفضل السعي ماشيا أم راكبا ؟ فرع : 

 ز السعي راكبا واألفضل ماشيا . و قال يف الروضة : وجي

 لو طاف أو سعى وشك يف العدد فما احلكم ؟ فرع : 

قال يف الروضة : ...أخذ ابألقل ولو كان عنده أنه أمتهما فأخربه ثقة عن بقاء شيء مل يلزمه االتيان به 
 لكن يستحب . 
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(الوقوف بعرفة وما يتعلق به من واجبات ) 

 شرط الوقوف بعرفة 
 ن يكون الواقف أهال للعبادة أ-1

قال يف األنوار : أن يكون الواقف أهال للعبادة اليكون كافرا وال جمنوان ويقع للمجنون نفال كحج الصيب 
الذي المييز ،ولو حضر انئما أو مغمى عليه أو حضر ومل يعلم أهنا عرفة أو دخل قبل وقت الوقوف وانم 

 عتمد ( جيزئ )وهو املحىت خرج الوقت جيزئه وقيل يف اإلغماء ال

وقال يف الروضة : املعترب فيه احلضور حلوة بشرط كونه أهال للعبادة سواء حضرها ووقف أو مر هبا ...ولو 
حضر هبا ومل يعلم أهنا عرفة أو حضر مغمى عليه أو انئما أو دخلها قبل الوقت وانم حىت خرج الوقت 

 وقوف مغمى عليه وهللا أعلم . مهور اليصح أجزاه على الصحيح ..قلت :أي النووي األصح عند اجل

الصوم  وقال يف املنهج القومي : بشرط كونه عاقال فال يكفي الوقوف مع اغماء او جنون أو سكر كما يف
 النتفاء أهلية العبادة .

 وقال يف املنهاج : بشرط كونه أهال للعبادة ال مغمى عليه والأبس ابلنوم .

 قال اخلطيب يف مغين احملتاج : 

 كما يف الصوم .   ن أفاق حلوة كفىال مغمى عليه مجيع الوقوف فال جيزئ وقوفه لعدم أهليته للعبادة ..فإ

 ( او مايف معناه هل جيزئه ذلك ؟ لو حضر اىل عرفات لطلب  آبق )هارل فرع : 

 قال يف املنهاج : وواجب الوقوف حضوره جبزء من أرض عرفات وإن كان مارا يف طلب آبق وحنوه .

 ل اخلطيب معلقا : قا

ذه ال أو اليوم )أي كل ه وحنوه كدابة شاردة ،وال ان اليصرفه اىل جهة أخرى وال ان يكون عاملا ابلبقعة
 تشرط( .

 



 54 إرشاد السالك إلى أحكام المناسك 

ا يف مقال يف املنهج القومي : ولو كان مارا يف طلب آبق وإن قصد صرف حضوره عن الوقوف أو انئما ك
 الصوم )فيجزئه كل ذلك ( . 

 ولو حضر يف طلب غرمي او دابة شاردة أجزأه قطعا .وقال يف الروضة : 

وقال يف االيضاح : فمن كان أهال للعبادة وحصل يف جزء يسري من أجزاء عرفات يف حلوة لطيفة من 
وقت الوقوف املذكور صح وقوفه حضرها عمدا أو وقف مع الغفلة أو مع البيع والشراء أو التحدث واللهو 

رفات يف وقت الوقوف وهو اليعلم اهنا عرفات ومل يلبث أصال بل اجتاز أو يف حالة النوم أو اجتاز بع
مسرعا يف طرف من  أرضها احملدودة أو كان انئما على بعري فانتهى به البعري اىل عرفات فمر هبا البعري ومل 
 يسيقظ راكبه حىت فارقها أو اجتازها يف طلب غرمي هارب بني يديه او هبيمة شاردة او غري ذلك مما هو

 ع ذلك ولكن يفوته كمال الفضيلة .يف معناه صح وقوفه يف مجي

 قوف بني الزوال وطلوع فجر النحر أن يكون الو  -2

قال يف األنوار : فإن  وقف قبل الزوال واقتصر عليه مل حيصل الوقوف ولو اقتصر على الوقوف ليال حصل 
 .هار فإن مل جيمع أراق دما نداب ،واألفضل اجلمع بني الليل والن

وقال يف املنهاج : ووقت الوقوف من الزوال يوم عرفة والصحيح بقاؤه اىل فجر يوم النحر .ولو وقف هنار 
مث فارق عرفة قبل الغروب ومل يعد أراق دما استحبااب ..وان عاد فكان هبا عند الغروب فال دم وكذا إن 

  يف األصح ) أي فال دم عليه ( .عاد ليال

وقته وهو من زوال الشمس يوم عرفة اىل طلوع الفجر ليلة العيد فمن حصل  وقال يف االيضاح : كونه يف
 ج ومن فاته ذلك فقد فاته احلج .بعرفة يف حلوة لطيفة من هذا الوقت صح وقوفه وأدرك احل

وقال يف الروضة : وقت الوقوف من زوال الشمس يوم عرفة اىل طلوع الفجر يوم النحر ..فلو اقتصر على 
حجه على املذهب وبه قطع اجلمهور ..ولو اقتصر على الوقوف هنارا وافاض قبل الغروب الوقوف ليال صح 

صح وقوفه بال خالف مث ان عاد اىل عرفة وبقي هبا حىت غربت الشمس فال دم وان مل يعد حىت طلع 
 أظهرمها مستحب .  الفجر اراق دما وهل واجب ام مستحب ؟
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 أن يقف يف حد عرفة -3

و من وادي عرنة اىل اجلبال املقبلة على عرفة اىل حوائط بستان بين عامر واىل طريق قال يف االنوار : وه
 ابراهيم عليه السالم من عرفات . احلصن وليست النمرة وال وادي عرنة وال صدر مسجد

 اذا صادف عرفات يوم اجلمعة فهل  تصلى اجلمعة ؟ فرع : 

 قال يف االيضاح : 

جلمعة ألن من شروط اجلمعة ان تكون يف دار االقامة وأن يصليها مجاعة ولو وافق يوم عرفة مجعة مل يصل ا
يستوطنون ذلك املوضع فاذا فرغوا من الصالة ساروا اىل املوقف وعرفات كلها موقف ففي اي موضع وقف 
منها أجزأه ،لكن أفضلها موقف رسول هللا صلى هللا عليه وسلم وهو عند الصخرات الكبار املفرتشة يف 

 محة وهو اجلبل الذي بوسط عرفات .الر  أسفل جبل

 وقال يف االيضاح ايضا : 

فإن كان اليوم الثامن يوم اجلمعة خرجوا قبل طلوع الفجر الن السفر يوم اجلمعة اىل حيث ال يصلي اجلمعة 
حرام او مكروه )املذهب حرام ( وهم اليصلون اجلمعة مبىن وال بعرفات الن شرطها دار اإلقامة قال الشافعي 

 معهم .   قاموا اجلمعة هم والناسمحه هللا تعاىل : فإن بين هبا قرية واستطوهنا أربعون من أهل الكمال ار 

 ن وقفوا يوم العاشر أو الثامن ؟ ما احلكم لو أخطأوا يف الوقوف بعرفة أبفرع : 

ون يف األصح قضقال يف املنهاج : ولو وقفوا اليوم العاشر غلطا أجزأهم إال أن يقلوا على خالف العادة في
)يقضون احلج يف العام املقبل ( وان وقفوا يف الثامن وعلموا قبل الوقوف وجب الوقوف يف الوقت وإن 

 يف األصح . عد فوات وقت الوقوف ( وجب القضاءعلموا بعده )أي ب

ن أتخري القال اخلطيب معلال الفرق بني االجزاء يف العاشر وبني عدمه يف الثامن  : لندرة الغلط يف التقدم و 
ملكان مل يصح ا العبادة عن وقتها أقرب اىل االحتساب من تقدميها عليه ...ولو غلطوا بيومني أو اكثر او يف

 جزما لندرة ذلك .

 غلط احلجاج فوقفوا يف غري يوم عرفة فإما أن يغلطوا ابلتأخري وإما ابلتقدمي  إذاوقال يف الروضة :  

 



 56 إرشاد السالك إلى أحكام المناسك 

وا يف اليوم العاشر من ذي احلجة اجزأهم ومت حجهم وال قضاء هذا غلطوا ابلتأخري فوقف : إناالولاحلال 
اذا كان احلجيج على العادة فإن قلوا أو جاءت شرذمة يوم النحر فونت انه عرفة وان الناس قد أفاضوا 

 ...أصحهما اليدركون فيجب القضاء فوجهان .

وف لزمهم الوقوف ل قبل فوات وقت الوقأن يغلطوا ابلتقدمي فيقفوا يف الثامن فإن ابن احلا احلال الثاين :
 يف وقته وان ابن بعده فوجهان اصحهما عند االكثرين وجوب القضاء . 
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 )احللق (
 

 ج اال به أوهو واجب جيرب بدم ؟ هل هو ركن ال يتم احلفرع : 

حموور معناه أنه  ةقال يف اإليضاح : واعلم أن يف احللق والتقصري قولني للشافعي وغريه أحدمها أنه استباح
ليس بنسك وإمنا هو شيء أبيح له بعد أن كان حمرما ...والقول الثاين :وهو الصحيح أنه نسك مأمور به 

 ت وقته ما دام حيا كما سبق لك...وهو ركن اليصح احلج اال به وال جيرب بدم وال غريه وال يفو 

س بنسك أحدمها أنه استباحة حموور وليوقال يف الروضة : احللق يف وقته يف احلج والعمرة فيه قوالن :
 أنه نسك وهو ركن ال جيرب ابلدم .وأظهرمها :

 وليس استباحة حموور ( هو ركن .. قال يف مغين احملتاج : ...وعلى هذا )أي بكونه نسكا

نه ألمل برأسه عوقال يف العباب : حلق الشعر الرأس يف وقته يف احلج ركن ال حتلل دونه وال يفدي عاجز 
 نتور قدرته .بل ي

 ه .لل بدونه إال ملن ال شعر برأسوقال يف املنهج القومي : وقد مر أنه ركن يف احلج والعمرة فال حت

وقال يف حاشية إعانة الطالبني : وخامس األركان إزالة الشعر أي اذا كان يف رأسه شعر وإال فيسقط عنه 
 . وهو املشهور املعتمد-أي عبادة -ا لكن يسن إمرار املوسى ،وعده من األركان مبين على جعله نسك

 مىت يدخل وقت احللق ؟ فرع : 

 لق والطواف  ( بنصف ليلة النحر .قال يف املنهاج : ويدخل وقتها) أي الرمي واحل

 .ملن وقف من انتصاف ليلة النحر .وقال يف العباب : وأول وقت.. .

 ف ( ابنتصاف ليلة النحر .والطوا وقال يف الروضة : ويدخل وقت مجيعها )أي الرمي واحللق

وقال يف األنوار :  ويدخل وقت هذه األربعة )أي الرمي والذبح )والصحيح أن الذبح وقته كاألضحية ( 
 واحللق أو التقصري والطواف ابنتصاف ليلة النحر
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 هل للحلق أو التقصري وقت انتهاء ؟ فرع : 

 ا .والطواف والسعي ال آخر لوقته قال يف فتح املعني : واحللق

 وقال يف العباب : وال آخر لوقت احللق ..

 وقال يف اإليضاح : وال يفوت وقته ما دام حيا . 

 وقال يف املنهاج : واحللق والطواف والسعي ال آخر لوقتها 

قال يف مغين احملتاج معلقا : ألن األصل عدم التأقيت ويبقى من هي عليه حمرما حىت أييت هبا كما يف 
 اجملموع . 

 ت آخرمها .األنوار : واحللق والطواف ال يتأقوقال يف 

 ماهو الوقت األفضل للحلق ؟ فرع : 

 ته أن يكون عقب النحر )الذبح ( .قال يف اإليضاح : لكن أفضل أوقا

قال يف فتح املعني : ويكره أتخريها )أي احللق والطواف والسعي( عن يوم النحر وأشد منه أتخريها عن 
 من مكة . أايم التشريق مث عن خروجه 

 قال يف حاشية اعانة الطالبني معلقا على قوله )يوم النحر( : أي فاألفضل فعلها )الثالثة املذكورة ( فيه . 

 وقال يف املنهاج القومي : 

 ذلك اليوم لالتباع  االفاضة يفويندب أتخريه أي احللق بعد رمي مجرة العقبة يوم النحر وتقدميه على طواف 

 احللق ؟ فرع : ماهي شروط 

 أن حيلق شعر الرأس أو يقصر -1

 قال يف األنوار : 

 فإن حلق شعر الوجه أو اليدين مل يكف ولو قصر ما اسرتسل من الرأس كفى .
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 وقال يف الروضة : وخيتص احللق والتقصري بشعر الرأس .

كفي ما فال يوقال يف املنهج القومي : واقل احللق الذي هو ركن إزالة ثالث شعرات من شعر الرأس ....
 دون الثالث وال ثالث من غري شعر الرأس أو منه ومن غريه . 

 وقال يف العباب : 

 وحيصل النسك إبزالة ثالث شعرات من شعر الرأس .

 وقال يف االيضاح : مث أقل واجب يف احللق ثالث شعرات حلقا أو تقصريا من شعر الرأس .

ها من شعر ة وال غري لرأس ..فال يقوم مقامه شعر اللحيوقال يف مغين احملتاج : والبد أن يكون من شعر ا
 البدن .

 أن حيلق ثالث شعور أو يقصر -2

 قال يف االنوار : فإن اقتصر على اثنني مل يكف 

 وقال يف املنهاج : وأقله ثالث شعرات حلقا أ تقصريا ..

 وقال يف الروضة : وأقل ما جيزئ حلق ثالث شعرات أو تقصريها .

 ة احلضرمية : وقال يف املقدم

 وأقل احللق إزالة  ثالث شعرات .

 وقال يف فتح املعني : 

 وأقل ما جيزئ ثالث شعرات .

 هل يقوم النتف واالحراق مقام احللق أو التقصري ام البد منهما ؟ فرع : 

 ذقال يف مغين احملتاج : ويكفي يف اال زالة أخذ الشعر حلقا او تقصريا أو نتفا أو إحراقا أو قصا أو اخ
 بنورة او حنو ذلك ألن املقصود اإلزالة وكل هذه األشياء طريق إليها . 
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 وقال يف األنوار : 

 والنتف واإلحراق واألخذ ابملوسى واملقص كاحللق . 

 وقال يف املنهج القومي : سواء أزال ذلك بنتف أو إحراق أو قص أو غريها من سائر طرق  اإلزالة .

لقص ابمقام احللق والتقصري يف ذلك النتف واإلحراق واألخذ ابلنورة أو وقال يف املنهج القومي : ويقوم 
 والقطع ابألسنان وغريها . 

 أيهما أفضل احللق أو التقصري ابلنسبة للرجل واملرأة ؟ فرع : 

قال يف األنوار : واحللق أفضل واملرأة ال حتلق بل تقصر ويستحب أن يكون تقصريها بقدر أمنلة من مجيع 
 اجلوانب .

 وقال يف املنهاج : واحللق أفضل وتقصر املرأة 

وقال يف االيضاح : هذا كله يف حكم الرجل )احللق واحكامه ( وأما املرأة فال حتلق بل تقصر ويستحب 
 أن يكون تقصريها بقدر أمنلةمن مجيع جوانب رأسها . 

 وقال يف العباب : وحلق كل الرأس أفضل ويكره احللق للمرأة واخلنثى . 

 ري للمرأة ومثلها اخلنثى أفضل . يف املنهج القومي : واحللق للرجل أفضل والتقصوقال 

 لو حلق ثالث شعرات على أوقات خمتلفة فهل جيزئه ؟ فرع : 

 قال يف اإليضاح : فلو حلق أو قصر ثالث شعرات يف ثالثة أوقات أجزأة وفاتته الفضيلة .

 رح به يف اجملموع .قال ابن حجر يف حاشيتها معلقا : هو املعتمد املص

 وقال يف العباب :

 ذا دفعات بقصر او نتف أو غريه . وان تزال دفعة وك
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 من الشعر على رأسه فما حكمه ؟ فرع : 

 قال يف الروضة : ومن الشعر على رأسه الشيء عليه ويستحب له إمرار املوسى على رأسه . 

 يه .برأسه يستحب إمرار املوسى علوقال يف املنهاج : ومن الشعر 

 هل خيتص احللق مبكان ؟ فرع : 

وال خيتص مبكان لكن األفضل أن يكون مبىن فلو فعله يف بلد آخر إما يف وطنه وإما يف غريه جاز)وقد 
 م اإلحرام جاراي عليه حىت حيلق .تقدم أنه يكره أتخريه عن يوم النحر(  ،ولكن ال يزال حك

 من كان برأسه علة فهل يسقط عنه احللق ؟ فرع : 

قال يف االيضاح : ولو كان له شعر وبرأسه علة ال ميكنه بسببها التعرض للشعر صرب اىل االمكان واليفتدى و 
 واليسقط عنه احللق .

 نه ألمل برأسه بل ينتور قدرته . وقال يف العباب : واليفدي عاجز ع

 هل جيزئ تقصري الشعر املسرتسل من الرأس ؟ فرع :

 رتسل من الرأس كفى .قال يف األنوار : ولو قصر ما اس

 وقال يف الروضة : واذا قصر فسواء أخذ مما حياذي الرأس أو مما اسرتسل عنه . 

 هل يستحب له أن أيخذ من شاربه وظفره ؟ فرع : 

 قال يف االيعاب : وأن أيخذ بعد فراغه من شاربه وظفره 

 وقال يف األنوار : ولو أخذ من شاربه أو حليته كان أحب .

 احملتاج : وقال يف مغين 

 د وضع من شعره شيئا هلل تعاىل . ويسن أن أيخذ من شاربه أوشعر حليته شيئا ليكون ق
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 فرع : )مندوابت احللق ( 

قال يف االيضاح : والسنة يف احللق أن يستقبل احمللوق  القبلة ويبتدئ احلالق مبقدم رأسه فيحلق منه الشق 
 األمين مث األيسر مث حيلقوالباقي . 

 يدفن شعره .  ويستحب أن
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 ج()واجبات احل
 

 من امليقات  حراماإل -1

 اقد خصصنا له حبثا كامال يف السلسة من أحكام احلج يف املبحث األول فلرياجع هناك ،وسأقتصر هن)
 على آدابه من كتاب اإليضاح  ( 

 )آداب اإلحرام ( 

 االغتسال  -1

غسال ينوي به غسل اإلحرام وهو مستحب لكل من قال يف اإليضاح : السنة أن يغتسل قبل اإلحرام 
يصح منه اإلحرام حىت احلائض والنفساء والصيب فإن أمكن احلائض املقام ابمليقات حىت تطهر وتغتسل مث 
حترم فهو أفضل ويصح من احلائض والنفساء مجيع أعمال احلج إال الطواف وركعتيه ،فإن عجز احملرم عن 

 مع إمكانه كره ذلك وصح إحرامه .املاء تيمم ...فإن ترك الغسل 

 يستحب أن يستكمل التنويف حبلق العانة ونتف اإلبط وقص الشارب وتقليم األظافر وحنوها .-2

 يغسل رأسه بسدر أو خطمي )نوع من النبات يغسل به ( . -3

يدين ديتجرد عن امللبوس الذي حيرم على احملرم لبسه ويلبس إزارا ورداء واألفضل أن يكوان أبيضني ج-4
 أو نويفني ويكره املصبوغ ويلبس نعلني مث يتطيب واألوىل :

أن يقتصر على تطييب بدنه دون ثيابه )هو املعتمد خالفا ملا يف  املنهاج كأصله فتطييب الثوب مكروه -5
ال سنة ( وأن يكون ابملسك واألفضل أن خيلطه مباء الورد أو حنوه ليذهب جرمه وجيوز مبا بقي جرمه وله 

مة لبس مابقي جرمه بعد اإلحرام على املذهب الصحيح ولو انتقل الطيب بعد اإلحرام على املذهب استدا
 الصحيح ، ولو انتقل الطيب من موضع اىل موضع ابلعرق وحنوه مل يضر والفدية عليه على األصح .

 : لو نزع الثوب املطيب مث لبسه لزمه الفدية على األصح .فرع 

 يب الرجل واملرأة .وسواء فيما ذكرانه من الط
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مث بعد فعله يصلي ركعتني ينوي هبا سنة اإلحرام يقرأ )الكافرون ( و)اإلخالص( فإن كان هناك مسجد -6
صالمها فيه فإن أحرم يف وقت الفريضة فصالها أغنته عن ركعيت االحرام ولو صالها منفردتني عن الفريضة  

صليهما)هو املعتمد (  على األصح ويستحب أن كان أفضل فإن كان اإلحرام يف وقت كراهة الصالة مل ي
 يؤخر اإلحرام اىل خروج وقت الكراهة ليصليهما .

إذا صلى أحرم )أي يدخل يف النسك ( ويف األفضل من وقت االحرام قوالن للشافعي رمحه هللا تعاىل -7
 .رامبلة عند اإلحلقالثاين أن حيرم اذا ابتدأ السري راكبا أو ماشيا وهذا هو الصحيح ويستحب أن يستقبل ا
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 املبيت باملزدلفة  -2
 الواجب الثاين من واجبات احلج املبيت مبزدلفة.

قال يف العباب : جيب على احلاج املبيت يف ليلة النحر مبزدلفة حيث العذر له ،ويكفيه حضوره فيها حلوة 
 ا ابلطاعة . من نصفها الثاين ،فإن تركه أراق دما حتما واألكمل مبيت كلها وإحياؤه

وقال يف املنهج القومي : واجبات احلج ستة :املبيت مبزدلفة لالتباع وهي ما بني مأزمي عرفة ووادي حمسر 
وهو أي املبيت الواجب أن يكون ساعة أي حلوة من النصف الثاين من ليلة النحر فيها وإن كان مارا كما 

 يف عرفة ..

لة النحر ولو ت ( املبيت ابملزدلفة أبن يستقر فيها بعد نصف ليوقال يف تنوير القلوب : الثاين )من الواجبا
 حلوة يسرية .

وقال يف اإليضاح : فإذا وصلوا مزدلفة ابتوا وهذا املبيت نسك وهل هو واجب أم سنة ؟قوالن للشافعي 
ء يرمحه هللا فإن دفع بعد نصف الليل بعذر أو لغريه أو دفع قبل نصف الليل وعاد قبل طلوع الفجر فال ش

عليه وإن ترك املبيت من أصله أو دفع قبل نصف الليل ومل يعد أو مل يدخل مزدلفة أصال صح حجه وأراق 
 دما ..

قال ابن حجر يف حاشيته معلقا على قوله )وهل واجب أم سنة ( : املعتمد كما أييت له وصححه يف 
 الروضة أنه واجب اال لعذر بل قوى السبكي القول أبنه ركن . 

 تح املعني : ومبيت مبزدلفة ولو ساعة من نصف اثن من ليلة النحر .وقال يف ف

 قال يف حاشية إعانة الطالبني معلقا : وهذا هو الواجب الثاين من الواجبات 

وقال يف كفاية األخيار : املبيت خمتلف فيه فقيل إنه ركن ....وقيل إنه واجب وصححه النووي يف زايدة 
 و مل يبت هلا لزمه دم . الروضة وشرح املهذب فعلى هذا ل
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وقال يف الروضة : ..مث املبيت نسك فإن دفع بعد منتصف الليل لعذر أو لغريه أو دفع قبل نصف الليل 
وعاد قبل طلوع الفجر فال شيء عليه وان ترك املبيت من أصله أو دفع قبل نصف الليل ومل يعد أراق دما 

 ....واألظهر وجوب الدم برتك املبيت وهللا اعلم .

 وقال يف مغين احملتاج : 

وهو واجب وليس بركن على األصح فيهما خالفا للرافعي يف قوله :إنه مندوب وللسبكي يف اختياره أنه 
 ركن .

 ماهو املقدار اجملزئ يف املبيت مبزدلفة ؟ فرع : 

 قال يف الروضة : حيصل بساعة بني نصف الليل وطلوع الشمس .

 وقال يف حاشية إعانة الطالبني :

 صل املبيت ولو حبضور ساعة واملراد القطعة من الزمن  الساعة الفلكية .حي

 وقال يف املنهج القومي : املبيت الواجب أن يكون ساعة حلوة ...

وقال يف كفاية األخيار : ومب حيصل املبيت فيه طرق الراجح عند الرافعي مبعوم الليل ...والراجح عند 
 اين .  النووي أنه حيصل بلحوة من النصف الث

 وقال يف تنوير القلوب : .....ولو حلوة بسرية )أي املبيت ( 

وقال يف مغين احملتاج : ويكفي يف املبيت هبا  احلصول هبا حلوة كالوقوف بعرفة فيكفي املرور هبا وإن مل 
 ميكث ووقته بعد نصف الليل . 

 غريه ابللحوة .  تعبرياده ابلساعة مطلق الزمن فال ينايفومر وقال يف حاشية اإليضاح : 

 من ترك املبيت لعذر فهل يلزمه دم ؟ وماهي األعذار اليت املبيحة يف ترك املبيت ؟ فرع : 

قال يف حاشية إعانة الطالبني  : نعم إن تركه لعذر كأن خاف أو انتهى اىل عرفة ليلة النحر واشتغل 
 ت مل يلزمه شيء .ابلوقوف عن املبيت أو أفاض من عرفة اىل مكة وطاف للركن ففاته املبي
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 وقال يف مغين احملتاج : أما املعذور مبا سيأيت يف مبيت مىن فال دم عليه جزما .

ومن املعذورين من جاء عرفة ليال فاشتغل ابلوقوف عنه ،ومن أفاض من عرفة اىل مكة وطاف الركن وفاته  
 ف . ....ومنهم مالو خافت املرأة طروء احليض أو النفاس فبادرت اىل مكة ابلطوا

غل عنه بعرفة أو توقال يف املنهج القومي : وال جيب على من له عذر مينعه منه كأن خياف على حمرتم أو يش
 بطواف الركن ..

 قال يف االيضاح : فرع : 

ويستحب أن يغتسل يف مزدلفة ابلليل للوقوف ابملشعر احلرام وللعيد ..وهي ليلة العيد عويمة جامعة ألنواع 
ة زمان واملكان فإن املزدلفة من احلرم ....فينبغي أن يعتين احلاضر هبا إبحيائها ابلعبادالفضل منها شرف ال

 لتالوة والذكر والدعاء والتضرع .من الصالة وا

 

 

 

 
 

  

 



 68 إرشاد السالك إلى أحكام المناسك 

 رمي مجرة العقبة  -3
 قال يف املنهج القومي : والثاين )أي من الواجبات ( رمي مجرة العقبة سبعا .

 .حصيات قبة وحدها يوم النحر بسبعابع )من الواجبات ( رمي اجلمار مجرة العوقال يف تنوير القلوب : الر 

د ويرمي اليها سبع لعي....غري مجرة العقبة وهي اليت ترمى يوم النحر يعين يوم ا"وقال يف كفاية األخيار : 
 .حصيات فقط

 وقال يف فتح املعني : ورمي اىل مجرة العقبة بعد انتصاف ليلة النحر سبعا 

 معلقا : وهذا هو الواجب اخلامس .يف حاشية اعانة الطالبني قال 

 مىت يدخل وقت رمي مجرة العقبة  ومىت ينتهي؟ فرع : 

قال يف اإليضاح : وأما األعمال املشروعة يوم النحر فهي أربعة : رمي مجرة العقبة مث ذبح اهلدي مث احللق 
بعض  مستحبة فلو خالف فقدم بعضها علىمث الذهاب اىل مكة لطواف اإلفاضة وهي على هذا الرتتيب 

جاز وفاتته الفضيلة ،ويدخل وقت الرمي واحللق والطواف بنصف الليل من ليلة العيد ويبقى الرمي اىل 
 غروب الشمس .

قال ابن حجر يف حاشيته معلقا : وما صححه هنا كالروضة من بقاء الرمي للغروب مراده به وقت اختياره 
 اال آبخر أايم التشريق .واال فوقت أدائه اليفوت 

وقال يف املنهاج :ويدخل وقتها )رمي مجرة العقبة واحللق والطواف  (بنصف ليلة النحر ويبقى وقت الرمي 
 إىل آخر يوم النحر 

 قال يف مغين احملتاج معلقا على قوله )ويبقى وقت الرمي..اخل( : 

يت أنه اذا لعدم وروده واعرتض أبنه سيأوظاهر كالمه أنه ال يكفي بعد الغروب وبه صرح يف أصل الروضة 
أخر رمي يوم اىل ما بعده من أايم الرمي يقع أداء وقضيته أن وقته الخيرج ابلغروب وهذا هو املعتمد وأجيب 
حبمل ما هنا على وقت االختيار وما هناك على وقت اجلواز ،وقد صرح الرافعي أبن وقت الفضيلة لرمي 
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 لرميه ثالثة أوقات : وقت فضيلة اىل الزوال ووقت اختيار اىل الغروب يوم النحر ينتهي ابلزوال فيكون
 .وقت جواز اىل آخر أايم التشريقو 

وقال قليويب يف حاشيته معلقا  : ويبقى وقت الرمي اىل آخر يوم النحر ( أي االختياري وأما وقت الفضيلة 
فله  آايم التشريق بعده اىل آخرفمن طلوع الشمس اىل الزوال كما مر وأما وقت اجلواز فما قبل ذلك و 

 ثالثة أوقات .
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 رمي اجلمار أيام التشريق -4
 قال يف املنهج القومي : والثالث )من الواجبات ( رمي اجلمرات الثالث أايم التشريق كل واحدة سبعا .

 وقال يف منت أيب شجاع: وواجبات احلج غري األركان ثالثة : ....ورمي اجلمار ثالاث .

وير القلوب : الرابع رمي اجلمار مجرة العقبة وحدها يوم النحر بسبع حصيات واجلمرات الثالث  وقال يف تن
 كل يوم من أايم التشريق كل مجرة بسبع حصيات يف سبع مرات . 

 صيات رات الثالث كل مجرة بسبع حوقال يف اإليضاح : جيب أن يرمي يف كل يوم من أايم التشريق اجلم

ورمي اىل مجرة العقبة ....واىل اجلمرات الثالث بعد زوال كل يوم من أايم التشريق  وقال يف فتح املعني :
 سبعا سبعا .

 مىت يبدأ وقت رمي اجلمرات الثالث  ومىت ينتهي ؟ فرع : 

 قال يف املنهاج : ويدخل رمي أايم التشريق بزوال الشمس وخيرج بغروهبا .

ع من أايم التشريق بزوال الشمس من ذلك اليوم لالتبا قال يف مغين احملتاج معلقا : ويدخل رمي كل يوم 
..وخيرج أي وقته االختياري بغروهبا من كل يوم وأما وقت اجلواز فال خيرج بذلك كما علم مما مر ومما سيأيت 

 من أن االظهر أنه الخيرج اال بغروهبا من آخر أايم التشريق . 

 ا ( : أي وقته االختياري .وقال قليويب يف حاشيته معلقا يف قوله )وخيرج بغروهب

وقال يف حاشية إعانة الطالبني : ويكون الرمي اىل اجلمرات الثالث بعد الزوال فال يصح الرمي قبل الزوال 
وهذا ابلنسبة لرمي اليوم احلاضر أما ابلنسبة لرمي اليوم الغائب فيتدارك يف بقية أايم التشريق ولو كان قبل 

 الزوال 

لتشريق ثالثة أوقات :وقت فضيلة وهو بعد الزوال ووقت اختيار وهو اىل غروب مشس  واعلم أن الرمي أايم ا
 كل يوم ووقت جواز وهو آخر أايم التشريق .

 وقال يف اإليضاح : اليصح الرمي يف هذه األايم اال بعد زوال الشمس ويبقى وقته اىل غروهبا 
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ممتد اىل  قته االختياري واال فوقت أدائهقال يف حاشية االيضاح معلقا على قوله )ويبقى وقته ( : أي و 
 آخر أايم التشريق على املعتمد.

وقال يف االيضاح : واعلم أبنه يفوت كل الرمي أبنواعه خبروج أايم التشريق من غري رمي وال يؤدى شيء 
 منه بعدها ال أداء وال قضاء . 

 ه ؟ العقبة فهل له أن يتدارك فرع : ما احلكم فيمن ترك رمي يوم من أايم التشريق أو ترك رمي مجرة

 قال يف املنهاج : وإذا ترك رمي يوم تداركه يف ابقي األايم يف األظهر 

قال يف مغين احملتاج : واذا ترك رمي يوم أو يومني من أايم التشريق عمدا أو سهوا أو جهال تداركه يف ابقي 
 تركه . األايم منها ...وكذا يتدارك رمي يوم النحر يف ابقي األايم اذا

هل يشرتط الرتتيب بني اليوم املرتوك وبني اليوم احلاضر أم جيزئه تقدمي احلاضر على املرتوك فرع : 
 فيسقط الرتتيب ؟ 

قال يف مغين احملتاج : وجيب الرتتيب بينه وبني رمي يوم التدارك بعد الزوال فإن خالف وقع عن املرتوك . 
 ن يومه . ه وسبعا عن يومه مل جيزه ععن أمسفلو رمى اىل كل مجرة أربع عشرة سبعا 

وقال قليويب يف حاشيته : وجيب الرتتيب مبعىن أنه يقع مرتبا وان قصد خالفه والحيسب رميه عن يومه اال 
 بعد متام الثالث عن أمسه .

 بوقال يف الروضة : وهل جيب الرتتيب بني الرمي املرتوك ورمي يوم التدارك ؟ قوالن ...أظهرمها :نعم كالرتتي
يف املكان ومها مبنيان على أن املتدارك قضاء أم أداء ؟ إن قلنا أداء)وهو املعتمد (  وجب ترتيب وإال فال 

يقع : أصحهما جيزئه و ...ولو رمى اىل اجلمرات كلها عن اليوم قبل أن يرمي إليها عن امسه ....وجهان 
 عن القضاء .

لرتتيب من اليوم الذي يليه فاألصح أنه جيب عليه اوقال يف االيضاح : واذا مل يتداركه حىت زالت الشمس 
فريمي اوال عن اليوم الفائت مث عن احلاضر وهكذا لو ترك يوم العيد رمي مجرة العقبة فاألصح أنه يتداركه 

 داء على األصح ي التشريق ويكون ايف الليل ويف أايم التشريق ويشرتط فيه الرتتيب فيقدمه على رم
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 مي يوم التدارك  على الزوال ؟ هل جيوز تقدمي ر فرع : 

 قال يف الروضة : وجيوز تقدمي رمي يوم التدارك على الزوال .

 وقال يف كنز الراغبني : وجيوز تقدمي رمي التدارك على الزوال .

 هل جيوز التدارك يف الليل ؟فرع: 

 قال يف كنز الراغبني : وجيوز التدارك ابلليل  

 املعتمد وكذا قبل الزوال .  قال قليويب يف حاشيته معلقا : وهو

 وقال يف الروضة : وهل جيوز ابلليل؟ وجهان أصحهما نعم . 

وقال يف االيضاح : اذا ترك شيئا من الرمي فاألصح أنه يتداركه فريميه ليال أو فيما بقي من أايم التشريق 
 واذا تداركه فيها فاألصح أنه أداء ال قضاء .

 يومني أو يوم النحر ولو تداركه أم يسقط عنه الدم بتداركه ؟ : هل يلزمه دم  برتكه يوم أو فرع 

قال يف يف مغين احملتاج : والدم مع التدارك سواء أجعلناه أداء أم قضاء حلصول االجنبار املأيت به وإال أبن 
 مل يتداركه فعليه دم . 

 هل جيوز له االستنابة يف الرمي ؟ فرع : 

 استناب قال يف املنهاج : ومن عجز عن الرمي 

قال يف مغين احملتاج : ويشرتط يف النائب أن يكون رمى عن نفسه أوال فلو مل يرم وقع عن نفسه كأصل 
 احلج . 

وقال يف كنز الراغبني: وال يصح رمي النائب عن املستنيب اال بعد رميه عن نفسه فلو خالف وقع عن 
 نفسه .
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 لنحر:ملخص وقت ابتداء وانتهاء رمي مجرة العقبة يوم ا فرع :

يبدأ وقت رمي مجرة العقبة يف يوم النحر من منتصف الليل وينتهي بغروب مشس يوم النحر وهذا هو الوقت 
 االختياري ،واما وقت اجلواز فيمتد حىت غروب مشس آخر يوم من أايم التشريق .

 ملخص وقت ابتداء وانتهاء وقت أايم التشريق يف اجلزء األول : : فرع 

أايم التشريق من بعد الزوال وينتهي حىت غروب مشس ذلك اليوم وهذا هو الوقت يبدأ وقت كل يوم من 
 االختياري واما وقت اجلواز فينتهي حىت غروب مشس آخر يوم من أايم التشريق . 

  فرع :

من فاته الوقت االختياري لرمي يوم النحر)مجرة العقبة ( أو يوم من اايم التشريق فله أن يرمي بعد غروب 
اليوم حىت قبل الزوال من اليوم الثاين فإن دخل وقت الزوال من اليوم الثاين فهذا دليل على مشس نفس 

بدء  وقت بدء الرمي لليوم الثاين فيشرتط الرتتيب أبن يرمي عن اليوم الذي فاته مجيع اجلمرات فإن انتهى 
م احلاضر مل يقع عن اليو منها رمى عن يومه  وهو احلاضر ،فإذا خالف وقدم اليوم احلاضر عن يوم الفائت 

ألول اووقع عن اليوم املرتوك وهو الفائت وعليه اعادة الرمي لليوم احلاضر  )وقد مت ذكر ذلك يف اجلزء 
 مفصال ومدعما ابلنقوالت ( 

 فرع :)شروط الرمي ( 

 الرتتيب يف املكان -1

لي مسجد اخليف مث اليت ت قال يف الروضة : يشرتط يف رمي التشريق الرتتيب يف املكان أبن يرمي اجلمرة
 الوسطى مث مجرة العقبة واليعتد برمي الثانية قبل متام االوىل وال ابلثالثة قبل متام األوليني .

 وقال يف تنوير القلوب : ويبدأ ابجلمرة اليت تلي مسجد اخليف مث الوسطى مث العقبة .

 مجرة العقبة مسجد اخليف مث الوسطى مثوقال يف األنوار : الرتتيب يف املكان أبن يرمي اجلمرة اليت تلي 
 فال يعتد برمي الثانية قبل متام األوىل وال ابلثالثة قبل متام األوليني .
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رة العقبة وال مجوقال يف االيضاح : الرتتيب بني اجلمرات شرط فيبدأ ابجلمرة األوىل مث يرمي الوسطى مث 
 جيزئه غري ذلك .

 ن أين تركها ؟ ماحلكم فيمن ترك حصاة ومل يدر مفرع : 

قال يف الروضة : ولو ترك حصاة ومل يدر من أين تركها جعلها من األوىل فرمى اليها حصاة وأعاد األخريني 
. 

وقال يف االيضاح : فلو ترك حصاة مل يدر من أين تركها جعلها من األوىل فيلزمه أن يرمي اليها حصاة مث 
 يرمي األخريني .

 الرمي -2

 وضع حجرا يف املرمى مل يعتد به .قال يف األنوار : فلو 

 وقال يف الروضة : الواجب ما يقع عليه اسم الرمي فلو وضع احلجر يف املرمى مل يعتد به على الصحيح .

 وقال يف تنوير القلوب : وأن يكون حبيث يسمى رميا فال يكفي وضع احلجر يف املرمى بغري رمي . 

 لوضع .وقال يف املنهاج : وأن يسمى رميا فال يكفي ا

 القصد يف املرمى -3

 قال يف األنوار : فلو رمى يف اهلواء فوقع يف املرمى مل يعتد به .

 وقال يف الروضة: ويشرتط قصد املرمى فلو رمى يف اهلواء فوقع يف املرمى مل يعتد به .

فوقع يف  ءوقال يف مغين احملتاج : ويشرتط أيضا قصد اجلمرة ابلرمي فلو رمى اىل غريها كأن رمى يف اهلوا
 املرمى مل يكف .

 وقوع احلجر يف املرمى -4

 قال يف األنوار : وقوع احلجر يف املرمى فإن مل يقع فيه أو شك يف وقوعه فيه مل يكف .
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وقال يف الروضة : وال يشرتط بقاء احلجر يف املرمى فال يضر تدحرجه وخروجه بعد الوقوع لكن ينبغي أن 
 الن : اجلديد الجيزئه . يقع فيه فإن شك يف وقوعه فيه فقو 

 الرمي بسبع دفعات -5

 قال يف االنوار : فلو رمى حصاتني أو أكثر دفعة واحدة حسبت رمية واحدة وان ترتبتا يف الوقوع .

 وقال يف املنهاج : ويشرتط رمي السبع واحدة واحدة .

احدة فقط حسبت و  وقال يف الروضة : فلو رمى حصاتني أو سبعا دفعة واحدة فإن وقعن يف املرمى معا
 وان ترتبت يف الوقوع حسبت واحدة على الصحيح .

وقال يف مغين احملتاج : فلو الرمى السبع مرة واحدة أو حصاتني كذلك إحدامها بيمينه واألخرى بيساره مل 
 حيسب اال واحدة وإن تعاقب الوقوع .

 أن يكون الرمي ابليد  -6

 الرجل فلو رمى به أو دفع ابلرجل مل يكف . . قال يف األنوار :أن اليكون الرمي ابلقوس أو

 وال ابملقالع . وس والرمي ابلرجلوقال يف مغين احملتاج : ويشرتط كون الرمي ابليد فال يكفي الرمي عن ق

 ان عجز عن الرمي بيده فما احلكم ؟فرع : 

 قال يف املنهج القومي : نعم إن عجز عنه ابليد جاز ابلرجل 

معلقا : جاز ابلرجل أي مامل يقدر على الرمي بقوس يف يده واال )أبن قدر على  قال اجلرهزي يف حاشيته
 قوس يف يده (قدم كما يف التحفة .الرمي ابل

 أن يكون املرمي حجرا -7

 قال يف األنوار : فال جيزئ اللؤلؤ واجلص والنورة والزرنيخ واالمثد واآلجر واخلزف واجلواهر املنطبعة .

 ن املرمي حجرا وقال يف املنهاج : وكو 
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قال يف مغين احملتاج معلقا : لالتباع ....والابلرمي بذهب وفضة أو حنو ذلك كلؤلؤ وامثد وزرنيخ وجص 
 وجوهر ،وجيزئ احلجر أبنواعه كياقوت وحجر حديد وبلور . 

 ؤزئ املرمر والربام والكذان وسائر أنواع احلجر ..وال جيزئ اللؤلل يف الروضة : شرط كونه حجرا فيجوقا
 وماليس حبجر من طبقات االرض كالنورة والزرنيخ واالمثد واملدر واجلص واجلواهر املنطبعة . 

 أن ال يصرف الرمي اىل جهة أخرى  - 8

 أو دابة يف اجلمرة مل يعتد به . قال يف األنوار : فإن رمى اىل شخص

 هل تشرتط املوالة بني األحجار وبني اجلمرات ؟ فرع : 

 ..وال املوالة بني رمي اجلمرات ورميات اجلمرة الواحدة .قال يف األنوار : .

 وقال يف االيضاح : املواالة بني رمي اجلمرات ورمي اجلمرة الواحدة سنة على األصح .

 اف . وامنا تسن فيه كما يف الطو  وقال يف مغين احملتاج : إذ املواالة بني الرمي يف اجلمرات ال جتب

 قد رمى به غريه أو رمى فيه مجرة بنفسه ؟ هل جيوز له استعمال حجر فرع : 

قال يف الروضة : ولو رمى حبجر قد رمى به غريه أو رمى هو به اىل مجرة أخرى أو اىل هذه اجلمرة يف يوم 
 .لك اليوم فوجهان أصحهما اجلوازآخر جاز ،وان رمى به هو تلك اجلمرة يف ذ

 لو رمى حبصاة واحدة سبع مرات فهل جيزئه ؟ فرع : 

يف مغين احملتاج بعد نقله اخلالف : ولكن األصح عند الشيخني )الرافعي والنووي ( اجلواز ونقله يف قال 
 اجملموع عن اتفاق األصحاب .

 وقال يف الروضة : وعلى هذا )اي جواز الرمي ابحلجر املستعمل( تتأدى مجيع الرميات حبصاة واحدة . 

 كم عدد جمموع احلصا يف الرمي ؟ فرع :  

لروضة : واعلم أن جمموع الرمي سبعون حصاة ،جلمرة العقبة يوم النحر سبعة ولكل يوم من أايم قال يف ا
 التشريق إحدى وعشرين اىل اجلمرات الثالث ، لكل مجرة سبع . 
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 هل يشرتط أن يكون احلجر طاهرا ؟ فرع : 

 قال يف األنوار : وال أن يكون احلجر طاهرا .

 فرع )أداب الرمي ومسنوانته (  

 االغتسال -1

 قال يف االيضاح : يستحب أن يغتسل كل يوم للرمي . 

 اثناء الرمي يف اايم التشريق خبالف يوم النحر  استقبال القبلة-2

 قال يف الروضة : وأن يرمي أايم التشريق مستقبل القبلة ويوم النحر مستدبرها 

ينه ويستقبل م النحر ( وعرفات على ميقال النووي معلقا : ..والصحيح أنه جيعل القبلة عن يساره )أي يف يو 
 اجلمرة فقد ثبتت فيه السنة الصحيحة .

 التكبري مع كل حصاة -3

قال يف املنهج القومي : والتكبري يف كل رمي مع كل حصاة فيقول :هللا أكرب ال اله إال هللا وهللا أكرب هللا 
 أكرب وهلل احلمد . 

 قطع التلبية عند رمي اجلمرة العقبة -4

  املنهج القومي : ويسن قطع التلبية عند ابتداء الرمي جلمرة العقبة لشروعه يف أسباب التحلل .قال يف

 الدعاء -5

قال يف الروضة : والسنة اذا رمى األوىل أن يتقدم قليال حبيث اليبلغه حصى الرمني فيقف مستقبل القبلة 
 ثالثة . ية فعل مثل ذلك وال يقف اذا رمى الويدعو ويذكر هللا طويال قدر سورة البقرة واذا رمى اجلمرة الثان

 اكثار الصالة يف مسجد اخليف -6

 قال يف االيضاح : 
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يستحب له اإلكثار من الصالة يف مسجد اخليف وأن يصلي امام املنارة عند األحجار اليت أمامها فقد 
جلماعة فيه مع اروى االزرقي أنه مصلى رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ويستحب أن حيافظ على صالة 

 االمام يف الفرائض وقد روى األزرقي يف فضل مسجد اخليف والصالة فيه آاثرا . 

 تقدمي الرمي على صالة الظهر ان اتسع الوقت -7

قال يف االيضاح : يستحب اذا زالن الشمس أن يقدم الرمي على صالة الوهر مث يرجع فيصليها نص عليه 
 الشافعي رمحه هللا تعاىل . 

حاشية االيضاح معلقا : أي إن اتسع الوقت حبيث يبقى منه بعد الرمي ما يسع الصالة مجيعها ال  قال يف
 قدر ركعة فقط واال حرم كما يعلم من كالمهم يف ابب الصالة .
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  املبيت مبىن ليايل أيام التشريق -5
الن للشافعي رمحه هللا ؟قو قال يف اإليضاح : ينبغي أن يبيت مبىن يف لياليها وهل هذا املبيت واجب أم سنة 

 تعاىل أظهرمها أنه واجب .

 وقال يف العباب : جيب مبيت ليايل مىن .

 وقال يف مغين احملتاج : إذا عاد اىل مىن ابت هبا حتما ليليت يومي التشريق والثالثة أيضا )إن مل يتعجل ( 

 وقال يف فتح املعني :ومبيت مبىن معوم ليايل أايم التشريق .

 ية إعانة الطالبني : وهو الواجب الثالث .قال يف حاش

 وقال يف املنهج القومي : ويبيت وجواب هبا أي مبىن . 

 ايدة الروضة .وصححه النووي يف ز  وقال يف كفاية األخيار : اختلف يف مبيت ليايل مىن فقيل بوجوبه

 ماهو القدر الواجب يف املبيت ؟ فرع :

 ي حيصل به املبيت خالف الراجح معوم الليل .قال يف كفاية األخيار : مث يف القدر الذ

 وقال يف تنوير القلوب : والواجب أن يكون املبيت هبا معوم الليل .

 وقال يف االيضاح :ويف قدر الواجب من هذا البيت قوالن أصحهما : معوم الليل . 

 وقال يف العباب : وحيصل مبعوم الليلة .

ة على يت هبا معوم ليايل أايم التشريق أي معوم كل ليلة بزايدوقال يف حاشية إعانة الطالبني : جيب املب
 النصف ولو حلوة لالتباع . 

 وقال يف مغين احملتاج : والواجب معوم الليل .

 وقال يف املنهج القومي :ويبيت وجواب هبا أي مبىن معوم الليل .

 قال اجلرهزي يف حاشيته معلقا : قوله :معوم أي ولو مفرقا كما هو ظاهر. 
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 أمساء أايم التشريق ( فرع :)

قال يف الروضة : اليوم األول من أايم التشريق يسمى :يوم القر بفتح القاف وتشديد الراء ألهنم قارون مبىن 
 ر األول والثالث النفر الثاين . ،واليوم الثاين :النف

 فرع : مىت يسقط مبيت الليلة الثالثة ؟ 

 أن ينفر قبل الغروب -1

ومن أراد النفر يف اليوم الثاين قبل غروب الشمس فله ذلك ويسقط عنه مبيت الليلة قال يف الروضة : 
 الثالثة ورمي الغد وال دم عليه ،ومن مل ينفر حىت غربت الشمس لزمه املبيت الليلة الثالثة ورمي يومها .

ه مبيت الثالثة وال نوقال يف املنهج القومي : وأن يكون نفره بعد الزوال والرمي وقبل الغروب وإال مل يسقط ع
 رمي يومها .

 وقال يف مغين احملتاج : فإن مل ينفر حىت غربت الشمس وجب مبيتها ورمي الغد .

 وقال يف العباب : ال إن نفر بعد الغروب )أي فال يسقط عنه مبيت اللية الثالثة ( 

يلة الثالثة ورمي للوقال يف فتح املعني : إن نفر قبل غروب مشس اليوم الثاين جاز وسقط عنه مبيت ا 
 .يومها

 لو ارحتل فغربت الشمس قبل انفصاله من مىن فهل جيوز له النفر ؟ فرع : 

 قال يف الروضة : ولو ارحتل فغربت الشمس قبل انفصاله من مىن فله النفر . 

 وقال يف املنهج القومي : فإن غربت بعد ارحتاله وقبل انفصاله من مىن فله النفر . 

 ل انفصاله من مىن فإن له النفر .احملتاج : ...كما غربت الشمس قبوقال يف مغين 

 لو غربت الشمس وهو يف شغل االرحتال)مل يتحرك بعد( فهل جيوز له النفر ؟ فرع : 

 قال يف الروضة : ولو غربت وهو يف شغل االرحتال ..جاز النفر على األصح .
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 .حتال فله النفر ....وهو املعتمدالر وقال يف مغين احملتاج : ولو غربت الشمس وهو يف شغل ا

وقال يف املنهج القومي : وكذا إن غربت وهو يف شغل االرحتال )أي جيوز له النفر ( على مايف أصل الروضة 
.)هذه املسألة خالفية قال يف حاشية اعانة الطالبني : فجرى ابن حجر واخلطيب تبعا البن املقري على 

ألسىن ا رحل واملتاع مشقة عليه وجرى الرملي تبعا لشيخه شيخ االسالم يفأن له النفر ألن يف تكليفه حل ال
 والغرر على عدم اجلواز ( .

  ؟الغروب أو بعده هل جيوز له النفرلو نفر قبل الغروب مث عاد اىل مىن لشغل قبل فرع : 

 قال يف الروضة : جاز النفر على األصح 

 وهو هبا )أي فال يلزمه املبيت (  وقال يف العباب : وإن عاد اىل مىن حباجة وغربت

وقال يف مغين احملتاج : ولو نفر قبل الغروب مث عاد اىل مىن زائرا أو مارا أو حنو ذلك سواء كان ذلك قبل 
 الغروب أم بعده مل يلزمه مبيت تلك الليلة وال رمي يومها . 

 لو تربع يف املبيت يف املسألة السابقة فهل يلزمه الرمي ؟ فرع : 

  الروضة : فلو تربع يف هذه احلالة ابملبيت مل يلزمه الرمي يف الغد نص عليه الشافعي رمحه هللا وهللاقال يف
 اعلم .

 وقال يف مغين احملتاج : بل لو ابت هذا متربعا سقط عنه الرمي حلصول الرخصة له ابلنفر .

 لرمي ( .وقال يف العباب : أو تربع ابملبيت )اي يسقط عنه ا

 يلتني األولتني أن يبيت الل-2

قال يف املنهج القومي : وامنا جيوز ذلك بشرط أن يبيت الليلتني االولتني واال مل يسقط عنه مبيت الثالثة وال 
 رمي يومها حيث مل يكن معذورا .

وقال يف مغين احملتاج : وحمل ذلك اذا ابت الليلتني االوليني فإن مل يبتهما مل يسقط مبيت الثالثة وال رمي 
 وهو كذلك فيمن العذر له . يومها 
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 وقال يف حاشية اعانة الطالبني : أن يكون قد ابت الليلتني أو فاته بعذر . 

 وقال يف العباب : فإن كان قد ابت ماقبله ورمى أو سقط مبيته لعذر كما مر جاز . 

 أن يكون بعد الرمي مجيعه -3

 قال يف حاشية اعانة الطالبني : وان يكون بعد الرمي مجيعه .

 وقال يف مغين احملتاج : والشرط ان ينفر بعد الزوال والرمي . 

 وال والرمي .ج القومي :وأن يكون نفره بعد الز وقال يف املنه

 أن ينوي النفر قبل خروجه من مىن )نص عليه يف حاشية اعانة الطالبني ( -4

 اعانة الطالبني ( . أن ال يعزم على العود للمبيت )نص عليه يف حاشية-5

 منهم املعذرون يف ترك املبيت ؟ :  فرع

قال يف االيضاح : من له عذر بسبب آخر )غري الرعي والسقاية ( كمن له مال خياف ضياعه لو اشتغل 
ابملبيت أو خياف على نفسه أو مال او له مريض حيتاج اىل تعهده أو يطلب عبدا آبقا أو يكون به مرض 

لغروب وال شيء روا بعد از هلم ترك املبيت وهلم أن ينفيشق معه املبيت أو حنو ذلك فالصحيح أنه جيو 
 عليهم . 

 من ترك املبيت جاهال أو انسيا فهل يلزمه دم ؟ فرع : 

 قال يف حاشية االيضاح : فإن تركه ولو نسياان كما يف اجملموع )اي جيرب بدم ( وقياسه اجلهل كالنسيان . 
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 طواف الوداع -6
 . قوالن : أظهرمها جيب ..فإن تركه جربه بدم قال يف الروضة : يف طواف الوداع

 . وقال يف اإليضاح : وهذا الطواف واجب على أصح القولني وجيب برتكه دم
وقال يف األنوار : وإذا أراد اخلروج من مكة يطوف للوداع حبيث يعقبه اخلروج بال مكث وهو واجب جيرب 

 . بدم
 . ت ( طواف الوداع على كل من أراد مفارقة مكةوقال يف املنهج القومي : والسادس )أي من الواجبا

 وقال يف فتح املعني : وطواف الوداع لغري حائض ومكي ..)أي فيجب (

هل طواف الوداع من مجلة املناسك فيختص ابحلج أو العمرة أم أنه ليس من مجلة املناسك فرع : 
 بل خيتص وجيب على كل من فارق مكة مطلقا اىل مسافة القصر؟

روضة : ليس طواف الوداع من املناسك بل يؤمر له من أراد مفارقة مكة اىل مسافة القصر سواء  قال يف ال
 . كان مكيا أو أفقيا )ليس من أهل مكة ( وهذا أصح تعويما للحرم

 . وقال يف العباب : ليس طواف الوداع من مجلة املناسك فيجب على كل مريد سفر من مكة

طواف الوداع )أي فيجب ( على كل من أراد مفارقة مكة اىل مسافة وقال يف املنهج القومي : والسادس 
 . القصر مطلقا أو اىل وطنه وإن كان قريبا

  وقال يف االيضاح : اختلف أصحابنا يف أن طواف الوداع من مجلة مناسك احلج أم عبادة مستقلة ؟
خرج من مكة ،وقال  فقال إمام احلرمني هو من مناسك احلج وليس على غري احلاج طواف الوداع اذا

سافة تقصر فيها مكة اىل م البغوي وابوسعيد املتويل وغريمها : ليس من املناسك بل يؤمر به من أراد مفارقة
 . سواء كان مكيا أو غري مكي الصالة

 . قال االمام أبوالقاسم الرافعي : هذا الثاين هو األصح تعويما للحرم

صر ىل مسافة تقصر فيها الصالة ( : وافهم قوله اىل مسافة تققال يف حاشية االيضاح معلقا عند قوله ) ا
فيها الصالة أنه الجيب على من فارق لدوهنا لكن صرح يف اجملموع بوجوبه على من فارق مكة ولو لدوهنا 

 . وهو حممول كما قاله السبكي وغريه على من أراد اخلروج ملنزله أو حمل يقيم فيه أي املتوطن
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النفيس : على )اي وجوب طواف الوداع ( كل من اراد مفارقة مكة اىل سفر قصر قال يف شرح الياقوت 
او اىل وطنه أو حمل يريد االقامة فيه توطنا ان كان قد فرغ من مجيع نسكه ....وقد علم مما تقرر أن طواف 

 . الوداع ليس من املناسك وهو ما اعتمده الشيخان

ه وطن اال أن يف نيته أن يعود اىل مكة فهل جيب عليمن سافر لغري مسافة القصر واراد أن يتفرع : 
  الوداع؟ طواف

قال يف حاشية االيضاح : أما لو خرج لغري مسافة القصر ولو لوطنه بنية العزم على العود اليها فال جيب 
 . عليه وداع لكنه يسن له

  :هل جيب طواف الوداع على احلائض والنفساء وهل يلزمهما دم يف حال تركه ؟فرع 
قال يف االيضاح : والجيب طواف الوداع على احلائض والنفساء والدم عليهما لرتكه الهنا ليست خماطبة 

 . به
 . وقال يف العباب : والوداع على حائض ونفساء طهرت خرج مكة ولو يف احلرم
 . وقال يف املنهج القومي : واليلزم حائضا أو نفساء طهرت بعد مفارقة عمران مكة

 . : وليس على احلائض طواف وداعوقال يف الروضة

  لو طهرت قبل مفارقة عمران مكة فهل يلزمها العود للطواف ؟فرع : 
قال يف الروضة : فلو طهرت قبل مفارقة خط مكة لزمها العود والطواف وان طهرت بعد بلوغها مسافة 

 . وإن مل تبلغ مسافة القصر فنص أنه اليلزمها العود فال القصر

: ولو طهرت النفساء واحلائض فإن كان قبل مفارقة بناء مكة لزمها طواف الوداع لزوال وقال يف االيضاح 
 . عذرها وان كان بعد مفارقة البناء مل يلزمها العود

  من كان له عذر يف ترك طواف الوداع فهل أيمث برتكه وهل يلزمه دم ؟فرع : 
فاقد رح الذي أيمن تلويث املسجد منه و قال يف حاشية اعانة الطالبني : ومثل احلائض النفساء وذو اجل

 . الطهورين واملستحاضة يف زمن نوبة حيضها واخلائف على نفس أو بضع أو مال أتخر له
 . قال الكردي : فهذه األعذار تسقط الدم واإلمث
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  لو عاد قبل بلوغ مسافة القصر فهل يلزمه دم ؟فرع : 
 م )وهو املعتمد( فعاد بعد بلوغه مسافة القصر سقطقال يف الروضة : واذا خرج بال وداع وقلنا جيب الد

 . عنه الدم وان عاد بعد بلوغها فوجهان أصحهما اليسقط

قال يف االيضاح : ومن وجب عليه طواف الوداع فخرج بال وداع عصى ووجب عليه العود للطواف مامل 
يه الدم ،ومن عد وجب عليبلغ مسافة القصر من مكة فإذا بلغها مل جيب عليه العود بعد ذلك ومىت مل ي

  . عاد قبل مسافة القصر سقط عنه الدم وان عاد بعد بلوغ مسافة القصر مل يسقط عنه الدم
 . وقال يف املنهج القومي : ويسقط دمه بعوده له قبل بلوغ وطنه أو مسافة القصر

  من مكث بعد طواف الوداع بدون عذر فهل يلزمه اعادة الطواف ؟فرع : 
: ينبغي أن يقع طواف الوداع بعد مجيع االشغال ويعقبه اخلروج بال مكث فإن مكث قال يف الروضة 

نور ان كان لغري عذر أو لشغل غري أسباب اخلروج كشراء متاع أو قضاء دين أو زايرة صديق او عيادة 
 مريض فعليه اعادة الطواف ،وان اشتغل أبسباب اخلروج كشراء الزاد وشد الرحل وحنومها فهل حيتاج اىل

 . اعادته ؟فيه طريقان : قطع اجلمهور أبنه الحيتاج
 . قلت )اي النووي ( : لو أقيمت الصالة فصالها مل يعده

وقال يف العباب : ومن مكث بعد التوديع وتوابعه أعاده حتما ال ألهبة سفره كشراء زاد وشد رحل وال 
 لصالة أقيمت مجاعتها ...)أي فال يعيد (

ومىت مكث بعده أو بعد ركعتيه والدعاء عقبهما اعاده وان كان معذورا مامل يكن وقال يف املنهج القومي : 
  . الشتغاله أبسباب السفر أو بصالة مجاعة أقيمت

  قال اجلرهزي معلقا يف حاشيته : وهل منه انتوار رفقة )يعين من اسباب االنشغال ابلسفر ( ام ال ؟
 . يعيد ( الواهر االول )أي من اسباب االنشغال ابلسفر فال

هل ف على القول العتمد أبن طواف الوداع ليس من مجلة املناسك وامنا هو عبادة مستقلةفرع : 
  تشمله نية احلج ام البد من نية مستقله ؟

 .قال ابن حجر : نعم وقال الرملي البد من نية مستقلة : قال يف شرح الياقوت النفيس
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 واف الوداع ؟من أراد املقام يف مكة فهل جيب عليه طفرع : 
قال يف االيضاح : من فرغ من مناسكه واراد املقام مبكة فليس عليه طواف وداع ، وان اراد اخلروج طاف 

 . للوداع
  هل يسن له االضطباع والرمل ؟فرع : 

 . قال يف االيضاح : وال رمل وال اضطباع كما سبق
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 )التحلل (
 

 :  احلضرميةقال يف  املقدمة 

ابلثالث :حيصل و  : األول حيصل ابثنني من ثالثة :رمي مجرة العقبة واحللق وطواف االفاضة للحج حتلالن
 التحلل الثاين .

وقال يف العباب : للحج حتلالن فيحصل أحدمها بفعل اثنني :من رمي النحر واحللق وطواف الركن 
 ..وحيصل التحلل اآلخر ابلثالث . 

 يتعلقان بثالثة من هذه األعمال األربعة )أي أعمال يوم النحروقال يف االيضاح : للحج حتلالن أول واثن 
( وهي رمي مجرة العقبة واحللق والطواف مع السعي إن مل يكن سعى واما النحر فال مدخل له يف التحلل 
فيحصل التحلل األول ابثنني من ثالثة فأي اثنني منها أتى هبا حصل التحلل األول سواء كان رميا وحلقا 

هب الصحيح ثة على املذوافا أو طوافا وحلقا وحيصل التحلل الثاين ابلعمل ابلباقي من الثالأو رميا وط
 املختار .

وقال يف الروضة : للحج حتلالن وللعمرة حتلل واحد ،قال األصحاب : ألن احلج يطول زمنه وتكثر أعماله 
 نسك )وهو املعتمد(.لق ان قلنا هو خبالف العمرة ...مث أسباب حتلل احلج :الرمي والطواف واحل

واال حصل التحلل األول )بناء على املعتمد من أن احللق نسك وليس استباحة حموور ( ابثنني من الثالثة 
الث ثاما الرمي واحللق واما احللق والطواف واما الرمي والطواف وحصل التحلل الثاين ابلثالث )اي بفعل ال

 املتبقي من هذه الثالثة ( .

وضة معلقا على ما سبق : اعلم أن أعمال يوم النحر أربعة :الرمي والنحر واحللق قال حمقق كتاب الر 
والطواف وليس للنحر أثر يف التحلل واما الثالثة الباقية فإذا أتى ابثنني منها حل له بعض احملرمات وتسمى 

 . هذه احلالة ابلتحلل األول ،وأتى ابلثالث حل له التحلل الباقي ويسمى ذلك ابلتحلل الثاين
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وقال يف املنهاج : واذا قلنا احللق نسك )وهو املعتمد ( ففعل اثنني من الرمي واحللق والطواف حصل 
 الثاين وحل به ابقي احملرمات .  التحلل األول ....واذا فعل الثالث حصل التحلل

ة العقبة ر ماذا حيل له ابلتحلل األول )وهو فعل اثنني من ثالثة من أعمال يوم النحر من رمي مجفرع : 
 ف االفاضة ( ؟ أو احللق أو طوا

قال يف االيضاح : وحيل ابلتحلل األول مجيع احملرمات ابالحرام اال االستمتاع ابلنساء فإهنن يستمر حترمي 
 .املباشرة بغري اجلماع على األصحاجلماع حىت يتحلل التحللني وكذا يستمر حترمي 

والقلم  ألول ( اللبس وسرت الرأس للرجل والوجه للمرأة واحللقوقال يف مغين احملتاج: وحل به )أي ابلتحلل ا
 هن ملحق ابلتطيب وكذا حيل الصيد والطيب ...والد

 لبس والقلم وسرت  الرأس واحللق .وقال يف الروضة : وحيل ابلتحلل األول يف احلج : ال

 د النكاح . اجلماع ومقدماته وعقوقال يف العباب : وحيل هبذا التحلل حمرمات االحرام غري

 )الوطء( وعقده واملباشرة بشهوة .وقال يف املنهج القومي : وحيل ابألول مجيع احملرمات اال النكاح 

 هل يصح عقد النكاح ابلتحلل األول ؟ فرع : 

 ر الحيل عقد النكاح وهللا أعلم .قال يف املنهاج : قلت :األظه

ند لفرج كالقبلة واملالمسة قوالن :أظهرمها عوقال يف الروضة : ويف عقد النكاح واملباشرة فيما سوى ا
 ألكثرين :الحيل اال ابلتحللني . ا

 نحر )العيد (  وهل يسن ترتيبها؟ ماهي أعمال احلج يوم الفرع : 

سن ترتيبها لق والطواف ويقال يف العباب : أعمال احلج يوم النحر :الرمي )رمي مجرة العقبة ( والذبح ،واحل
 هكذا . 

: أعمال احلج يوم النحر أربعة كما سبق وهي : رمي مجرة العقبة والذبح واحللق والطواف  وقال يف الروضة
 ما ذكران ليس بواجب بل مسنون .  )االفاضة ( ...وترتيب األربعة على
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 )اخلالصة ( 

أعمال يوم النحر أربعة وهي رمي مجرة العقبة والذبح واحللق وطواف االفاضة ، وحيصل التحلل األول بفعل 
نني من ثالثة : فإن رمى وحلق أو رمى وطاف أو حلق وطاف فقد حصل له التحلل األول وحيل هبذا اث

التحلل مجيع حمرمات االحرام ما عدا عقد النكاح واجلماع واملباشرو بشهوة وحيصل التحلل الثاين بفعل 
مى وحلق تبقى عليه ر الثالث مما تبقى فإن رمى وطاف تبقى عليه احللق فإن حلق حتلل التحلل الثاين وان 

الطواف فإن طاف حتلل التحلل الثاين وان طاف وحلق تبقى عليه رمي مجرة العقبة فإن رمى مجرة العقبة 
ق حصل له التحلل الثاين وحيل هبذا التحلل الثاين ابقي احملرمات ويصبح حالال ويتبقى عليه رمي اايم التشري

 واملبيت مبىن وطواف الوداع . 
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 اء وما يتعلق بها ()الدم
 

 : أسباب وجوب الدماء ثالثة

 : ترك مأمور مأذون فيه . األول

 ترك مأمور غري مأذون فيه .الثاين :

 كاب حموور من حموورات اإلحرام . :ارت الثالث

 أنواع هذه الدماء الواجبة :

 دم ترتيب وتقدير . االول :

 دم ترتيب وتعديل . الثاين :

 ل .دم ختيري وتعدي الثالث :

 دم ختيري وتقدير .  الرابع :

 ما معىن الرتتيب والتعديل والتقدير والتخيري ؟ فرع: 

 الرتتيب : قال يف الروضة : أنه جيب عليه الذبح والجيوز العدول اىل غريه اال اذا عجز عنه .

 التخيري :قال يف الروضة : أنه جيوز العدول اىل غريه مع القدرة عليه .

 روضة : أن الشرع قدر البدل املعدول اليه ترتيبا أو ختيريا بقدر اليزيد وال ينقص .التقدير : قال يف ال

 والعدول اىل غريه حبسب القيمة . التعديل : قال يف الروضة : أنه أمر ابلتقومي 

 القسم االول من أسباب الوجوب : 

 ( : ترك مأمور مأذون فيه )واالمر املأذون فيه هو ترك امليقات للمتمتع وللقارن 

 والقران )وهو دم ترتيب وتقدير(  دم التمتع
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قال يف اإليضاح : مأذون فيه وهو التمتع والقران فإن فيهما ترك واجب مأذون فيهما وهو شاة فصاعدا 
 مما جيزئ يف األضحية فإن مل جيد اهلدي لعجزه عن الثمن يف احلج أو لكونه حيتاج اليه يف نفقته ومؤنة سفره

عة  أبكثر من مثن املثل يف ذلك املوضع انتقل اىل الصوم ،فصيام ثالثة أايم يف احلج وسبأو لكونه اليباع اال
 اذا رجع اىل أهله .

 مىت جيب ومىت يراق وهل له وقت معني ؟ فرع : 

قال يف االيضاح : ووقت وجوب دم التمتع إذا أحرم ابحلج فإذا وجب جاز إراقته ومل يتوقف بوقت كسائر 
األفضل إراقته يوم النحر وجيوز اراقته بعد الفراغ من العمرة وقبل االحرم ابحلج على  دماء اجلرباانت لكن

 األصح والجيوز قبل التحلل من العمرة على األصح . 

 : حكم البدل وهو الصوم ؟فرع 

قال يف االيضاح : وأما الصوم فال جيوز تقدميه على االحرام ابحلج والجيوز صوم شيء من الثالثة يف يوم 
حر واليف أايم التشريق ويستحب أن يصوم الثالثة قبل يوم عرفة النه يستحب للحاج أن ال يصوم  يوم الن

عرفة وامنا ميكنه هذا اذا قدم احرامه على يوم السادس من ذي احلجة قال أصحابنا :ويستحب 
حب أن تللمتمتع)وللقارن( الذي هو من أهل الصوم أن حيرم ابحلج قبل السادس وأما واجد اهلدي فيس

حيرم ابحلج يف اليوم الثامن ،واذا فاته صوم الثالثة ابحلج لزم قضاؤه ،واما السبعة فوقت وجوهبا اذا رجع اىل 
 أهله . 

 هل جيب عليه أن تقدمي االحرام ليتمكن من صوم الثالثة قبل يوم النحر ؟ فرع : 

قبل يوم النحر بل  من صوم الثالثة فيهقال يف املنهج القومي : والجيب عليه تقدمي االحرام لزمن يتمكن فيه 
 إن أحرم قبل يوم عرفة لزمه الصوم أداء واإللزمه بعد أايم التشريق ويكون قضاء ال إمث فيه .

 هل جيب التتابع الصيام  يف الثالثة او السبعة ؟ فرع : 

 قال يف فتح املعني :ويسن تواليها )أي السبعة ( كالثالثة .
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بني : أي كما أنه يسن توايل الثالثة أداء أو قضاء وامنا سن التوايل مبادرة أبداء قال يف حاشية اعانة الطال
 الواجب وخروجا من خالف من أوجبه . 

 وقال يف االيضاح : وبستحب التتابع يف صوم الثالثة وكذا صوم السبعة والجيب . 

 مىت جيب صوم السبعة  وهل ينتهي وقتها ؟ فرع : 

 .على األصح مها يف الطريق مل يصحبعة فوقت وجوهبا اذا رجع اىل أهله فلو صاقال يف االيضاح : واما الس

 وقال يف حاشية االيضاح : 

 واما السبعة فوقتها موسع اىل آخر العمر فال تصري ابلتأخري قضاء وال أيمث بتأخريها .

 اذا مل يصم الثالثة يف احلج فما احلكم ؟ فرع : 

 . الثة حىت رجع لزمه أن يفرق بني الثالثة والسبعة بفطر أربعة أايمقال يف االيضاح : واذا مل يصم الث

فعلى  واما أايم التشريققال يف حاشية االيضاح : وجه اعتبار االربعة حرمة صومها أما النحر فاتفاق 
 .اجلديد

تفريق بني لوقال يف املنهج القومي : ومىت مل يصم الثالثة يف احلج لزمه صوم الثالثة قضاء والسبعة أداء وا
 الثالثة والسبعة أبربعة اايم ..فلو صام العشرة والء حصلت الثالثة فقط . 

 اذا وجد اهلدي بعد الشرع يف الصوم فهل يلزمه اهلدي ؟ فرع : 

قال يف االيضاح : فإذا مل جيد اهلدي فشرع يف صوم الثالثة أو السبعة مث وجده مل يلزمه اهلدي بل يستمر 
 لرجوع اىل اهلدي . يف الصوم لكن يستحب ا

 ه ...او بعد الشروع مل يلزمه . وقال يف املنهج القومي : ولو وجده قبل الشروع فيه لزمه ذحب
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 القسم الثاين من أسباب الوجوب : 

 ترك مأمور غري مأذون فيه )دم ترتيب وتقدير (

لفة أو مبىن املبيت مبزد قال يف االيضاح : ترك غري مأذون فيه وهو ترك االحرام من امليقات أو الرمي ..أو
أو طواف الوداع فمن ترك واجبا من هذه لزمه دم شاة فصاعدا فإن عجز فاألصح أنه كاملتمتع فيصوم 

  احلج وسبعة اذا رجع اىل أهله .ثالثة أايم يف

  ؟وترك مجيع الرمي يف مجيع االايمماذا جيب يف ترك يوم من أايم التشريق يف الرمي افرع : 

تاج : فعليه دم يف رمي يوم أو يومني أو ثالثة أو يوم النحر مع أايم التشريق الحتاد جنس قال يف مغين احمل
 الرمي فأشبه حلق الرأس 

 وقال يف االيضاح : ..أو مجيع رمي أايم التشريق  ويوم النحر لزمه دم على الصحيح .

 لو ترك حصاة او حصاتني أو ثالث حصاايت ؟  ماحلكمفرع : 

فإن كان املرتوك ثالث حصيات أو أكثر ...لزم دم واحد على الصحيح وان ترك حصاة  قال يف االيضاح :
 واحدة من اجلمرة األخرية يف اليوم األخري لزمه مد من طعام على األظهر ويف حصاتني مدان .

ة وقال يف مغين احملتاج : ويف احلصاة مد ويف الثنتني مدان ،وصورة املسألة أن يكون ذلك من اجلمرة األخري 
من اليوم األخري من أايم التشريق أما لو ترك ذلك من غري اجلمرة األخرية من أايم التشريق فعليه دم لبطالن 

 ما بعده حىت أييت به لوجوب الرتتيب بني اجلمرات كما مر .

 وقال يف املنهاج : واملذهب تكميل الدم يف ثالث حصيات . 

 الث ليال فماذا يلزمه ؟ لو ترك ليلة من املبيت يف مىن أو ترك ثفرع : 

قال يف االيضاح : ولو ترك املبيت يف الليايل الثالث جربهن بدم واحد وان ترك ليلة فاألصح أنه جيربها مبد 
 من طعام .
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 ؟ لزمهمىن اليايل الثالث  فكم دم يلو ترك املبيت ليلة املزدلفة وترك معها املبيت يف فرع : 

ن على لة املزدلفة وحدها جربها بدم وان تركها مع الليايل مبىن لزمه دماقال يف االيضاح : وان ترك املبيت لي
 األصح . 

 القسم الثالث من أسباب وجوب الدماء :

 ارتكاب حموور من حموورات اإلحرام من غري اجلماع وقتل الصيد )وسيأيت حكمهما (

 الدم فيها :)دم ختيري وتقدير (  نوع

ور فمن حلق الشعر أو قلم األظفار أو لبس أو تطيب أو سرت الرأس قال يف االيضاح : واما ارتكاب احملو
أو دهن الرأس أو اللحية أو ابشر فيما دون الفرج بشهوة لزمه أن يذبح شاة أو يطعم ستة مساكني كل 

 .م وهو خمري بني األمور الثالثةمسكني نصف صاع أو يصوم ثالثة أاي

 .سد للحجفوايضا الوطء الثاين الذي يقع بعد الوطء امليدخل فيهما الوطء بعد التحلل األول  مالحظة :

 ماحلكم لو أزال أقل من ثالث شعرات أو أقل من ثالثة اظفار ؟ فرع : 

 ويف شعرة أو ظفر مد ويف شعرتني أو ظفرين مدان .قال يف تنوير القلوب : 

وم ختار الصوم ( فواجبه صوقال يف املنهج القومي : ويف شعرة أو ظفر مد من الطعام ...او الصوم )ان ا
 يوم ،ويف شعرتني أو ظفرين مدان أو صاعان او يومان )ان اختار الصوم ( .

 ماحلكم لو ازال ثالث شعرات أو ثالثة أظفار هل جيب عليه الدم ؟ رع : ف

يا سأو ازال ثالثة أظفار أو كثر متواليا أوثالث شعرات أو أكثر متواليا ولو انقال يف املقدمة احلضرمية : 
 ليه الدم ( ما جيزئ يف االضحية .وجب )ع

 .ظفار والءرات والء أو بثالثة أوقال يف تنوير القلوب : وتكمل الفدية )أي جيب الدم ( إبزالة ثالث شع

 )ارتكاب حمظور اجلماع املفسد للنسك( )دم ترتيب وتعديل ( فرع : 
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م فإن مل جيد رة فإن مل جيد فسبع من الغنقال يف االيضاح : وأما اجلماع فيجب فيه بدنة فإن مل جيد فبق
 فإن مل جيد صام عن كل مد يوما . قومت البدنة بدراهم فاشرتى ابلدراهم طعاما وتصدق به

 )ارتكاب حمظور قتل الصيد وقطع شيء من أشجار احلرم ( فرع : 

 )دم ختيري وتعديل ( 

م فيجب يما له مثل من النعم مثله من النعقال يف االيضاح : وأما الصيد احملرم ابالحرام أو احلرم فيجب ف
يف النعامة بدنة ويف محار الوحش وبقره بقرة ويف الضبع كبش ويف الغزال عنز ويف األرنب عناق ويف الضب 
جدي ويف الريبوع جفرة وما سوى هذه املذكور إن كان فيه حكم عدلني من السلف عملنا به وان مل يكن 

 . رجعنا فيه اىل قول عدلني عارفني

وأما الطيور فاحلمام وكل ما عب يف املاء وهو أن يشربه مصا بال جرع جيب فيه شاة وما كان أكرب من 
احلمامة أو مثلها فالصحيح أن هلا حكمها وما كان أصغر ففيه القيمة وكذلك ماال مثل له من الطيور 

 وبعض أجزائه كل هذا فيه القيمة .واجلراد وبيض الصيد ولبنه 

االيضاح : واما ما كان له مثل فهو خمري ان شاء أخرج املثل وان شاء قومه دراهم واشرتى قال يف  فرع :
به طعاما وتصدق به وان شاء صام عن كل مد يوما وان كان مما ال مثل له فهو خمري ان شاء اخرج ابلقيمة 

بقيمته يف حمل  ثليامل طعاما وان شاء صام عن كل مد يوما ..واالعتبار يف املثل بقيمة مكة يومئذ ويف غري
 االتالف .

 )قطع شيء من أشجار احلرم وحشيشه ( فرع 

قال يف االيضاح : فمن قلع شجرة كبرية ضمنها ببقرة وان كانت صغرية ضمنها بشاة مث يتخري بني البقرة 
والشاة والطعام والصيام كما سبق يف جزاء الصيد  وان كانت صغرية جدا وجبت القيمة مث يتخري بني 

 م والصيام وكذا حكم األغصان .الطعا

وحيرم قطع حشيش احلرم فإن قلعه لزمه القيمة وهو خمري بني الطعام والصيام فإن أخلف احلشيش سقطت 
 ن ايبسا فال شيء عليه يف قطعه . القيمة وان كا
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 )ملخص حيصر أنواع الدماء مع أسبابها (
 ال يف حاشية االيضاح : ق

دول عنه اال مع  العجز ،واما خمري جيوز العدول عنه مطلقا وكل منهما وجوب الدم اما مرتب ال جيوز الع
ابعتبار بدله اما مقدر اي قدر الشرع بدله شيئا حمدودا ،او معدول  اي امر فيه ابلتقومي والعدول اىل غريه 

 ،فال جيتمع ترتيب وختيري وال تقدير وال تعديل  فاحلاصل اربعة اقسام :

 عة اسباب.دم ترتيب وتقدير وله تس-1

 دم ترتيب وتعديل وله سببان فقط.-2

 دم ختيري وتعديل وله سببان فقط.-3

 ختيري وتقدير وله مثانية اسباب .دم -4

 ع اسباهبا مع تفصيل احلكم فيها :وقد مجع ابن املقري هذه االقسام م

 اوهلا املرتب املقدر..... اربعة دماء حج حتصر

 ملبيت مبىنوترك رمي وا.......حج قرانمتتع فوت و 

 او مل يودع او كمشي اخلفه......وتركه امليقات واملزدلفة 

 ثالثة فيه وسبعا يف البلد.......انذره يصوم ان دما فقد

احلج وسبعة  ففي كل واحد من هذه االسباب  شاة تفرق بعد ذحبها يف احلرم فان مل جيد صام ثالثة اايم يف
 اذا رجع اىل وطنه .

 يف حمصر ووطء حج ان فسد.....  رديب وتعديل و والثاين ترت

 به طعاما طعمة للفقرا..... ن مل جيد قومه مث اشرتى إ

 عين به عن كل مد يوما...... أ مث لعجز عدل ذاك صوما
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فمن احصر حتلل بذبح شاة حيث احصر فان مل جيدها قومها واشرتى بقيمتها طعاما واطعمه للفقراء حيث 
ل مد يوما ،ومن افسد حجه او عمرته جبماع وجب عليه امتام احصر فان مل جيد صام حيث شاء عن ك

ذلك النسك وقضاؤه فورا  وعليه بدنة فان مل جيد فبقرة فان مل جيد فسبع شياه فان مل جيد قوم البدنة بسعر 
 فان مل جيد صام عن كل مد يوما . مكة واشرتى هبا طعاما وتصدق به على فقراء احلرم

 صيد واشجار بال تكلف......  والثالث التخيري والتعديل يف

 عدلت يف قيمة ما تقدما...... ن شئت فاذبح او فعدل مثل ماإ

جيب على من فعل واحدا منهما )قطع االشجار ،اتالف الصيد( احد ثالثة اشياء ان يذبح مثله من النعم 
ويشرتي بقيمته  كةان كان املتلف مما له مثل أو ال مثل له وفيه نقل من السلف  او يقومه بقيمة مثله مب

طعاما ويتصدق به على مساكني احلرم او يصوم حيث شاء عن كل مد يوما  ،ففي اتالف النعامة بدنة 
،ويف بقر الوحش او محاره بقرة ويف الغزال معز ويف احلمام شاة  ويف الضبع كبش ويف الشجرة الكبرية بقرة 

ه طعاما  يمتفيه كاجلراد واحلشيش الرطب اخرج بق ويف الصغرية شاة ،فان كان الذي اتلفه ال مثل له وال نقل
 او صام عن كل مد يوما .

 ان شئت فذبح او فجد آبصع..... وخرين وقدرن يف الرابع 

 جتتث ما اجتثثته اجتثااث..... للشخص نصف او فصم ثالاث 

 طيب وتقبيل ووطء ثين.....  يف احللق والقلم ولبس دهن

 هذي دما احلج ابلتمام.. ...... او بني حتليلي ذوي احرامي

 على خيار خلقه نبينا.......  واحلمد هلل وصلى ربنا

فيجب يف كل منهما شاة او صوم ثالثة اايم او التصدق بثالثة آصع على ستة مساكني من مساكني احلرم 
 لكل مسكني نصف صاع .

 : زمان إراقة الدماء
 وور أو ترك مأمور الختتص بزمان بل جتوز يفقال يف الروضة : فالدماء الواجبة يف اإلحرام الرتكاب حم
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 . يوم النحر وغريه وامنا ختتص بيوم النحر والتشريق الضحااي
وقال يف االيضاح : فما وجب الرتكاب حموور أو ترك مأمور الخيتص بزمان بل جيوز يف يوم النحر 

 . وغريه
 . ية أوىلوقال يف العباب : اليتعني لذبح هذه الدماء زمن لكنه يف وقت األضح

وقال يف املنهج القومي : وكل هذه الدماء ال ختتص بوقت فيذحبها يف أي وقت شاء ألن األصل عدم 
 . التخصيص ومل يرد ما خيالفه لكن يندب اراقته أايم التضحية

  فرع : هل دم الفوات )من فاته احلج ولزمه دم للفوات ( هل خيتص بزمن معني ؟
  . ته يف سنة الفوات ؟ قوالن :أظهرها ال بل جيب أتخريه اىل سنة القضاءقال يف الروضة : وهل جتوز اراق

  . وقال يف العباب : ويتعني ذبح دم غري الفوات يف النسك الذي وجب فيه والفوات يف سنة القضاء
 . وقال يف االيضاح : وأما دم الفوات فيجب أتخريه اىل سنة القضاء ويدخل وقته ابالحرام والقضاء

يتعني ذبح هذه الدماء اليت وجبت لرتك مأمور أو فعل حمظور يف النسك الذي هو فيه أم هل فرع : 
  جيوز أتخريها اىل نسك آخر ؟

 . قال يف الروضة : مث ما سوى دم الفوات يراق يف النسك الذي هو فيه
 . وقال يف العباب : ويتعني ذبح دم غري الفوات يف النسك الذي وجب فيه

 .  ما سوى دم الفوات يراق يف النسك الذي هو فيهوقال يف االيضاح : مث
وقال يف املنهج القومي : وكل دم وجب من هذه املذكورات يراق يف النسك الذي وجب فيه اال دم 

 . الفوات

 ( مكان إراقة الدماء)
قال يف االيضاح : وأما مكانه فيختص ابحلرم فيجب ذحبه ابحلرم وتفرقة حلمه على املساكني املوجودين 
يف احلرم سواء املستوطنون والغرابء الطارئون لكن املستوطنون أفضل ولو ذحبه يف طرف احلل ونقل حلمه 

اىل احلرم قبل تغريه مل جيزه على األصح وسواء يف هذا كله دم التمتع والقران وسائر ما جيب بسبب يف 
  احلل أو احلرم أو سبب مباح كاحللق لألذى أز بسبب حمرم
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يضاح معلقا على قوله )املستوطنون أفضل ( : حمله ما إذا مل يكن الغرابء أحوج وإال  قال يف حاشية اال
 . كان الدفع إليهم أفضل كما هو ظاهر

  . وقال يف املقدمة احلضرمية : وكل دم وجب جيب ذحبه يف احلرم اال دم االحصار
 . وقال يف العباب : وجيب ذبح دم غري احملصر يف احلرم

  وهل خيتص ذحبه ابحلرم ؟ قوالن : أظهرمها:نعموقال يف الروضة : 
 . فلو ذبح يف طرف احلل مل جيزه

  ماهو املكان األفضل للذبح ؟فرع : 
 . قال يف العباب : واألفضل للحاج مىن واملعتمر ابملروة

  . وقال يف املقدمة احلضرمية : واألفضل يف احلج يف مىن ويف العمرة املروة
   احلرم فهل جيوز نقل اللحم اىل موضع آخر؟لو مل جيد مساكني يففرع : 

قال يف حاشية االيضاح : وظاهر كالمه أنه الجيوز نقل ذلك )أي اللحم ( اىل غري احلرم اذا مل جيد 
مسكينا وهو كذلك وفارق الزكاة أبنه ليس فيها نص صريح بتخصيصها ابلبلد خبالف هذا فيجب 

 . التأخري حىت جيدهم
 . فقد املساكني هناك صرب اىل وجودهموقال يف العباب : ولو 

وقال يف الروضة نقال عن القاضي حسني : ولو مل جيد يف احلرم مسكينا مل جيز نقل الدم اىل موضع آخر 
 . سواء جوزان نقل الزكاة أم ال النه وجب ملساكني احلرم

  هل جيوز أن أيكل منه ؟فرع : 
  . ةقال يف العباب : ولو أكل من دم نفسه ضمنه ابلقيم

  لو ذبح فسرقت منه الذبيحه فهل يلزمه اعادة الذبح ؟فرع : 
قال يف العباب : ولو ذبح فسرق لزمه اعادة ذبح دم والتصدق به وله أن يشرتي بدله مذبوحا )ومثله يف 

 . الروضة (
  لو كان سيطعم بدال من الذبح فهل خيتص مبساكني احلرم ؟فرع : 

  . طعام بدال عن الذبح وجب ختصيصه مبساكني احلرمقال يف الروضة : لو كان يتصدق ابال
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  من لزمته شاه هل جيوز أن يذبح بقرة أو بدنه ؟فرع : 
قال يف االيضاح : وكل من لزمه شاة جاز له ذبح بقرة أو بدنة مكاهنا اال يف جزاء الصيد ،ولو ذبح بدنة 

ع شياه ولو حنر بدنة او بقرة عن سبأو بقرة ونوى التصدق بسبعها عن الشاة الواجبة واكل الباقي جاز ،
 . لزمته جاز

 ارتكاب حمظورين أو اكثر هل تتداخل
  : قال يف االيضاح : هذا الباب واسع لكن خمتصره أن احملوور قسمان

استهالك كاحللق واستمتاع كالطيب فإن اختلف النوع كاحللق واللبس تعددت الفدية وكذا اتالف 
د تالف الصيد مع احللق أو اللبس ، لكن لو لبس ثواب مطيبا مل تتعدالصيود تتعدد الفدية فيه وكذا ا

الفدية على االصح ،ولو حلق مجيع رأسه وشعر بدنه متواصال فعليه فدية على األصح ، ولو حلق رأسه 
يف مكانني أو يف زمانني متفرقني فعليه فديتان ولو تطيب أبنواع الطيب أو لبس أنواعا كالقميص 

يل واخلف أو نوعا واحدا مرة بعد مرة أخرى فإن كان ذلك يف مكان واحد على التوايل والعمامة والسراو 
فعليه فدية واحدة وان كان يف مكانني أو يف مكان وختلل زمن فعليه فديتان سواء ختلل بينهما تكفري عن 

 . األول أم ال هذا هو األصح

واع وال ك كاحللق او استمتاع كالتطيب ومها انوقال يف املنهج القومي : واعلم أن هذه احملوورات اما استهال
يتداخل فداؤها اال ان احتد النوع كتطيبه أو لبسه أبصناف أو بصنف مرتني أو أكثر أو حلق شعره وذقنه 

 . وبدنه واحتد الزمان واملكان عادة ومل يتخلل بينهما تكفري ..ألن ذلك يعد خصلة واحدة
  . داخل الختالف الواجب وهو بدنة يف األول وشاة يف الثايننعم لو جامع فأفسد مث جامع اثنيا مل يت

فإن اختلف النوع كحلق وقلم تعددت مطلقا مامل يتحد الفعل كأن لبس ثواب مطيبا أو طلى رأسه بطيب 
 . أو ابشرة بشهوة عند اجلماع

.وال تداخل .وتتعدد أيضا ابختالف مكان احللقني أو اللبسني أو التطيبني أو زماهنما وبتخلل التكفري 
 . بني صيود وأشجار

ن متت السلسلة بتوفيق من هللا وفضله ،فاحلمد هلل رب العاملني وصالة وتسيلما يليقان بسيد األولني واآلخري
 . سيدان حممد عليه وعلى آله وصحبه أفضل الصالة وأمت التسليم
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