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  ياسر بن عبد الرحمن العدل. د
   جامعة اجلوف عضو هيئة التدريس يف ،ستاذ املساعد يف الفقهاأل

  
  
  

                                 
  .  م٢٠١٩لعام ) ١١٦(العدد ، ُهذا البحث نشر يف جملة كلية اآلداب يف جامعة املنوفية مبصر )١(
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  بسم اهللا الرمحن الرحيم
  المقدمة

ً احلرام قياما للناس وأمنااحلمد هللا الذي جعل البيت بعد ً حينا ًمثابة يعودون إليه و،ً
وعلى آله وصحبه الطيبني ،  وإمام املتقنيوصلى اهللا وسلم على خري املرسلني، حني

  :ُ وبعد،الطاهرين
ا الفقهاء تأليفا وتأصيال اعتىنفقه اليت  املناسك من أبواب ال كتابفإن  ً ، ًوتفريعاً

ًقدميا وحديثا اجة إليه مع كثرة احل،  الرفيعة واملنزلة الشرعية الكبرية ملا له من األمهية؛ً
  .قوعه احلويلوو

 ّختصٍعلى أحكام  يف بعضها ينصون الفقهاء دجيظر يف مسائل هذا الباب االنإن و
ٌمر يب شيءكلما كنت و ، احلرام من قاصدي البيتمغريهدون  )١(نياملكي حضرين  ها منّ

 ،ا والنظر يف كالم الفقهاء فيهدراستهامث  ، ومتييزها عن أحكام اآلفاقينيهاع مجٌرغبة يف
 يف هذا الباب إال ني واآلفاقينياستواء احلكم بني املكي؛ إذ األصل  منهايثبت ما معرفةو

  ما استطعت من)٢( مجعشرعت يف  ذلك يلتيسرفلما  ،بدليل يدل على التفريق بينهما
أكثر  فخلص يل منها، ً فيها حكما خيتص به املكي)٣( اليت يذكر الفقهاءتلك املسائل
 واهللا أسأله، ورقات هذا البحث من يليستها فيما ادر تناولتقد و ، مسائلمن عشر

    .اإلخالص يف القول والعملو ،اإلعانة والتوفيق

                                 
ا أو من غريهم، من كان يف مكة:  واملراد باملكي)١( ويقابل املكي يف كالم . ًسواء كان من أهلها مستوطنا 

بدائع الصنائع للكاساين : انظر . مكةوهو من كان خارج املواقيت وإن كان من أهل، اآلفاقي: الفقهاء
 وحاشية )٣/٢٦(ومواهب اجلليل للحطاب ) ٥٨٤، ٤٧٨، ٢/٤٦٠(وحاشية ابن عابدين ) ٢/١٦٤(

، ٧/١٩٦(واجملموع للنووي ) ٢/٦١١(والوسيط للغزايل ) ١/٥٢٠ (العدوي على كفاية الطالب الرباين
  .    )٣/٤٢٥(مرداوي واإلنصاف لل) ٣/٢٩٩(وشرح الزركشي على خمتصر اخلرقي ) ٢٠٥

ذا خيرج بعض ، خلالف فيها بني املذاهب األربعة واملسائل املقصودة يف اجلمع هنا هي املسائل اليت وقع ا)٢( و
فقد اتفقت ، كما يف حكم العمرة للمكي، املسائل اليت وقع فيها خالف يف غري املعتمد عند املذاهب

، وجاء عن بعض السلف واألئمة التفريق، واآلفاقياملذاهب على عدم التفريق يف حكمها بني املكي 
  ).٣/٣٨٧(واإلنصاف ) ٣/٢١٩(املغين البن قدامة : انظر. فأوجبوها على اآلفاقي دون املكي

  . ًأو إشارةًّنصا  )٣(
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 أهمية الموضوع
  : فيما يلي أمهية املوضوعتتضح

  أبواب الفقهعزيز الذي هو منسك باب املناب  هذا املوضوع متعلق أن- ١
  . من أركان اإلسالمٍكنر لتعلقه ب؛ورفيعها
ا املكيأن  - ٢   الفقهاء يفتناوهلاًكثريا ما ي  يف املناسكاألحكام اليت خيتص 

  . منهاثبت وبيان ما ي،تهادراسو  مجع هذه الفروقإىل فكانت احلاجة، مواضع متفرقة
ّ أن هذه األحكام ختص كل مكي- ٣ ا حينئذ مطلب، ّ   .  شرعيٍفالعناية 

  
  سبب اختيار الموضوع

ّلــــما كـــان هلـــذه  يف كتـــاب  متفرقـــةمواضـــع يف تـــردو، يـــة يف كتـــب الفقهـــاءعنا املـــسائل َ
 ، إىل مجعهـا ودراسـتها قائمـة-بنظر الباحـث- احلاجةملا كانت الرغبة حاضرة و و،املناسك
 .هذا املوضوعيف اختيار ً  ذلك سبباكان

  
 الدراسات السابقة

ا عن مل أقف ا املكي وينفرد   على حبث مستقل يف بيان املسائل اليت خيتص 
 حبثني يف  علىاطلعتوقد ، - قبل الشروع يف هذا البحث- يف باب املناسكه غري

ً مباحثهما بعضا من مسائل  بعضمشلتورمبا ،  البحث هذا من موضوعموضوع أعم
  :هذا البحث ومها

 وهي رسالة مقدمة .أحكام الحرمين المكي والمدني في الفقه اإلسالمي - ١
باسم مهدي :  للباحث، جامعة بغدادلنيل درجة املاجستري يف قسم الشريعة يف

  . هـ١٤٢١وذلك يف عام ، السامرائي
وال يف ،  يف أحكام احلرم املكيًّخاصاوليس ، ٌّوهذا البحث عام يف أحكام احلرمني

  .أحكام املكي دون غريه
 وهي رسالة مقدمة لنيل درجة املاجستري يف قسم الفقه .أحكام الحرم المكي - ٢
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سامي : للباحث، اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية بالرياضبكلية الشريعة يف جامعة 
  . هـ١٤٣٢ هذه الرسالة يف عام ُطبعتوقد ، الصقري

، ًفقد تناول الباحث فيه أحكام حرم مكة عموما، ّ أعمً أيضاوموضوع هذا البحث
ومع ذا فقد تناول مسائل من ، ويف عموم أبواب الفقه دون ختصيصه بباب املناسك

   .وقد استفدت منه يف مجع بعض املسائل ودراستها، )١(ثمسائل هذا البح
ب أن يكون ُيقر ٍكتاب االنرتنت عنوان مواقع يف  هذا البحث وجدتإمتامبعد و
  :وضوع هذا البحث وهوملً موافقا

مؤلفه . المكيون والميقاتيون وما يختص بهم من أحكام الحج والعمرة - ٣
ًا نافعًفوجدته كتابا  عليهوقد اطلعت  ،ـ ه١٤٠٨طبع يف عام  ،الكبيسيأمحد : لدكتورا

 مسائل من مسائل هذا ً أيضاوتناول فيه ً،كبرياً جهدا بذل فيه صاحبه، يف بابه
  .)٢(البحث
مع ، )٣(إضافة بعض املسائل واألحكام :هسابق عن حبثي هذالعل أبرز إضافة يف و

  .نة والتوفيقواهللا املسؤول اإلعا، زيادة تفصيل وبيان يف بعض املسائل واملواضع
  

 خطة البحث
،  وفهـــارس، وخامتـــةً،وأحـــد عـــشر مبحثـــا ، علـــى مقدمـــة خطـــة هـــذا البحـــثتـــشتمل
 :وهي كما يلي

ـــه، وأســـباب اختيـــاره،  وتتـــضمن أمهيـــة املوضـــوع:المقدمـــة ، والدراســـات الـــسابقة في
  .وخطة البحث

                                 
ران ألهل ِ وحكم التمتع والق،وحكم طواف القدوم ألهل مكة، ميقات أهل مكة يف احلج والعمرة: وهي )١(

الرمل واالضطباع واإلسراع يف السعي حكم و،  يف عرفة ومزدلفة ومىنألهل مكةمع والقصر وحكم اجل، مكة
  .وطواف الوداع ألهل مكة، ألهل مكة

 وحكم ،ران للمكيِوحكم التمتع والق ،وحكم طواف القدوم للمكي، ميقات املكي يف العمرة واحلج: وهي )٢(
 .طواف الوداع للمكيوحكم ، اجلمع والقصر للمكي يف عرفة ومزدلفة ومىن

ا يف خطة البحث اآلتية )٣(   . بيا
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  .ّاالستطاعة للمكي :المبحث األول
ْمحرم للـاشرتاط ال :المبحث الثاني  .ّكيةمرأة املَ

   .ّميقات املكي للحج والعمرة :المبحث الثالث
ّالوقت الذي يهل فيه املك :المبحث الرابع  .ي للحجُ

ّالتمتع والقران للمكي  حكم:المبحث الخامس ِ. 

ّ التمتع والقران على املكهديحكم  :المبحث السادس   .يِ
  .يّللمك طواف القدومحكم  :المبحث السابع
 .يّل يف الطواف واإلسراع يف السعي للمكََالرم حكم :المبحث الثامن
 .يّللمك االضطباعحكم  :المبحث التاسع

 .ي يف عرفة ومزدلفة ومىنّاجلمع والقصر للمكحكم  :المبحث العاشر

   .يّطواف الوداع للحاج املكحكم  :المبحث الحادي عشر
  .وتشتمل على أهم ما جاء فيه: الخاتمة

 ،واملــــــــصادر واملراجــــــــع، لنبويــــــــةديــــــــث ااألحارس وتــــــــشتمل علــــــــى فهــــــــ: الفهــــــــارس
  .واملوضوعات
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  المبحث األول
  ّاالستطاعة للمكي

 إىل تفسري االستطاعة )٣( واحلنابلة)٢( والشافعية)١(ذهب مجهور الفقهاء من احلنفية
  .)٤( بالزاد والراحلة يف عدة أحاديثهايف تفسري يف احلج بالزاد والراحلة؛ ملا جاء

 بأن ميكنه الوصول إىل وذلك، تفسريها بالزاد والقدرة البدنية إىل )٥(وذهب املالكية
  . عن املعتادخارجة شديدة بال مشقة ً عادياًإمكانااملشاعر 

  ّفإن من شروط وجوب احلج على غري املكي وجود الراحلة عند اجلمهور ، وعليه

                                 
 ).١/١٣٢(واهلداية شرح بداية املبتدي للمرغيناين ) ٢/١٢١(بدائع الصنائع  )١(
 )٧/٦٣(واجملموع ) ٤/٦( احلاوي الكبري للماوردي )٢(
  ).٣/٤٠١(واإلنصاف ) ٣/٢١٥( املغين )٣(
ُ وذكر البيهقي أن أشهر أحاديث الباب حديث)٤(  -وغريه-  الذي رواه الرتمذي -رضي اهللا عنهما- ابن عمر َ

 إبراهيم عن، )٨١٣: (برقم) ٢/١٦٩ (باب ما جاء يف إجياب احلج بالزاد والراحلة، يف سننه يف أبواب احلج
 يا رسول اهللا، ما : فقالجاء رجل إىل النيب : بن يزيد، عن حممد بن عباد بن جعفر، عن ابن عمر قالا

:  والعمل عليه عند أهل العلم،هذا حديث حسن: " قال الرتمذي.»الزاد والراحلة«:  ال ق.يوجب احلج؟
 وقد تكلم فيه بعض ، وإبراهيم هو ابن يزيد اخلوزي املكي، وراحلة وجب عليه احلجًأن الرجل إذا ملك زادا

 حديث  ال نعرفه منٌهذا حديث): "٥/٧٥( وقال يف موضع آخر من السنن ."أهل العلم من قبل حفظه
ابن عمر إال من حديث إبراهيم بن يزيد اخلوزي املكي، وقد تكلم بعض أهل العلم يف إبراهيم بن يزيد من 

فقد ، اإلرسال: والثانية، إبراهيم بن يزيد وهو ضعيف: األوىل: ُوقد أعل هذا احلديث بعلتني". قبل حفظه
  . ً مرسالرجح ابن املنذر والبيهقي أن احلديث عن احلسن البصري عن النيب 

ٌ     وقد نص غري واحد من األئمة على أن األحاديث الواردة يف تفسري االستطاعة بالزاد والراحلة ضعيفة  ال يصح ّ
  . وغريهموكذا قال عبد احلق األشبيلي وابن حجر، ذكر ذلك ابن املنذر والبيهقي، ٌمنها شيء

ٌوقد رويت آثار عن الصحابة يف تفسري االستطاعة بالزاد وال وذهب ابن حزم وابن مفلح إىل تضعيفها ، راحلةُ
  . ٌوأنه ال يصح منها شيء

والسنن ) ٤/١٦٥(واالستذكار البن عبد الرب ) ٣/١٧٥ (اإلشراف على مذاهب العلماء البن املنذر: انظر
) ٣/٧(ونصب الراية للزيلعي ) ٢/٢٥٨(واألحكام الوسطى لألشبيلي ) ٤/٥٤٠(الكربى للبيهقي 
  ).٥/٢٣٣(والفروع البن مفلح ) ٥/٣١(واحمللى البن حزم ) ٢/٤٨٢(البن حجر والتلخيص احلبري 

الكايف يف فقه أهل املدينة : وانظر، )٢/٦(والشرح الكبري للدردير ) ٢/٢٨٤(شرح خمتصر خليل للخرشي  )٥(
   ).١/٣٥٦(البن عبد الرب 
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  .أو متكنه من الوصول إىل املشاعر مبشقة حمتملة عند املالكية
؛ لقرب املشاعر منه  ذلك يف حقه القريب من مكة فال يشرتطّوأما املكي أو

ّوقد نص على هذا واتفق عليه الفقهاء من احلنفية، ٍوإمكان وصوله إليها بال راحلة
)١( 

ُّبل حكى القرايف اإلمجاع على عدم اعتبار الراحلة ، )٤( واحلنابلة)٣( والشافعية)٢(واملالكية َ
  . )٥(فيمن كان دون مسافة قصر

  

 الثانيحث المب

  ّكيةرأة المللمرم ْحَالماشتراط 
، )٦(تطوع بال حمرمال أن املرأة اآلفاقية ال جيوز هلا السفر حلج اتفق الفقهاء على

 ، اشرتاط احملرم إىل)٩( واحلنابلة)٨(فذهب احلنفية :)٧(ج الفريضةحل  سفرهاواختلفوا يف
                                 

الوجوب  وليس من شرط: "ين فيهاملرغيناوقال ) ١/١٣٢( واهلداية شرح البداية )٢/١٢٢( بدائع الصنائع )١(
 . " اجلمعةإىل ألنه ال تلحقهم مشقة زائدة يف األداء فأشبه السعي ؛على أهل مكة ومن حوهلم الراحلة

: وانظر. ً"من كان دون مسافة القصر ال تعترب الراحلة يف حقه إمجاعا: "وقال فيه) ٣/١٧٧(الذخرية للقرايف ) ٢(
 ).٨/٢(الشرح الكبري للدردير 

 للزاد والراحلة، فهو ً على املشي عادماً ببدنه قادراًأن يكون مستطيعا: والقسم الثاين" :الشافعيمام اإلقال  )٣(
 أن يكون من أهل احلرم وحاضريه الذين بينهم وبني احلرم دون اليوم والليلة، فإن وجد : أحدمها:على ضربني

 مشي هذه املسافة، فصار كمن مسع آذان  ألنه ال مشقة تلحقه يف؛الزاد وعدم الراحلة وجب عليه احلج
 ).٧/٦٦(اجملموع للنووي : وانظر، )٤/٧(احلاوي الكبري ". اجلمعة يلزمه املشي إليها

وخيتص اشرتاط الراحلة بالبعيد الذي بينه وبني البيت مسافة القصر، فأما القريب الذي : "قال ابن قدامة) ٤(
ا مسافة قريبة ميكنه املشي إليها فلزمه كالسعي إىل اجلمعةميكنه املشي فال يعترب وجود الراحلة يف حقه؛ ".  أل

 ).٣/٤٠١(اإلنصاف : وانظر، )٣/٢١٦(املغين 
 ).٣/١٧٧ (الذخرية )٥(
والذخرية ) ٤/٤١١(واالستذكار ) ٤/١٤٩(والبناية شرح اهلداية ) ٤/١١١(املبسوط للسرخسي : انظر )٦(

 وكشاف القناع) ٣/٢٣٠(واملغين ) ٨/٣٤٣(و) ٧/٨٧(واجملموع ) ٤/٣٦٣(واحلاوي الكبري ) ٣/١٨٠(
  ).٢/٣٩٤ (ُللبهويت

ٌأهو شرط لوجوب احلج أم هو شرط لوجوب أدائه؟: على اختالف بني الفقهاء يف هذا الشرط) ٧( فعند احلنفية ، ٌ
 . ٌواحلنابلة أنه شرط لوجوب احلج

 ).٢/١٢٣(والبدائع ) ٤/١١١(املبسوط ) ٨(
 ).٣/٤١٠(اف واإلنص) ٣/٢٢٨(املغين ) ٩(
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  .)٣( مأمونة ثقة رفقة معوجهاوز خروجي، ه إىل عدم اشرتاط)٢( والشافعية)١(ذهب املالكيةو
 ما بينها وبني املناسك ال َّ؛ ألن)٤(مجيعهمعند ّوأما املرأة املكية فال يشرتط هلا ذلك 

ٍيعترب مسافة سفر   .ُفال يشرتط هلا ما يشرتط للسفر، ُ
  

   الثالثالمبحث 
   عمرةحج وال للّ المكيميقات

 اليت وقتها رسول ُاملواقيتملريد للنسك  اآلفاقي اَعلى أن ميقات )٥(اتفق الفقهاء
َ وقت ألهل املدينة  أن النيب - رضي اهللا عنهما-ملا روى عبد اهللا بن عباس ؛  اهللا ّ

: ذا احلليفة، وألهل الشام اجلحفة، وألهل جند قرن املنازل، وألهل اليمن يلملم، وقال
ّهن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن أراد الحج والعمرة، فمن كان« ّ ّ ّ 

 .)٦(»ّدونهن فمن أهله، وكذا فكذلك، حتى أهل مكة يهلون منها
ّـحل الوللعمرة ُللحج مكةه على أن ميقات )٧(ً أيضاالفقهاء فقد اتفق ُّيّوأما املك ِ

)٨(، 
                                 

 ).٣/١٧٩(والذخرية ) ٤/٤١١(االستذكار ) ١(
 ).٤/٣٦٣(واحلاوي الكبري ) ٢/١٢٧(األم للشافعي ) ٢(
وأما الشافعية فيكفي عندهم ، ٍفأما املالكية فيشرتطون خروجها مع جمموعة نساء ثقات، هذا قوهلم يف اجلملة) ٣(

 .انظر املراجع السابقة. أن خترج مع امرأة ثقة
وشرح خمتصر خليل للخرشي ) ٢/٤٢٢(وفتح القدير البن اهلمام ) ١/١٣٣(اهلداية يف شرح البداية : انظر) ٤(

واجملموع ) ٤/٣٦٤(واحلاوي الكبري ) ٢/٩(والشرح الكبري للدردير وحاشية الدسوقي عليه ) ٢/٢٨٦(
  ).٢/٣٩٤(وكشاف القناع ) ٣/٣٦(وشرح الزركشي ) ٨/٣٤٦(

وشرح خمتصر خليل ) ١/٣٨٠(الكايف البن عبد الرب و) ٢/١٦٤(ائع الصنائع وبد) ٤/١٦٦(املبسوط  : انظر)٥(
، )٣/٤٢٥( واإلنصاف) ٣/٢٤٦(املغين  و)٤/٤٠( واحلاوي الكبري) ٢/١٥١(األم  و)٢/٣٠٣(للخرشي 
 ).٨/٨٢(وشرح صحيح مسلم للنووي ) ١/٢٨١(اختالف األئمة العلماء البن هبرية : ًوانظر أيضا

ومسلم يف ، )١٥٢٤: (برقم) ٢/١٣٤(باب مهل أهل مكة للحج والعمرة ، تاب احلجرواه البخاري يف ك) ٦(
  ).١١٨١: (برقم) ٢/٨٣٨(باب مواقيت احلج والعمرة ، كتاب احلج

واألم ) ٢/٣٠١(وشرح خمتصر خليل للخرشي ) ١/٣٨٠(والكايف ) ٢/١٦٧(والبدائع ) ٤/١٧٠(املبسوط ) ٧(
 ).٣/٤٢٥(واإلنصاف ) ٣/٢٤٦(واملغين ) ٤/٤٠(واحلاوي الكبري ) ٢/١٥٦(

رضي اهللا - عائشة وإمنا أعمر النيب ، واتفقوا على أنه حيرم من أي احلل شاء وال يتعني خروجه إىل التنعيم) ٨(
ا أقرب احلل إليه-عنها    .انظر املراجع السابقة.  من التنعيم أل
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: قال النيب أن  :السابق  بن عباسا  يف حديثملا ؛)١(ُحكي اإلمجاع على هذاو
عبد الرمحن ما جاء عن ـِول .»ون منها فمن أهله، حتى أهل مكة يهلّفمن كان دونهن«

أن  النيب   حني حاضت يف احلج مث طهرت وسألت ّبن أيب بكر يف قصة عائشة
ا فأمر النيب ، تعتمر   . )٢(منهُ ويعمرها  إىل التنعيمأخاها عبد الرمحن أن خيرج 

ويف ،  ما يدل على أن املكي يهل باحلج من مكة ابن عباسحديث ففي 
   . ما يدل على أن املكي يهل بالعمرة من احلل  بكرحديث ابن أيب

 )٣( عند احلنفيةٌفعليه دمِأحرم للحج من احلل  فّ املكي يف ذلك خالففإن
   .وال دم إىل جواز ذلك )٦(احلنابلةو )٥( املالكيةوذهب، )٤(والشافعية

هب وذ، )٨( والشافعية)٧(ٌفعليه دم عند احلنفيةوإن خالف فأحرم للعمرة من احلرم 
م أوجبوا ،  إىل عدم جواز ذلك وانعقاد اإلحرام وال دم عليه)٩(املالكية وكذا احلنابلة إال أ

                                 
ومراتب اإلمجاع البن حزم ) ٣/٢٤٦(واملغين ) ٧٩ و٤/٤٣(واالستذكار ) ٢/١٥٦(األم للشافعي : انظر) ١(

 ).١/٢٨٨(واختالف األئمة العلماء ) ٤٢: ص(
بيان  باب،  احلجومسلم يف كتاب، )١٧٨٤: (برقم) ٣/٤(باب عمرة التنعيم ، رواه البخاري يف أبواب العمرة) ٢(

 ).١٢١١: (برقم) ٢/٨٧٠(وجوه اإلحرام 
 ).١/١٧٣(واهلداية للمرغيناين ) ٢/١٦٧(البدائع ) ٣(
وذلك إن مل يدخل احلرم ، )٤/١١٧(مام الشافعي للعمراين والبيان يف مذهب اإل) ٤/٤١(لكبري  احلاوي ا)٤(

 .فإن دخل فال شيء عليه، قبل ذهابه إىل عرفة
  ).٢/٢٢(والشرح الكبري للدردير وحاشية الدسوقي عليه ) ٢/٣٠١(شرح خمتصر خليل للخرشي ) ٥(
وأما ابن قدامة يف املغين فذكر حنو قول الشافعية من أنه إن ، )٢/٤٠٢( وكشاف القناع )٣/٤٢٦(اإلنصاف ) ٦(

 )٣/٢٤٨(املغين . وإال فعليه دم، دخل احلرم قبل عرفة فال شيء عليه
 ).١/١٧٣(واهلداية للمرغيناين ) ٢/١٦٧( البدائع )٧(
وإن مل خيرج ، هفإن خرج إىل احلل قبل طوافه فال شيء علي، )٧/٢٠٩( واجملموع )٤/٤١(احلاوي الكبري ) ٨(

قال . والثاين كقول املالكية وسيأيت، أحدمها جيزئه وعليه دم، قوالن. وطاف وسعى وحلق فهل جيزئه ذلك؟
 ".وهو أصحهما): "٧/٢٠٩(عنه النووي يف اجملموع 

فإن خرج ، )٢/٢٢(والشرح الكبري للدردير ) ٢/٣٠١(شرح خمتصر خليل للخرشي و) ٣/٢٩(  مواهب اجلليل)٩(
وإن مل خيرج مل يصح طوافه وسعيه؛ ألن اجلمع بني احلل واحلرم شرط ،  قبل طوافه فال شيء عليهإىل احلل

 . لصحة اإلحرام عندهم
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  .)١(ًعليه دما
  

 المبحث الرابع

  ُالوقت الذي يهل فيه المكي للحج
ُاتفق الفقهاء على أن من أراد احلج يف أشهره من اآلفاقيني فإنه ال توقيت يسن 

ّم باحلج إذا مر على ميقاتهُوإمنا جيب عليه أن حير، إلحرامه
ٍواتفقوا على تعيني وقت ، )٢(

  :  على أقوال)٤(مث اختلفوا يف تعيينه،  أن حيرم باحلج فيه)٣(ُيسن للمكي
وهو مذهب . ُاألفضل للمكي أن يهل باحلج قبل يوم الرتوية: القول األول

  .)٥(احلنفية
ّيسن للمكي أن يهل باحلج إذا هل ذو ال: القول الثاني َ ُ وهو مذهب . جةِحـُ

  .)٦(املالكية
ُ يسن للمكي أن يهل باحلج يوم الرتوية:القول الثالث ُ

 )٨(وهو مذهب الشافعية. )٧(

                                 
  وذهبوا إىل صحة طوافه وسعيه سواء خرج قبلهما إىل احلل ، )٢/٤٠١(وكشاف القناع ) ٣/٢٤٨(املغين ) ١(

 . عندهمًأو مل خيرج؛ ألن اإلحرام من امليقات ليس شرطا
فال يؤخره عن ذلك ،  من اتفاقهم على وجوب اإلحرام من امليقات ملريد النسك-يف املبحث األول-ملا سبق ) ٢(

ًزمانا ومكانا   .وانظر املراجع اآلتية، ً
  .املتمتع بعد فراغه من عمرتهوكذا ) ٣(
 احلج ال على وجه االستحباب ال على وجه اإلجياب؛ ألن اإلهالل إمنا جيب على من يتصل به عمله يف) ٤(

  ).٤/٧٦(قاله ابن عبد الرب يف االستذكار . على غريه
 ).  ٢/١٥٠(والبدائع ) ٤/٣٢(املبسوط ) ٥(
 ).٢/٣٠٠(وشرح خمتصر خليل للخرشي ) ٣/٢٠٤(الذخرية ) ٦(
 .وهو اليوم الثامن من شهر ذي احلجة) ٧(
 عية يقيدون سنية اإلهالل بيوم الرتويةُوينبه هنا إىل أن الشاف، )٧/١٨١(واجملموع ) ٤/٩٠(البيان للعمراين ) ٨(

ُفإن كان عادما له فيهل باحلج قبل اليوم السادس؛ ألن فرضه الصوم وال ، ً إذا كان املتمتع واجدا للهديفيما ً
، ويستحب أن ال يصوم يوم عرفة، وواجبه ثالثة أيام يف احلج وسبعة إذا رجع، جيوز إال بعد اإلحرام باحلج

ٍوعلى كل فإن هذه املسألة غري واردة يف ، كذا قالوا. له وهي السادس والسابع والثامنفيتعني ثالثة أيام قب ٍّ
 =فال جيب،  ال جيب عليه اهلدي ألنه من حاضري املسجد احلرام-وهو حمل البحث-املكي؛ ألن املكي 
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  .)١(واحلنابلة
  :أدلة القول األول

  .)٢(»من أراد الحج فليتعجل«:  قوله - ١
  .)٣(وأدىن درجات األمر الندب، ٌوهذا أمر بتعجيل احلج
  :ويناقش من وجهني

  .ث فيه ضعفأن احلدي: األول
على فرض التسليم بصحته فاملراد به التعجل إىل أداء النسك وليس املراد به : الثاين

  . وصحبه تقدمي الدخول يف النسك عما جاء عن النيب 
  .)٤( أن اإلحرام قبل يوم الرتوية من باب املسارعة إىل فعل الطاعة- ٢
، ناب حمظورات اإلحرام أن التعجيل باإلحرام أشق على البدن؛ ملا فيه من اجت- ٣

  .)٦)(٥(»أفضل األعمال أحمزها«و

                                                                                          
يف قول ولذا أعرضت عن ذكر هذا ، ٍوحينئذ ال يؤثر ذلك كله على وقت إهالله، عليه بدله وهو الصيام=

  .الشافعية
 ).٤/٢٥(واإلنصاف ) ٣/٣٦٤(املغين ) ١(
وابن ماجه يف كتاب ، )١٧٣١: (برقم) ٢/١٤١(باب التجارة يف احلج ، رواه أبو داود يف كتاب املناسك) ٢(

  ِأما حديث أيب داود ففي إسناده مهران ، )٢٨٨٣: (برقم) ٢/٩٦٢(باب اخلروج إىل احلج ، املناسك
وأما حديث ابن ماجه ففي إسناده إمساعيل أبو إسرائيل . ال أعرفه: قال أبو زرعة، لوهو جمهو، أبو صفوان

البن  الكامل يف الضعفاء: انظر. عامة ما يرويه خيالف الثقات: وقال ابن عدي، ّضعفه بعض األئمة، املالئي
ذيب التهذيب البن حجر ) ١/٤٧١(عدي   ).١٠/٣٢٨(و) ١/٢٩٣(و

 ).٢/١٥٠(بدائع الصنائع  )٣(
 .املرجع السابق )٤(
هو من غرائب األحاديث، : قال املزي): "١٣٠: ص(قال السخاوي يف املقاصد احلسنة ، ًمل أجده مرفوعا) ٥(

ُسئل :  البن عباس بلفظ- البن األثري-ٌانتهى، وهو منسوب يف النهاية . ٍومل يرو يف شيء من الكتب الستة
اهـ فال ". أقواها وأشدها:  وهو باملهملة والزاي أي،»أمحزها«: قال. أي األعمال أفضل؟: رسول اهللا 
ولكنها «:  لعائشة حني أرادت أن خترج لتعتمروقد يدل على معناه يف اجلملة قول النيب ، ًيصح مرفوعا

 ).١٢١١(ومسلم ) ١٧٨٧(رواه البخاري . »على قدر نفقتك أو نصبك
 ).٢/١٥٠(البدائع ) ٦(
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 بأن األعمال الصاحلة تكون كذلك إذا وافقت مناقشة هذين الدليلنيوميكن أن 
ولو كان التقدم ،  به  اإلهالل يوم الرتوية؛ ألمره الصحابةوهديه ، هدي النيب 

ّعليه خري لبادر إليه وحلث الصحابة عليه  صحابة والسلف وقد جاء عن بعض ال، ٌ
ّاإلنكار على من تعجل اإلحرام

)١(.  
  

  :دليل القول الثاني
  ٌما رواه مالك عن عبد الرمحن بن القاسم، عن أبيه، أن عمر بن اخلطاب 

ًما شأن الناس يأتون شعثا وأنتم مدهنون؟، يا أهل مكة: "قال َأهلوا إذا رأيتم ، ُ
  . )٣(بد اهللا وعروة ابنا الزبري وكذا كان يفعل عبد اهللا بن عمر وع .)٢("اهلالل

ُوأن اإلهالل يسن ،  خالف هذاً أيضابأنه جاء عن بعض الصحابة : ويناقش
ُوحينئذ ال حيتج ، مما يدل على وقوع اخلالف بني الصحابة يف هذه املسألة، يوم الرتوية ٍ

  .بقول بعضهم على بعض
  

  :أدلة القول الثالث
 يوم ساق أنه حج مع النيب : - نهمارضي اهللا ع-  عن جابر بن عبد اهللا - ١

لبيت وبين أحلوا من إحرامكم بطواف ا«: ًالبدن معه وقد أهلوا باحلج مفردا، فقال هلم
ُّ ثم أقيموا حالال، حتى إذا كان يوم التروية فأهلوا بالحج، ّالصفا والمروة وقصروا ِ َ ً

  .)٤(»واجعلوا التي قدمتم بها متعة
ُأمر املتمتعني بعد إحالهلم أن يهلوا  فإن النيب ، ٌّوهذا احلديث نص يف املسألة

                                 
 ).٣/١٢٥(باب من كره تعجيل اإلحرام ، حلجكتاب ا، انظر مصنف ابن أيب شيبة) ١(
  ).١٠٨٣: (برقم) ١/٤٢٩(موطأ مالك ) ٢(
  ).١٠٨٤: (برقم) ١/٤٢٩(موطأ مالك ) ٣(
باب التحميد والتسبيح والتكبري قبل اإلهالل عند الركوب على الدابة ، رواه البخاري يف كتاب احلج) ٤(

، )١٢١٦: (برقم) ٢/٨٨٤( وجوه اإلحرام باب بيان، ومسلم يف كتاب احلج، )١٥٥١: (برقم) ٢/١٣٩(
 . واألحاديث يف هذا املعىن كثرية يف الصحيحني وغريمها
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  .)١(ّوحكم املتمتع بعد إحالله حكم املكي، باحلج يوم الرتوية
، )٢( كابن عمر وابن عباس وغريهم جاء هذا عن غري واحد من الصحابة - ٢

  .)٣( كما قال اإلمام أمحد- رضي اهللا عنهما-هو آخر فعل ابن عمر و
ُفال حيتج ، ٌالف يف هذه املسألة واقع بني الصحابة ويناقش مبا سبق من أن اخل

  .بقول بعضهم على بعض
  

  :الترجيح
 باحلج يوم الرتوية؛ اإلهاللُأرجح األقوال قول الشافعية واحلنابلة بأن املكي يسن له 

  .وهو أوضح دليل يف هذا، بذلك الصحابة  ألمر النيب 
 املالكية فعمدته فعل قولوأما ، سبقوأما أدلة احلنفية فال تسلم من املناقشة كما 

فال حجة لقول ، وقد جاء عن غريهم خالفه، بعض الصحابة كعمر وابنه وغريمها 
َّوحينئذ فاملت، بعضهم على بعض   .واهللا تعاىل أعلم.  يف هذابع ما جاء عن النيب ٍ

  
 الخامسالمبحث 

ّالتمتع والقران للمكيحكم  ِ  
التمتع والقران (ه أن خيتار من األنساك الثالثة على أن اآلفاقي ل )٤(اتفق الفقهاء

ُوحكي اإلمجاع على هذا، ما شاء) واإلفراد
 -رضي اهللا عنها- ؛ ملا جاء عن عائشة )٥(

ّ فمنا من أهل بعمرة، ومنا من أهل ، عام حجة الوداعخرجنا مع رسول اهللا : قالت ِ

                                 
 ).٣/٣٦٤(واملغين ) ٧/١٨١(اجملموع : انظر) ١(
 ).٤/٧٧(االستذكار ) ٢(
 ).١٧٠: ص(رواية أيب داود ، مام أمحدمسائل اإل) ٣(
األم  و)٣/٢٨٥(والذخرية ) ١/٣٨١(لرب الكايف البن عبد ا و)١/١٥٠(واهلداية ) ٢/١٦٧(البدائع ) ٤(

  .)٢/٤١٠(وكشاف القناع ) ٣/٢٦٠(املغين  و)٤/٤٣(واحلاوي الكبري ) ٢/٢٤١(
   واختالف الفقهاء للمروزي )٣/٢٦٠(واملغين ) ٤/٤٣(ي الكبري احلاو: انظر. واختلفوا يف أفضلها) ٥(

 ). ١/٢٧٠(واختالف األئمة العلماء للوزير ابن هبرية ) ٣٩٣: ص(
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 ١٣

  .)١(حبجة وعمرة، ومنا من أهل باحلج
ِمث اختلفوا يف جواز القران ، ُعلى أن للمكي أن يفرد احلج ً الفقهاء أيضااتفقكما 
  :)٢( على قولنيوالتمتع له

. فإن فعل جاز ذلك وأساء، َ أن املكي ليس له أن يتمتع وال يقرن:القول األول
  .)٣(وهو مذهب احلنفية
 )٤(وهو مذهب املالكية. َ أن املكي له أن يتمتع ويقرن كاآلفاقي:والقول الثاني

  .)٦( واحلنابلة)٥(والشافعية
  

  :أدلة القول األول
I Û Ú Ù Ø × Ö Õ Ô Ó Ò Ñ Ð Ï Î Í Ì Ë:  قوله تعاىل- ١

ì ë ê é è ç æ å ä ã â á à ß Þ Ý ÜH)٧(.  
 )ذلك(س للهدي؛ ألن  للتمتع وليIåHأن اسم اإلشارة : وجه الداللة

 اآلية على فدلت، ًوالذي ذكره قريبا ال يصلح حقيقة له، موضوعه يف كالم العرب للبعيد
والقران داخل يف ، أن التمتع ألهل اآلفاق دون من كان أهله حاضري املسجد احلرام

                                 
باب التمتع واإلقران واإلفراد باحلج، وفسخ احلج ملن مل يكن معه هدي ، رواه البخاري يف كتاب احلج) ١(

باب بيان وجوه اإلحرام، وأنه جيوز إفراد احلج والتمتع ، ومسلم يف كتاب احلج، )١٥٦٢: (برقم) ٢/١٤٢(
  ).١٢١١: (برقم) ٢/٨٧٣( القارن من نسكه والقران، وجواز إدخال احلج على العمرة، ومىت حيل

 .انظر املراجع اآلتية. اتفق القائلون جبواز املتعة والقران للمكي على عدم وجوبه عليه؛ لآليةقد أما اهلدي ف) ٢(
وعليه دم ، فإن متتع املكي أو قرن جاز ذلك وقد أساء: وقالوا) ٢/١٦٩(والبدائع ) ٤/١٦٩(املبسوط ) ٣(

البناية شرح . فاق فإن الدم الواجب يف حقه دم نسك ال دم جنايةخبالف املتمتع والقارن من أهل اآل، جناية
 ).٤/٣١٣(اهلداية للزيلعي 

 ).٣/٢٩١(والذخرية ) ١/٣٨٥(الكايف ) ٤(
 ).٧/١٧٦(واجملموع ) ٤/٥٠(احلاوي الكبري ) ٥(
 ).٣/٤٤٣(واإلنصاف ) ٣/٤١٥(املغين ) ٦(
 ).١٩٦: (آية، سورة البقرة) ٧(
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 ١٤

  . )١(معىن التمتع يف عرف الصحابة
 بأن هذا االستثناء يرجع إىل الدم الذي هو اخلرب ال إىل الشرط، وال جيوز ونوقش

 بالعمرة إىل احلج إال فمن متتع: أن يرجع االستثناء إىل جمرد اخلرب؛ ألنه ال يصح أن يقول
، ُفعلم أن االستثناء راجع إىل احلكم وهو الدم. أن يكون من حاضري املسجد احلرام

فمن متتع بالعمرة إىل احلج فما استيسر من اهلدي، إال أن يكون من : فصار تقدير اآلية
  .)٢(حاضري املسجد احلرام فال دم عليه

ئل عن ُ سن ابن عباس ُفقد روى عكرمة أ،   أن هذا قول ابن عباس- ٢
، ... يف حجة الوداع وأهللنا أهل املهاجرون واألنصار وأزواج النيب : متعة احلج فقال

، ٍفجمعوا نسكني يف عام بني احلج والعمرة، فإن اهللا تعاىل أنزله يف كتابه، وسنَّه نبيه 
  .)٣(I ì ë ê é è ç æ åH: وأباحه للناس غري أهل مكة؛ قال اهللا

ّبأنه قول صحايب ال حيتج بهوقد يناقش  ُ وقد سبق ،  اآليةُوأن وجه قوله تأويل، ّ
  .مناقشة هذا الوجه من التأويل

I ë ê é è ç æ å: ِّ أن علة التخصيص يف قوله تعاىل- ٣
ìHَفلم يكمل معىن االرتفاق يف حق ،  بأهله بني أداء احلج والعمرةاًّ كون املتمتع ملم

فتقاصر عن إجياب الشكر بإراقة ، الف اآلفاقيأهل مكة بشرعهما يف أشهر احلج خب
ِّعديالدم بالنسبة إىل اآلفاقي ف  إىل كل من أمل بأهله بني النسكني، وصار شرط التمتع ُ

ذا املأخذ ُاملأذون فيه شرعا أن ال يلم بأهله  والتمتع بإطالق القرآن الكرمي وألفاظ ، ً
 أشهر احلج فاشرتط عدم اإلملام الصحابة يعم القران؛ ألنه متتع لالرتفاق بالعمرة يف

                                 
 ).٣/١٥(وفتح القدير البن اهلمام ) ٤/٣١٣(والبناية ) ٢/١٦٩( والبدائع )٤/١٦٩(املبسوط : انظر) ١(
 ).٣/٢٩١(الذخرية : وانظر، )٤/٥٠(احلاوي الكبري ) ٢(

) ٢/١٤٤ (I ì ë ê é è ç æ åH: باب قول اهللا تعاىل، رواه البخاري يف كتاب احلج) ٣(
 ).١٥٧٢: (برقم
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  .)١(ًللقران املأذون فيه أيضا
ٌوهلذا لو متتع غريب ،  وأنه ال تأثري لإلملام بأهله يف التمتع،نوقش بعدم التسليمو 

  .وكذا لو متتع من غري إملام بأهله فتمتعه عندهم مكروه،  بأهله يصح متتعهّمـعن أهله فأل
وأما املكي فقد أحرم حبجة ، ألنه ترفه بالتمتعًوأيضا فإن الدم إمنا لزم الغريب 

  .)٢(وعمرة من ميقاته األصلي فلم يلزمه دم لعدم الرتفه
  :أدلة القول الثاني

  .)٣(مل يفصل حكم املكي عن غريه حبكم خاص وأن اهللا ،  استدلوا باآلية- ١
ٌ نسكا وقربة لغري املكي فهو نسك وقربة للمكي التمتع كانملا - ٢ ٌ ُ ً ُ)٤(.  
،  أن حقيقة التمتع أن يعتمر يف أشهر احلج مث حيل مث حيرم باحلج من عامه- ٣

  .)٥(وهذا موجود يف املكي
   :الترجيح

وال دليل يقوى على ، فقول اجلمهور يؤيده عموم األدلة، ٌكال القولني فيهما قوة
ما من الصحابة وقوله هذا مل يأت عن غريه ، ختصيصها سوى قول ابن عباس 

وهذا التأويل حمل ، ه لآليةُ تأويل قولهإال أن مستند،  يف معىن اآليةٌ مقدمهوف، )٦(خيالفه
   .واهللا تعاىل أعلم، قويني وألجل هذا كان القوالن ،اجتهاد كما سبق

  
  : مسألة

  .حرم؟ـُن أين يفم، ِعلى القول مبشروعية التمتع والقران للمكي
  .وحيرم باحلج من مكة، حللإذ عليه أن حيرم بالعمرة من ا، أما يف التمتع فظاهر

                                 
 ).٤/٣١٣(البناية : وانظر، )٣/١٣(فتح القدير ) ١(
 ).٧/١٧٠(اجملموع )  ٢(
 )٧/١٦٩(واجملموع ) ٤/٥٠(احلاوي الكبري ) ٣(
 .املرجعني السابقني) ٤(
 )٣/٤١٥(املغين ) ٥(
 . وقفت عليه من كالم الفقهاء وغريهمفيما ) ٦(
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  : ِوأما يف القران فاختلفوا
ا إال من احللأنه حيرم من إىل فذهب املالكية   .)١( احلل؛ ألن العمرة ال حيرم 

 للعمرة حتت احلج يف ًإدراجاوذهب الشافعية واحلنابلة إىل أنه حيرم من احلرم؛ 
  .)٢(امليقات كما أدرجت أفعاهلا يف أفعاله

  

  سادسالمبحث ال
  ران على المكيِهدي التمتع والقحكم 

  ًسواء كان مكيا ، فال جيب عليه اهلديًعلى أن من حج مفردا اتفق الفقهاء 
ًتمتعا أو قارنا اتفقوا على أن اآلفاقي إن كان مو، )٣(ًأو آفاقيا ، )٤(فإن اهلدي واجب عليهً

لمكي على أن املكي اتفق القائلون جبواز التمتع والقران لو ،)٥(كي اإلمجاع يف املتمتعُوح
I Ë:  لقوله تعاىل)٧(وذلك كله؛ )٦(ًفإن اهلدي غري واجب عليه أيضاََإذا متتع أو قـرن 

 ä ã â á à ß Þ Ý Ü Û Ú Ù Ø × Ö Õ Ô Ó Ò Ñ Ð Ï Î Í Ì
ì ë ê é è ç æ åH)ففي قوله تعاىل ،)٨ :I Ð Ï Î Í Ì Ë

 Ó Ò ÑH ٩(تمعىن املوالقارن يف مع، ٌدليل على أن اهلدي واجب على املتمتع( ،
                                 

 ).٣/٢٩٠(الذخرية ) ١(
 ).٢/٤٠٢(وكشاف القناع ) ٧/١٧٦(اجملموع ) ٢(
وانظر املراجع ، )٢/٤١١(وكشاف القناع ) ٤٠٩ و٣/٢٦٦(غين وامل) ١/٣٨٢(الكايف البن عبد الرب  :انظر )٣(

 .فإن اتفاقهم على هذا يتضح يف تعريفهم لألنساك الثالثة، اآلتية
والكايف البن عبد الرب ) ٣١٢ و٤/٢٩٣(والبناية شرح اهلداية ) ١٥٣ و١/١٥٢(اهلداية يف شرح البداية ) ٤(

واملغين ) ١٠٣ و٤/٧٦(والبيان للعمراين ) ٤/٦٤(واحلاوي الكبري ) ٣/٢٩٠(والذخرية ) ٣٨٤ و١/٣٨٢(
 ).٢/٤١١(وكشاف القناع ) ٣/٤٠٩(

 ).٢/٣٩٧(وتفسري القرطيب ) ٣/٤١٢(واملغين ) ٢/١٧٢(وبدائع الصنائع  )٣/٢٩٦( اإلشراف البن املنذر )٥(
 والبيان) ٥١ و٤/٥٠(واحلاوي الكبري ) ٣٩٢ و٣/٣٩١(والذخرية ) ١/٣٨٢(الكايف البن عبد الرب ) ٦(

 ).٢/٤١٢(وكشاف القناع ) ٣/٤١٥(واملغين ) ٤/٨٣(
 .ينظر املراجع السابقة) ٧(
  ).١٩٦: (آية، سورة البقرة) ٨(
 .)٣/٤٢٣( وفتح الباري البن حجر )٣/١٥(فتح القدير البن اهلمام : انظر.   الصحابة كما جاء عن)٩(
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 ١٧

  .الوجوب ؛ لعدم الدليل علىعليه اهلدي فال جيب ُالـمفردوأما 
ّدليل على أن املكي I ì ë ê é è ç æ åH: ويف قوله تعاىل ٌ 

ً سواء كان مفردا أو قارنا أو متمتعا؛ إلطالق اآلية،ال هدي عليه ً ً.  
  

  سابعالمبحث ال
    للمكي)١(طواف القدومحكم 

،  بعمرةًإذا كان حمرماروعية طواف القدوم لآلفاقي  عدم مشاتفق الفقهاء على
ا أو غري  على مشروعية طواف القدوم لآلفاقي إذا واكما اتفق، )٢(هًسواء كان متمتعا 

ٍكان حمرما حبج ًسواء كان مفردا أو قارنا، ً   .)٤(إذا دخل مكة قبل الوقوف بعرفة، )٣(ً
 : لى قولنيّوأما املكي فاختلفوا يف مشروعية طواف القدوم له ع

ً ال يشرع له طواف القدوم سواء كان مفردا أو قارنا:القول األول وهو مذهب . ً
كل ٌّو عام لوه، له ال قدوم يّ على أن املكاوّنص فقد ؛)٧( واحلنابلة)٦( والشافعية)٥(احلنفية

                                 
  ).٨/١٢(واجملموع ) ٤/٣٤(املبسوط : انظر. ويسمى طواف الورود والوارد والتحية واللقاء )١(
 ).٧: (انظر احلاشية اآلتية برقم )٢(
ًوأما من كان حمرما بعمرة سواء كان متمتعا أو غريه فإن طواف القدوم ال يشرع له؛ إذ ليس يف العمرة طواف  )٣( ًٍ

 يف يتمكن من أداء الطواف الذي هو ركنفإنه  وصل البيت إذاألنه شرع يف طواف العمرة؛ َأن يوعليه ، قدوم
 خبالف احلج فإنه عند القدوم ال يتمكن من الطواف الذي هو ركن احلج فيأيت ،هذا النسك فال يشتغل بغريه

وانظر ، )٤/٣٥(ذكره السرخسي يف املبسوط . بالطواف املسنون إىل أن جييء وقت الطواف الذي هو ركن
  ).٢/٤٧٧(وكشاف القناع ) ٨/١١(واجملموع ) ٢/١٥٠(البدائع : ًأيضا

ّفذهب احلنفية والشافعية واحلنابلة إىل سنيته: إن اختلفوا يف حكمهو) ٤( : انظر. وذهب املالكية إىل وجوبه، ُ
 ٢/٢١(والشرح الكبري وحاشية الدسوقي عليه ) ٣/٢٣٧(الذخرية  و)٢/١٥٠(والبدائع ) ٤/٣٤(املبسوط 

بل ذهب ، )٤/٦١(واإلنصاف ) ٣/٣٩٣(املغين  و)٨/١١(واجملموع ) ٤/١٣٤(احلاوي الكبري  و)٣٣و
ًسواء كان حمرما أو غري حمرم؛ بناء على قوهلم يف جواز دخول احلرم بغري ، الشافعية إىل استحبابه لكل داخل
 ). ٨/١١(اجملموع : انظر. إحرام ملن قصده حلاجة غري النسك

 مكة كما سبق ِ ال يرون مشروعية القران ألهلويراعى هنا أن احلنفية، )٢/١٥٠(والبدائع ) ٤/٣٥(املبسوط ) ٥(
 . فيكون قوهلم هنا يف املفرد دون القارن، املبحث اخلامسيف 

 ).٢/٢٤٢(ومغين احملتاج للشربيين ) ٨/١٢(اجملموع  )٦(
 =ام أمحد رواية أن املتمتعوعن اإلم، )٤/٤(اإلنصاف : وانظر، )٣/١٩٣(املبدع يف شرح املقنع البن مفلح ) ٧(
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 ١٨

ًمكي مفردا ٍّ    ً. أو قارنا كانّ
ومل خيش ، )١(ل من احلإذا أحرم  جيب طواف القدوم على املكي:القول الثاني
ِ يردفومل، فوات وقت الوقوف   .)٣( وهو مذهب املالكية.)٢( احلج على العمرة يف احلرمُ

  
  :دليل القول األول

ّواملكي يف مكة وال يقدم ، مكة أن هذا الطواف إمنا هو ألجل القدوم على
  .)٤(عليها

  
  :دليل القول الثاني

 حكم اآلفاقي يف طواف  إذا خرج إىل احلل وأحرم منه صار حكمه)٥(أن املكي
  .)٦(القدوم

                                                                                          
رتوية فإنه يطوف للقدوم بعد رجوعه من مىن إىل البيت يف أشهر َإذا حل من عمرته وأهل باحلج يوم ال=

وكذا القارن واملفرد إذا مل يكونا أتيا البيت قبل يوم النحر . يطوفه بعد إحرامه باحلج: ويف الثانية، الروايتني عنه
) ٣/٣٩٢( املغين".  وافق أبا عبد اهللا على هذا الطوافًوال أعلم أحدا: "قال ابن قدامة. وال طافا للقدوم

  ).٣/٢٧١( الزركشي وشرح
وكذا من ال جيب عليه وهو املكي ،  اإلحرام من احلل كاآلفاقي أو املكي يف العمرةجيب عليهل من وهذا يشم) ١(

  ).٢/٣٤ ( وحاشية الدسوقيالشرح الكبري: انظر. إذا أراد اخلروج ليحرم باحلج من احلل
 يف احلل قبل احلرم فحكمه عندهم حكم القارن ) على العمرةأدخل احلج: أي (فإن أردف احلج على العمرة )٢(

 .فعليه طواف القدوم، ُحيرم باحلج من احلل
وإذا توفرت هذه الشروط وجب على ، )٢/٣٤(والشرح الكبري ) ٢/٣١٧(شرح خمتصر خليل للخرشي  )٣(

ه أن يؤخر فإن ختلف شرط وجب علي، وجاز له أن يقدم سعي احلج بعده، املكي طواف القدوم عندهم
فإن املكي ال يقدم سعي احلج بعد طواف القدوم إال على قول : وعلى هذا. السعي بعد طواف اإلفاضة

 .املالكية إذا توفرت فيه هذه الشروط
 ).٧/٢٧٣(والشرح الكبري للرافعي ) ٨/١٢(واجملموع ) ١/١٣٩(واهلداية ) ٢/١٥٠(البدائع : انظر) ٤(
ًسواء كان قارنا أو مفردا )٥( وأما احلنفية ، ًخالفا للشافعية واحلنابلة، القارن جيب خروجه إىل احلل عند املالكيةو، ً

 .يف املبحث الـخامسوقد سبق الكالم على هذه املسألة ، فال يرون مشروعية القران له
  ).٢/٣٤(حاشية الدسوقي على الشرح الكبري : انظر )٦(
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 إىل يه اخلروجوال جيب عل، رم فرضه اإلحرام باحلج من احل)١(بأن املكي: ويناقش
  . وال جيعله كالقادم إىل مكةوخروجه إليه ال يغري هذا احلكم، ِاحلل

  
  :الترجيح
؛ ألن  قول اجلمهور بعدم مشروعية طواف القدوم للمكي أرجح األقواليظهر أن

 كة والورود إليها وحتية على مالقدوموهو -   هذا الطوافُالذي من أجله شرعاملعىن 
ذا الطواف   . ال يتحقق يف املكي-الكعبة 

فرد املكي إذا أحرم من  يتفقون على أن املأن الفقهاء:  فيما يظهرحاصل املسألةو
فية ال  فإن احلن املكيوأما القارن، ال يشرع له طواف القدوم؛ إذ ال قدوم لهحرم مكة 

مث ، )٢(تهحلنابلة واملالكية فريون مشروعيوأما الشافعية وا، ً أصالران لهِيرون مشروعية الق
ي من احلل ّ املكَّإذا أهل:  وقالوا، احللإىل أن ميقاتهاملالكية  فذهب: )٣(هاختلفوا يف ميقات

ألن  ولذا يرون وجوبه على القارن؛ . وجب عليه طواف القدوم-ولو كان ميقاته احلرم-
  . وإن كان ميقاته احلرمى املفرد إذا أحرم باحلج من احللويرون وجوبه عل، ميقاته احلل

ولذا ال يرون مشروعية ، ُ احلرمِ القارنِّ املكيَإىل أن ميقاتاحلنابلة و الشافعية وذهب
  .أعلم  تعاىل واهللا.طواف القدوم له

  
  :مسألة

  .؟ ألهل مكة بعد طواف القدومحكم تقدمي سعي احلجما 
ة على اخلالف السابق يف مشروعية طواف القدوم للمكي؛ إذ من ّهذا املسألة مبني

مذهب اجلمهور ف: وعليه، )٤( وقوعه بعد طواف نسكالفقهاءشروط صحة السعي عند 
                                 

 ).٥: (احلاشية السابقة رقمانظر  )١(
 .املبحث اخلامسملسألة يف سبقت هذه ا )٢(
  ).١٥: ص(انظر ) ٣(
) ٢/١٥٠(بدائع الصنائع : انظر. إال أن يف املسألة خالف، ُوحكي اإلمجاع عليه، األربعة باتفاق املذاهب )٤(

 =)٣/٢٩٤( البن املنذر واإلشراف، )٣/٣٥٢(واملغين ) ٤/١٥٧(واحلاوي الكبري ) ٣/٨٥(ومواهب اجلليل 
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  السعي بعد طواف القدوم؛ ألنميقدت من احلنفية والشافعية احلنابلة أن املكي ال يصح له
  .)١(هذا الطواف غري مشروع يف حقه

،  إذا أحرم من احللعلى املكي طواف القدوم وجوبذهبوا إىل فقد وأما املالكية 
ِومل يردف احلج على العمرة يف احلرم، ومل خيش فوات وقت الوقوف إذا توفرت هذه ف، ُ

فإن ،  سعي احلج بعدهتقدميوجاز له ، الشروط وجب على املكي طواف القدوم عندهم
  .)٢( السعي بعد طواف اإلفاضةتأخري وجب عليه ٌ شرط منهاختلف

م سعي احلج بعد طواف القدوم إال على قول ّقدُفإن املكي ال ي: وعلى هذا
  .)٣(يف احلالة اليت ذكروهااملالكية 
  
  
  

  
  
  
  

                                                                                          
 ).٢/١٨٢(ء للطحاوي وخمتصر اختالف العلما=

 . انظر املراجع املذكورة عند قوهلم يف مسألة هذا املبحث)١(
 ).٢/٣٤(والشرح الكبري ) ٢/٣١٧(شرح خمتصر خليل للخرشي :  انظر)٢(
ومل يكن سعى مع طواف ": ]يعين احلجاوي [وقوله): "٧/٣٤٥(يف الشرح املمتع  عثيمني قال الشيخ حممد ال)٣(

ذا لو قدم  يفيد بأن تقد".القدوم مي سعي احلج للقارن واملفرد ال يكون إال إذا وقع بعد طواف القدوم، أريد 
السعي على طواف القدوم ال جيزئ؛ ألنه مل يكن بعد طواف نسك، وبه نعرف خطأ من أفىت أهل مكة 

هؤالء ال  أن :الذين حيرمون باحلج من مكة أن يطوفوا بالبيت وبالصفا واملروة بنية سعي احلج؛ ووجه اخلطأ
قدوم هلم؛ ألن طواف القدوم يشرع ملن يأيت من خارج مكة، وأهل مكة طوافهم ليس طواف قدوم، فال 

وسبق أن القول بتقدمي سعي احلج ،  اهـ." ال أساس هلا من األدلةٌ وهذه الفتوى وهم،جيزئهم تقدمي السعي
ٍبعد طواف القدوم للمكي قول املالكية بشروط ذكروها   .   ٍلقول وتوهيمه حينئذ حمل نظرفتخطئة هذا ا، ُ
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 )١(الثامنالمبحث 
َالرملحكم  َ

  يّللمكالسعي اإلسراع في  في الطواف و)٢(
َفاقي يسن له الرمل أن الرجل اآل على)٣(اتفق الفقهاء ُّكذا يسن له  يف الطواف وُ ُ

، )٤(يف طوافه َكان يرمل ؛ ملا ثبت أن النيب اإلسراع يف السعي إذا أتى بطن الوادي
ُويسرع يف سعيه إذا أتى بطن الوادي

)٥(.  

                                 
 فلما ظهر ،ًأوال يف مبحثنيوقد جعلتهما ، )الرمل يف الطواف واإلسراع يف السعي(هذا املبحث فيه مسألتان ) ١(

ًيل احتاد األقوال وتقارب األدلة فيهما جعلتهما مبحثا واحدا ٌوهذا املبحث أيضا قريب من املبحث الذي ، ً ً
ًوقد آثرت جعلهما يف مبحثني نظرا للخالف بني املالكية واجلمهور يف أصل ، ملكييف مسألة اضطباع ايليه 

 .مشروعية االضطباع
، )٢/٤٤٢(مقاييس اللغة ". اهلرولة، وذلك أنه كالعدو أو املشي الذي ال حصافة فيه: الرمل: "قال ابن فارس) ٢(

  ).رمل: (مادة، )٤/١٧١٣(معجم الصحاح : وانظر، )ََرمل: (مادة
ز الكتفني يف املشي: الرمل عند الفقهاءوأما    . ُفاحلنفية يفسرونه 

  .وأما املالكية والشافعية واحلنابلة فحاصل تفسريهم له أنه سرعة املشي دون السعي الشديد مع تقارب اخلطى
وشرح خمتصر خليل للخرشي ) ١/٣٦٦(والكايف البن عبد الرب ) ١/١٣٨(واهلداية ) ٤/١٠(املبسوط : انظر

  ).٢/٤٨٠(وكشاف القناع ) ٣/٣٤٠(واملغين ) ٨/٤٠(واجملموع ) ٤/١٤١(واحلاوي الكبري ) ٢/٣٢٦(
والذخرية ) ١/٣٦٦(والكايف البن عبد الرب ) ١٣٥ و٢/١٤٧(والبدائع ) ٥٠ و٤/١٠(املبسوط : انظر) ٣(

 والبيان )٤/١٤٠(واحلاوي الكبري ) ٢/١٩١(واألم ) ٢/٣٢٧(وشرح خمتصر خليل للخرشي  )٣/٢١٣(
  .)٢/٤٨٦( وكشاف القناع )٤/١٩(واإلنصاف ) ٣٥٠ و٣/٣٤٠( واملغين )٨/٧٥(واجملموع ) ٤/٣٠٦(

كيف كان بدء الرمل : باب، رواه البخاري يف كتاب احلج، حديث ابن عباس : منها، يف أحاديث كثرية) ٤(
 الطواف باب استحباب الرمل يف الطواف والعمرة ويف، ومسلم يف كتاب احلج، )١٦٠٢: (برقم، )٢/١٥٠(

، رواه البخاري يف كتاب احلج، حديث ابن عمر : ومنها، )١٢٦٤: (برقم) ٢/٩٢١(األول يف احلج 
ومسلم ، )١٦٠٣: (برقم) ٢/١٥٠(ًباب استالم احلجر األسود حني يقدم مكة أو ملا يطوف ويرمل ثالثا 

: برقم) ٢/٩٢٠(حلج باب استحباب الرمل يف الطواف والعمرة ويف الطواف األول يف ا، يف كتاب احلج
استالم احلجر األسود : باب، رواه مسلم يف كتاب احلج، حديث جابر بن عبد اهللا : ومنها، )١٢٦١(

 ).١٢٦٣: (برقم) ٢/٩٢١(ًحني يقدم مكة أول ما يطوف ويرمل ثالثا 
ا جاء يف باب م، رواه البخاري يف كتاب احلج، حديث عبد اهللا بن عمر : منها ً، أيضايف أحاديث كثرية) ٥(

الرمل يف  باب استحباب،  احلجومسلم يف كتاب، )١٦٤٤: (برقم، )٢/١٥٨ (السعي بني الصفا واملروة
رواه البخاري يف ، حديث عبد اهللا بن عباس : ومنها، )١٢٦١: (برقم، )٢/٩٢٠ (الطواف والعمرة
 ).١٢٦٦: (برقم، )٢/٩٢٣(ًومسلم يف املوضع السابق أيضا ، )١٦٤٩: (برقم، )٢/١٥٩(املوضع السابق 
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  :  له على قولني واإلسراع بني الصفا واملروةي فقد اختلفوا يف حكم الرملّوأما املك
وهو مذهب . يّ للمكُّسنة بطن الوادي واإلسراع يف  أن الرمل:األول القول

م ال يستثنون املكي يف؛ )٣( والشافعية)٢( واملالكية)١(احلنفية ّسنيتهما فإ ُ.  
وهو مذهب . يّللمك ال يسن أن الرمل واإلسراع يف بطن الوادي :القول الثاني

  .)٤(احلنابلة
  

  :أدلة القول األول
 ّما يدلومل يأت ، )٥(طن الوادي واإلسراع يف بالرمل عموم األدلة يف مشروعية - ١

  .على استثناء املكي منها
ّ أنه كان يرمل إذا أهل من مكةٌ ما رواه نافع عن ابن عمر - ٢

)٦(.  
،  خالف ما جاء عن ابن عمر - كما سيأيت- بأنه جاء عن ابن عباس ونوقش

  . وسيأيتأنه كان ال يرمل إذا أحرم من مكةبل جاء عن ابن عمر 
  :يدليل القول الثان

 حني يقدم مكة إذا رأيت رسول اهللا : قال  عمر  عن عبد اهللا بن- ١
  .)٧( ثالثة أطواف من السبعُّخبـي: استلم الركن األسود أول ما يطوف

 ًا قادم كان ألنهرمل  النيب  أنٌّدال على .حني يقدم مكة:  قوله أن:وجه الداللة

                                 
 ).١٣٥ و٢/١٤٧(والبدائع ) ٥٠ و٤/١٠(املبسوط ) ١(
 .)٢/٣٢٧(وشرح خمتصر خليل للخرشي  )٣/٢١٣(والذخرية ) ١/٣٦٦(الكايف البن عبد الرب  )٢(
 ).٨/٧٥(واجملموع ) ٤/٣٠٦( والبيان )٤/١٤٠(واحلاوي الكبري ) ٢/١٩١(األم  )٣(
: ًوانظر أيضا، )٢/٤٨٠ (وكشاف القناع) ٦/٣٦(الفروع و) ١/٥١٧ (البن قدامةوالكايف ) ٣/٣٤٢(ملغين  ا)٤(

 ).٥/٢١٣٠(مام أمحد وإسحاق ابن راهويه ومسائل اإل) ٢٠٠: ص(بنه عبد اهللا مام أمحد رواية امسائل اإل
 .)٥ و٤: (رقمحاشية ، انظرها يف الصفحة السابقة) ٥(
: برقم، )٣/٣٧٤(ٌ ليس على أهل مكة رمل :باب من قال، رواه ابن أيب شيبة يف مصنفه يف كتاب احلج )٦(

عن ابن عمر أنه أمر ابن الزبري ملا أحرم من اجلعرانة بعمرة أن يرمل الثالث ) ٥/٨٥(ويف احمللى ). ١٥٠٦٣(
 .  هذا ابن حزمأشار إىل. ٌ الزبري كان ساكن مبكةففي هذا أن الرمل مسنون للمكي؛ ألن ابن. األول

 ).٤: (حاشية رقم، )٢١: ص( يف سبق خترجيهوقد ، متفق عليه )٧(
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  .)١(ال قدوم هلم؛ ألنه يف حقهم رملفدل على أن أهل مكة ال ، إىل مكة
 للقادم دون املكي؛ الرملٌّوميكن مناقشته بعدم التسليم بأن احلديث دال على أن 
 ٌوإمنا هو فعل من النيب ، إذ ال دليل فيه على اختصاصه بالقادم أو عدم فعل املكي له

  .اختصاص هذا احلكم بالقادمال يؤخذ من جمرده 
  . )٢( أن الرمل على أهل اآلفاق ما رواه عطاء بن أيب رباح عن ابن عباس - ٢
أن عبد اهللا بن عمر كان إذا أحرم من مكة مل يطف :  وما رواه مالك عن نافع- ٣

كان ال يسعى إذا طاف حول : قال. بالبيت وال بني الصفا واملروة حىت يرجع من مىن
  .)٣(البيت إذا أحرم من مكة

كما -    بأن ما جاء عن ابن عباس معارض مبا جاء عن ابن عمرشونوق
  .ُفال حيتج به، -سبق

ُ هنا فيحتمل أن يراد به الرمل يف الطواف ملن أحرم  وأما ما جاء عن ابن عمر
  وهذا تأويل الشافعي ألثر ابن عمر، ًفيكون دليال على أن الرمل ال يشرع للمكي، مبكة

 .ال يسعى: قال الشافعي يف القدمي يف قوله: "كما نقله عنه البيهقي حيث قال بعده
، َومن أحرم من مكة أو طاف قبل مىن مث طاف يوم النحر مل يرمل: قال. ال يرمل: يعين

  .)٤("إمنا يرمل من كان ابتداء طوافه
ُ وحيتمل أن يراد به عدم السعي بعد الطواف ملن أحرم من مكة؛ ألن املكي ال  ُ

د هذا ما ويؤي، يشرع له طواف قدوم عند ابن عمر وغريه فال يشرع له تقدمي السعي بعده
وهذا األثر هو منشأ . أنه كان يرمل إذا أهل من مكة: -كما سبق-جاء عن ابن عمر 

                                 
  ).٤٧٨ و٢/٤٧٧(كشاف القناع : انظر) ١(
 :برقم، )٣/٣٧٤(ٌليس على أهل مكة رمل : باب من قال، رواه ابن أيب شيبة يف مصنفه يف كتاب احلج) ٢(

)١٥٠٦٥.( 
، )١٣٠٤: (برقم، )١/٥٠٦(جامع ما جاء يف الطواف : باب، رواه مالك يف موطئه يف كتاب احلج) ٣(

 ).٩٢٨٥: (برقم، )٥/١٣٦(باب مجاع أبواب دخول مكة ، لبيهقي يف كتاب احلجوا
. أن ابن عمر إذا أحرم من مكة مل يرمل) ٣/٣٤٢(وقد ذكر ابن قدامة يف املغين ، )٥/١٣٦(الكربى السنن ) ٤(

 .واهللا أعلم، ٌّوهذا دال على أن املراد بالسعي يف هذا األثر عند ابن قدامة هو الرمل
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، وإن كان االحتمال األول أظهر وأقوى، االحتمال الثاين؛ ليتفق املروي عن ابن عمر
  .فيكون الفعالن مرويني عن ابن عمر

 هنا ال - ارضي اهللا عنهم- املروي عن ابن عباس وابن عمراالحتجاج بٍّوعلى كل ف
ّيسلم به مع ثبوت خالفه عن ابن عمر ُ.  

ي ُل بالبيت لريَمَ ورإمنا سعى رسول اهللا :  قال بن عباسعبد اهللا عن  - ٤
  .)١(املشركني قوته

وهو -  واإلسراع بني الصفا واملروةلَمَرع الرُأن املعىن الذي من أجله ش: وجه الداللة
  .)٢(املكي منعدم يف - إظهار اجللد والقوة ألهل البلد

وهو -  واإلسراع بني الصفا واملروةُبأن املعىن الذي من أجله شرع الرمل: يناقشو
ا راءينا به ّنُ إمنا ك،ما لنا وللرمل:  كما قال عمر إظهار اجللد والقوة للمشركني

ومع ذا فال يقال بعدم ، ًاآلفاقي أيضاً ليس موجودا يف -)٣(املشركني وقد أهلكهم اهللا
  . املعىن وإن زال  لهتهمافكذا املكي ال يقال بعدم مشروعي، هتهما لمشروعي

  
  :الترجيح
؛ ُ أقرب األقوال للمكيالرمل واإلسراع بني الصفا واملروة بسنية  القوليظهر أن
 مبا جاء عن ٌوما جاء عن ابن عباس معارض،  ومل يرد ما خيصص املكي منهالعموم األدلة

واهللا ،  الذي ذكروه ال يقوى على التخصيصواملعىن، - وإن ثبت عنه خالفه- ابن عمر 
  .تعاىل أعلم

  
  

                                 
ومسلم  ،)١٦٤٩: (برقم، )٢/١٥٩ (ما جاء يف السعي بني الصفا واملروةباب ، البخاري يف كتاب احلجرواه ) ١(

: برقم، )٢/٩٢٣ (باب استحباب الرمل يف الطواف والعمرة ويف الطواف األول يف احلج، يف كتاب احلج
  .واللفظ له، )١٢٦٦(

  ).٢/٤٨٠(وكشاف القناع ) ٣/٣٤٢(املغين ) ٢(
  ).١٦٠٥: (برقم، )٢/١٥١ (الرمل يف احلج والعمرةباب ، يف كتاب احلجرواه البخاري ) ٣(
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 )١(التاسعالمبحث 

   للمكي)٢(االضطباعحكم 
 إىل أن الرجل اآلفاقي )٥( واحلنابلة)٤( والشافعية)٣(ذهب مجهور الفقهاء من احلنفية

  . )٧(ً طاف مضطبعاُ؛ ملا روي أن النيب )٦(ُيسن له االضبطاع للطواف

                                 
ّأخرت مبحث االضطباع وإن كان األوىل تقدميه على الرمل لتقدمه يف الفعل؛ ألن الفقهاء جيعلون االضطباع ) ١( ّ

ّطباع جله وما سيأيت يف مسألة االض، فكان األوىل حبث مسألة الرمل وبيان أدلتها واخلالف فيها، ٌتابع للرمل
  ). ٢١: ص(يف ، )١: (شية رقموانظر حا، كر يف مسألة الرملُتابع ملا ذ

نكب امل ىبدي و،الكتف اليسرى طرفه على ّردُي األمين واإلبطدخل الرداء من حتت يأن :  يف اللغةاالضطباع )٢(
حاح معجم الص:  انظر.والضبع العضد، أحد الضبعني بداءى بذلك إلُ ومس.يسرغطى األيومين األ
، وهو كذلك عند الفقهاء، )َضبع: (مادة، )٣/٣٨٧(ومعجم مقاييس اللغة ، )ضبع: (مادة، )٣/١٢٤٨(

واملغين ) ٨/١٣(واجملموع ) ٢/١٩٠(واألم ) ١/١٣٨(واهلداية شرح البداية ) ٢/١٤٧(بدائع الصنائع : انظر
  ). ١/٢٧٥(وكشاف القناع ) ٣٣٩ /٣(

 ).٢/١٤٧(والبدائع ) ٤/١٠(املبسوط ) ٣(
 ).١٩ و٨/١٤(واجملموع ) ٤/١٤٠(احلاوي الكبري ) ٤(
 ).٢/٤٨٥(وكشاف القناع ) ٣/٣٣٩(املغين ) ٥(
ّفذهب احلنفية والشافعية إىل سنيته يف كل طواف ، ُعلى خالف بينهم يف الطواف الذي يسن فيه االضطباع) ٦(

ة إن أخر السعي إليه، وزاد بعده سعي كطواف القدوم ملن أراد أن يسعى بعده، وطواف العمرة، وطواف الزيار
وذهب احلنابلة إىل أنه . طواف النفل إذا أراد أن يسعى بعده من مل يعجل السعي بعد طواف القدوم: احلنفية

) ٤/١٤٠(واحلاوي الكبري ) ٢/١٤٧(والبدائع ) ٤/١٠(املبسوط : انظر. ال يضطبع يف غري طواف القدوم
 ).٢/٤٨٠(ع وكشاف القنا) ٤/٥(واإلنصاف ) ٨/١٩(واجملموع 

مام أمحد يف مسنده  فرواه اإلأما حديث يعلى : يف حديث يعلى بن أمية وحديث عبد اهللا بن عباس ) ٧(
: برقم) ٢/١٧٧(باب االضطباع يف الطواف ، وأبو داود يف كتاب احلج، )١٧٩٥٢: (برقم) ٢٩/٤٧٣(
، )٨٥٩: (برقم) ٢/٢٠٦(ً طاف مضطبعا باب ما جاء أن النيب ، والرتمذي يف أبواب احلج، )١٨٨٣(

هذا : "قال الرتمذي بعده). ٢٩٥٤: (برقم) ٢/٩٨٤(باب االضطباع ، وابن ماجه يف كتاب املناسك
  ".وهو حديث حسن صحيح، حديث الثوري عن ابن جريج، وال نعرفه إال من حديثه

، كتاب احلجوأبو داود يف ، )٢٧٩٢: (برقم) ٥/١٢(مام أمحد يف مسنده فرواه اإل: وأما حديث ابن عباس
ّمتكلم ، ُ اهللا بن عثمان بن خثيمويف إسناده عبد، )١٨٨٤: (برقم) ٢/١٧٧( يف الطواف باب االضطباع

ذيب التهذيب . ّوهنه بعض األئمة، فيه   ).٥/٣١٤(انظر 

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





 ٢٦

  .)٢(؛ لعدم العمل به)١(دم مشروعيتهوذهب املالكية إىل ع
  :وأما املكي فقد اختلف القائلون بسنية االضطباع يف حكمه له على قولني

، )٤( والشافعية)٣(وهو مذهب احلنفية. ُّأن االضطباع سنة للمكي: القول األول
ّفقد ذهبوا إىل سنيته دون استثناء ُ.  

  .)٥( احلنابلةوهو مذهب. أن االضطباع ال يسن للمكي: القول الثاني
  

 :)٦(أدلة القول األول

 ٌ يأت دليل على استثناء املكيومل، )٧( عموم األدلة يف مشروعية االضطباع- ١
  .فيها

                                 
َأورد ابن قدامة قول مالك عن االضطباع يف طواف القدوم بأنه  "):٥/١١٠(يف املوسوعة الفقهية الكويتية ) ١(

الرمل يف :  سنة، ومل جند لذلك إشارة يف كتب املالكية اليت بني أيدينا إال يف املنتقى للباجي حيث قالليس
:  اهـ وهذا القول املنسوب لإلمام مالك".الطواف هو اإلسراع فيه باخلبب ال حيسر عن منكبيه وال حيركهما

ُمل أمسع أحدا من أهل العلم ببلدنا يذكر أن االضطباع سنَّة" ٌكره عنه كثري من فقهاء املذاهب غري ذ". ً
بل ومل ، ومل أجد هذا القول يف كتب املالكية، )٣/٢٧٠(ولعل من أوائلهم ابن املنذر يف اإلشراف ، املالكية

ُإضافة إىل ما ذكر يف املوسوعة الفقهية من (أجدهم يبحثون حكم االضطباع إال إشارات يف مواضع يسرية 
والتوضيح يف شرح خمتصر ) ٣/٤٤٩(البيان والتحصيل البن رشد : ها يفانظر)) ٢/٢٨٤(املنتقى للباجي 

هذا ما وجدته يف ، )٢/٣٢٦(وشرح اخلرشي على خمتصر خليل  )٢/٥٦٢(ابن احلاجب خلليل بن إسحاق 
  .  ال خترج عنها-يف الغالب-وغري هذه املواضع ، كتب املالكية يف هذه املسألة

اضع مع عدم ذكرهم لالضطباع يف سنن الطواف بل وذكر بعضهم أن ما جاء يف هذه املو: وحاصل ما سبق
ُدال على عدم سنية : مام مالك يف هذه املسألةٌما ينقله كثري من الفقهاء عن اإلمع ، له يف مكروهاته ٌّ

  . واهللا تعاىل أعلم، االضطباع عند املالكية
وعلل بعض الفقهاء قول ". ُ االضطباع سنَّةًمل أمسع أحدا من أهل العلم ببلدنا يذكر أن: "مام مالكلقول اإل) ٢(

 ).٨/٢١(اجملموع . فال يشرع االضطباع، املالكية بعدم مشروعية االضطباع بأن السبب يف مشروعيته قد زال
 ).٢/١٤٧(والبدائع ) ٤/١٠(املبسوط ) ٣(
 ).١٩ و٨/١٤(واجملموع ) ٤/١٤٠(احلاوي الكبري ) ٤(
 ).٢/٤٨٠(وكشاف القناع ) ٦/٣٦(الفروع ) ٥(
 .ًولذا سيكون الكالم هنا خمتصرا مع العزو إىل ما سبق، األدلة يف هذه املسألة قريبة من أدلة املسألة السابقة) ٦(
  ).٧: (رقمحاشية ، انظرها يف الصفحة السابقة) ٧(
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ّ أنه كان يرمل إذا أهل من مكةٌ ما رواه نافع عن ابن عمر - ٢
)١( .  

فإذا ثبت الرمل ألهل مكة ثبت ، )٢(أن االضطباع تابع للرمل: وجه الداللة
  .ماالضطباع هل

  .)٣(مناقشتهوقد سبق 
  
  : القول الثانيأدلة
، اجلعرانة وأصحابه اعتمروا من  أن رسول اهللا  عن عبد اهللا بن عباس - ١

  .)٤(فرملوا بالبيت وجعلوا أرديتهم حتت آباطهم قد قذفوها على عواتقهم اليسرى
فدل على أن أهل مكة ال ، اضطبع ألنه قادم إىل مكة أن النيب : وجه الداللة

  .)٥(اضطباع هلم؛ ألنه ال قدوم هلم
  . )٦( أن الرمل على أهل اآلفاق ما رواه عطاء بن أيب رباح عن ابن عباس - ٢
كان إذا أحرم من مكة مل يطف   بن عمرا أن واه مالك عن نافعما ر - ٣

كان ال يسعى إذا طاف حول : قال. بالبيت وال بني الصفا واملروة حىت يرجع من مىن
  .)٧(م من مكةالبيت إذا أحر

فإذا كان الرمل ال يسن ألهل مكة فكذا ، ٌأن االضطباع تابع للرمل: وجه الداللة

                                 
 عن ابن عمر أنه أمر ابن الزبري ملا أحرم من) ٥/٨٥(يف احمللى حزم ذكر ابن  و،)٢٤: ص(سبق خترجيه يف  )١(

. اٌ؛ ألن ابن الزبري كان ساكن هل مكة ألٌففي هذا أن الرمل مسنون. اجلعرانة بعمرة أن يرمل الثالث األول
 .  هذا ابن حزمأشار إىل

ّ احلنفية يفسرون االضطباع  إن فقهاءبل، ٌوالشافعية واحلنابلة أن االضطباع تابع للرملفقهاء احلنفية يذكر ) ٢(
ُذا فالطواف الذي يرمل فيه يضطبع فيهوعلى ه. بالرمل وهز الكتفني ومغين احملتاج ) ٤/١٠(املبسوط : انظر. ُ

  ).٢/٤٨٠(وكشاف القناع ) ٢/٢٥١(
  ).٢٢: ص(يف ) ٣(
 ).٧: (حاشية رقم، )٢٦: ص(سبق خترجيه يف  )٤(
 ).٤٧٨ و٢/٤٧٧(كشاف القناع : انظر) ٥(
  ).٢٣: ص(سبق خترجيه يف ) ٦(
  ).٢٣: ص(سبق خترجيه يف ) ٧(
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  .)١(االضطباع ال يسن هلم
 منعدم - وهو إظهار القوة ألهل البلد- أن املعىن الذي من أجله شرع الرمل - ٤
  .)٢(يف املكي

  .)٣( هذه األدلةمناقشةوقد سبق 
  

  :الترجيح
الرمل يف الطواف  وكذا يسن له ،ة االضطباع للمكيبسنييظهر رجحان القول 

 .أعلم تعاىل واهللا، وال يثبت ما يقوى على ختصيص املكي منها، ؛ لعموم األدلةوالسعي
  

 المبحث العاشر

  الجمع والقصر للمكي في عرفة ومزدلفة ومنىحكم 
اتفق الفقهاء على أن اآلفاقي له اجلمع والقصر لصاليت الظهر والعصر يف يوم 

واختلفوا يف جواز ، وله القصر يف مىن، وكذا صاليت املغرب والعشاء يف يوم مزدلفة، رفةع
ومذهب املالكية والشافعية واحلنابلة ، اجلوازفمذهب احلنفية عدم ، اجلمع له فيها

  .)٤(جوازه

                                 
 ).٢/٤٨٠(كشاف القناع :  انظر)١(
 ).٢/٤٨٠(وكشاف القناع ) ٣/٣٤٢(املغين ) ٢(
  ).٢٣: ص(يف ) ٣(
ومواهب  )٣٣٠، ٣٢٧ ،٤/٣٢٥ ،٢/٢٠٦(االستذكار و )٣١٧، ٣/٣١١( اإلشراف البن املنذر :انظر) ٤(

ائع بدائع الصن: ًوانظر أيضا، )٣/٣٦٧( واملغين )١٤٨، ١٣٤، ٨٨، ٨/٨٧( واجملموع )٣/١٢٢(اجلليل 
    .)٢/٣٣٥(اإلنصاف و) ٨/٨٨( واجملموع )٢/٣٣٢(خلرشي اشرح و) ١٢٦، ١/٩١(

وينبه هنا إىل أن فقهاء املالكية والشافعية واحلنابلة ذكروا أن احلاج إذا قدم مكة هلالل ذي احلجة فإنه يتم 
 ونوى إليهاخرج فإذا ، ؛ ألنه أمجع مقام أكثر من أربع ليالمىن أو عرفةالصالة وال جيمع حىت خيرج إىل 

وهذا . الذهاب إىل وطنه إذا فرغ من نسكه فإنه جيمع ويقصر؛ ألنه خبروجه شرع يف سفره فجاز له الرتخص
م  مع عوده إىل مكة مىن أو عرفةجييزون اجلمع والقصر للمكي إذا خرج إىل  على قول املالكية واضح؛ أل

 =وأما على،  إىل وطنه بعد فراغه من نسكه أوىلفغريه ممن نوى اخلروج، -كما سيأيت-  بعد فراغه من النسك
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 على  خالففي حكم اجلمع والقصر له يف املواطن الثالثةوأما احلاج املكي ف
  : أقوال ثالثة

 اجلمع وال  لهوال جيوز،  يف عرفة ومزدلفةجيوز له اجلمع دون القصر: األولالقول 
   .)١(وهو مذهب احلنفية. القصر يف مىن

وهو مذهب .  يف عرفة ومزدلفة ومىنيسن له اجلمع والقصر: القول الثاني
  .)٢(املالكية

 )٣(وهو مذهب الشافعية.  فيهاال جيوز له اجلمع وال القصر: القول الثالث
  .)٤(نابلةواحل

                                                                                          
ذا إىل مىن أو عرفةقول الشافعية واحلنابلة الذين ال جييزون اجلمع والقصر للمكي إذا خرج = م يرونه   فأل

ًاخلروج أنشأ سفرا فجاز له اجلمع والقصر ما مل ينو اإلقامة مبكة بعد ذلك فال يكون خبروجه حينئذ مسافرا ًٍ .  
ًا على قول املالكية والشافعية واحلنابلة يف حتديد مدة السفر بأربع ليال على اختالفهم يف احتساب وهذا أيض

ٍوحينئذ إذا قدم احلاج مكة وأمجع ، مدة السفر أطول من ذلكوأما احلنفية فريون ، يوم الدخول واخلروج
ء على أنه يف هذه املدة ما زال يف  بنا؛اإلقامة دون هذه املدة فإنه يرتخص منذ قدومه عند احلنفية فيما يظهر

   ).٣/٣٦٧(واملغين ) ٨/٨٨(واجملموع ) ٤/٣٣٦(االستذكار و )١/٩٧(البدائع : انظر. واهللا أعلم، سفر
  .)٣/١٢(والبناية ) ٢/١٥٤(البدائع و )١/١٤٩( املبسوط :انظر) ١(

-كاملاوردي-  الشافعيةضبع لٌقول والصحيح أنه، ُينسب هذا القول إىل مذهب الشافعية واحلنابلة: تنبيه
 )٨/٨٧( واجملموع )٤/١٦٩( احلاوي الكبري:  انظر.ّوعللوا اجلمع للنسك، -ابن قدامةك- وبعض احلنابلة 

، ال جيوز اجلمع للمكي ومن قاربه بعرفة ومزدلفة ومىن"... : وفيه) ٢/٣٣٥( واإلنصاف )٣/٣٦٦(واملغين 
ُوالشيخ ] يعين ابن قدامة[ُعليه، واختار املصنف ونص ، ٌوهو صحيح، وهو املذهب، وعليه أكثر األصحاب

فاختار  وأما ابن تيمية، أما ابن قدامة فاختار جواز اجلمع للمكي دون القصر". جواز اجلمع هلم: ّتقي الدين
  ). ١٧/٤٧٩( وجمموع الفتاوى املوضع السابقاملغين : انظر. جواز اجلمع والقصر للمكي

فإن ، تلك املواطنما مل يكن من أهل ) ٢/٣٣٢(تصر خليل للخرشي وشرح خم) ٣/١٢٠(مواهب اجلليل ) ٢(
ُأهل كل مكان يتمون به ويقصرون فيما ): "٣/١٢٠(يف مواهب اجلليل ، ُكان كذلك فإنه يتم وال يقصر

ا ويقصرون مبىن ومزدلفة، عداه ا ويقصرون بعرفة ومىن، ُفيتم أهل عرفة  ُويتم أهل مىن ، ُويتم أهل مزدلفة 
وأمت  مام من أهل عرفة وال مىن، فإن كان منهاوهذا إذا مل يكن اإل: "وفيه". لفةقصرون يف عرفات ومزدا وي

ُّأمت الناس معه، وكره مالك أن يكون بغريها من أهلها؛ ألنه يغري سنة القصر ّ." 
 ).٢/٢٦٠(ومغين احملتاج ) ٨/٨٧(اجملموع ) ٣(
 .)٢/٤٩١(وكشاف القناع ) ٢/٣٣٥(اإلنصاف ) ٤(
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   :دليل القول األول
 . فألن القصر ال يكون إال للمسافر: يف املواضع الثالثةوجوب اإلمتامدليل أما 

يف  فيهما ومل جيمع مجع  فألن النيب :ِ يف عرفة ومزدلفة دون مىن جواز اجلمع دليلوأما
  .)١(املكي وغريههلذا مل يقع الفرق بني و، وكان مجعه ذلك من املناسك ،ىنِم

  :أوجه من اونوقش
ولو ثبت ،  قصر الصالة وقصرها من صلى معه من مكي وغريهأن النيب : اأوهل

  .)٢(ُإمتامهم لنقل واشتهر
   .ًأن عدم النقل ليس نقال للعدم بوقد جياب
تتداعى اهلمم على  مما  هذا األمر؛ ألنالعدم على ٌ دليلالنقل هنا عدم ُويرد بأن

 ٌّ دال بعمومهفهو ،معهع َمجأن اجلميع   عنه اهر املنقولظو ،ألمهيته واحلاجة إليه نقله
  .)٣(على مجع املكيني

ًبل ما كان سفرا عرفا ثبت له حكم السفر، حد مبسافةـُأن السفر ال ي: نيهاثا ً)٤(.  
ًويناقش بأن السفر حمدود شرعا ٌ)٥(.  

  .)٦(أنه مل يثبت أن أهل مكة ومن يف معناهم مجعوا يف مزدلفة وعرفة: ثالثها
  . من مكي وغريه لكل حاجعموم املنقول عنه من مبا سبق يناقش و

وإمنا ألجل ،  يف عرفة ومزدلفة مل يكن ألجل النسكأن مجع النيب : رابعها
  .)٧( ولو كان اجلمع ألجل النسك جلمع يف مكة ومىن،السفر

  

                                 
 ).٨/٨٧(واجملموع ) ٤/١٦٩(واحلاوي الكبري ) ٤/١٥(املبسوط :  انظر)١(
  ).٢٤/١٠(جمموع الفتاوى : انظر) ٢(
 .املرجع السابق) ٣(
  .املرجع السابق) ٤(
  .وسيأيت يف هذا مزيد بيان) ٥(
   ).٨/٨٧(اجملموع : انظر) ٦(
  ).٣٤ :ص(يف ، )١: ( حاشية رقمانظر) ٧(
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  : القول الثانيأدلة
وفعل ذلك ،  مىنوقصر يف،  يف مزدلفة وعرفةمجع الصالة وقصر  أن النيب - ١

ٌ ولو كان شيء، للمكيني باإلمتام ومل يثبت أمره ، ُمن معه من مكي وغريه ومل يتموا
  .)١(ُمن ذلك لنقل واشتهر

أتموا ، يا أهل مكة«:  قال ألهل مكةأن النيب : اأوهل: أوجهونوقش من 
ٌا قوم سفرَّصالتكم؛ فإن َ ٌ«)٣)(٢( .  

 قاله عام الفتح فإن النيب وعلى فرض صحته ، وأجيب بأن احلديث ضعيف
  . )٤(ومل يكن ذلك يف النسك، ألهل مكة
دم ولو ثبت ع،  ال يدل على عدمه للمكيني باإلمتامأن عدم نقل أمره : ثانيها

ِأمره هلم حينئذ فذاك لع    .أن القصر ال يكون إال يف سفر ب لم الصحابةٍ
  .  مزدلفة وعرفة يفأنه مل يثبت أن أهل مكة ومن يف معناهم مجعوا: ثالثها

   .وسبق اجلواب عليه
م كانوا يقصرون الصالة مبىن  ما جاء عن الصحابة - ٢ ما : من ذلك، )٥(أ

فرَ سٌا قومَّأمتوا فإن:  أنه كان إذا صلى مبكة قال ألهلهاجاء عن عمر 
 يثبت ومل. )٦(

م يقصرون في، بعرفة أو مزدلفة أو مىنأنه كان يقول هلم ذلك   وكذا ،هامما يدل على أ
فإذا خرج ،  أنه كان إذا جاور مبكة أمت- رضي اهللا عنهما-  عمر عبد اهللا بنما جاء عن 

                                 
  ).٢٤/١٠(وجمموع الفتاوى ) ٣/١٢٠(ومواهب اجلليل ) ٣٣٥ ، ٤/٣٣٠(االستذكار : انظر) ١(
من طريق علي بن ) ١٢٢٩: (برقم، )٢/٩(باب مىت يتم املسافر؟ ، رواه أبو داود يف سننه يف كتاب الصالة) ٢(

. واحلديث ضعيف لضعف علي بن زيد، ً مرفوعاُزيد بن جدعان، عن أيب نضرة، عن عمران بن حصني 
 .  يف قوله هذا ألهل مكة كما سيأيتوالثابت ما جاء عن عمر ، )٤٠١: ص(تقريب التهذيب : انظر

 ).٨/٨٧(واجملموع ) ٤/١٦٩(احلاوي الكبري : انظر) ٣(
 ).٢/٥٦٣(وفتح الباري ) ٢٤/١٠(جمموع الفتاوى : انظر) ٤(
ا ملكة- وإذا قصروا مبىن) ٥(  .  أوىل ومزدلفة ففي عرفة-مع قر
 :برقم، )١/١٥٢(مام  يف صالة املقيم إذا صلى وراء اإلباب، ت الصالةرواه مالك يف موطئه يف وقو) ٦(

، )١/٣٣٦(باب املقيم يدخل يف صالة املسافر ، وابن أيب شيبة يف مصنفه يف كتاب الصلوات، )٣٩٢(
 ).٣٨٦١: (برقم
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  .)٢)(١(إىل مىن قصر
ا، ومل ا خرج إىل عرفة صار ًونوقش أثر ابن عمر بأنه أمت مبكة ألنه كان مقيما 

  .)٣( ونوى أن ينفر إىل املدينة عند الفراغ من نسكه، فلذلك قصر الصالةعلى سفر
 أن يف تكرار مشاعر احلج ومناسكه مقدار املسافة اليت فيها قصر الصالة عند - ٣
  .)٤(اجلميع

وبأن تكرار املسافة اليت ، )٥(وقد يناقش بأن املسافة بني مكة وعرفة ال تبيح القصر
  .هي دون مسافة السفر ال تأخذ حكم السفر
ًفما كان سفرا عرفا ثبت ل، وجياب عنه بأن السفر ليس له حد ه حكم السفر ً

  ً.شرعا
ً بأن السفر حمدود شرعاُويرد يذهبون إىل تقييد ) املالكية(أصحاب هذا القول أن و، ٌ

  .السفر باملسافة
  

  :دليل القول الثالث
عدم جواز دليل وأما ،  فألن القصر ال يكون إال للمسافر:وجوب اإلمتامدليل أما 

  .)٦( حبكم القصر لعدم السفرلجمعً فإحلاقا ل:اجلمع
 ألن السفر ً؛ ليس سفراهذه املواطنيناقش بعدم التسليم بأن خروج أهل مكة إىل و

املرجع يف حتديده إىل كان   ذلكُ أطلقملاو، ً وال شرعاً ال لغةٍسافةمب قييدهمل يأت ت
                                 

: مبرق، )١/١٥٢(مام الة املقيم إذا صلى وراء اإلباب يف ص، رواه مالك يف موطئه يف وقوت الصالة) ١(
، )١/٤٨٢(باب قصر الصالة مبىن ، وكذا مسلم يف صحيحه يف كتاب صالة املسافرين وقصرها، )٣٩٣(

 .ًمام مبىن أربعا، فإذا صلى لنفسه صلى ركعتنيبد اهللا بن عمر كان يصلي وراء اإلأن ع: بلفظ، )٦٩٤: (برقم
 ).٢٤/١٠(وجمموع الفتاوى ) ٤/٣٣٥(االستذكار : انظر) ٢(
ُوكذا محل أمحد أثر ابن عمر على أن خروجه ، َنسب هذا اجلواب للشافعيقد و) ٤/٣١٣(اين البيان للعمر) ٣(

 ).٣/٣٦٧(كان ابتداء سفر كما يف املغين 
 ).٣/١٢٠(ومواهب اجلليل ) ٣/٤٠(املنتقى للباجي : انظر) ٤(
 ).١/٥٠٩(كشاف القناع و) ٣/١٢١( مواهب اجلليل :انظر) ٥(
 ).٢/٤٩١ و١/٥٠٩(ف القناع وكشا) ٣/٣٦٦(املغين : انظر) ٦(
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ًوخروج أهل مكة إىل عرفة يعترب سفرا عرفا، العرف َمن و  النيب ٌمجعيؤيد هذا كله  ؛)١(ً
  .)٢( على أن السفر ال حيد مبسافةٌهو دليلف، يف عرفة ّ معه مكي وغريهكان

ّحيد مبسافةوجياب بعدم التسليم بأن السفر مل  ومل ، تقييدهبل جاءت األدلة ب، ُ
  .)٣(يف عرفة يثبت أن أهل مكة مجعوا مع النيب 

  .سبق اإلجابة على هذاقد و
  

  :الترجيح

 :ٌّ مبين على مسألتنيّ للحاج املكيهذه املواطن يف  والقصرحكم اجلمعيظهر أن 
ّهل السفر حمدود حبد؟ :إحدامها  أو  للسفرمع يف عرفةهل اجل: واألخرى .)٤(ٌ

                                 
  ). ٣٥: ص(يف ، )١: (انظر حاشية رقم، أما يف هذا الزمن فمحل حبث ونظر، ولو يف الزمن السابق) ١(

وبينه وبني ، وبينه وبني مزدلفة حنو عشرة أكيال، ًاملسافة بني املسجد احلرام وعرفة حنو عشرين كيال: فائدة
ىن إىل ِ ومن م،ىن مسافة فرسخ وهو ثالثة أميالِن بني مكة ومأ واعلم: "وقال النووي، حنو سبعة أكيالمىن 

 ، بني مكة ومىن فرسخان: وقال إمام احلرمني والرافعي، ومن مزدلفة إىل عرفات فرسخ،مزدلفة فرسخ
  ). ٨/١٣٠(اجملموع ".  واهللا أعلم،كذا قاله األزرقي واحملققون يف هذا الفن؛  فقطٌوالصواب فرسخ

 ).٢٤/١٢(فتاوى جمموع ال: انظر) ٢(
                          ).٨/٨٧(اجملموع : انظر )٣(

ٍاحتج بعض الفقهاء القائلني بعدم حتديد السفر مبسافة على املذاهب األربعة يف قوهلم بتحديد السفر : تنبيه
ٍ ومن معه من مكي وغريه يف عرفة؛ إذ ليس بني مكة وعرفة مسافة سفر جبمع النيب  انظر جمموع الفتاوى (َ

وهم الشافعية - يف عرفةالقائلني بعدم جواز اجلمع  ّوهذا االحتجاج حمل تأمل ونظر؛ ألن، )٢٤/١٢
ذا على أن السفر ال ،  إمنا ذهبوا إىل هذا لعدم حتقق مسافة السفر-واحلنابلة فال يتوجه االحتجاج عليهم 

م أخذوا بأصلهم يف حتديد السفر باملسافة اجلمع هنا ألجل النسك ال ألجل ّوأما احلنفية فجوزوا ، ُحيد؛ أل
ً وأما املالكية فجوزوا اجلمع هنا ألجل السفر أيضا؛ ورأوا أن، آخر للجمع عندهمٌفهو سبب، السفر املسافة  ّ

ٍوحينئذ يتبني أن املذاهب األربعة أخذوا بأصلهم ، املشاعر وتكرار ذهابه بينها متحققة يف خروج املكي إىل
 حتديد  يفمفال يتوجه االحتجاج عليهم يف اجلمع بعرفة على نقض أصله، فةهذا يف مسألة مجع املكي يف عر

  . أعلم تعاىلواهللا، السفر
 على تسليم أن املسافة اليت بني مكة ٌّوال خيفى أن أصل البحث مبين": )٢/٥٦٣( يف الفتح قال ابن حجر) ٤(

 األئمة فذهب: ديد السفر مبسافة حتوقد اختلف الفقهاء يف".  اخلالفّ وهو من حمال،قصر فيهاُومىن ال ي
ًفما كان سفرا عرفا ، وأن مرد السفر إىل العرف، وذهب بعض الفقهاء إىل عدم التحديد، حتديده إىلاألربعة  ً

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





 ٣٤

  . )١(للنسك؟
 ال جيوز اجلمع ما مل تتحقق بتحديد السفر مبسافة فعلى القول :وىلُ األ املسألةأما

ُمجع ُويشكل على هذا ، ٍ ال تبعد عن مكة مسافة سفرعرفة ومزدلفة ومىنو، تلك املسافة َ  
ُوفـعل ذلك مجيع من معه،  فيهاُ وقصرهالنيب  َ ُومل يتم أهل مكة، َ  ومل يأت عنه ، ُ

                                                                                          
واخلالف يف هذه املسألة معروف ،  وانتصر له يف مواضعواختاره ابن تيمية، وهو مذهب الظاهرية، فهو سفر
واملغين ) ٤/٣٢٢(واجملموع ) ١/٢٤٤(والكايف البن عبد الرب ) ١/٩٣( بدائع الصنائع :انظر. ومشهور

 ).٢٤/١٢(وجمموع الفتاوى البن تيمية ) ٣/١٩٢(واحمللى البن حزم ) ٢/١٨٨(
ّوقد نص غري واحد من الفقهاء على أن سبب اخلالف يف هذه املسألة هو اختالفهم يف علة اجلمع والقصر ) ١(

  :يف هذه املسألة على قولني واخلالف، هنا أهي النسك أم السفر؟
  . مذهب احلنفية الظاهر منوهو. ويف القصر هي السفر، أن العلة يف اجلمع هي النسك: القول األول
  . وهو مذهب املالكية والشافعية واحلنابلة. أن العلة يف اجلمع والقصر هي السفر: القول الثاين

وللحاجة إىل امتداد ،  للحاج الدعاء باملوقفأن اجلمع بني الصالتني إمنا كان ليفضل: ومن أدلة األول
 فإن املوقف هبوط وصعود ال ميكن تسوية الصفوف فيها فيحتاجون إىل اخلروج منها واالجتماع، الوقوف

لصالة العصر فينقطع وقوفهم، وامتداد الوقوف إىل غروب الشمس واجب فللحاجة إىل ذلك جوز له اجلمع 
                            .بني الصالتني

ومل يثبت ". فإنا قوم سفر، يا أهل مكة أمتوا: " ألهل مكة حني صلى يف مكة قول عمر: ومن أدلة الثاين  
ُإذ لو كان علة ذلك النسك ملا ، ٌّوهذا دال على أن العلة هي السفر، عرفة ومزدلفة ومىنهلم يف قوله ذلك 

جلاز للمكي إذا أحرم من بيته يف  ولو كان العلة هي النسك .تلك املواضعاختلف حكم أهل مكة فيها ويف 
  .وال قائل بذلك، مكة أن يقصر فيها

) ٣/١٢٠(ومواهب اجلليل ) ٣/٣٧(وشرح املنتقى للباجي ) ٢/١٥٢ (والبدائع) ٤/١٥(املبسوط : انظر
  ).٢/٤٩١(وكشاف القناع ) ٢/٣٣٥(واإلنصاف ) ٢/٢٦٠(ومغين احملتاج ) ٨/٨٧(واجملموع 

ُوينبه إىل أنه ينسب إىل اإل   كاخلرشي والدسوقي - وقد ذكر بعض فقهاء املالكية ،مام مالك التعليل بالنسكُ
 )١/٥١٧(ًمام مالكا يف موطئه إال أن اإل،  فليس مثة مسافة قصر أن القصر لالتباع والسنة وإال-وغريمها
اءة يوم مام ال جيهر بالقرذي ال اختالف فيه عندنا أن اإلواألمر ال: " على تعليل القصر بالسفر فقالّنص
 ُوأنه خيطب الناس يوم عرفة، وأن الصالة يوم عرفة إذا وافقت اجلمعة فإمنا هي ظهر، ولكنها قصرت، عرفة

يكن   مىن مبىن، ومن ملُ عرفة وأهلُ أهلُّتمُوي): "١/٢٤٩(ً ويدل عليه أيضا قوله يف املدونة ".من أجل السفر
 وقد علل بعض فقهاء ." مىن فليقصر الصالة مبىنمن أهل عرفة فليقصر الصالة بعرفة، ومن مل يكن من أهل

ّاملالكية القصر بالسنة واالتباع والسفر وشرح اخلرشي على خمتصر ) ١٢١ ، ٣/١٢٠(مواهب اجلليل : انظر. َ
   ).٢/٤٤(وحاشية الدسوقي على الشرح الكبري ) ٢/٣٣٢(خليل 
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ُولو كان شيء من ذلك لنقل كما ن، أمرهم باإلمتام ُ دونه مما تتوافر اهلمم قل ما هو مثله وٌ
  . نقلهوالدواعي على 

ن  فإوأن املرجع يف ذلك إىل العرفمبسافة  التحديدوأما على القول بعدم 
؛ ألنه )١(هذه املواضع يف واز اجلمع والقصر للحاج املكيجب  القولجهويت، اإلشكال يزول

ًمسافرا عرفاّقد يصح اعتباره   إليهاخبروجه ً)٢(.  
 - وهو قول احلنفية-لنسك من أجل افعلى القول بأن اجلمع :  الثانيةوأما املسألة
 فإن - وهو قول اجلمهور-سفر للعلة اوعلى القول بأن اجلمع ، كي متجهفالقول جبمع امل

وإن كان القائلون بأن اجلمع للسفر ، ًاإلشكال السابق يف املسألة األوىل حاصل هنا أيضا
 يف ؛ الختالفهم يف حتقق السفركما سبقهذه املواضع اختلفوا يف جواز اجلمع للمكي يف 

م اختلفوا يف حتقيقه، ة احلالهذه   . هنافهم وإن اتفقوا يف تنقيح املناط إال أ
 ومزدلفة ومىن اجلمع والقصر يف عرفة( فإن األقوال يف أصل املسألة ،ٍّوعلى كل
ا قول الشافعية واحلنابلة، ٌ وحمتملةٌمتقاربة) للحاج املكي   .وإن كان أقر

ويؤيد قوهلم ،  قول املالكيةيفيقوي قوهلم يف اجلمع ما سيأيت فأما مذهب احلنفية 
 يف  تفريقهم قوهلم يفالنظر وحمل ،قول الشافعية واحلنابلة يفيف املنع من القصر ما سيأيت 

 تؤيدواألدلة ال  ،أخذوا بعلة النسك للجمع وبعلة السفر للقصرفقد ، تعليل احلكمني

                                 
ٌأما يف زماننا فإن مىن داخلة، ٌوهذا االعتبار وجيه فيما سبق) ١( اِ ٍوحينئذ ال يرتخص الذاهب ، ٌ يف مكة ومتصلة 

ٍوال يتجه اعتباره مسافرا على أي قول مما سبق فيما يظهر، إليها ّ   .واهللا أعلم، ً
ُّوممن ذهب إىل أن احلاج املكي يتم مبىن من املعاصرين  الشيخ : -ممن يقول باعتبار العرف يف حتديد السفر-ُ

وكذا الدكتور خالد املصلح فقد مال إىل اإلمتام من باب االحتياط ، ًياطافقد رجح اإلمتام احت، حممد العثيمني
.  الدكتور سعد اخلثالن-على فرض القول بتحديد السفر بالعرف-ورجح وجوب اإلمتام ، مع جواز القصر

 وفتوى مرئية يف هذه املسألة للدكتور خالد املصلح، )٢٩٣، ٢٤/٦٢(جمموع الفتاوى البن عثيمني : انظر
 https://www.youtube.com/watch?v=wo٢fjcgpxlu)(وقع اليوتيوب م على
ودرس مفرغ يف شرح هذه املسألة للدكتور سعد اخلثالن على . القصر للمكي يف مىن وعرفة ومزدلفة: بعنوان

اتصال مىن مبكة وأثر ذلك يف : بعنوان٢١٨٠٣١/http://almoslim.net/node) (موقع املسلم 
  .حكم قصر املقيمني مبكة

  . الصفحة السابقةيف ، )١: (انظر احلاشية رقم) ٢(
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  .التفريق هذا
 هالظاهر أنو،  وقصريف تلك املواضعمجع   النيب  كونُ فيقويهمذهب املالكيةأما و

م يف تلك املواضع واأليام  إذ لو خ؛ من املكيني معه صلىمنِفعل  يف والفوه يف صال
  . وجيهٌ وهذا قول،ذلك اجلمع لنقل

تقرر أن القصر ال ألن امل ف أقرب املذاهب؛مذهب الشافعية واحلنابلةكون وأما 
 األصل عدم اجلمع والقصر يف السفر إال بعد ثبوت أنو ً،يكون إال يف السفر اتفاقا

 بني مكة  اليتاملسافة  نظريً ال يكون مسافرا يفل من حيث األصواملكي ً،السفر اتفاقا
  . فيهاحكمه  فكذلك،)٢( عند املخالف)١(وأقصى املشاعر

ٌّمل يثبت فيهم نص  إشكال؛ إذ ُّحمل  املكيني الذين كانوا مع النيب َألن حالو
م مجعوا وقصروا كما فعل النيب ولذا - ٌصريح  ولو ثبت ، ذهب بعض الفقهاء إىل أ

واألصل ، معه نه مل يثبت دليل يف مجع املكيني وذهب بعضهم إىل أ، لخالفه لنق
 غري  -كعمر وابنه-وكذا عن الصحابة   عن النيب ً أيضاوألن الثابت، -عدمه
  .ريح وحمل احتمال يف حكم املكينيص

 بعدم جواز اجلمع والقصر للمكيني يف املواطن كان قول الشافعية واحلنابلةولذا كله 
، حكمُمـكم الُ املشكلة إىل ذلك احلةٌّوفيه رد هلذه احلال، )٣(رب وأقعد وأحوط أقالثالثة

  . واهللا تعاىل أعلم
  
  
  
  
  

                                 
  . على قول املذاهب األربعة بتحديد مسافة السفر) ١(
م ال يقولون بالرتخص يف تلك املسافة من حيث األصل، وهم املالكية) ٢( ، ٢/١٤٠ (مواهب اجلليل: انظر. فإ

٣/١٢١(.  
  . عموم أدلة البابوإن كان حكم اجلمع أخف من حكم القصر فيما يظهر من ) ٣(
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  حادي عشرالمبحث ال
    المكي)٢( للحاج)١(طواف الوداعحكم 

،  إىل وجوب طواف الـوداع للحـاج اآلفـاقي)٥( واحلنابلة)٤( والشافعية)٣(ذهب احلنفية
  .لهّ إىل سنيته )٦(وذهب املالكية

  : )٧(وأما احلاج املكي فال خيلو من حاالت
  . أن ينوي االستيطان واإلقامة مبكة عقب نسكه: احلالة األوىل
  .ٍنسك سابقأن خيرج دون : نيةاحلالة الثا
ة .أن خيرج عقب نسكه: لثةاحلالة الثا  وهذه احلالة هي املقصودة يف البحث؛ ملـشا

  . املكي فيها لآلفاقي وانفراده فيها حبكم
 فقـــد اتفـــق الفقهـــاء علـــى عـــدم وجـــوب طـــواف الـــوداع للحـــاج :أمـــا الحالـــة األولـــى

  .)٨(املكي إذا نوى اإلقامة عقب نسكه
 على مشروعية طواف الوداع للمكي إذا  فقد اتفق الفقهاء:وأما الحالة الثانية

                                 
َطواف الصدر وطواف آخر العهد: ًويقال له أيضا) ١( واجملموع ) ٥٢٣، ٢/٤٦٨(حاشية ابن عابدين : انظر. َّ

  ).٤/٦١(واإلنصاف ) ٨/١٢(
وإن ، فاألمر فيه أسهل، وأما املعتمر املكي فقد اتفق الفقهاء على عدم وجوب طواف الوداع على املعتمر) ٢(

  .وله يف احلاالت املذكورة هناًكان الظاهر أيضا دخ
  ).٢/١٤٢(والبدائع ) ٤/٣٤(املبسوط ) ٣(
 ).٨/١٢(واجملموع ) ٢/١٩٧(األم ) ٤(
 ).٩/٢٩٣(واإلنصاف ) ٣/٣٩٣(املغين ) ٥(
 ).٣/٢٨٣(والذخرية ) ١/٣٧٨(الكايف ) ٦(
  ).٤٢٨، ٤٢٦: ص(أحكام احلرم املكي للدكتور سامي الصقري : انظر) ٧(
، فإن نواه بعد ذلك مل يسقط عنه طواف الوداع، ن هذا بأن ينوي اإلقامة قبل النفر األول واحلنفية يقيدو)٨(

وشرح ) ٣/١٣٧(ومواهب اجلليل ) ٣/٢٨٣(والذخرية ) ٢/٥٠٤(وفتح القدير ) ٢/١٤٢(البدائع : انظر
  ).٢/٥١٢(وكشاف القناع ) ٣/٤٠٣(واملغين ) ٨/٢٥٤(واجملموع ) ٧/٤١٢(الوجيز للرافعي 

  ال: املالكية والشافعية واحلنابلةقال و،ُ املكي يندب له الطواف يف هذه احلالة وال جيبفية أن احلنومذهب
 يف مًبناء على قوهلوذلك .  جيبال: ومراد الشافعية واحلنابلة. ال يسن: يظهر أن مراد املالكيةو. طواف عليه

  ).٢/٥٢٣( حاشية ابن عابديناملراجع السابقة وانظر .  الوداعطوافحكم 
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ٍخرج دون نسك سابق   : )١(واختلفوا يف حكمه على قولني، ٍ
  . )٣( واملالكية)٢(وهو مذهب احلنفية.  الوداع ال جيب عليه طواف:القول األول
  .)٥( واحلنابلة)٤(وهو مذهب الشافعية.  جيب عليه طواف الوداع:القول الثاني

 طواف الوداع ة على مشروعي-فيما يظهر-  فقد اتفق الفقهاء:وأما الحالة الثالثة
 : على قولنيهواختلفوا يف حكم، )٦(لحاج املكي إذا خرج عقب نسكهل

  .)٨( واملالكية)٧(وهو مذهب احلنفية.  طواف الوداعلهيسن : األولالقول 
  .)١٠( واحلنابلة)٩(وهو مذهب الشافعية.  طواف الوداععليهجيب : القول الثاني

  

  :دليل القول األول
م ، أما احلنفية  ألن املعىن الذي من ؛ املكيعلى وجوب طواف الوداع ال يرونفأل

ويستحبونه له ألنه خامتة ، غري متحقق فيه) قة البيتوهو مفار(أجله وجب طواف الوداع 
                                 

ًوأثر اختالف الفقهاء يف كون طواف الوداع نسكا مستقال أو تابعا للنسك على هذه املسألة ظاهر )١( وسيأيت ، ًً
  ).٤١: ص(يف الكالم عليها 

بأن طواف  من أجل قوهلم - فيما يظهر-؛ وهذا )٢/٥٢٣(وحاشية ابن عابدين ) ٢/٥٠٤( فتح القدير )٢(
ُمث وجدت بعض الشافعية الذين ذهبوا إىل عدم وجوب ، -)٤١: ص(يف كما سيأيت - ٌالوداع تابع للنسك

شرح الوجيز للرافعي : انظر. طواف الوداع يف هذه احلالة بنوه على قوهلم بأن طواف الوداع من مجلة املناسك
)٧/٤١٢.(  

ويظهر أن املالكية ذهبوا إىل ، )٢/٥٣(والشرح الكبري وحاشية الدسوقي عليه ) ٣/١٣٧( مواهب اجلليل )٣(
  .ًحبابه هنا بناء على قوهلم يف استحباب طواف الوداع وعدم وجوبهاست

  ).٨/٢٥٦(اجملموع  )٤/٢١٢( احلاوي الكبري )٤(
  .؛ فإن ظاهر كالمهم اإللزام بطواف الوداع يف هذه احلالة)٢/٥١٢(وكشاف القناع ) ٣/٤٠٤(املغين  : انظر)٥(
واملكي يف حالته هذه داخل يف هذا ، ت عقب النسكفقد ذكر الفقهاء مشروعية طواف الوداع ملن فارق البي) ٦(

ومن الزم القول بوجوبه على املكي إذا خرج دون نسك سابق القول بلزومه ، خبالف حالته األوىل والثانية
  . املراجع اآلتية: انظر. وال عكس، على املكي إذا خرج عقب نسك

  ). ٢/٥٢٣(وحاشية ابن عابدين ) ١/١٤٨(اهلداية ) ٧(
  ).٣/١٣٧(ومواهب اجلليل ) ٣/٢٨٣(ة  الذخري)٨(
  ).٨/٢٥٦(واجملموع ) ٤/٢١٢( احلاوي الكبري )٩(
  ).٢/٥١٢(وكشاف القناع ) ٣/٤٠٣( املغين )١٠(
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  . )١(وهذا املعىن موجود يف املكي، أفعال احلج
 على قوهلم يف حكم طواف  بناء- فيما يظهر-قالوا بسنيته هنا وأما املالكية فقد 

  .أنه يسن وال جيبمن  الوداع
ليس خروجه ف، ٌة وعائد إىل البيت بأن املكي مقيم مبك قول املالكيةيناقشقد و

  .مفارقة للبيت كمفارقة اآلفاقي
  

  :دليل القول الثاني
وهذا املعىن موجود يف ، أن طواف الوداع يتوجه على كل من فارق مكة وخرج منها

 بناء على قوهلم بوجوب طواف -فيما يظهر-وقالوا بوجوبه هنا ، )٢( يف هذه احلالةاملكي
  . )٣(الوداع

  
  :الترجيح

 حيسن بيان مسألتني هلما أثر يف الرتجيح احلالةيف هذه قبل ترجيح أحد األقوال 
ٌهل طواف الوداع تابع : الثانيةاملسألة و، )٤(حكم طواف الوداع؟: األوىلاملسألة  :هنا

                                 
ويظهر ، وإن كان األخري قاله منهم أبو يوسف، )٢/٥٢٣(وحاشية ابن عابدين ) ١/١٤٨(اهلداية :  انظر)١(

وهي يف احلاج (أن طواف الوداع يف غري صورة الوجوب : تمن كالم فقهاء احلنفية يف غالب الصور واحلاال
وعلى هذا يفهم قوهلم يف ، ٌمندوب إليه؛ فقد ذكروا استحبابه يف مسائل ال جيب فيها طواف الوداع) اآلفاقي

ا  ،  حيث قالوا بوجوب طواف الوداع يف صورة واستحبوها يف بقية الصور-فيما يظهر-مسألة البحث حباال
 .أعلمواهللا تعاىل 

 ).٣/٤٠٤(واملغين ) ٨/٢٥٦(اجملموع :  انظر)٢(
 ).٩/٢٩٣(واإلنصاف ) ٣/٣٩٣(املغين  و)٨/١٢(واجملموع ) ٢/١٩٧(األم :  انظر)٣(
 وعلى القول بوجوبه يكون النظر يف، ألن اخلالف يف هذه احلالة يظهر مع القول بوجوب طواف الوداع )٤(

وأما ، فيها من عدمهملعىن الذي من أجله وجب طواف الوداع حتقق اتعميم الوجوب على هذه احلالة أو يف 
ٍعلى القول بسنية طواف الوداع فال إشكال حينئذ يف عدم وجوبه يف هذه احلالة وال يف غريها ّ.        

وذهب الشافعية واحلنابلة ، وألجل هذا ذهب احلنفية واملالكية إىل عدم وجوب طواف الوداع يف هذه احلالة
مع قوهلم بوجوب طواف -وأما احلنفية ، ًا املالكية فلقوهلم يف عدم وجوب طواف الوداع أصالإىل وجوبه؛ أم

 =واحلنابلةوأما الشافعية ،  فألن املعىن الذي من أجله وجب طواف الوداع ال يوجد يف هذه احلالة-الوداع
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  .)١(للنسك أو هو عبادة مستقلة؟
سبق يف صدر املبحث أن قد  ف):حكم طواف الوداع(أما المسألة األولى 

  .ًالفا للمالكية الذين يرون سنيتهاجلمهور على وجوب طواف الوداع خ
  

  :دليل القول األول
  يكون آخر أنأمر الناس:  قال- رضي اهللا عنهما-بن عباس حديث عبد اهللا 

  .)٢(عهدهم بالبيت، إال أنه خفف عن احلائض
:  النيبكان الناس ينصرفون يف كل وجه، فقال : ويف رواية عن ابن عباس قال

  .)٣(»ر عهده بالبيت حتى يكون آخٌ أحدَّ ينفرنال«
 وللتعبري يف ، على وجوب طواف الوداع لألمر املؤكد بهٌفيه دليل: "قال ابن حجر

  .)٤("ٍ مؤكدٍوالتخفيف ال يكون إال من أمر، حق احلائض بالتخفيف
  

  :دليل القول الثاني
  .)٥(ًأن طواف الوداع لو كان واجبا لوجب على احلائض وغريها كطواف اإلفاضة

غريه، كالصالة تسقط عن سقوطه ال يدل على  عن املعذور طهونوقش بأن سقو
عن احلائض وجتب على غريها، بل ختصيص احلائض بإسقاطه عنها دليل على وجوبه 

  .)٦( عن الكل مل يكن لتخصيصها بذلك معىنًعلى غريها، إذ لو كان ساقطا
                                                                                          

 . وهذه احلالة داخلة يف عموم هذا احلكم عندهم، فلقوهلم يف وجوب طواف الوداع=
وأما على القول باستقالله فريجع ، ًألن اخلالف أيضا يف هذه احلالة يظهر مع القول بتبعية الطواف للنسك )١(

  . من عدمهوحتقق معىن الوجوب يف املكي،  إىل اخلالف يف حكم طواف الوداعٍ حينئذاخلالف فيها
باب ، ومسلم يف كتاب احلج، )١٧٥٥: (برقم) ٢/١٧٩ (باب طواف الوداع،  رواه البخاري يف كتاب احلج)٢(

 ).١٣٢٨: (برقم) ٢/٩٦٣ (وجوب طواف الوداع وسقوطه عن احلائض
 ).١٣٢٧: (برقم) ٢/٩٦٣ (باب وجوب طواف الوداع وسقوطه عن احلائض،  رواه مسلم يف كتاب احلج)٣(
 ).٢/٥٠٤(فتح القدير البن اهلمام : وانظر، )٣/٥٨٥( فتح الباري )٤(
 ).٤/٢١٣(احلاوي الكبري :  انظر)٥(
 ). ٣/٤٠٤(املغين : انظر )٦(
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 ٤١

   :الترجيح
  .-رضي اهللا عنهما- يظهر رجحان القول األول؛ حلديث ابن عباس 

  

 ):؟ٌطواف تابع للنسك أو هو عبادة مستقلةالهل (وأما المسألة الثانية 
ٌ احلنفية أن طواف الوداع تابع للنسكالظاهر من مذهبف

 )٢(وذهب املالكية، )١(
ً إىل أن طواف الوداع عبادة مستقلة وليس تابعا للنسك)٤( واحلنابلة)٣(والشافعية ٌ ٌ.  

  

    :دليل القول األول
، ُيستدل له بأن حديث ابن عباس يف احلاج قدو، هلذا القولٍمل أقف على أدلة 

فدل على أن طواف الوداع ،  بعد نسكه إال أن يكون آخر عهده بالبيتال ينفروأنه 
   .تابع للنسك

 

  : الثاني القولدليل
قيم المهاجر بمكة بعد ُي «: قالعن النيب  عن العالء احلضرمي  - ١

الصدر من : أي.)٦(»رَدَّثالث للمهاجر بعد الص« :ويف رواية .)٥(»ًقضاء نسكه ثالثا
                                 

ٌوهو قول لبعض املالكية والشافعية واحلنابلة كما ، )٢/٥٢٣(وحاشية ابن عابدين ) ٢/١٤٣(البدائع : انظر) ١(
  ).٢٦/٨(وجمموع الفتاوى البن تيمية ) ٨/٢٥٦(واجملموع ) ٢/٢٩٣(يف املنتقى 

بعد -ًومل أجده صرحيا عندهم ، ًباطا من بعض كالم فقهائهمُ      وينبه إىل أن هذا القول ينسب إىل احلنفية استن
ّفإن كان األمر كذلك فنسبة هذا القول إليهم بإطالق حمل ، -الرجوع إىل مظان املسألة يف كثري من مراجعهم

،  مع قوهلم يف حكم طواف الوداع للحاج املكي يف احلالة األوىل والثالثة-فيما يظهر- ّتأمل؛ ألنه ال يتمشى 
 .   تعاىل أعلمواهللا

؛ فقد ذكروا أن الطواف مشروع لكل خارج من مكة )٣/١٣٧(ومواهب اجلليل ) ٢/٢٩٣(املنتقى : انظر) ٢(
 .سواء قدم لنسك أو جتارة أو غريمها

 ).٩/١٢٢(وشرح صحيح مسلم للنووي ) ٨/٢٥٦(اجملموع ) ٣(
 ).٢/٥١٢(وكشاف القناع ) ٣/٤٠٣(املغين : انظر) ٤(
 باب جواز اإلقامة مبكة للمهاجر منها بعد فراغ احلج والعمرة ثالثة أيام بال زيادة، كتاب احلجرواه مسلم يف ) ٥(

  ).١٣٥٢: (برقم) ٢/٩٨٥(
 =:برقم) ٥/٦٨ (باب إقامة املهاجر مبكة بعد قضاء نسكه، رواه البخاري يف كتاب مناقب األنصار) ٦(
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 ٤٢

أن طواف الوداع يكون  : هذا احلديثوجه الداللة منو، وهذا قبل طواف الوداع، مىن
  .)١( وحقيقته أن يكون قضاها كلها، للمناسكً ومساه قبله قاضيا،عند الرجوع
 عليه  سبق اتفاقهم على أن اآلفاقي إذا نوى اإلقامة مبكة عقب نسكه مل جيب- ٢

ّلو كان طواف الوداع من مجلة املناسك لوجب على كل حاجو ،طواف الوداع
)٢(.  

  
  :الترجيح

  .)٣(لقوة أدلته القول الثاين؛  أرجح القولني هنا هو أن- واهللا أعلم-يظهر 
  

،  القول بوجوب طواف الوداع للحاجرجحانو،  املسألتني السابقتنييف النظربعد و
دخول املكي يف وجوب طواف الوداع نحسر اخلالف يف ي ،وأن الطواف عبادة مستقلة

  :)احلالة الثالثة (يف هذه احلالة
الفقهاء إىل وجوب طواف الوداع على املكي يف هذه احلالة؛ ألنه بعض فذهب 

ا مل هذا القول يف هذا احلكم؛ ويؤيد كغريهٍحينئذ فهو ، ت للبيٌمفارق  عموم األدلة؛ فإ
   .تستثن خروج املكي عن غريه

؛ ألن املعىن الذي من أجله إىل عدم وجوب الطواف يف هذه احلالةذهب بعضهم و
كي؛ ألنه  ال يتحقق يف خروج امل- وهو مفارقة البيت- وجب طواف الوداع على اآلفاقي 

خبالف اآلفاقي ، إمنا هو بنية العود إليهٍخروجه حينئذ مفارقته للبيت وف، من أهل مكة
  .  موطنهً إمنا خرج مفارقا البيت إىلفهو

، ًمتقاربان قوةوالقوالن ،  النظرالثاين يؤيدهالقول و، يؤيده عموم األثرالقول األول ف

                                                                                          
هاجر منها بعد فراغ احلج والعمرة ثالثة أيام باب جواز اإلقامة مبكة للم، مسلم يف كتاب احلجو، )٣٩٣٣(=

 ).١٣٥٢: (برقم) ٢/٩٨٥(بال زيادة 
 ). ٧/٢٦٧( حجر وفتح الباري البن) ٩/١٢٢(شرح النووي على مسلم : وانظر، )٨/٢٥٦(اجملموع ) ١(
 ). ٧/٤١٢(شرح الوجيز للرافعي : انظر )٢(
املسائل اليت قد سوى بعض ،  يف هذه املسألةواهلمأقٌغالب أقوال املذاهب يف احلاالت السابقة جارية على  )٣(

  .ا يف احلاشية وبيان سببهها توجيهسبق وقد، يظهر منها شيء من املخالفة

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





 ٤٣

   ُ بعد احلاج املكيُوعود، ووجود املفارقة، ؛ لعموم األدلةأظهرالوجوب ب القول وإن كان
 ً خارجا إىلالبيت قد يفارق ؛ فإن اآلفاقيه على احلكمريأثته بنية العود ال يظهر ُخروجأو 

  .واهللا أعلم، فع عنهت ال ير فإن وجوب الطوافمع ذاو، ً العود إىل مكة قريبامع نيةموطنه 
 ٍّيّ على مشروعية طواف الوداع لكل مكيتفقون أن الفقهاء  مما سبقواخلالصة

وإن اختلفوا يف حكم ذلك بني ، خرج من مكة سواء كان خروجه عقب نسك أو ال
  .الوجوب واالستحباب
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 ٤٤

  خاتمةال
 أن -ســبحانه- وأســأله ،علــى تيــسريه وإعانتــه يف خامتــة هــذا البحــث أمحــد اهللا 

  : ألهم ما جاء فيهٌهذا تلخيصف :ُ وبعد،ًجيعله خالصا لوجهه الكرمي
، وجــود الراحلــة  املكــي والقريــب مــن مكــة لوجــوب احلــج عليــهال يــشرتط يف حــق -
 . الفقهاء على هذاوقد اتفق
  والقريب من مكة لوجوب احلج عليها وجود حمرم هلاّ املكيةاملرأةال يشرتط يف  -

 .عند الفقهاء

 .وقد اتفق الفقهاء على هذا، وللعمرة احلل، ميقات املكي للحج مكة -

ُاتفق الفقهاء على تعيني وقت يسن للمكي أن حيرم باحلج فيه - واختلفوا يف ، ٍ
ُ أن املكي يسن له أن يهل باحلج يوم الرتوواألرجح، تعيينه وهو مذهب الشافعية ، يةُ

 .واحلنابلة

، ِ مث اختلفوا يف جواز القران والتمتع له،جواز اإلفراد للمكياتفق الفقهاء على  -
 .وهو قول اجلمهور،  كاآلفاقينَأن املكي له أن يتمتع ويقرولعل األرجح 

 عدم وجوب اهلدي عليه إذا اتفق القائلون جبواز التمتع والقران للمكي على -
 .متتع أو قرن

 .وهو قول اجلمهور، ال يشرع طواف القدوم للمكي -

  .السعي و يف الطوافالرملو ، االضطباع يف الطوافيسن للمكي -
والرتجيح يف ، مزدلفة ومىنو  عرفةاختلف الفقهاء يف اجلمع والقصر للمكي يف -

 .هذه املسألة مرتدد بني قول املالكية وقول الشافعية واحلنابلة

، طواف الوداع للحاج املكي إذا خرج عقب نسكهاتفق الفقهاء على مشروعية  -
 .واألقرب وجوبه، واختلفوا يف حكمه
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 ٤٥

  الفهارس
  النبويةفهرس األحاديث 

 الصفحة   الحديثطرف م
لبيت وبين الصفا والمروة أحلوا من إحرامكم بطواف ا«  ١

ُّ ثم أقيموا حالال، حتى إذا كان يوم التروية فأهلوا ّوقصروا ِ َ ً
  »التي قدمتم بها متعةبالحج، واجعلوا 

١١  

فرملوا بالبيت ،  وأصحابه من اجلعرانةرسول اهللا اعتمر   ٢
وجعلوا أرديتهم حتت آباطهم قد قذفوها على عواتقهم 

  اليسرى

٢٧  

عهدهم بالبيت، إال أنه خفف عن   يكون آخر أنأمر الناس  ٣
  احلائض

٤٠  

 يف حجة الوداع أهل املهاجرون واألنصار وأزواج النيب   ٤
  هللناوأ

١٤  

ّ فمنا من أهل ، عام حجة الوداعخرجنا مع رسول اهللا   ٥ ِ
  بعمرة، ومنا من أهل حبجة وعمرة، ومنا من أهل باحلج

١٢  

 حني يقدم مكة إذا استلم الركن األسود أيت رسول اهللا ر  ٦
   ثالثة أطواف من السبعُّخبـي: أول ما يطوف

٢٢  

  ٢٥  ً مضطبعاالنيب طاف   ٧
  ٤٠  » حتى يكون آخر عهده بالبيتٌ أحدَّال ينفرن«  ٨
ّهن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن أراد «  ٩ ّ ّ ّ

ّالحج والعمرة، فمن كان دونهن فمن أهله، وكذا 
  »فكذلك، حتى أهل مكة يهلون منها

٧  

ٌا قوم سفرَّأتموا صالتكم؛ فإن، يا أهل مكة«  ١٠ َ ٌ«  ٣١  
  ٤١  »ًقيم المهاجر بمكة بعد قضاء نسكه ثالثاُي«  ١١
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 ٤٦

  فهرس المصادر والمراجع
  

: الناشـر، عبـد احلـق األشـبيلي: املؤلـف، األحكام الوسطى من حديث النبـي  - ١
  . وصبحي السامرائي، محدي السلفي: حتقيق، هـ١٤١٦: عام،  الرياض-مكتبة الرشد 

َحيىي بن هبـيـرة:  املؤلف،اختالف األئمة العلماء - ٢  -دار الكتـب العلميـة : الناشـر، َُْ
 .السيد يوسف أمحد: حتقيق،  هـ١٤٢٣: األوىل، عامالطبعة ، بريوت

،  الريـــاض–أضـــواء الـــسلف : الناشـــر، حممـــد املـــروزي: املؤلـــف، اخـــتالف الفقهـــاء - ٣
  .حممد طاهر حكيم. د: حتقيق،  هـ١٤٢٠: عام، الطبعة األوىل

،  بـريوت-دار الكتب العلميـة : الناشر، يوسف بن عبد الرب:  املؤلف،االستذكار - ٤
 .سامل حممد عطا، حممد علي معوض: حتقيق،  هـ١٤٢١: عامالطبعة األوىل، 

حممــــــد بــــــن إبــــــراهيم بــــــن املنــــــذر :  املؤلــــــف،اإلشــــــراف علــــــى مــــــذاهب العلمــــــاء - ٥
  . هـ١٤٢٥: الطبعة األوىل، عام،  رأس اخليمة-مكتبة مكة الثقافية : الناشر، النيسابوري

  . هـ١٤١٠: عام،  بريوت-دار املعرفة: الناشر، حممد الشافعي:  املؤلف،األم - ٦
، علـــي املـــرداوي احلنبلـــي:  املؤلـــف،اإلنـــصاف فـــي معرفـــة الـــراجح مـــن الخـــالف - ٧
حممد : حتقيق،  هـ١٣٧٤: عام، الطبعة األوىل،  بريوت-دار إحياء الرتاث العريب : الناشر

  .حامد الفقي
 وســننه وأيامــه الجــامع المــسند الــصحيح المختــصر مــن أمــور رســول اهللا  - ٨

 -دار ابــــن كثــــري : الناشــــر، د بــــن إمساعيــــل البخــــاريحممــــ: املؤلــــف، )صــــحيح البخــــاري(
  .مصطفى ديب البغا. د: حتقيق،  هـ١٤٠٧: عام، الطبعة الثالثة، بريوت
أبـــو بكـــر بـــن مـــسعود بـــن أمحـــد : املؤلـــف، بـــدائع الـــصنائع فـــي ترتيـــب الـــشرائع - ٩

 .هـ١٤٠٦: الطبعة الثانية، عام،  بريوت-دار الكتب العلمية : الناشر، الكاساين احلنفي
دار الكتــب : الناشــر، حممــود احلنفــى بــدر الــدين العيــىن:  املؤلــف،لبنايــة شــرح الهدايــةا -١٠

 .   هـ١٤٢٠: الطبعة األوىل، عام،  بريوت-العلمية 

دار : الناشـر، حيىي العمراين الشافعي:  املؤلف،البيان في مذهب اإلمام الشافعي -١١
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 ٤٧

  .النوريقاسم : احملقق،  هـ١٤٢١: الطبعة األوىل، عام،  جدة-املنهاج 
:  املؤلــف،البيــان والتحــصيل والــشرح والتوجيــه والتعليــل لمــسائل المــستخرجة -١٢

: الطبعـــة الثانيـــة، عـــام،  بـــريوت-دار الغـــرب : الناشـــر، حممـــد ابـــن أمحـــد بـــن رشـــد القـــرطيب
  .حممد حجي وآخرون. د: حتقيق،  هـ١٤٠٨
 ،حممــد بــن أمحــد القــرطيب:  املؤلــف،)تفــسير القرطبــي(الجــامع ألحكــام القــرآن  -١٣
أمحـــد : حتقيـــق،  هــــ١٣٨٤: الطبعـــة الثانيـــة، عـــام،  القـــاهرة-دار الكتـــب املـــصرية : الناشـــر
  .وإبراهيم أطفيش، الربدوين
 -دار الرشـــيد : الناشـــر، أمحـــد بـــن حجـــر العـــسقالين: املؤلـــف، تقريـــب التهـــذيب -١٤
  .حممد عوامة: حتقيق،  هـ١٤٠٦: عام، الطبعة األوىل، سوريا
أمحـد بـن حجـر :  املؤلف،يث الرافعي الكبيرالتلخيص الحبير في تخريج أحاد -١٥

 . هـ١٤١٩: عام، الطبعة األوىل،  بريوت-دار الكتب العلمية : الناشر، العسقالين

: حممــد بــن عيــسى الرتمــذي، الناشــر:  املؤلــف،)ســنن الترمــذي(الجــامع الكبيــر  -١٦
  .بشار عواد. د: حتقيق،  م١٩٩٦: الطبعة األوىل عام،  بريوت-دار الغرب اإلسالمي 

مطبعـة : الناشـر، أمحـد بـن علـي بـن حجـر العـسقالين: املؤلـف، تهذيب التهـذيب -١٧
  . هـ١٣٢٦: الطبعة األوىل، عام،  اهلند-دائرة املعارف النظامية 

، خليــــل ابــــن إســــحاق: املؤلــــف، التوضــــيح فــــي شــــرح مختــــصر ابــــن الحاجــــب -١٨
أمحـــد . د: حتقيـــق، هــــ١٤٢٩: عـــام، الطبعـــة األوىل، مركـــز جنيبويـــه للمخطوطـــات: الناشـــر
 .جنيب
 ،وهو شـرح مختـصر المزنـي، الحاوي الكبير في فقه مذهب اإلمام الشافعي -١٩

ــــة : الناشــــر، علــــي بــــن حممــــد البــــصري، الــــشهري باملــــاوردي: املؤلــــف  -دار الكتــــب العلمي
 .وعادل أمحد، علي معوض: حتقيق،  هـ١٤١٩: الطبعة األوىل، عام، بريوت

دار الغـرب : الناشـر، شهري بـالقرايفالـ، أمحد بـن إدريـس املـالكي:  املؤلف،الذخيرة -٢٠
  .عدد من احملققني: حتقيق، م١٩٩٤: الطبعة األوىل، عام،  بريوت-اإلسالمي 

حممـد أمـني بـن : املؤلـف، )حاشـية ابـن عابـدين(رد المحتار على الدر المختار  -٢١
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  . هـ١٤١٢: الطبعة الثانية، عام،  بريوت-دار الفكر : الناشر، ابن عابدين، عمر احلنفي
دار إحيـاء : الناشـر، حممـد بـن يزيـد القـزويين، ابـن ماجـه: املؤلـف، ابن ماجهسنن  -٢٢

  .حممد فؤاد عبد الباقي: حتقيق،  فيصل عيسى البايب احلليب-الكتب العربية 
: الناشـــر، أبــو داود ســـليمان بـــن األشــعث السجـــستاين: املؤلـــف، ســنن أبـــي داود -٢٣

  .د احلميدحممد حميي الدين عب: حتقيق،  بريوت-املكتبة العصرية 
:  املؤلــف،) الــسنن الــصغرى للنــسائي-المجتبــى مــن الــسنن (ســنن النــسائي  -٢٤

، الطبعـة الثانيـة،  حلب-مكتب املطبوعات اإلسالمية : الناشر، أمحد بن شعيب النسائي
 .عبد الفتاح أبو غدة: حتقيق،  هـ١٤٠٦: عام
العلميـة دار الكتـب : الناشـر، أمحـد بـن احلـسني البيهقـي:  املؤلـف،السنن الكبرى -٢٥

 .حممد عبد القادر عطا: حتقيق،  هـ١٤٢٤: الطبعة الثالثة، عام،  بريوت-
حممـــد بـــن عبـــد اهللا الزركـــشي :  املؤلـــف،شـــرح الزركـــشي علـــى مختـــصر الخرقـــي -٢٦

 .   هـ١٤١٣: الطبعة األوىل، عام،  الرياض-دار العبيكان : الناشر، املصري احلنبلي

حملمـــــد ، حاشـــــية الدســـــوقي: هوعليـــــ، أمحـــــد الـــــدردير: املؤلـــــف، الـــــشرح الكبيـــــر -٢٧
   . بريوت-دار الفكر : الناشر، الدسوقي

عبـــد الكـــرمي بـــن حممـــد :  املؤلـــف،)الـــشرح الكبيـــر(فـــتح العزيـــز بـــشرح الـــوجيز  -٢٨
  . بريوت-دار الفكر : الناشر، الرافعي
ابــن : دار النــشر، حممــد العثيمــني: املؤلــف، الــشرح الممتــع علــى زاد المــستقنع -٢٩
  .  هـ١٤٢٢: امع، الطبعة األوىل، اجلوزي
، حممـــد بـــن عبـــد اهللا اخلرشـــي املـــالكي: املؤلـــف، شـــرح مختـــصر خليـــل للخرشـــي -٣٠
 . بريوت-دار الفكر للطباعة : الناشر

أمحـــــد بـــــن علـــــي بـــــن حجـــــر :  املؤلـــــف،فـــــتح البـــــاري شـــــرح صـــــحيح البخـــــاري -٣١
: رقــم كتبــه وأبوابــه وأحاديثــه،  هـــ١٣٧٩:  بــريوت، عــام-دار املعرفــة : الناشــر، العــسقالين
  .حمب الدين اخلطيب: قام بإخراجه وصححه وأشرف على طبعه، ؤاد عبد الباقيحممد ف
نتــائج : وتكملتــه، املعــروف بــابن اهلمــام، حممــد الــسيواسي:  املؤلــف،فــتح القــدير -٣٢
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  . بريوت-دار الفكر : الناشر،  للقاضي زاده،األفكار
 ١٤٢٤: عـام، الطبعـة األوىل، الرسـالة: الناشـر، حممـد بـن مفلـح:  املؤلـفالفروع؛ -٣٣
  .عبد اهللا الرتكي. د: حتقيق، هـ

مكتبــة : الناشــر، يوســف بــن عبــد الــرب:  املؤلــف،الكــافي فــي فقــه أهــل المدينــة -٣٤
حممــد حممــد أحيــد : حتقيــق،  هـــ١٤٠٠:  الريــاض، الطبعــة الثانيــة، عــام-الريــاض احلديثــة 

 .املوريتاين

هري بابن الش، عبد اهللا بن قدامة املقدسي:  املؤلف،الكافي في فقه اإلمام أحمد -٣٥
  . هـ١٤١٤: الطبعة األوىل، عام،  بريوت-دار الكتب العلمية : الناشر، قدامة املقدسي

: الناشـــر، عبـــد اهللا بـــن عـــدي اجلرجـــاين: املؤلـــف، الكامـــل فـــي ضـــعفاء الرجـــال -٣٦
عـــادل أمحـــد عبـــد : حتقيـــق،  هــــ١٤١٨: الطبعـــة األوىل، عـــام،  بـــريوت-الكتـــب العلميـــة 

  .عبد الفتاح أبو سنة: ك يف حتقيقهوشار، وعلي حممد معوض، املوجود
دار : الناشــر، منــصور البهــويت احلنبلــي:  املؤلــف،كــشاف القنــاع عــن مــتن اإلقنــاع -٣٧

، كمــال العنــاين. د: ّقــدم لــه،  هـــ١٤١٨: عــام، الطبعــة األوىل،  بــريوت-الكتــب العلميــة 
  .حممد حسن الشافعي: وحققه
دار : الناشـر، ي العدويعل: املؤلف، حاشية العدوي على كفاية الطالب الرباني -٣٨

  .يوسف البقاعي: حتقيق،  هـ١٤١٤: عام،  بريوت–الفكر 
دار : إبـــراهيم بـــن حممـــد بـــن مفلـــح، الناشـــر:  املؤلـــف،المبـــدع فـــي شـــرح المقنـــع -٣٩

 . هـ١٤١٨: الطبعة األوىل، عام،  بريوت-الكتب العلمية 
، ت بـــريو-دار املعرفـــة : الناشـــر، حممـــد بـــن أمحـــد السرخـــسي: املؤلـــف، المبـــسوط -٤٠
 . هـ١٤١٤: عام
مـع تكملـة الـسبكي  ،حيـىي بـن شـرف النـووي: املؤلـف، المجموع شرح المهذب -٤١

 .ّمصورة من عدة طبعات مصرية، دار الفكر: الناشر، واملطيعي
 امللـــك فهـــد لطباعـــة جممـــع: الناشـــر، أمحـــد بـــن تيميـــة: املؤلـــف، مجمـــوع الفتـــاوى -٤٢

 .عبد الرمحن بن قاسم: قحتقي،  هـ١٤١٦:  املدينة النبوية، عام- املصحف الشريف
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ــــاوى ورســــائل -٤٣ ــــشيخ محمــــد العثيمــــينمجمــــوع فت ــــضيلة ال حممــــد :  املؤلــــف، ف
  .هـ١٤١٣عام ، دار الوطن: الناشر، فهد السليمان: مجع وترتيب، العثيمني
: الناشــر، علــي بــن أمحــد بــن حــزم األندلــسي الظــاهري: املؤلــف، المحلــى باآلثــار -٤٤

  .عبد الغفار البنداري. د: حتقيق،  هـ١٤٢٤: عام، الطبعة الثالثة،  بريوت-دار الفكر 
 -دار البـــشائر : الناشـــر، أمحـــد الطحـــاوي:  املؤلـــف،مختـــصر اخـــتالف العلمـــاء -٤٥
  .عبد اهللا نذير أمحد. د: حتقيق، هـ١٤١٧:  عام، الطبعة الثانية، بريوت
: الناشــر، علــي بــن أمحــد بــن حــزم األندلــسي الظــاهري:  املؤلــف،مراتــب اإلجمــاع -٤٦

  . بريوت-لمية دار الكتب الع
أمحـد بـن حممـد بـن :  املؤلـف،مسائل اإلمام أحمد بن حنبـل روايـة ابنـه عبـد اهللا -٤٧
: حتقيـــق،  هــــ١٤٠١: الطبعـــة األوىل، عـــام،  بـــريوت-املكتـــب اإلســـالمي : الناشـــر، حنبـــل

  .زهري الشاويش
إســـحاق بـــن :  املؤلـــف،مـــسائل اإلمـــام أحمـــد بـــن حنبـــل وإســـحاق بـــن راهويـــه -٤٨

اجلامعــة اإلســالمية ، عمــادة البحــث العلمــي: الناشــر، ف بالكوســجمنــصور املــروزي، املعــرو
  . هـ١٤٢٥: باملدينة املنورة، الطبعة األوىل، عام

ــــــي داودمــــــسائل اإل -٤٩ أبــــــو داود :  املؤلــــــف، السجــــــستانيمــــــام أحمــــــد روايــــــة أب
: حتقيـق،  هــ١٤٢٠: عـام، الطبعـة األوىل،  مـصر-مكتبة ابن تيميـة : الناشر، السجستاين

  . طارق عوض اهللا
دار : الناشــر، أمحــد بــن حممــد بــن حنبــل: املؤلــف، مــسند اإلمــام أحمــد بــن حنبــل -٥٠

وعـــادل ، شـــعيب األرنـــؤوط: احملقـــق،  هــــ١٤٢١: الطبعـــة األوىل، عـــام،  بـــريوت-الرســـالة 
  .عبد اهللا بن عبد احملسن الرتكي. د: إشراف، مرشد، وآخرون

 المـــسند الـــصحيح المختـــصر بنقـــل العـــدل عـــن العـــدل إلـــى رســـول اهللا  -٥١
 -دار إحيــــاء الــــرتاث العــــريب : الناشــــر، مــــسلم بــــن احلجــــاج:  املؤلــــف،)صــــحيح مــــسلم(

  .حممد فؤاد عبد الباقي: حتقيق، بريوت
  :  املؤلــف،)مــصنف ابــن أبــي شــيبة(الكتــاب المــصنف فــي األحاديــث واآلثــار  -٥٢
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: الطبعــة األوىل، عــام،  الريــاض-الرشــد : الناشــر،  العبـسيأبـو بكــر بــن أيب شــيبة، عبــد اهللا
  .كمال يوسف احلوت: حتقيق،  هـ١٤٠٩
، إمساعيــــل اجلــــوهري الفــــارايب:  املؤلــــف،الــــصحاح تــــاج اللغــــة وصــــحاح العربيــــة -٥٣
أمحـــد : حتقيـــق،  ه١٤٠٧: عـــام، الطبعـــة الرابعـــة،  بـــريوت-دار العلـــم للماليـــني : الناشـــر

   .عبد الغفور عطار
عبــــد اهللا بــــن أمحــــد بــــن قدامــــة احلنبلــــي، الــــشهري بــــابن قدامــــة :  املؤلــــف،المغنــــي -٥٤

  . هـ١٣٨٨: عام،  القاهرة-مكتبة القاهرة : الناشر، املقدسي
حممـــد الـــشربيين :  املؤلـــف،مغنـــي المحتـــاج إلـــى معرفـــة معـــاني ألفـــاظ المنهـــاج -٥٥

  . هـ١٤١٥: الطبعة األوىل، عام،  بريوت-دار الكتب العلمية : الناشر، الشافعي
،  فـــي بيـــان كثيـــر مـــن األحاديـــث المـــشتهرة علـــى األلـــسنةالمقاصـــد الحـــسنة -٥٦

: عـــام، الطبعـــة األوىل،  بـــريوت-دار الكتـــاب العـــريب : الناشـــر، حممـــد الـــسخاوي: املؤلـــف
  .حممد اخلشت: حتقيق،  هـ١٤٠٥
 -دار الفكـــر : أمحـــد بـــن فـــارس الـــرازي، الناشـــر:  املؤلـــف،معجـــم مقـــاييس اللغـــة -٥٧
 .عبد السالم حممد هارون:  حتقيق، هـ١٣٩٩: عام، بريوت
، ســليمان بــن خلــف القــرطيب البــاجي األندلــسي:  املؤلــف،المنتقــى شــرح الموطــأ -٥٨
 . هـ١٣٣٢: الطبعة األوىل، عام،  جبوار حمافظة مصر-مطبعة السعادة : الناشر
، حيــىي بــن شــرف النــووي: املؤلــف، المنهــاج شــرح صــحيح مــسلم بــن الحجــاج -٥٩
 . هـ١٣٩٢: الطبعة الثانية، عام،  بريوت-لعريب دار إحياء الرتاث ا: الناشر

ُّحممـــد الـــرعيين املـــالكي، : املؤلـــف، مواهـــب الجليـــل فـــي شـــرح مختـــصر خليـــل -٦٠
  .   هـ١٤١٢: الطبعة الثالثة، عام،  بريوت-دار الفكر : الناشر، املعروف باحلطاب

 . الصادرة عن وزارة الشؤون اإلسالمية بالكويتالموسوعة الفقهية الكويتية -٦١

: عـــام، مؤســـسة الرســـالة: الناشـــر، مالـــك بـــن أنـــس:  املؤلـــف،طـــأ اإلمـــام مالـــكمو -٦٢
  .وحممود خليل، بشار عواد: حتقيق،  هـ١٤١٢
: الناشــر، عبــد اهللا بــن يوســف الزيلعــي:  املؤلــف،نــصب الرايــة ألحاديــث الهدايــة -٦٣
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 ٥٢

صــححه ، َُحممــد البـنــوري: قــدم للكتــاب، هـــ١٤١٨: الطبعــة األوىل، عــام،  بــريوت-الريــان 
، عبـــد العزيـــز الفنجـــاين إىل كتـــاب احلـــج، مث أكملهـــا حممـــد الكـــاملفوري:  احلاشـــيةووضـــع
  .حممد عوامة: حتقيق
علـي بـن أيب بكـر الفرغـاين املرغينـاين، : املؤلف، الهداية في شرح بداية المبتدي -٦٤
  .طالل يوسف: حتقيق،  بريوت-دار إحياء الرتاث العريب : الناشر
 -دار الـسالم : الناشـر، مـد حممـد الغـزايلأبـو حا: املؤلـف، الوسيط في المـذهب -٦٥
  .وحممد تامر، أمحد حممود إبراهيم : حتقيق،  هـ١٤١٧: الطبعة األوىل، عام، القاهرة
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  فهرس الموضوعات
  

  ١ ......................................................................املقدمة
 ٥ ...................................................ّاالستطاعة للمكي: املبحث األول

ّمحرم للمرأة املكيةـاشرتاط ال: املبحث الثاين ْ َ.......................................... ٦  
  ٧.........................................ّميقات املكي للحج والعمرة: ثاملبحث الثال

 ٩.....................................ُالوقت الذي يهل فيه املكي للحج: املبحث الرابع

ّالتمتع والقران للمكيحكم : املبحث اخلامس ِ..................................... ١٢  
  ١٦............................ران على املكيِهدي التمتع والقحكم : املبحث السادس
 ١٧ ......................................طواف القدوم للمكيحكم : املبحث السابع

 ٢١ ................للمكيواإلسراع يف السعي  يف الطواف ََالرملحكم : املبحث الثامن

  ٢٥ ..........................................للمكي االضطباعحكم : املبحث التاسع
  ٢٨ ................اجلمع والقصر للمكي يف عرفة ومزدلفة ومىنحكم : املبحث العاشر

  ٣٧ ..........................طواف الوداع للحاج املكيحكم : املبحث احلادي عشر
  ٤٤ .....................................................................اخلامتة

  ٤٥ ..................................................................الفهارس 
  .وعلى آله وصحبه أمجعني، وصلى اهللا وسلم على نبينا حممد
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