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 بسم اهلل الرحمن الرحيم
 حفظه اهلل

 تقريظ الشيخ العالمة الفقيه/ محمد بن علي بن محمد باعطية الدوعني
 

ِه الحمــد هلل الــعي فعــأل فــي ايمــة صــالحين ةاصــحين وُهــداًة دالــين لشــرع       
القــويمب بّينــوا للنــاس ايحكــام وعرحفُــوهم صــحة العاــادة ومــرا   ا  ــالمب وِمــْن 
هؤالء الفقيه النابه/ زين بـن محمـد بـن حسـين العيـدروس  بـارك اهلل فـي َمسـاعيه 
ُُالصـ ه هـعي فـي الحـج فيمـ  فيحـا مااح ـه  وبلحغه اهلل أماةيهب فقد أطلعني علـ  

لحـــج أن َيهـــحاحا وَيس ضـــيء بمـــا فيحـــاب بعاـــارة وا ـــحة تكـــون زاداً لمـــن أراد ا
ل هحح عاادته ب فحي رَاٍو لطالب العلم وتـَْعُرفًة للعامي بما ييب عليـه معرف ـه فـي 
حيه وصح ه ب واهلل أ أل أن ينف  بحـا اليميـ ب وصـل  اهلل علـ   ـيدةا محمـد 

 وآله وصحاه أفمعين.
 وك ـاه

 محمد بن علي بن محمد باعطية
 مكالاليمحورية اليمنية ـ ال

 هـٕٖٗٔ/موال ٘ٔ
 مٕٔٔٓ/ ا مار ٖٔالموافق 
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 بسم اهلل الرمحن الرحيم
 مقـدمة

فال تنفعه طاعـة كمـا ال  ،وأذلح أهأل معهي ِه بالمعهية الحمد هلل العي أعزح أهأل طاع ه بالطاعةب     
 علــ  ب فلــه الحمــد علــ  مــا أةعــَم وألحــمب وصــّل  اهللىتضـري معهــيةب فحــو الغنــي عــن العــالَم ومــا حــو 

  يدةا محمد ايعظم وعل  آله وأصحابه أهأل الكرم ومن  ار عل  ةحيحم وعّلم  أّما بعد:           
مخ هـرةب فـي أحكـام الحـج والعمـرةب ك اُ حـا تلايـًة لمـن  ـألني عنحـاب وزاداً للحــاج  ألفحـعي مسـا     

 ڦ   ڦ   ڦٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤچ  المم  ـأِل يمــر ربــه تعــال  لقولــه فــي آيــات الحــج :

(1) چڦ
ۋ  ۋ  ۅ  ۅ  ۉ    ٴۇچ       فاــــالعلم ةّ قــــي الُمحرمــــات والمخالفــــات  ــــال تعــــال :،   

 ب وهعي المسا أل عل  معهب ا مام الشافعي ـ رحمه اهلل تعال  ـ . (2) چ ېۉ
اتمة كما يأتي:  ورتاُت هعي الخالصة في مقدمة ومااحث ُو

 الماحث ايول :حقيقة اال  طاعة في الحج     
  اةي  : أعمال الحجالماحث ال

 حاصأل الدماء الوافاة في الحج : الماحث ال الث     
 الماحث الراب :  كيف تحج وتع مر ؟

 الماحث الخامس : فدول ي ضمن أعمال الحج
 السادس : مسا أل من ورة في الحج الماحث    
 الخاتـمة     
بعض المسا أل ليعّم ةفعحـاب وفـزى و د ك اُت هعي الخالصة  األ ف رة طويلة ثم رافعُ حا وزدتُحا      

 اهلل تعال  ُير اليزاء من  اهم في ةشرهاب وأ أله تعال  لي ال وفيق والسداد. 
   بقلم الفقير إل  عفو ربه

 ين بن محمد بن حسين العيدروسد. ز 
 هـ. المكالـ حضرموت ٖٕٗٔ/ ذوالقعدة / ٜٔ

                            
(ٔ)  

 (ٕ)  
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 الماحث ايول

 حقيقة اال  طاعة في الحج

المسـلم الاـالا العا ـأل الُمسـ طي ب فـتن أُ ـألح أحـد الشـرو  لـم ييـب بـال  ييـب الحـج علـ       
 ُالف. 
ومعنـــ  اال ـــ طاعة لغـــة: ا طا ـــةب ويُقـــال: ا ـــطات يســـ طي  يحـــعفون ال ـــاء ا ـــ  قاالً لحـــا مـــ        

الطاءب  ال ابن بّري: اال  طاعة لإلةسان ُاصة وا طا ة عامةب تقـول: اليمـأل ُمطيـق لحملـهب وال 
 (1) طي  فحعا الفرق ما بينحما.تقأْل: مس

)) َولِلحــِه َعلَـ  النحـاِس ِحــج  اْلاَـْيـِت َمــِن  ـلأل عـن  ولــه عـز وفـأل:  أن ر ــول اهلل  عـن أةـس     
وعـن عكرمـة مـول  ابــن  ب (3)فقيـأل مـا السـايأل ؟  ــال:)) الـزاد والراحلـة   (2)اْ ـَ طَاَت ِإلَْيـِه َ ـِاياًل   

 (4).أةه  ال: السايأل: الهحة عااس 
إذن فمعنــ  اال ــ طاعة مــرعاً: ال حقــق بِملــذ المــال الــعي ُيســ غرق يداء الحــج والعمــرةب مــن     

 أفرة ةقأل وةفقة ذهاب وإياب وةفقة من تلزمه ةفق ه ُمدة غيابهب وتنقسم اال  طاعة إل   سمين: 
ــا ــ طاعة بــالنفس -ٔ ق علــ  : بــأن يكــون  ــادراً أي: عنــدي زاد وراحلــة كمــا تقــدمب ويــْأمن الطري

 ةفسه ومالهب وأن ياق  بعد اال  طاعة زمن يمكنه الوصول إل  مكة بالسير المع اد. 
وأن يخــرج مــ  المــرأة زوفحــا أو محرمحــا أو ةســوة ثقــات اثن ــان فــأك رب وأن يكــون صــحيحاً بــأن 
يـَْ اــَت علــ  المركــوب بــال  ــرر مــديدب ووفــود المــاء والــزاد فــي الموا ــ  ال ــي يع ــاد حملــه منحــا 

 لم ألب وهو القدر الال ق به في ذلذ الزمان والمكان.ب من ا

                            
( )  

  ( ) 

( ) 

( ) 
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علـ  ال اـوت علـ  الراحلـة أو المركـوب لمـرب أو كاـر  راال  طاعة بالغير: وهو الـعي ال يقـد -ٕ
وةحــو ذلــذب وعنــدي مــال لزمــه الحــج بتةابــة غيــريب وكــعا مــن مــات وفــي ذم ــه حــج بــأن تمّكــن مــن 

ه مـن ترك ـهب فـتن لـم يخلـف تركـة لـم ييـب الحج بعـد اال ـ طاعة فلـم يحـجب فييـب ا حيـاج عنـ
علـــ  أحـــد أن يحـــج عنـــهب وُيســـن لوارثـــه أن يفعلـــه عنـــهب فلـــو فعلـــه عنـــه أفناـــي فـــاز ولـــو بـــال إذن 

 (1)بخالف الهومب و واء أوص  أم لم يوصي. ولكن ايول  المسارعة  براء ذم ه.
 ))فا دة   مراتب الحج : 

منه الحج بحال وهـو الكـافر ) والقسـم  حال يهالناس في الحج عل  ُمسة أ سام: )  سم      
وهـو الهـاي الـعي ال يميـزب والمينـون المسـلمان فَيحـرم عنحمـا  ةال اةي  من يهـح لـه ال بالماامـر 

الولي. ) وال الث  من يهح منه بالماامرة وهو المسلم المميز وإن كان صاياً وعاداً بتذن الـولي ) 
ن حيــة ا  ــالم وهــو المســلم المميــز الاــالا العا ــأل والرابــ   مــن يهــح منــه بالماامــرة وييز ــه عــ

الحــر ) والخــامس  مــن ييــب عليــه وهــو المســلم الاــالا العا ــأل الحــر المســ طي ب  ــالوا: فشــر  
الهحة المطلقة ا  الم فقط وال يش ر  ال كليـف بـأل يهـح إحـرام الـولي عـن الهـاي والمينـونب 

و وعـه عـن حيـة ا  ـالم الالـوع والعقـأل ومر  صحة الماامرة بـالنفس ا  ـالم وال مييـزب ومـر  
وا  الم والحريـةب فلـو تكلحـف غيـر المسـ طي  الحـج و ـ  عـن فـرب ا  ـالم ولـو ةـوى غيـري و ـ  

 واهلل أعلم.(2) عنه. 
 
 
 
 
 

 

 

 

                            
   وغيرها.ٛٙ ب واليا وت النفيس )ٕ٘ٛ/ٕوإعاةة الطالاين ) ب ٖٙٗ/ٔاةظر ذلذ في مغني المح اج ) (ٔ)

   .ٛٙ  واليا وت ص )ٕٓ/ٚاةظر: الميموت ) (ٕ)
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 الماحث ال اةي

 أعمال الحج

 اعلم أن أعمال الحج ثالثة و هي: 
 أركان ووافاات و ننب وإليذ مرح كأل واحد منحا بتيياز: 

 أركان الحج:
 وهي ال ي ييب ا تيان بحا فتن ترك واحداً منحا لم يهح الحجب وهي ُمسة:  

وهو ةية الدُول في النسذب فلكأل عاادة ةية فكمـا أن الهـالة ال تهـح إال بالنيـة ا حرام:  -ٔ
ب أي: إةمـا صـالح ايعمـال (1)فكعا الحج للحديث الهحيح: )إةما ايعمال بالنيات.. الحـديث 

ت. ولإلحــرام ميقاتـان زمــاةي ومكـاةيب فالزمــاةي: هـو مــحر مـوال وذي القعــدة والعشــر ايُول بالنيـا
ب وأمــا (2) چ  ٻٱ  ٻ   ٻچ مــن ذي الحيــة. فحــعا زمــن ا حــرام بــالحج  ــال اهلل تعــال : 

 ا حرام بالُعمرة فالسحنُة كلحا.  نزم
ب يحـرم منحـا الحـاج وفوبـاً والميقات المكاةي: هـو عاـارة عـن أمـاكن معروفـة تحـيط بـالحرم المكـي

دون إحــرام وإال فعليــه فديــةب وهــي مــا ذكــر فــي هــعا الحــديث وغيــري. عــن ابــن عاــاس  اوال ي عــداه
يهــأل المدينــة ذا الُحليفــةب ويهــأل الشــام الُيْحفــةب  ر ــي اهلل عنحمــا  ــال: ) وّ ــت ر ــول اهلل 

لحّنبولمــن أتــ  علــيحّن مــن غيــر ويهــأل ةْيــد  َــرن المنــازلب ويهــأل الــيمن يَلْملَــمب و ــال: )) ُهــّن 
 (3)أهلحّن مّمن أراد الحجح والعمرةب فَمْن كان دون ذلذ فِمن حيث أةشأَ ح   أهأل مكة مـن مكـة  

 .   (4):) و حَت يهأل المشِرق ذات ِعْرق أن الناي  ب وعن فابر 

                            
(ٔ)   

(ٕ)   
(ٖ)    
(ٗ)    
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 وفوي ا حرام ُمسة:

م يع مـرب وةي ـه أن يقـول )ةويـُت وهـو أن يحـرم بـالحج فـي أمـحري ويفـرع منـه ثـ) ايول  ا فـراد: 
الحـج وأحرمــُت بـه هلل تعــال   هــعا عـن ةفســهب فــتّن حـجح أو اع مــر عــن غيـري  ال:)ةويــُت الحــج أو 
العمرة عن فالن وأحرمُت به أو بحا هلل تعال   ولو أُرح لفظ )عن فالن وأحرمُت به  لم يضـر علـ  

 (1)ي وإاّل و   للحاج ةفسه فقط فْلُيالحظ.المع مد إْن كان عازماً عند النية أن يأتي به عن غير 
: وهــو أن يحــرم بــالعمرة فــي أمــحر الحــج ويُفــرع منحــا ثــم يحــج مــن عامــهب وةيــُة ) ال ــاةي  ال م ــ 

 ال م   أن يقول: ) ةويُت العمرة وأحرمُت بحا هلل تعال  . 
أْحـَرَم بـالعمرة فـي وهو أن ُيحرم بالحج والعمـرة فميعـاً دفعـة واحـدةب وكـعا لـو ) ال الث  الِقَران: 

أمــحر الحــجح وأحــرم بــالحج  اــأل طوافحــا صــحح وصــاَر  ارةــاً. وةيــة الِقــران أن يقــول: ) ةويــُت الحــج 
والعمرة وأحرمُت بحما هلل تعال  . وليس في ا فراد فديةبوإّةما في ال م ـ  والِقـَران فديـة. واُ لـف 

ي ومالـذ وك يـرون: أفضـلحا ا فـرادب ثـم العلماء في هعي ايةوات ال الثة أيحا أفضـأل ؟ فقـال الشـافع
 .(2) ال مّ   ثم الِقران ب والهحيح عند الشافعية تفضيأل ا فراد ثم ال م   ثم الِقران

  .وأفمعت ايمة عل  فواز تأدية ُةسكي الحجح والعمرة بكأل من هعي ايةوات ال الثة      
ةويـُت ا حـرام  أو )ةويـُت ا حــرام  بـأن يقـول:) : وهـو أن ُيحـرم بنسـذ مطلقـاً ) الرابـ   ا طـالق

بالنســذ  فقــط ب ثــم يْهــرفه إلــ  مــا مــاء مــن حــج أو عمــرة أو كليحمــا إن كــان ا طــالق فــي أمــحر 
 الحج وإال اةعقد ُعمرة. 
: وهو أن ُيحرم بتحراٍم كـتحرام زيـدب فيهـير هـعا الُمعلحـق كزيـدب فـتن كـان زيـد ) الخامس  ال عليق

مــاً إحرامــاً ُمطلقــاً فيهــرفه إلــ  مــا مــاء مــن حــجه أو عمــرةب وال يلزمــه أحــرم مطلقــاً صــار هــعا ُمْحرِ 
موافقة زيد في الهرفب و د ثات أن علياً وأبا مو   ايمـعري ر ـي اهلل عنحمـا أهـالح بمـا أهـأّل بـه 

 .(3)فأ رهما عل  ذلذ   الناي 

                            
   .ٕٚٛ/ٕلاين )اةظر: إعاةة الطا  (ٔ)
   .ٖٔٓ/ٜاةظر: مرح صحيح مسلم للنووي )  (ٕ)

 . ٜٔ/٘ ب وطرح ال  ريبٖٔٓ/ٜ  واةظر: مرح مسلم للنووي )ٕٙٔٔرواي مسلم في صحيحه بر م ) (ٖ) 
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 الو وف بعرفة:  -ٕ
أهمحـــا فلحـــعا ثاـــت فـــي الحـــديث وهـــعا الـــركن هـــو لـــب  وأصـــأل أعمـــال الحـــجب وأعظمحـــا و         

 مو ـعاً  كان وإن عرفات وفمعت بالو وف لمو   ا م ب وعرفة:(1)  الَحج  َعرفةالهحيح :)) 
ـــعلذ ميتُ ـــ  يألبعرفـــة ســـم يُ  منـــه فـــزء كـــأل ين بواحـــداً  ـــال ب ـــال بفيحـــا ال ـــي لليا  هـــي واليا
 لونأويسـ وبحمبـعة فيحـا يع رفـون النـاس ين ببـعلذ  ـميت و يأل: بعرف :فحو عال وكأل ايعراف
 . ف غفر غفراةحا
وييُب الو وف  من حدود عرفة المحدد في أّي مكـان مـاءب والوافـب مـن الو ـوف لحظـة      

يسيرة من ةحار أو ليألب وأول و ـت عرفـة مـن زوال مـمس اليـوم ال ا ـ  ويسـ مر إلـ  طلـوت الفيـر 
 ــت لــم يُع اــر حيــه مــن يــوم النحــر) أي: اليــوم العامــر مــن ذي الحيــة . فلــو و ــَف بعــد ذلــذ الو 

 فييُب عليه أن ي حلأل بعمأل عمرة وعليه القضاء.
والس نة أن ييم  بين فزء من النحار وفزء من الليأل فيخرج من عرفـات بعـد غـروب الشـمس      

م وفحاً إل  مزدلفةب فتن ُرج من عرفات  األ غروب الشمس ولم يرف  أراق دماً ا  حااباً و يـأل 
 وفوباً.

  طواف ا فا ة: -ٖ
 چۓ  ڭ  ڭ  چ   ـــال اهلل تعـــال :

ليلـــة  –ب ويـــدُأل و  ـــه بنهـــف ليلـــة النحـــر   (2)
 وال آُر لو  هب ولكن ايفضأل أن يكون يوم النحر بعد ا مراق إتااعاً.  –العيد 
وللطواف مرو : ُيش ر  في الطواف ما يش ر  لهحة الهالة من ةيـةب وطحـارة عـن الحـدث      

ةب وأن ييعــأل الايــت عــن يســاريب وأن يا ــدئ بــالحير اي ــودب وعــن النيا ــةب ويشــ ر   ــ ر العــور 
وأن يحــاذي الحيــر بشــّقه اييســر بحيــث ال ي قــّدم فــزء مــن مــقه اييســر فــزءاً مــن الحيــرب وأن 

                            
(ٔ) 

 

  (ٕ)  
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 يكون ُارج حدود الِحْير والشاذْروان
(1)

وأن يقهد الطوافب ويكون  اعاًب و ـد ةظـم وافاـات ،  
 ـ بقوله: الطواف العالمة المدابغي ـ رحمه اهلل

 ارــــــ  عن َيســـــواف َ  ـر وُطحر *فعله الايت ياف ـــاات الطـــواف    
 في مــرور تلقـــــاء وفـــه وباال ـ*ــود ياــدأ محاذياً وهو َ ـــــــــــــاري    
 م   اٍ  بمسيٍد ثم َ هـْد  *   لطواٍف في الن سذ ليس ِبياري     
 (2)ِذي ثمان    *   د حك  ةظمحا ةظام الدراريَفقُد َصرٍف لغيري        

السعي بين الهفاء و المروة:  -ٗ  

ڑ  ڑ  ک  ک  ک    ک  گ  گ  گ  گ      ژڌ   ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژ  چ  ــال تعــال :    

 چڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ   ں      ڳڳ
أةــه  ـــال: ))   عــن الناـــي  (4). وثاــت عنــد أحمـــد  (3)

 الت:)ما أتّم اهلل حجّ  امـرٍئ وال عمرتـه مـا  لسعي  .وعن عا شة ا عوا فتنح اهلل َكَ َب عليكم ا
ب وللسعي مرو : أن يكون بعد طواف صحيح  واء كان طـواف  (5)لم يطف بين الهفا والمروة 

 دوم أو طواف إفا ة أو طواف العمرةب وأن يادأ بالهفا وأن يسع   اعاًب وذهابه مـن الهـفا إلـ  
مــرة أُــرىب وُيشــ ر  فــي كــأل مــرة أن يَلهــق عقايــه بمــا ياــدأ منــه ب المــروة مــرة وعــودي منحــا إليــه 

وأصــابعه بمــا ين حــي إليــه ب وُيســ حب أن ير ــ  علــ  الهــفا والمــروة إن أمكــنب  وايفضــأل أن يُقــدم 
 السعي بعد طواف القدوم.

 و د ةظم مرو  السعي العالمة المدابغي ـ رحمه اهلل ـ بقوله:   
 طواٍف صححب ثم  طعهُ  ُمرو  َ عي  اعة ُو وعه  * بعد

 مسافة  ْاعاً باطن الوادي   * مْ  َفقِد َصارٍف عن الُمراد

                            
فدار      الشاذروان : هو القدر العي ترك من عرب أ اس الكعاةب ترك ه  ريش لضيق النفقةب فحو ُارج عن عربٖ) 

     .ٙٛٗ/ٔالايت مرتفعاً عن وفه ايرب  در ثل ي ذرات باةحدار. اةظر: مغني المح اج
 . ٙٔخطيب لمحمد ةووي اةظر: ف ح المييب في مرح مخ هر ال  (ٕ)

  .ٛ٘ٔ ورة الاقرة  (ٖ) 
 : حدي حا ٔٚ/ٛ  من حديث صفية بنت مياة حاياة فدتحا  ال النووي في الميموت )ٕٔٗ/ ٙ  في مسندي )ٖ) 

   ليس بقوي وفي إ نادي  عف .
  .  ٜٖٚٓ  ومسلم بر م ) ٜٓٚٔرواي الاخاري بر م ) (٘)  
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 .(1)وليس َمنُكو اً وال ُمعَ ِر اً  * والادُء بالَهفا كما  د فُِرَ ا     
الحلق أو ال قهير:   -٘  

 چۋ  ۅ  ۅ   چ   ـــال اهلل تعـــال :     
ب وأ ــــأل ال قهـــير إزالـــة ثــــالث مـــعرات مــــن (2)

مــن لــيس فــي رأ ــه مــعر فُيســن لــه إمــرار المــوس علــ  رأ ــه وال ييــبب والحلــق للرفــأل الــرأسب و 
 أفضأل وللمرأة ال قهير بأل ُيكري لحا الحلق و يأل يحرم.

: فــتحرام ثـم طــواف العمـرة ماامــرة ثـم الســعي ثـم الحلــق أو ال قهـير وبــعلذ وأمـا أعمــال العمـرة
 ي حلأل من إحرامه بالعمرةب وليس فيحا و وف بعرفة.

 ات الحج: وافا
وهي ال ي ييب عل  الحاج ا تيان بحا فتن لـم يـأِت بحـا صـح حيـه وعليـه فديـة وكـعا ا ثـم       

 إن لم يعع رب وهي كما يأتي:

 كون ا حرام من الميقات:   -ٔ 
ييب عل  الحاج أن ُيحرم من ميقاته المحددب فتن فاوزي دون إحـرامب ثـم أحـرم ولـم يرفـ          

فم  الخلف والسلف من الهحابة فمن بعدهم عل  فواز ا حـرام مـن الميقـات إليه فعليه دمب وأ
وما  اله بوأما ايفضـأل ففيـه  ـوالن فـي المـعهب: أحـدهما ا حـرام مـن الميقـات أفضـأل وصـححه 

والمحققــــونب و ــــال ايمــــام النــــووي وهــــو الهــــحيح المخ ــــارب ل حاديــــث الهــــحيحة  نايك ــــر و 
ب وهــعا ميمـٌ  عليـه. والقـول ال ــاةي  (3)ي حي ـه مـن الميقـاتأحـَرَم فــ المشـحورة أن ر ـول اهلل 

 (4)ايفضأل أن يحرم من داريب وييب أن  يَ و ح  المحيط والطَْيب وغيرهما.
ـــيه   علــ  القــول ايول يناغــي االة اــاي عنــد اال  ــراب مــن الميقــات إن كــان فــي طــا رة وذلــذ ) تنا

ا رة تقط  مسافات في لحظاتبو لـلال ينـوي بلاس ثياب ا حرام وترك محرمات ا حرامب فتن الط
 بالنسذ وفيه  ثياب محيطة ف يب عليه الفدية فلين اه.

                            
  .ٕٕخطيب لمحمد ةووي اةظر: ف ح المييب في مرح مخ هر ال  (ٔ)

 .ٕٚ ورة الف ح :  (ٕ) 
(ٖ)  
   ٕٔٓ/ٚاةظر: الميموت للنووي ) (ٗ)
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 المايت في مزدلفة:  -ٕ
ـــــــــال اهلل تعـــــــــال :          ڌچ  چ  ڇ   ڇ  ڇ  ڇ  ڍ  ڍ     ڌچ   

 چڎ  ڎ      ڈ  ڈ  ژ  ژ  ڑ   ڑ  ک  
: ب  ــــــــال ابــــــــن عمــــــــر (1)

بــــات بمزدلفــــة وصــــلح  الفيــــر بحــــا كمــــا هــــو فــــي   يالمشــــعر الحــــرام بمزدلفــــة. وثاــــت أن الناــــ
ب ويادأ و ت وفوبه بعد من هف الليأل من ليلة النحر ويم د إل  الفيـرب والوافـب (2)الهحيحين.

حضـور الحـاج ولـو لحظـةب ولـو مـارًاب وإن لـم يمكــث كـالو وف بعرفـةب ويُعـعر فـي تركـه مـن امــ غأل 
واليماعــةب والمســ حب أن يايــت بحــا مــن أول بــالو وف بعرفــةب أو ُعــعر بعــعٍر مــن أعــعار اليمعــة 

 الليأل إل  أن يطل  فير يوم النحر لإلتاات.
 رمي اليمار:  -ٖ

أواًل: رمي فمرة العقاة يوم النحر: وهي  ال ي تلي مكةب يدُأل و ت هعا الرمـي بعـد من هـف ليلـة 
ا مـراق ويم د إل  آُر أيام ال شـريق فيرمـي  ـا  حهـياتب ويسـ حب كوةـه بعـد  -النحر -العيد
 . (3)كما ثات عن الناي    -و ت الضح  –

  ثاةياً: رمي فمار أيـام ال شـريق الـ الث: والـدليأل مـا ثاـت عـن عا شـة ر ـي اهلل عنحـا:)أن الناـي 
ثم رف  إلـ  منـ ب فمكـَث بحـا ليـالي أيـام ال شـريقب يرمـي اليمـار إذا  أفاب يوم النحر بعد الظحرب

ويقُف عند ايول  وال اةيـةب فيطيـأل  ار م  كأل حهاةبزالت الشمسبكأل فمرة بسا  حهياتب يك
ب وكيفيـة رمـي اليمـار الـ الث أن ياـدأ بالهـغرى (4)القيام وي ضرتب ويرمي ال ال ـة وال يقـف عنـدها 

ال ي تلي مسيد الخيف ثم الو ط ب ثم فمرة العقاة الكاـرىب مرتاـة بسـا  حهـيات لكـأل واحـدة 
 غي ـ رحمه اهلل ـ  مرو  رمي اليمار فقال :في كأل يوم منحاب و د ةظم العالمة المداب

 َمروُ  رمي الِيَمار ِ  ة  * َ اٌ  ب رتيٍب وَكف َحير

                            
  . ٜٛٔ ورة الاقرة(ٔ) 
   .ٖٙٔٔ  ومسلم بر م )ٙٚٙٔالاخاري بر م ) (ٕ)

   .ٖٔٗٔرواي مسلم في صحيحه بر م ) (ٖ)
  .ٚٚٔ/ٛ بوغيري  ال النووي: صحيح مشحور. الميموتٖٛٙٛ) بر م رواي ابن حاان في صحيحه (ٗ)
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 .(1)وَ هُد َمْرَم  يا ف   وَ اِدس*تحّقق َيْن ُيهيَاه الَحير
ويادأ رمي كأل يوم بعد زوال الشمس لكأل يـومب ويم ـد إلـ  آُـر أيـام ال شـريقب فمـن تـرك رمـي     

لنحـر كلـه أو بعضـهب أو رمـي بعـض أيـام ال شـريق ولـو لغيـر عـعر تداركـه فـي بـا ي فمرة العقاة يوم ا
أيام ال شريق وفي أي و ت ولو  األ الزوال إل  آُر يـوم منحـاب ويكـون حينلـع أداء وفـي هـعا ُيسـر 
وفسحةب إال أةه يناغي مراعاة ال رتيبب فمن ترك الرمي كله إلـ  آُـر أيـام ال شـريق رمـ  أوالً فمـرة 

 م رم  اليمار مرتاة لليوم ايول  وهكعا لليوم ال اةي وهكعا لليوم ال الث. العقاة ث
الحـاج مـن منـ   اـأل غـروب  -ُـرج – (2)ويسـقط رمـي اليـوم ال الـث وكـعا المايـتب إذا ةفـر      

هة للم عيأل  ال اهلل تعال : پ  پ  ڀ   ڀ  ڀ  ڀ     ٺ  ٺ  چ  ممس اليوم ال اةيب وهو ُر

چٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ   ڤ   ٹٿ  ٹ  ٿٺ   ٺ  ٿ     ٿ
ب لكن إن غربت الشمس  ٖ)

 االرتحـال غألُمـ فـي وهـو غربـت فلـو  األ أن ينفر وفب عليه المايت ورمي اليمـار لليـوم ال الـثب
 علــ  رأي العالمــة محمــد الرملــيب يدِ َغــ يورمــ المايــت لزمــه لحافــة منــ  إلــ  الغــروب بعــد عــاد أو

 .(4)ال ييب المايت  :حير ابنالعالمة  و ال
 يواز ال عييأل ُمسة مرو  ةظمحا العالمة محمد ةووي ـ رحمه اهلل ـ بقوله:ول

 فحــــاَك ُمــروطاً ُمسة لل ــعِييأل * زواٌل ورمي اليماِرب َماَــات
 .(5)إل  ليلِة الرؤس ةِيٌة ِمْن بعد * رُفوت إل  ِمن  ففي ال اِن هاُتوا 

 المايت في من  ليل ي ال شريق:  -ٗ
ق هـي: الحـادي عشـر وال ـاةي عشـر وال الـث عشـر مـن ذي الحيـةب فييـب علـ  أيام ال شري      

الحــاج المايــت بمنــ  ليل ــي اليــوم ايول وال ــاةي مــن أيــام ال شــريقب والوافــب المايــت معظــم الليــأل 

                            
  ٕٚاةظر: ف ح المييب في مرح مخ هر الخطيب لمحمد ةووي  (ٔ)
  المحيطب باب الراء فهأل النون. سالنفُر: ال فرق ب وفم  ةافر ب فنفر لحم هعيأل: أي ُرفوا لق الحم. اةظر القامو  (ٕ)

 .ٖٕٓ ورة الاقرة :  ٖ)

 . ٖٖٕغية المس رمدين اةظر: ب (ٗ)
  .ٕٙف ح المييب في مرح مخ هر الخطيب لمحمد ةووي  (٘)
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فم اًل لو كان الليأل عشر  اعات فييب أن يايت ُمس  اعات وزيـادة ولـو ُمـس د ـا قب فأمـا 
. الليلة ال ال ة فتن أراد ال  نفر  األ الغروب فاز و قط المايت ورمي يومحاب وإالّ بات ورم  كما مرح

 طواف الودات:  -٘
إذا فرع الحاج من المنا ذ كلحـا وأراد الخـروج مـن مكـة وفـب عليـه أن يطـوف بالكعاـة إالّ       

الحا ض والنفساء فال ييبب ويسم  طواف الوداتب وهو عـام علـ  كـأل مـن أراد مفار ـة مكـة إلـ  
ر  هر أو إل  وطنه أو إل  محأل يريد ا  امة فيهب فليس طواف الـودات مـن المنا ـذب هـعا مـا  ف

أع مدي النووي والرافعيب و ال ا مام الغزالي وإمـام الحـرمين: إةـه منحـا فـال ييـب إالّ علـ  الحـاج 
 والمع مر.

 قت علـــفـــتذا طـــاف طـــواف الـــودات فـــال يمكـــث بعـــديب فـــتن مكـــث لغيـــر حافـــة أو لحافـــة ال       
مرفوعـاً عنـد مسـلم:)ال ينفـرّن ابن عاـاس  يب والدليأل عل  وفوبه ما روا(1)بالسفر فعليه إعادته

 .(2)أحٌد ح   يكون آُر عحدي بالايت  وفي رواية :) إالّ أةه ُفف عن المرأِة الحا ض 
  نن الحج:

ح ولكــن فاتــه وهــي ال ــي يســ حب للحــاج ا تيــان بحــاب فــتن تركحــا فــال إثــم عليــه وحيــه صــحي      
 ايفرب وهي ك يرة منحا:

ال لايــة: بــأن يقــول بعــد النيــة:)) لايــذ اللحــم لايــذب لايــذ ال مــريذ لــذ لايــذ إّن الحمــد 
بعــد  ب ويكررهــا ثالثــاًب وُيســن أن ُيهــلي علــ  الناــي  (3)والنعمــة لــذ والملــذب ال مــريذ لــذ  

ويـــأتي بحــا فــي مخ لــف الحــاالتب فراغــه منحــاب ثــم يســأل اهلل تعــال  الينــة ويســ عيد بــه مــن النــارب 
ويس مر إل  رمي فمرة العقاةب وال تسن ال لاية فـي الطـواف وال فـي السـعيب ومنحـا: ركع ـا ا حـرام 

 يــأتي ثـم طياــة را حـة لــه لـيس بــدهن نَهـادح  مكــة إلـ  الخــروج أراد إذاأةـه : ) عمــر بـنلحـديث ا
 رأيـت هكـعا : ـال ثـم بأحـرم  مـة ا راحل ـه بـه ا ـ وت وإذا يركـب ثـم فيهـلي ذي الحليفـة مسـيد

                            
   .ٖٔٓ/ٕ  وإعاةة الطالاين )ٛٚٗ/ٔ  والمغني )ٙٗٗ/ٜاةظر: مرح مسلم )  (ٔ)

    .ٕٕٖٓ  و)ٕٖٙٔالحديث عند مسلم بر م ) (ٕ) 
   .ٕٕٔٛروى ال لاية مسلم في صحيحه ر م ) (ٖ)
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وطـــواف القـــدوم عنـــد الـــدُول للمســـيدب وأن يطـــوف مامـــياًب وأن يســـ لم ب (1).  يفعـــأل  الناـــي
الحيــر اي ــود أول طوافــه ويكــرري عنــد كــأل مــو  ويقالــهب فــتن لــم يــ مكن أمــار إليــهب وال يســن 

د زحـام بـأل  ـد يكـري للمرأة ا  الم وال تقايألب إالّ عند ُلو المطـافب ويسـقط اال ـ حااب إذا وفـ
 ّاب إيعاء لآلُرينب لحديث عند الايحقي وغيري مرفوعاً: )) يـا عمـر ال تـزاحم النـاس  أو يحرم إنْ 

 (2)عند الركن فتةذ تؤذي الضعيفب فتن رأيت ُلوة فا  لمه وإالّ فا  ْقاله وكاِّرب وامض  .
ُُطـايب بشـر  إن أعَقـب وأن يرمأَل في ايموا  ال الثـة ايُول فقـطب بـأن ُيسـرت مشـيه مُ        قاربـاً 

طوافه  عيب وإالّ فـال يسـن. ويسـن أثنـاء الرمـأل أن ييعـأل و ـط ردا ـه تحـت منكاـه اييمـن ويلقـي 
طرفيــه فــوق ِمْنكاــه اييســر وُيســم  اال ــطااتب ويهــلي بعــد الطــواف ركع ــين ُلــف مقــام إبــراهيم 

ن الميلــين المعــروفينب وأن بــي عليــه الســالمب ويســن أن يعــدو ويُحــرول فــي الســعي إذا وصــأل إلــ  مــا
يلقي ا مام أرب  ُطب: يوم الساب  من ذي الحية بعد صـالة الظحـر ويـوم عرفـاتب ويـوم النحـرب 
واليــوم ال ــاةي مــن أيــام ال شــريق بعــد الظحــرب ويســن االغ ســال عنــد إرادة ا حــرام ولــدُول الحــرم 

وم مـــن أيـــام ـولكـــأل يـــ ر يـــوم النحـــربـولـــدُول مكـــة وللو ـــوف بعرفـــةب وللو ـــوف بمزدلفـــة بعـــد فيـــ
 مـن مـــاء زمــزم وال ضـل   منـه وغيـرسن الشـرب ـــويُ  ورةبــال شريق بعد الزوالب ولدُول المدينة المن

 .(3)من الُسنن 
 محرمات ا حرام: 

وهي ايمياء ال ي تحـرم علـ  الحـاج والمع مـر فعلحـا مـادام محرمـاًب فـتن ُـالف لزم ـه الفديـة       
 م  ا ثم وهي عشرة: 

كــأل  ــاتر للــرأس مخيطــاً كــان أو   }ٕ{لــاس المحــيط أو المخــيط بالاــدن أو  ــدر عضــو منــه  }ٔ{
غيري ح   العهابة فتةحا حـرامب فـتن أح ـاج إليحـا لشـية أو صـدات أو غيرهمـا مـّدها ولزم ـه الفديـة 

 ــ ر الوفــه والكفــين علــ  المــرأة: وييــوز تغطيــة  }ٖ{فقــط وهــعان ايمــران يحرمــان علــ  الرفــال 

                            
  .ٜٚٗٔحديث ر م رواي الاخاري  في صحيحه  (ٔ)
  والحديث فيه راٍو لم يسمب و د  ّماي بعضحم. اةظر: ةهب الراية ٓٛ/٘رواي الايحقي في السنن الكارى) (ٕ)

  .ٕٖ/ٖللزيلعي 
   .ٕٗ٘/ٚ  بومرح مسلم )ٜٓٔ بوترميح المس فيدين )ٖٖٖ/ٔ ب وحامية الاافوري )ٓٛٗ/ٔ)  اةظر: المغن (ٖ)
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فة كارد وحر ومداواة م  الفديةب ولحـا أن تسـاأل علـ  وفححـا ثوبـاً م يافيـاً عنـه بخشـاة وفححا لحا
ـــة وإال فـــال تيـــب.  ـــو صـــابون  }ٗ{وةحوهـــاب فـــتن و ـــ  عليحـــا باُ يارهـــا وفاـــت الفدي الطيـــب ول

 }ٜ{عقـد النكـاح. }ٛ{دهـن الـرأس واللحيـة. }ٚ{إزالـة الظفـر. }ٙ{إزالـة الشـعر.  }٘{مطّيب. 
م ات وح ــ  اال ــ مناءب وال فديــة فــي النظــر بشــحوة والقالــة بحا ــأل وإن أةــزل اليمــات و ــا ر اال ــ 

 }ٓٔ{بخالف ما  وى ذلذ من المقدمات فتن فيه الفدية وإن لم ينزل إن بامـر عمـداً بشـحوة. 
 . (1) إتالف الهيد وكعا ةاات الحرم

 و د ةظم هعي المحرمات العالمة زكريا عاد اهلل بِيال ـ رحمه اهلل ـ فقال: 
 اللاُس ِطْيُب وإزالُة الشعِر  ** و ٌء وتْقايأٌل و طٌ  للشيرِ  
 .(2) ـَْلٌم وعقٌد  ـَْ أُل َصْيٍد بَري ** والّدهن ِذي ُمحرمات فاْدِري      

مــر  ا ثــم فــي المحرمــات كلحــا العمــد والعلــم بــال حريم واالُ يــار مــ  ال كليــفب فــتن  ]تنايــه [
رمات في ا حرام عل  ثالثة أ سام:  سم تيب فيـه اة ف  ميء من ذلذ فال إثم. واعلم أن المح

الفدية مطلقاً ولو ةا ياً أو فاهالً وهو: ا تالف كتزالة الشعر والظفر و  أل الهيدب و سم ال فديـة 
وحرم عل  العـالمب و سـم إن تعمحـد وكـان عالمـاً  حفيه وإن تعمد وهو: عقد النكاح وإن كان ال يه

كالـدهن واللـاس واليمـات. وكلحـا صـغا ر إالّ   ـأل   توهي: الّ رفُحـابال حريم وفات الفدية وإال فال 
 .(3)الحيوان المح رم واليمات المفسد فتةحما من الكاا ر

 
 
 
 
 
 

                            
   .ٕٗ٘/ٚب ومرح مسلم ) ٖٖٖ/ٔاةظر: حامية الاافوري ) (ٔ)
  .ٗاةظر: ر ال ه المفيدة )آُر  اعة في حكم لاس المحرم للساعة ص  (ٕ)
   .ٜٓٔ ب وترميح المس فيدين )ٖٖٖ/ٔ ب وحامية الاافوري )ٓٛٗ/ٔ)  اةظر: المغن (ٖ)
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 الماحث ال الث

 حاصأل الدماء الوافاة في الحج

 ليذ فدول يو ح الدماء الوافاة وما ي رتب عليحا:إ                 
ذلذما ي رتب عل   الساب القسم الر م  

دم ترتيب  1
 وتقدير 

ترك وافب من الوافاات 
 وكعا ال م   وفوات الو وف

الفدية بعبح ماة أو ُ ُا  بقرة أو ُ ا  بدةهب فتن 
 لم ييد فعليه أن يهوم عشرة أيام.

دم تخيير  2
 وتقدير

فعأل محرم من محرمات 
 ا حرام.

الفدية بعبح ماة أوصيام ثالثة أيام أو ثالثة آص  
إل    ة من مساكين الحرمب  من طعام تدف 

 (1)ويكفي في إزالة الشعر ثالث وكعا ايظافر.

دم تخيير  3
 وتعديأل 

الفدية بعبح الم أل أو يش ري يهأل الحرم حااً   ط  ةات أو   أل صيد.
بقدر  يم ه أو يهوم عن كأل مد يومبوالفدية في 
الناات  ماةة ففي الشيرة الكايرة بقرة وفي 

الشيرة فداً ففيحا  الهغيرة ماة فتن صغرت
 القيمة.

دم ترتيب  4
 وتعديأل 

الفدية بعبح ماة فتن لم يس ط  فليطعم بقدر ثمن  ا حهار 
 الدم فتن عيز صام عن كأل مد يوماً.

دم ترتيب  5
 وتعديأل 

الفدية بعبح بدةه فتن عيز فاقرة فتن عيز فَسْاُ   اليمات 
مياي فتن عيز أطعم بقيمة الاعير فتن عيز صام 

 أل مده يوماً.عن ك
 
 

                            
  .ة يأتي تفهيأل في حكم إزالة الشعر والظفر في المسألة السابعة من المسا أل المن ور  (ٔ)
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  -:ملحوظة
إل  ُهلة أُرى إال إذا عيز عن ال ي  الحاب وال قدير: أن  ألمعن  ال رتيب: أةه ال ين ق    

وال ينقصب و ال عديأل: أةه أمر فيه بال قديم والعدول إل   دالشرت  در ما يعدل إليه بما ال يزي
 .(1)الغير بحسب القيمة 

 الماحث الراب 

ر ؟كيف َتُحج وتـَْعَ م  

ــر مــن ذةوبــذب ثــم  ــْب إلــ  مــوالك وتطحح إذا  هــدَت أي حــا المســلم حــجح بيــت اهلل الحــرام فُ 
اغ ســأل ُغســأل ا حــرام وهــو  ــنةب ثــم ألــاْس ثيــاب ا حــرام مــن إزار ورداء غيــر مخيطــين للرفــألب 
وتلاس المرأة ثياب ا حرام وتكشف وفححا وكفيحـاب ثـم صـأل ركع ـين  ـنة ا حـرامب ثـم اةـو الحـج 

لعمـرة أوهمــا معــاً مـن الميقــاتب وا ــرن النيــة بال لايـة المعروفــة بــأن تقـول: لايــذ اللحــم بحــج أو أو ا
 بعمرة لايذ اللحم لايذ..الخ.

فتذا وصْلَت مكة المكرمة ُ نح لذ أن تغ سأل لدُول مكة ُهوصـاً عنـد بلـر ذي ِطـوىب  
ةب واتا  مـا تعرفـة مـن ثم ا هد طواف القدوم إن ةويت الحجب وإن ةويت العمرة فحو طواف العمر 

أحكــام الطــوافب فــتذا اة حيــت مــن طوافــذ فهــأل ُلــف مقــام إبــراهيم عليــه الســالم ركع ــين  ــنة 
الطـواف تقـرأ فـي ايولـ  بعــد الفاتحـة  ـورة الكـافرون وفـي ال اةيــة  ـورة ا ُـالص. وبعـد االة حــاء 

اًب وُ ـنح لـذ أن تقـول من الركع ين  ّاأل الحير اي ود أو ا  لمه ثم ا   بـين الهـفا والمـروة  ـاع
أثناء السعي: )) رب اغفـر وارحـم وتيـاوز عّمـا تعلـم إةـذ أةـت ايعـز ايكـرم  . وايفضـأل للحـاج 

فتن أُرته بعد ا فا ة فـال حـرج عليـذب ثـم إن كنـَت ُمع مـراً  أن يقدم السعي بعد طواف القدومب
أو  ارةــاً فــابَق فــي مكــة  وبــعلذ تكــون  ــد اة حيــت مــن ُعمرتــذب وإن كنــَت ُمفــرداً  فــاحلق أو  ّهــرب

إلــ  اليــوم ال ــامن مــن ذي الحيــة وهــو يــوم ال رويــةب ثــم تمضــي فيــه إلــ  ِمنــ   وتهــلي بحــا الظحــر 
والعهــر والمغــرب والعشــاء والفيــر وتايــت بحــا وهــو  ــنة وال يضــر تركــهب فــتذا أصــاحَت فــي اليــوم 

وصالة الظحر والعهر فمـ  ال ا   ف وفه إل  عرفاتب والسنة أن  ال تدُأل عرفة إال بعد الزوال  
                            

   .ٕٔٗ/ٔ ب والفقه المنحيي )ٖٗٗ/ٔ: حامية الاافوري )اةظر (ٔ)
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مكث ُارفحـا بنمـرةب ثـم ادُـأل عرفـة وامكـث فيحـا إلـ  غـروب الشـمسب  تقديمب ين الر ول 
وفي عرفات ُتسكْب العاـراتب ف وفـه إلـ  ربِـذ بقلاِـذ و الاـذ وعليـذ بالـدعاء والـعكر واالب حـال 

تــاً. فــتذا غربــَت وأدعــو لنفســذ ويهلــذ ولــعري ذ و ُواةــذ ول مــة المحمديــة فمعــا أحيــاًء وأموا
ْت فــي الشــمس فا هــد مزدلفــةب وافمــ  بــين صــالة المغــرب والعشــاء فمــ  تــأُير بمزدلفــةب ثــم بِــ

زدلفة وييب أن تاق  فيحا إل  ما بعد من هف الليأل ولو لحظاتب ثم صأل الفير بمزدلفـة و ـْف مُ 
ارم فمـرة  بالمشعر الحـرام مسـ قاأل القالـة إلـ  ا  ـفارب ثـم ِ ـر إلـ  منـ  بعـد طلـوت الشـمسب ثـم

العقاة الكارى بحه  و د أُعتحا من مزدلفة   ا  حهيات تكار م  كأل حهاة مهـيااً بالحهـ  
طا ــين  المرمــ . ثــم اةحــر إن كــان عليــذ ةحــر بعــد طلــوت الشــمس ومضــي مقــدار صــالة ركع ــين ُو
ُفيفاتب ثم أحلق و هر والحلق أفضألب ثم طف طـواف الـركن المسـم  طـواف ا فا ـةب وا ـ  

 –يــوم العامــر مــن ذي الحيــة  –ه. وهــعي ايعمــال ايربعــة ايُيــرة تفعــأل يــوم العيــد إن لــم تقدمــ
والسنة أن تكون هعي ايعمال مرتاة كما مض ب وييمعحا  ولذ )) َر ْةُحْط   فـالراء للرمـي والنـون 
للنحر والحاء للحلق والطاء لطواف ا فا ةب ثم إن فعلت أثنـين مـن هـعي ال الثـة وهـي: الرمـي أو 

أو الطـــواف تحللـــت ال حلـــأل ايول وفـــاز لـــذ فميـــ  محرمـــات ا حـــرام إال عقـــد النكـــاح  الحلـــق
واليمات ومقدماتهب فتن فعلت ال الثة كلحا حهأل لذ ال حلأل الكامأل ف حـأل لـذ فميـ  محرمـات 

 و د ةظم ذلذ بعضحم فقال: ا حرام دون ا   ناء
فاْ  َـــمعا رمـٌي وحلٌق مــ  طــواٍف تَــــاعا ** بالـســـعي ِذي ثالثةٍ   

 .(1)باثنين منحا َيحهأُل ال حلأل  ** إال النِّسا وبال الث َيحهأل              
ثـم ارفـ  إلـ  منـ  وأ ــم بحـا أيـام ال شـريق ال الثـةب وارم كــأل يـوم  اليمـرات الـ الث كـأل فمــرة      

ييـب عليـذ بعد الزوال  ا  حهيات ما دءاً بايول  ثم الو ط  ثم فمرة العقاة الكارى مرتاـاًب و 
المايت بمن  معظم الليألب فتن اة حيت من الرمـي أو عيلـت وأردت السـفر فطـف طـواف الـوداتب 

 . ٕ) وبحعا يكون حيذ  د تم عل  ُ نة ةايِّذ  يدةا محمد 

                            
  .ٕٙاةظر: ف ح المييب  (1)

الحج المطولةب فاطلاحا من  رملحوظة: ا  هرت في هعا الماحث عل  كيفية الحج وصف ه دون ذكر أدعية وأذكا  ٕ)
 وغيرهما.مظاةحا في ك اب ايذكار للنووي وكعا تحفة العاكرين عل  عدة الحهن الحهين للشوكاةي 
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 الماحث الخامس 

 فدول ي ضمن أعمال الحج

  القارن الم م   المفرد الو ت
 األ 

 الميقات
 يهلي ركع ي ا حرامـ يغ سأل ويلاس ثياب ا حرام ثم ٔ
ـ ينوي ا حرام بالحج ٕ

ويقول: ةويُت الحج 
وأحرمت به هلل تعال  ثم 

 يُلاي

ـ ينوي ا حرام بالعمرة ٕ
فيقول: ةويُت العمرة 

وأحرمت بحا هلل تعال  ثم 
 يُلاي

ـ ينوي ا حرام بالحج ٕ
والعمرة معاً ويقول: ةويُت 
الحج والعمرة وأحرمت 
  بحما هلل تعال  ثم يلاي

عند 
وصول 
مكة 
 المكرمة

ـ يغ سأل لدُول مكة المكرمة ثم ياادر إل  المسيد الحرام ويدُله من باب بني ٔ
 مياه إن تّيسر

ـ يطوف طواف القدوم ٕ
وُيهلي ركع ين ُلف 

 مقام إبراهيم 
ـ إذا أراد تقديم السعي ٖ

ُرج من باب الهفا ثم 
  ع .

ـ يُقيم بمكة المكرمة ٗ
ُمْحرِماً ويك ر من الطواف 

 والهالة في المسيد.

ـ يطوف طواف العمرة ٕ
ويقط  ال لاية ويهلي 
  إبراهيمركع ين ُلف مقام 

ـ يخرج من باب الهفا ٖ
 ثم يسع  للعمرة. 

حلق معري أو يقهر  ـ ٗ
ويكون حالالً وياق  

بمكةب ويك ر من الطواف 
 والهالة في المسيد.

ـ يطوف طواف القدوم ٕ
ويهلي ركع ين ُلف 

 مقام إبراهيم.
إذا أراد تقديم السعي  ـٖ

ُرج من باب الهفا ثم 
  ع .

ـ ياق  ُمْحرِماً  بمكةب ٗ
ويك ر من الطواف 

  والهالة في المسيد.
ذو  ٛ

الحية 
يوم 

 ال روية

يخرج إل  من  بعد صالة 
الهاحب ويس حب أن 

يايت فيحا ويهلي 
 الخمسة الفروب بحا 

يحرم بالحج من مكة 
ويلاي ثم يخرج إل  من  

ة الهاح من بعد صال
ويس حب أن يايت فيحا ويهلي 

  الخمسة الفروب بحا

يخرج إل  من  بعد صالة 
الهاحب ويس حب أن 

يايت فيحا ويهلي 
 الخمسة الفروب بحا
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ذو  ٜ
الحية 
يوم 
 عرفة

 ـ ي وفه إل  عرفات بعد طلوت الشمسٔ
 ـ يغ سأل للو وف بعرفة.ٕ
 ـ ييم  بين صالتي الظحر والعهر فم  تقديم.ٖ
 بعرفةب وي وفه إل  اهلل تعال  بالدعاء والعكر وال لاية.ـ يقف ٗ

ذو  ٓٔ
الحية 
يوم 
 النحر

ـ ي وفه بعد الغروب إل  مزدلفة وييم  بحا المغرب والعشاء فم  تأُيرب ويل قط ٔ
الِيمار منحا ويمكث فيحا ح   يهلي الفير عند المشعر الحرامب ويس مر في 

 في وفه إل  من   األ طلوت الشمس. الدعاء والعكر وال لاية ح   يسفر الهاح
ـ إذا وصأل من  بعد طلوت الشمس يادأ برمي فمرة لعقاة بسا  حهيات ويقط  ٕ

 ال لاية م  بدء الرمي.
 ـ ثم ينحر الحدي تطوعاً للمفرد ووفوباً عل  الم م   والقارن.ٖ
ـ ثم يحلق أو يقهر ويكون بعلذ تحلأل ال حلأل ايول ف حأل له محرمات ا حرام ٗ

 النساء. إال
 ـ ي يه إل  مكة ويطوف طواف ا فا ة٘
ـ إن لم يس  المفرد والقارن بعد طواف القدوم يسع  بعد طواف ا فا ةب وعل  ٙ

 الم م   أن يسع  للحج.
ذو  ٔٔ

 الحية
اليوم  

ايول من 
أيام 

 ال شريق

 ـ بعد طواف ا فا ة يّ يه إل  من  ويايت فيحا.ٔ
برمي اليمرات ال الثب يادأ باليمرة الهغرى ـ يغ سأل وبعد زوال الشمس يشرت ٕ

 ثم الو ط  ثم فمرة العقاة الكارى كأل فمرة بسا  حهيات.

ذو ٕٔ
 الحية
اليوم 

ال اةي 

 ـ يايت في من  وبعد الزوال يغ سأل ويرمي اليمرات ال الث كما في اليوم ايول.ٔ
 وأن الـزوال بعـد ةفـري يكـونن ـ من أراد أن ي عيأل النْفر من من  فلـه ذلـذ بشـر  إٔ

 النفـر ينوي وأن ببععر فاته أو الليل ين بات  د يكون وأن بفميعه الرمي بعد يكون
 العـــود علـــ  يعـــزم ال وأن بلـــه مقارةـــة النفـــر ةيـــة تكـــون وأن بمنـــ  مـــن ُروفـــه  اـــأل
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من أيام 
 ال شريق

ويسقط عن بعلذ رمـي اليـوم ال الـث ومايـت  الغروب  األ ةفري يكون وأن بللمايت
 ليل ه.

ذو ٖٔ
 الحية
اليوم 

ال الث 
من أيام 
 ال شريق

من لم  ينفر في اليوم ال اةي من أيام ال شريق فتةه يلزمه الرمي كاليومين السابقين ثم 
 ي يه إل  مكة.

 ٕبعد 
أيام  من

 ال شريق

إذا أراد المفرد العمرة فايفضأل أن يطوف طواف الودات ثم يخرج إل  أدة  الحأل 
العمرةب ثم إذا أراد المفرد بعد عمرته وكعا الم م    وُيحرم بالعمرة ثم يأتي بأعمال

 والقارن مغادرة مكة ُييحِّز أمور  فري ثم يطوف طواف الودات ثم يغادر مكة فورًا.
 الماحث السادس

 مسا أل من ورة

  ]مسألة بي  المرأة حليحا يفأل الحج  [ايول :

ةـب اخُـر يعـد مـاالً لحـا والعلـة فـي عـدم بما أّن ذهب المرأة وإن كـان يُعـّد زينـة لحـاب فتةـه مـن اليا
وفوب الزكاة في الحلي هي: اال  عمال المااحب وعلُة وفوب الزكاة في ايموال هي النماء أو مـا 
يُعـــد للنمـــاء وهـــي غيـــر موفـــودة فـــي الحلـــيب يّن الحلـــي ُمعـــد ال ـــ عمال ماـــاح فخـــرج عـــن العلـــة 

مـاء فـي مسـألة زكـاة الحلـيب فلـم تيـب المـعكورة وللمسـألة أدلـة ك يـرةب وهـعا مـعهب فمحـور العل
الزكــاة فيــه الح يــاج المــرأة إليــهب وفــي ال ــزين ُهوصــاًب فــال تايعــه إال للحافــة الما ــةب فلحــعا لــم 
يوفب فقحاؤةا الحج عل  المرأة لوفود الحلي وإن بلا  يم ه ما يالغحا الحـجب إال إذا أصـاح غيـر 

 لحج إن كاةت  يم ه يالغحا الحج.زينة لحا عادة بحيث بلا حد الّسرف فتةه يلزمحا ا
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وال تيــب زكــاة الفطــر علــ  المــرأة أيضــاً إن لــم يكــن معحــا ةفقــة العيــد وليل ــه وإن كــان معحــا حلــي 
بـأل تُعطـ  المـرأة مـن الزكـاة ولـو معحـا  .(1)في رك للحافة إليهب هـعا إن لـم يكـن لحـا زوج وإال فعليـه

 .(2) قرهاحلي ال ق بحا ُمح افة لل زّين به عادةب فال يمن  ف
وإليذ ةص مسـأل نا مـ  مسـا أل أُـرى ُمحمـة لحـا تعلـق بمسـأل ناب فـاء فـي بغيـة المس رمـدين       

أةه: ) يلزم الشخص صـرف مـال تيارتـه وبيـ  عقـاري فـي الحـج إذ يهـير بـعينذ ُمسـ طيعاً بخـالف  
يــأل الينــدي وثيــاب ال يمــأل وآلــة المح ــرف وحلــي المــرأة الال ــق بحــا المح افــ ة ك ــب الفقيــه ُو
لل زّين به عادي فال يعد صاحاحا مس طيعاً وال يلزمه بيعحا في الفطرة اب داًء كالكفـارة وثمـن مـا ذكـر  
كحيب ةعم. يخ لف الحكم في النفيس والمكرر فـتذا كـان يمكنـه ا بـدال بال ـق وإُـراج ال فـاوت 

ووفــدت لزمــه ذلــذ فــي الحــج والفطــرة ال الكفــارة وم ــ  صــارت المــرأة عيــوزاً ال تح ــاج للحلــي 
 .(3)مرو  اال  طاعة بايعه لزمحا بيعه وا حياج بنفسحا أو ا   نابة عل  ما فهأل... 

الكايـرة فـي السـن ال ـي ال  ةما ذكر في هعا النص مسا أل هامة لحا تعلق بمسأل ناب وذََكَر المرأ     
 عمال تح ــاج للحلــي بلــزوم الحــج عليحــا وذلــذ بايعــه ين العلــة اة فــت وهــي االح يــاج إليــه ال ــ

 .مااحب فال ت زين به حسب العادة
ــَق َلــه رْأس َمــال  عنــد الشــافعية اَيصــحو       َأةحــه يلزمــه َصــْرُف مــال تيارتــه لنَـَفَقــة الَحــجِّ وَلــو َلــم يـَْا

ذَهـَب الحنفيـة والحنابِلـة ِإلَـ  كما يلزمه صرف ذلذ في  داد الدينب وبـه  ـال المالكيـةب و   ل َيارَته
الحــج بـََقــاُء رَْأِس َمــال لحْرفَ ــه زَا ِــًدا علــ  ةـََفَقــة الَحــجِّ ب ورْأُس الَمــال َيْخَ ِلــُف َأةحــُه ُيشــَ ر  لوفــوب 

ِ الِف  ُْ ب وهــو القــول ال ــاةي النحــاِس ب والُمــراد مــا يُْمكنــه االك ســاُب بِــه  َــْدر كَفاي ــه وَكَفايــة عيالــه بِــا
بالمسـاكينب و ـال ايذرعـي:  لـلال يل حـق الطيب أبو القا يو  عند الشافعية واُ اري ابن الهالح

وهـو  ـوي إذا لــم يكـن لـه كســب بحـالب وفــرق بينـه وبـين الــدين بـأن الحـج علــ  ال راُـي بخــالف 
 .(4)الدينب وهعا هو اي رب العي ي وافق م  روح الشريعة والحفاظ عل  المال

                            
   .ٖ٘بشرى الكريم ) (ٔ)
   .ٛ٘ ب و بشرى الكريم )ٔٚٗ/ٖاةظر: ف ح العالم ) (ٕ)
   .ٙٔٔبغية المس رمدين للمشحور ) (ٖ)
(ٗ)
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وال ييــب بيـــ  مســـكنه يفـــأل الحـــج باتفـــاق الفقحــاءب و ـــد ا  شـــكأل بعـــض العلمـــاء وفـــوب بيـــ  
ســـلم مـــال تيارتـــه أو أر ـــه الزراعيـــةب وهـــو ا  شـــكال وفيـــٌهب فـــاء فـــي ك ـــاب ُعمـــدة المف ـــي الم

والمسـ ف ي :)مـن الُمْشـكأل أةـه ييــب بيـ   ـيع ه وصـرف رأس مــال تيارتـه للحـجب وال ييـب بيــ  
الحلــي الــعي ال بــد منــهب والفــرق بينحمــا تحكــمب والــعي يظحــر لــي أن بيــ  الحلــي الــعي ال بــد منــه 

 .(1)بي  الضيعة  أول  بالوفوب من

  ]الزواج والحج  [ال اةية:  

مـــن ا ـــ طات الحـــج وملَـــذ مـــا يُاّلغـــه إمـــا الحـــج أو الـــزواج فمـــاذا يُقـــدِّم ؟ فحـــعا لـــه حال ـــان      
ـــحوة ب :)ايولـــ     لَـــه تـَْقـــديم اْلحـــج عَلـــ  الـــزواج عْنـــد فايفضـــألَأْن َيكـــون فـــي حالَـــة اع ـــدال الشح

وعنـد  محر اْلحج ب َأّما ِإْن َمَلَكَحا في غيرَها فـَلَـُه صـْرفَحا َحْيـُث َمـاءَ اْليمحورب ِإذا مَلذ النَفَقة في أَ 
 لـو هـعي وفـياْلحج وَيسَ قر في ذمح ه وَله صْرُف اْلمال ِإَل  النَِّكاح وهـو َأفضـأل ب َأةَه يْلزمه الشافعية

ةَفسه َوالخْوف مـن  َأْن َيُكون في َحاَلة َتو َان)ال اةية   . ب ويقض  من ترك هعاصيا كان  اله مات
ًما َعَلــ  الحــج اتِـَّفاً ــااالزةــ ب بــأل ييــب عليــه ذلــذ إن تحقــق أو ب فحــعا َيكــوُن الــزواُج ِفــي حِقــه ُمَقــدح

  مـن قضـويُ  غلب عل  ظنه الو وت في الزةا ولو مـات  اـأل الحـج فـي هـعي الحالـة لـم يكـن عاصـياً 
دُــول أمـحر الحــجب أمـا  اــأل دُــول و ــد ةاحـه بعــض العلمـاء الم ــأُرين أن هـعا كلــه بعـد  .(2)ترك ـه

 أن يشــ ر  أمــحري فلــه ال هــرف بمــا مــاءب وال ي اــت الحــج فــي ذم ــهب  ــال الخطيــب الشــربيني:)
 فــي اف قــر ثــم مــ ال رمضــان فــي ا ــ طات الو ــت فلــو فــي الحــج إييــاب فــي المع اــرات هــعي توفــد
 عهابالــــ حقــــه فــــي يع اــــر مــــن و اــــأل رفــــوت حيحــــم بعــــد اف قــــر لــــو وكــــعا ا ــــ طاعة فــــال مــــوال
 .(3) وا ياب

                                                                              
  

 (ٔ)ٔ/ٕٔٙ.  
   ٚٚ/٘ب والميموتٕٖٓ/ٔب وحامية الاافوري ٖٛٗ/٘اةظر: حامي ا  ليوبي وعميرة عل  المنحاج (ٕ)
  .ٚٙٗ/ٔمغني المح اج  (ٖ)
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  ]ال يارة في الحج  [ال ال ة: 

ــاً عــن ال يــارة ومظــاهر الــدةيا وةحوهــاب فــتن        ُيســ حب لمريــد الحــج والعمــرة أن يكــون م خلي
ُــرج بنيــة الحــج وال يــارةب فحــج واتيــر صــحح حيــه و ــقط عنــه الفــربب لكــن ثوابــه دون ثــواب 

أةـه  ـال: )كاةـت ُعكـاظ  عـن ابـن عاـاس الم خلي عن ال يارة وهعا ال ُالف فيهب فقـد ثاـت 
ــــت: ــــة ف ــــأّثُموا أن يّ يــــروا فــــي الموا ــــم فنزل ــــوا اً فــــي الياهلي ــــة وذي الميــــاز أْ  ڄ  چ  وَمَيّن

 چ  چڄ  ڄ  ڃ   ڃ  ڃ  ڃ  چ
ب  ـــــال الشـــــيخ أبـــــو حامـــــد: فأمــــــا  (2) (1)

 .(3)ال واب: فتن ثواب من  هد الحج دون ال يارة أك ر ممن  هد الحج وال يارة وغيرها
 ـــال ا مـــام الســـيوطي: )) والـــعي اُ ـــاري ابـــن عاـــد الســـالم: أةـــه ال أفـــر لـــه مطلقـــاًب َتســـاوى      

القهـدان أم ال. واُ ـار ا مــام الغزالـي اع اـار الااعــث علـ  العمــألب فـتن كـان القهــد الـدةيوي هــو 
.  لـُت ايغلب لم يكن فيه أفرب وإن كان الديني أغلب كان له ايفر بقدريب وإن تسـاويا تسـا طا

المخ ــار  ــول الغزالــيب ففــي الهــحيح وغيــري )) أن الهــحابة تــأّثموا أن ي يــروا  –أي الســيوطي  –
فــــي  چ  چڄ  ڄ  ڄ  ڃ   ڃ  ڃ  ڃ  چچ فــــي الموا ــــم بمنــــ  فنزلــــت: 

 .(4)مو م الحج  
ا مــام الحيــة الغزالــي هــو الموافــق لمقاصــد الشــريعة الغــراءب يةحــا هــي ال ــي تحــدد  هومــا  الــ      
ر ايفعــال و اي ــوالب وايصــأل فــي ذلــذ كلــه حــديث:) إةمــا ايعمــال بالنيــاتب وإةمــا لكــأل مهــي

.. الحـديث ب والعا ـأل هـو الـعي يضـ  عملـه فـي ميـزان الشـرتب فـتن  الـه فعلـهب وإن ىامرئ ما ةو 
 ردي تركهب ولقد أفاد وأفاد من  ال: 

 والشرُت ميزان ايمور كلحا  **  وماهٌد لفرعحا وأصلحا

                            
  .ٜٛٔ ورة الاقرة  (ٔ) 

   .ٜٔ٘ٗرواي الاخاري بر م )  (ٕ)
  .ٕٖ/ٗاةظر: الايان للعمراةي (ٖ)  

  .ٕٔايمااي والنظا ر للسيوطي   (ٗ)
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يُمكــن أن تــزن مقهــد الحـج بم ــال : لــو أن رفــالً  هـد الحــج ومعــه م ــات أو  ــلعة وأُيـراً 
يُريد بيعحـاب فِقيـأل لـه فـي طريقـه: ةشـ ري  ـلع ذ واذهـب إلـ  الحـجب فـتْن  َاِـأل علمنـا  هـديب وإن 

 باعحم ورف  إل  بالدي علمنا  هدي واهلل الموفق. 

  ]الرمي  األ الزوال أيام ال شريق  [الرابعة:

رمـي فمـرة العقاـة يــوم النحـر يـدُأل و  ــه بنهـف ليلـة النحـر بشــر  تقـدم الو ـوف بعرفــةب  
ولكـن السـنة تــأُيري إلـ  طلـوت الشــمس وارتفاعحـا بقـدر رمــح أي: بمقـدار  ـ ة عشــر د يقـةب و ــد 
تقدم ذلذ. وأما بالنساة لرمي اليمار ال الث في أيام ال شريق فيدُأل و ت الرمـي كـأل يـوم بـزوال 

فضأل فعله  اـأل صـالة الظحـر إن اتسـ  الو ـتب وإلـ  هـعا ذهـب ا مـام مالـذ وأحمـد ممسهب واي
وفماهير العلماء كما أةه معهانا الشافعية و الوا: ال ييوز الرمي في اييـام ال الثـة إال بعـد الـزوال. 

وعطـاء: ييـوز الرمـي  اـأل الـزوال مطلقـاً. و ـال إ ـحاق بـن راهويـه: ييـوز فـي اليـوم  سو ال طـاؤو 
  .(1) األ الزوال ال الث

وأمـا مـعهب ا مـام أبـي حنيفـة ـ رحمـه اهلل ـ فقـد فـّوز الرمـي  اـأل الـزوال إذا أراد أن ينفـر 
ص وإال فــالب وأمــا صــاحاي أبــي حنيفــة  فمنعــا  –أبــو يو ــف ومحمــد أبــو الحســن  –الحــاج وي ــُر

يعنـي  }اليـوم وإن  دم الرمـي فـي هـعا  {الرمي  األ الزوالب فاء في ف ح القدير والحداية من ك احم
اليوم الراب  )  األ الزوال بعد طلوت الفير فاز عند أبي حنيفة رحمه اهلل  وهـعا ا  حسـانب و ـاال 

ص  –أي: صاحااي  – ال ييوز اع ااراً بسا ر اييامب وإةما ال فاوت في رُُهة النفـرب فـتذا لـم ي ـُر
ف في هعا اليوم في حـق ب ويةه لما ظحر أثر ال خفي ال حق بحاب ومعهاه مروي عن ابن عااس 

 زال ركب ف ن يظحر في فوازي في ايو ات كلحـا أولـ ب بخـالف اليـوم ايول وال ـاةي حيـث ال ييـو 
الرمــي فيحمــا إال بعــد الــزوال فــي المشــحور مــن الروايــةب يةــه ال ييــوز تركــه فيحمــا فاقــي علــ  أصــأل 

مـه اهلل ) مـروي عـن ابـن المروي... وفـاء فـي الفـ ح )  ولـه ) ومعهاـه  أي: مـعهب أبـي حنيفـة رح

                            
   .ٓٛ/٘ ب وةيأل ايوطار للشوكاةي )ٕٕٗ/ٜ) اةظر: مرح مسلم (ٔ)
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عاــاس ر ــي اهلل عنحمــاب أُــرج الايحقــي عنــه: )) إذا اةــ فخ النحــار مــن يــوم النفــر فقــد حــأل الرمــي 
 .(1)والهدر   واالة فاخ: االرتفات وفي  ندي طلحة بن عمرو  عفه الايحقي  

لحم وفوحز فماعة من الشافعية الرمي  األ الـزوال أيـام ال شـريق مطلقـاًب وإليـذ ُالصـة أ ـوا
:)) وله:) تداركــه هوا ــ دالالتحم ثــم ال عليــق علــ  ذلــذ. ذكــر صــاحب ترمــيح المســ فيدين مــا ةهــ

في با ي أيام ال شريق  أي: ويكـون أداء وأفحـم كالمـه أن لـه تداركـه  اـأل الـزوال ال لـياًلب والمع مـد 
 –النــووي  –فــوازي فيحمــا بخــالف تقــديم رمــي يــوم علــ  زوالــه فتةــه مم نــ  كمــا صــوبه المهــنف 

 ــعيف وإن اع مــدي ا  ــنوي  –أي: إمــام الحــرمين  –وفــزَم الرافعــي بيــوازي  اــأل الــزوال كا مــام 
أي: الشــيخ عاــد  –وزعــم: أةــه المعــروف مــعهااً وعليــه فيناغــي فــوازي مــن الفيــر أ هـــ.  ــال ت ب 

ك ـاب ال حفـة يبـن حيـر :) وال يخفـ  أةـه ال يلـزم مـن فـواز الرمـي   –عليحـا  –الحميد بـن  ا ـم 
ايول لحكمـة ال توفــد فـي ال ــاةي  أل الـزوال علــ  الضـعيف فــواز النفـر  الــه عليـهب الح مــال أن  اـ
فر عقب الزوال  األ زحمة الناس فـي  ـيرهم ولـيس يم النـا  يـاس ةحـو النفـر علـ  ةحـو سر النّ يّ ك 

عاــد الحميـد بـن  ا ــم ـ كاشـرى الكـريم أن فــزُم  َصـني  المحشِّـي ـ أي: الرمـي  أ هــ. و ـد يُفيــد
لرافعـي بيـوازي  اـأل الـزوال مع مـد و ـد علمـت  ـعفهب بـأل  ـال فـي ا يعـاب ال ييـوز تقديمـه فـي ا

علــ   –الشــيخ محمــد الرملــي  -يــوٍم علــ  زوالــه إفماعــاً علــ  مــا  الــه المــاورديب وفــي مــرح م ر
الشـيخ  –ا يضاح ال ييوز تقديم رمي يوم واحد عل  زواله  والً واحداً أ هـ وم له في حامية حج 

وهــو مخـالف لمــا فـي ال حفــةب  ــال  –ا يضـاح للنــووي فــي المنا ـذ  –عليــه  –د بــن حيـر أحمـ
    .(2)الكردي: إالّ أن يقال أةه لضعفه ال يُعد  والً واحداً للشافعي أ هـ  

رمــــ  اليمــــار أيــــام   و ــــد ا ــــ دل فمحــــور العلمــــاء بايحاديــــث الهــــحيحة فــــي أن الناــــي      
ظ الروايات م قاربة في المقهود والمعنـ ب فاعضـحا فيحـا )) رمـ  ال شريق بعد زوال الشمسب وألفا

 (4)فتذا زالـت الشـمس رمينـا   (3)حين زالت الشمس   وفي رواية عن أبن عمر )) كّنا ة حّين .

                            
  .٘ٛ/ٖ ب واةظر: ةهب الراية ٔٔ٘/ٕف ح القدير م  الحداية البن الحمام )  (ٔ)

   .ٙٛٔال رميح )(ٕ) 
  .ٜٙالحين: الو ت يقال حينلع وربما أدُلوا عليه ال اء فقالوا تحين بمعن  حين .اةظر: مخ ار الهحاح  (ٖ)
   .ٙٗٚٔرواي الاخاري بر م ) (ٗ)
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وأةه كان يرمي بعد الزوالب وفـاء فـي الحـديث ))ل أُـعوا  وفي هعي الروايات حكاية فعأل الناي 
 .  (2)رمي اليمار  األ الزوال ئأةه ال ييز  فدلح ذلذ عل  (1)منا ككم  

فـي   فقد يقال إن ذلذ حكاية فعـأل وال يلـزم أن يكـون الفعـأل وافاـاًب فـتّن مـن فملـة أفعالـه     
أداء المنا ــذ  ــننب فِلــَم لــم ةفــّرق ؟ ثــم أن المنا ــذ مــاملة للوافاــات والســننب ولكــن الوافــب 

المنا ـذ علـ  الوافاـات فقـطب ففـي تعميمـه  تخهيهـاًب وأمـا مـن عمـم همنحا ما ورد الـنص بتييابـ
ــندي فــي مــرحه لســنن النســا ي: )  ولــه  ُــعوا { ةظــر ظــاهرب ولحــعا  ــال ا مــام ةــور الــدين السِّ

أي: تعلموها منـي واحفظوهـاب وهـعا ال يـدل علـ  وفـوب المنا ـذب وإةمـا يـدل علـ   }منا ككم
فدليلــه فـي محــأل النظــر  وفـوب ايُــع والــ علمب فمـن ا ــ دل بــه علـ  وفــوب مــيء مـن المنا ــذ

 .(3)فلي أمأل 
ولعأل ا مام أبي حنيفة ـ رحمه اهلل ـ ا  دل في المسألة بالحديث المو وف الضعيف عـن ابـن      

عااس السابق لعدم ظحور الدليأل في وفوب الرمي بعد الزوالب وا  دل لقوله: بأةه فوز لمـن أراد 
 ل  ييوز له الرمي  األ الزوال تخفيفاً.ال عييأل ترك المايت والرمي آُر يوم تخفيفا فاايو 

وةـَْقــأُل بعــض الشــافعية ا فمــات علــ  عــدم فــواز الرمــي  اــأل الــزوال مــردوٌد بمــا  الــه الكــردي       
  ابقاً وكعا بأن المسألة فيحا من يقول بالنقيض كما عرفَت فافحم.

ض أيــام ال شــريق ثــم المع مــد فــي مــعهب الشــافعية أن مــن تــرك رمــي فمــرة العقاــة أو رمــي بعــ      
ولو لغير ععر تداركه في با ي أيام ال شريق وفي أي و ت ولو  األ الزوالب ويُع اـر ذلـذ  أداًء فِلـَم 

 فاز ذلذ ولم ييز هعا اب داًء !!
و د ي نا ب هعا القول الميوز م  كاـار السـن والضـعفاء ُهوصـاً مـ  هـعا الزحـام الشـديد       

علــم أن مقاصــد الشــريعة و ــعت ليلــب المهــالح ودرء الــعي يســاب فــي إزهــاق ايرواحب مــ  ال
 المفا د.

                            
   .ٖٗٙٓ  و النسا ي بر م )ٖٖٚٔرواي مسلم بر م ) (ٔ)
   .ٕٕٗ/ٜاةظر مرح مسلم ) (ٕ)

(ٖ)  ٘/ٕٚٓ.  
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في الحج أن يقول لكأل من  أله عن تقـديم أو تـأُير رمـي فمـرة العقاـة  ثم أن من هدي الناي 
 ءٍ مــيعــن  ب وفــي روايــة :)فمــا  ــلأل ر ــول اهلل (1)والنحــر والحلــق والطــواف: ) أفعــأل وال حــرج 

ــر إال  ــال افعــأل وال حــر  ُِّ فــي الحــديث ةكــرة وهــي فــي  ــياق ) مــيء  ولفظــة  ب(2)ج   ُــدِّم وال ُأ
النفي تفيـد العمـومب كمـا هـو معلـوم عنـد ايصـوليين بـأل ورد بال هـريح فـي الرمـي ُاصـةب فعـن ابـن 

ــــاس  ــــي عا ــــأُير فقــــال: )ال   : أن النا ــــعبح والحلــــق والرمــــي وال قــــديم وال  ــــه فــــي ال ــــأل ل  ي
له رفـأل فقـال: حلقـت  اـأل أن أذبـح ؟  ـال: ب وفي روايـة عـن ابـن عاـاس أيضـاً  ـال: فسـأ(3)حرج 

 .(4)أذبح وال حرجب  ال: رميت بعدما أمسيت ؟ فقال: )ال حرج 
وأُيراً وليس آُراً  ال ميخنا العالمة السيد عاد اهلل بن محفوظ الحداد ـ رحمـه اهلل تعـال  ـ       

رمـــي إال فــي آُـــر فيمــا ي علــق برمـــي اليمــار أيــام ال شـــريق: ) ويمكنــذ أن ت ينـــب الزحــامب فــال ت
النحار أو في الليأل أو ح   صايحة اليوم ال اةيب أما يوم النفر فتةه يهعب عليذ أن ترمي مـن بعـد 
الزوال وال عليذ ال أُيرب يةذ تريد أن تنفر  األ غروب الشمس فلو غربت عليـذ وأةـت الزلـت 

يـرى أن و ـت الرمـي  في من  لزمـذ المايـتب فسـحأٌل لـذ أن تقلـد ا مـام أبـا حنيفـة رحمـه اهلل فتةـه
يــدُأل مــن الفيــرب واُ ــار هــعا القــول فماعــة مــن علما نــا الشــافعية رحمحــم اهلل فــارم بعــد صــالة 
الفير أو بعد ا مراق و األ الزحمات الشديدة المحلكـةب فـتن الـدين يسـر ومـادام هـعا مـن أ ـوال 

ديـد الـزوال مـرطاً فخـْع العلمـاء المـأُوذ بقـولحم ولـم يـُْنقـأل لنـا فـي الشـريعة مـا يمنعـه أو اع اـار تح
هوصــاً الضــعفاء مــن النســاء والرفــال المســنين وةحــوهم فــتّن الــدُول فــي الزحــام  بحــعا القــول ُو
ـــاء فـــال حـــرج علـــيحم إذا اُ ـــاروا ايحـــو   َمحلكـــةب واهلل  ـــد أمرةـــا ب ينـــب المحالـــذ وأمـــا اي وي

  .(5)وزاحموا من غير إيعاء 
ةحو ذلذ وأن الـدين يسـر وال يشـادُي أحـد  ــ رحمه اهلل تعال  وذكر الشيخ محمد الحيار 

إال وغلاه كما ثات في الحديث وما  لأل عليه الهـالة السـالم عـن أمـر المنا ـذ إاّل و ـال: أفعـأل 
                            

   .ٜٖٔ٘رواي مسلم بر م )(ٔ)  
   .ٖٙٔ٘رواي مسلم بر م ) (ٕ) 
  . ٖٗٚٔرواي الاخاري بر م )   (ٖ)
    .ٖ٘ٚٔرواي الاخاري بر م )  (ٗ)
 . ٖٔ من ُطاة فمعة في الحج مخطوطة ص (٘)
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وال حرج ثم  ال: ) فهياةة ل رواح وحفظاً علـ  الحيـاةب مـ  فحـأل المسـلمينب وبعـدهم عـن فحـم 
 .(1)حمة بالضعفاء وغيرهم  أحكام الدينب فال بأس ب قليد المييز  األ الزوالب ر 

 والخاتم والساعة للمحرم[:  -الحزام- الخامسة:]حكم لاس الِحْمَيان

وهو مـا يشـدي الرفـأل و ـطه ل  ايـت ا زارب أفـاز  -ويسم  الكمر -(2)ا  عمال الِحْميان 
ذلذ الفقحاء لحعي العلة وكعا لحفظ النقـودب ولكـن ال يعقـد  ـير الحـزام أو الكمـر بـأل ي ركـه ح ـ  

 يكون محيطاً بيسمه فلي ناهب  ال الحافظ ابن حير:) أُرج ابن أبـي مـياة بسـند صـحيح عـن ال
.  (3) عيد بن المسيِّب  ال: ال بأس بالحميان للمحرم ولكن ال يعقد عليه السيرب ولكن يلّفه لفـاً 
الكيـة بأل ةقأل بعضحم أةه  ول العلماء كافة إال ابن عمر كمـا  ـيأتي النقـأل عـن النـوويب وأفـازي الم

 –.  ـال النـووي: ))  ـال أصـحابنا ولـه (4)بشر  أن يل هق بالاـدن وال يعقـد لحفـظ ةقـودي للنفقـة 
أن ي قلحــد المهــحفب وحما ــأل الســـيفب وأن يشــد الحميــان والمنطقــة فــي و ـــطهب  –أي للمحــرم 

ه ويلاس الخاتم وال ُالف في فواز هعا كلهب وهعا العي ذكرةاي في المنطقة والحميان مـعهانا وبـ
.  ــال (5) ــال العلمــاء كافــة إال ابــن عمــر فــي أصــح الــرواي ين عنــه فكرهحمــا وبــه  ــال ةــاف  مــوالي  

  الطيب عند ا حرام ومـا يلـاس إذا أراد أن يحـرمب وي رفـأل ويـدهن وفيـه:  ـال ٛٔالاخاري باب )
وبب عطاء: ي خّ م ويلاس الِحْميان. وطاف ابن عمر ر ي اهلل عنحما وهو محرم و ـد حـزم بطنـه ب ـ

 ال: رأيت ابن عمر يسـع   س ال الحافظ ابن حير عقب ذلذ:)وصله الشافعي عن طريق طاؤو 
و د حزم عل  بطنه ب وب. وروى مـن وفـه آُـر عـن ةـاف  أن ابـن عمـر لـم يكـن عقـد ال ـوب عليـه 
وإةمــا غــرز طرفــه علــ  إزاري. وروى ابــن أبــي مــياة مــن طريــق مســلم بــن فنــدب:  ــمعت ابــن عمــر 

                            
   .ٖٖٙ/ٗمن هامش ف ح العالم ) (ٔ)
الِحْميان:  بكسر الحاء: ال كةب والمنطقةب وكيس ُيشد في الو ط .القاموس المحيطب باب النون فهأل الحاء.  (ٕ)

(ٔٙٓٓ.   
   .ٕٚٔ/ٚف ح الااري ) (ٖ)
   .ٖٕٖ/ٕ) واةظر في ذلذ أيضاً إعاةة الطالاينٜٛاةظر مخ هر في فقه العاادات عل  معهب مالذ ص (ٗ)
    فتةه ذكر الروايات في المو وت وأ وال الفقحاء.ٕٚٔ/ٚ  واةظر: ف ح الااري )ٕ٘٘/ٚالميموت )  (٘)
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 ــال ابــن ال ــين: هــو محمــول علــ  أةــه مــدي علــ  بطنــه  ليــذ مــيلاً وأةــت محــرم.يقــول: ال تعقــد ع
 . (1)فيكون كالِحميان ولم يشدي فوق الملزر وإال فمالذ يرى عل  من فعأل ذلذ الفدية 

ـص           ُّهوا في لاسـحا كمـا ُر وبالنساة للساعة فقا حا فماعة من  العلماء عل  الخاتمب فر
ومن هؤالء العلماء العالمة زكريا عاد اهلل بِيال و د ا  دل بأدلـة  خاتمبابن عااس وغيري في لاس ال

وةهــوص عــن العلمــاء الســابقين وصــّنف فــي المســألة ر ــالة ماتعــة ةافعــة أ ــماها)آُُر  ــاعة فــي 
ب ولكــن الــاعض منعحــاب فــايول  تــرك لاســحا إذ أةحــا تحــيط بيــدي  (2)ُحكــم لــاس الُمْحــرم للســاعة 
أل رباطحـا وةقـأل بعضـحم عـن المالكيـة وفـوب ةـزت السـاعة  يا ـاً علـ  وبالخهوص السـاعة الم هـ

الخاتم بناء عل  معهاحم بمن  لاس الخـاتمب وال يخفـ  أن االح يـا  فـي م ـأل هـعي المسـا أل محـٌم 
 .(3)فداً ُهوصاً أن الحج في العمر مرحةب م  توّفر الساعات في اليوالت

 كم ا حرام من فدة الساد ة: ]مرو  وفوب الدم عل  الم م   [: )و ح

 عل  الم م   دم بشرو  هي:
 أن ال يكون من أهأل الحرمب وال بينة وبين الحرم دون مسافة القهر. -ٔ
 أن يحرم بالعمرة في أمحر الحج من ميقات بلدي. -ٕ

 أن يكون ا حرام بالعمرة ثم بالحج في  نة واحدة. -ٖ

اء عـاد محرمـاً أو أن ال يرف  إلـ  ميقـات الحـج أو م ـأل مسـاف ه أو إلـ  ميقـات آُـر  ـو  -ٗ
 .(4)حالاًل وأحرم منه بشر  أن يعود  األ تلاسه بنسذ.

وبالنســاة للشــر  الرابــ : فــتن مــن رفــ  إلــ  ميقاتــه أو م ــأل مســاف ه كمــا تقــدم ولــو مــا يحــاذي 
ميقاتــه كيــدة القديمــةب فتةحــا تحـــاذي ميقــات أهــأل الــيمن يلملـــمب فتةــه يســقط عنــه الـــدمب وين ا 

 –مكـة مرحل ـانب  ـال ا مـام ابـن حيـر الحي مـي: )) ةعـم إن ُـرج  لمسافة من فـدة القديمـة إلـ 
لمرحل ين من الحرم فقضـية  ـول الرو ـة وأصـلحا: لـو عـاد لميقـات أ ـرب ال دم عليـهب  –الم م   

                            
   .ٖٚٔ/ٚف ح الااري ) (ٔ)
  ب وُ مِّن آُرها تقريظات ليماعة من العلماء.ٙٔـ ٓٔاةظر: الر الة المعكورة من ص  (ٕ)
   .ٖٕٖ/ٕب واةظر في ذلذ أيضاً إعاةة الطالاين )ٜٛص  اةظر: مخ هر في فقه العاادات عل  معهب مالذ (ٖ)

    وغيرهما.ٜٚ/ٗ  والايان )ٕٚٔ/ٚاةظر: الميموت )  (ٗ)
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ـــدمب ين الخـــارج  ـــيس  ـــاكنوي مـــن حا ـــري المســـيد الحـــرام  ـــقط ال ـــه أحـــرم مـــن مو ـــ  ل ية
مـن الحا ـرين علـ  مـرفح النـووي. ويؤيـدي مـا  لمرحل ين من الحرم أحرم من مو   لـيس  ـاكنوي

في الكفاية عـن ا باةـة والعـدة مـن أن الم م ـ  لـو  ـافر بعـد عمرتـه  ـفر  هـر أي: مـن الحـرم ثـم 
حج من  ن ه أي بأن أحرم من تلذ المسافة فال دم عليهب وةقله فـي الميمـوت عـن  طـ  الفـوراةي 

 .(1)وأ ري... 
ا مــام ابــن حيــر الحي مــي فــي ال حفــة وكــعا النشــيلي مف ــي وبيــواز ا حــرام مــن فــدة أف ــ        

مكـــةب والفقيـــه أحمـــد بالحـــاج وابـــن زيـــاد اليمنـــي وغيـــرهمب وإليـــذ أ ـــوالحم ووفحـــاتحمب وذكـــر مـــن 
ففـي غايـة تلخـيص المـراد مـن ف ـاوى ابـن زيـاد مـا ةّهـه: ))مسـألة  مـن ركـب  ُالفحم في المسألة.

لاحـر فحـعا ميقاتـه فـتذا فـاوزي إلـ  فحـة فـدة فقـد الاحر من فحة الـيمن وحـاذى يلملـم مـن فحـة ا
إلـــ  فحـــة الحـــرم بـــأل إلـــ  فحـــة يســـار  تذكـــر أهـــأل الخاـــرة ميـــاوزة ذلـــذ ليســـت ميـــاوزة للميقـــا

الميقات وهو ال يضر إال إن كان إل  فحة الحـرمب فـتن صـح مـا  ـالوي وأحـرم مـن فـدة وكـان بينحـا 
ك ــب بعــض محققــي مكــة أن النشــيلي   وبــين مكــة كمــا بــين يلملــم ومكــة أو أك ــر فــال دم عليــه و ــد

مف ي مكة في عهري أف   بعلذ وهو ظاهر إن كان كما ذكرةـا فيكـون هـو منقـول المـعهبب  لـت 
رفح  ابن حير فـي ال حفـة وغيرهـا فـواز ا حـرام مـن فـدة مطلقـاًب ين بينحـا وبـين مكـة مـرحل ين 

الفُه بعض تالمعته   .(2)ُو
افضــأل: ) فــتن لــم يكــن بطريقــه ميقــات وال حــاذى و ــال ابــن حيــر فــي مــرحه علــ  مخ هــر ب    

ميقاتــاً أحــرم علــ  مــرحل ين مــن مكــة   ــال العالمــة الكــردي فــي حامــي ه علــ  مــرح ابــن حيــر: ) 
كاختي في الاحر من غربي فـدة كـأن ُـرج مـن  ـواكن إليحـا مـن غيـر   }وال حاذى ميقاتاً  {و وله 

فــة إلــ  فحــة الاحــر ـ وال يلملــمب وال أن ينحـرف علــ  محــاذاة رابــا ـ وهــي منطقــة تقـ   اــأل اليح
يحاذي  اـأل دُـول فـدة مـيلاً مـن الموا يـتب ين رابغـاً ويلملـم يكوةـان حينلـع أمامـه فيهـأل فـدة 
 األ محاذاتحماب وهي عل  مرحل ين من مكة ف كـون هـي ميقاتـه... ثـم  ـال:  ـال فـي ال حفـة: وبـه 

ر إحرامـــه مـــن  محـــاذاة يلملـــم إلـــ  فـــدةب ين يعلـــم أن اليـــا ي مـــن الـــيمن فـــي الاحـــر لـــه أن يـــُؤ

                            
   .ٓٙٔحامية ا مام ابن حير الحي مي عل  مرح ا يضاح )  (ٔ)
   .ٚٔٔغاية تلخيص المرد في هامش الاغية )  (ٕ)
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مساف حا إل  مكة كمسافة يلملـم كمـا صـرحوا بـه... إلـخ. وممـن  ـال بـاليواز النشـيلي مف ـي مكـة 
والفقيـــه أحمـــد بالحـــاج وابـــن زيـــاد اليمنـــي وغيـــرهم. وممـــن  ـــال بعـــدم اليـــواز عاـــد اهلل بـــن عمـــر 

ن فـدة أ ـأل مسـافة بامخرمـة ومحمـد بـن أبـي بكـر ايمـخر وتلميـع الشـارح عاـد الـرؤوف.  ـال: ي
بنحو الرب  كما هو مشاهدب وإن ُوِفَد تهريٌح لحم بأن كالً من يلملـم وفـدة مرحل ـان فمـرادهم أن  
كاًل ال ينقص عن مرحل ينب وال يلزم منه ا  واء مساف حما ال يما و د حقق ال فـاوت الك يـر ممحـن 

ا يضـاح: ولـيس هـعا مّمــا  ـلذ الطـريقين وهـم عـدد كـادوا أن ي ـواتروا.  ـال ابــن عـالن فـي مـرح 
يرفــ  لنظــر فــي المــدرك ح ــ  يعمــأل فيــه بــال رفيحب بــأل هــو أمــٌر محســوس يمكــن ال وصــأل لمعرف ــه 

 . (1)بعرت حاأل طويأل يوصأل لعلذ... الخ 
وبما أف   به اليحابعة العلمـاء بيـواز ا حـرام مـن فـدة القديمـة وأةحـا محاذيـة لميقـات أهـأل       

قــان أف ـ  بــه مــيخنا العالمـة عاــد اهلل محفــوظ الحـداد ـ رحمــه اهلل الـيمن وذلــذ بعـد ال حــري وا ت
تعال  ـ فقال مقرراً للمسألة: ))فالعاهب عن طريق الاحر أو طريق اليو إل  فـدة يُمكنـُه أن ُيحـرَم 

ب ين ذلــذ محاذيــاً لميقــاتحم وال دم علــيحم كمــا  ــرري علماؤةــا.  (2)مــن فــدة القديمــة أو الســقالة 
أيحا الحاج في غير فـدة القديمـةب فتةـه ييـب عليـذ ولـو بعـد ا حـرام أن تمـر وإذا كاةت  كناك 

بالسيارة إل  السقالة  ُرب الاحر لل أكد أةذ لم ت ياوز الميقـاتب فـتن مـن ي سـاهأل فـي هـعا فقـد 
يلزمــه دمب و ــوف تيــد مــن علمــاء الحنابلــة الم هــدرين للف ــوى مــن يف يــذ بوفــوب الــدم مطلقــاً 

قالةب أو فــدة القديمــة ولكـــن هــؤالء إةمــا يف وةــذ علــ  مــعاهاحم أمـــا ح ــ  وإن أحرمــت مــن الســ
معهانا ةحن معامر الشافعية فقد  ّرر علماؤةا بعد الضاط وال حري أن من أحرم من فدة القديمـة 
فقــد أحـــرم محاذيـــاً للميقــاتب يةـــه لـــم ي يــاوزي إلـــ  مكـــةب وال دم عليــهب ومـــن الخيـــر للمو ـــر أن 

ب (3))فُخير الحج العـج والـّ ج  كمـا فـي الحـديث يةه أفضأل ايعماليح ا  ويقدم الدم في من ب 
. والعج: هو رف  الهوت بال لاية. أ ول: بين مكـة (4)وال ج: هو إرا ة الدماء تقرباً إل  اهلل تعال   

                            
   .ٕٕٚ/ٕالحوامي المدةية للكردي ) (ٔ)
  مو   في الميناء القديم ليدة. السقالة : (ٕ)

ب وحسن الحديث بكر الهديق  ي  وغيرهما من حديث أبٕٜٕٗ  وابن مافه ) ٕٚٛرواي ال رمعي بر م )(ٖ) 
 .٘٘ٔ /ٙب والادر المنير البن الملقنٖٖ/ٖب واةظر: ةهب الراية للزيلعيٛٔٔ /ٕالمنعري. اةظر: ال رغيب وال رهيب

  .ٗة ص من ُطاة فمعة في الحج مخطوط (ٗ)
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ب وأما مـا بـين  (1)كيلو كما ذكر ذلذ الشيخ محي الدين مس وفي ك ابه الحج والعمرة  ٜٗويلملم 
كة ف ماةون كيلو فأ ألب فأين المحاذاة؟ أما من  ال إن المسافة بـين يلملـم ومكـة فدة القديمة وم

كـــم كمـــا  الـــه الســـيد علـــوي المـــالكي و ـــيد  ـــابق فالمســـالة وا ـــحةب  ـــال العالمـــة محمـــد   ٗ٘
 .(2)الشاطري: وهعا هو الوا   كما في مرحه لليا وت

ـــ(3)وأُارةـــي الشـــيخ: عاـــد اهلل بـــن علـــي بـــا مخرمـــة        هلل تعـــال  ـ عـــن بعـــض العلمـــاء رحمـــه ا ـ
المعاصرين أةه ةصح عل  أن يلملم: وهو فاأل من فاال تحامة فنوب مكة مم ـد ةحـو مكـة فـ ُري 

فعلـ  هـعا فحـو محـاٍذ لـهب ومعلـوم أن  ب(4)يحاذي فدة القديمة وذكري أيضا العالمـة  ـعيد باعشـن
 (5)ليـه النـووي فـي ا يضـاحالمع مد فواز ا حرام من آُر الميقات اي رب إلـ  مكـة كمـا ةـصح ع

ب بأل  ال بعضحم: ييوز اتفا ـاًب لحهـول اال ـم فيهـح ا حـرام مـن فـدة . فيناغـي االح يـا  بـأن 
يخــرج مريــد ا حــرام ةحــو أك ــر مــن عشــرة كيلــو مــن طــرف فــدة ةحــو المطــار اليديــد ليا عــد عــن 

كيلــو ةحــو   ٘ٛن مكــة المكرمــة في ــيقن أو يظــن المحــاذاة وتكــون المســافة مــرحل ين أعنــي أك ــر مــ
 .(6)كيلوب فيهح ا حرام ٜٗ وم رمسافة أ أل الموا يت كيل

 السابعة: ] في بيان حكم إزالة الشعر والظفر[

ۋ  ۋ  ۅ   ۅ  ۉ      ٴۇچ  يحرم إزالة معر الرأس أو الادن وكعا الظفر  يا اًب لقول اهلل تعـال :     

 چ  ېۉ  ې
اًب وال حرمة في إزالة الشعر مـ   ـرورة  ب وفي إزال حما الفدية ولو كان فاهال ةا ي(7)

ې  ې        ى  ى  ائ  ائ  ەئ  ەئ    ېچ  كمــن تــأّذى بقمــأل أو فراحــة لكــن عليــه الفديــة لقــول اهلل تعــال :

                            
  .ٕٙص (ٔ) 
  .ٓ ٜٗ/ٔاةظر: مرح اليا وت النفيس للشاطري ) (ٕ) 

  هـ.ٕٗٗٔموال /  ٘اة قأل إل  رحمة اهلل تعال  هعا العام  األ ك ابة هعا بيومين ةحو  (ٖ)
  .ٖٜ/ٕاةظر: بشرى الكريم بشرح مسا أل ال عليم  (ٗ)
   .ٖٛٔا يضاح )(٘)
  حرام من فدة ورفحح عدم فواز ا حرام منحا لمن  هد النسذ. زكريا بيال ر الة في حكم ا خك ب الشي  (ٙ)
  .ٜٙٔ ورة الاقرة (ٚ)
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 چ  ېئوئ  وئ   ۇئ  ۇئ  ۆئ   ۆئ  ۈئ  ۈئ
ب ومــر  إُــراج الفديــة فــي إزالــة الشــعر والظفــر ال ــوالي (1)

  ال واصـأل ُعرفـاً ح ـ  لـو أزال مـعر رأ ـه وبدةـه  بأن اتحد المكان أو الزمان بأن و عت ا زالـة علـ
كله أو أزال أظفار يديه ورفليه م  ال واصأل لم تلزمه إال فدية واحدة. أّما إذا كان المزال أ ـأل مـن 

فــي و  ثــالث مــعرات أو ثالثــة أظفــار فلــيس فيــه فديــة وإةمــا فــي الشــعرة أو الظفــر مــد  مــن طعــامب
ظفــر ُمــّد وإن كــان   الزمــان أو المكــان ففــي كــأل مــعرة أو الشــعرتين أو الظفــرين ُمــدانب وإن اُ لــف

 (2).ك يراً 
 ال امنة : ]فا دة في ذكر بعض ايعمال ال ي أفرها كأفر الحج[: 

أةــه  ــال: ) مــن غــدا إلــ  المســيد ال يريــد إال أن يــ علم   عــن الناــي  *  عــن أبــي أمامــة     
 . (3)ُيرًا أو يعلمه كان له كأفر حاجًّ تاماً حي ه   

مـن صـل  الفيـر فـي فماعـة ثـم  عـد يـعكر (أةـه  ـال:  عن الناي  * وعن أةس بن مالذ     
 .(4)اهلل ح   تطل  الشمس ثم صل  ركع ين كاةت له كأفر حية وعمرة تامٍة تامٍة تامة  

 الخاتـمة

بعـد أن يفـرع الحـاج أو المع مـر مـن المنا ـذ ي وفــه  اصـداً ةحـو مـن عّلمـه المنا ـذب فلــم       
فزيارتـه  ـنة بتفمـات ايمـة بـأل  رف الحج بأل والدين كله إال عن  يد المر لين  يدةا محمد ةع

آلــه و ــلم مــن أهــم القربــات قــولب فــتن زيارتــه صــل  اهلل عليــه و  يــأل بوفوبحــاب وال غرابــة فــي هــعا ال
 ب والمحُروم من حرمحاب ولقد أفاد وأفاد من  ال:  (5)وأربح المساعي وأفضأل الطلاات

 (6) ا ر ولوفلَ ه  عياً عل  العين * تيزي ةايحذ يا ف  ال فتةحذ

                            
  ٜٙٔ ورة الاقرة  (ٔ) 
  .ٕ٘ٔ/ٔاةظر: معني المح اج  (ٕ) 

 .  ٘ٚ/ٔب وال رغيبٖٕٔ/ٔ بوحّسنه الحي مي  والمنعري والسيوطيب ميم  الزوا دٜٗ/ٛرواي الطاراةي في الكاير)(ٖ)
  .  ٕٗ/ٕب  ال القاري : إ نادي فّيد. مر اة المفاتيح ) ٗ٘ٔ/ٙ ب والطاراةي في الكايرٙٛ٘ م )رواي ال رمعي بر   (ٗ)

   .ٕٙٔاةظر: ايذكار للنووي )   (٘)
  هعا بيت من  هيدة عهماء لإلمام الحداد ـ رحمه اهلل تعال  ـ. (ٙ) 
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ا ورد عــن ابــن عمــر مرفوعــاً: ُهوصــاً مــ ومــن أحســن ايحاديــث الــواردة فــي فضــأل زيارتــه      
ب وأحاديــث الاــاب وآداب الزيــارة ك يــرة مــحيرةب وأحُســن (1)زار  اــري وفاــت لــه مــفاع ي   ))مــن 

هـ أ ـماي ٙ٘ٚي بن عاد الكافي الساكي الم وف   نة من ك ب في هعا الااب ا مام الحية: عل
) مـفاء الســقام فــي زيــارة ُيــر ايةــام ب ومـن المعاصــرين العالمــة المحــدِّث الــدك ور محمــود  ــعيد 

 ممدوح في ك ابه )رف  المنارة في تخريج أحاديث ال و أل والزيارة .
  ال بعض ايُيار:     

 الشحفاَعة في َغدِ  َمْن زاَر َمْرَ َد ُمحمحِد    ** ةَالَ 
 بــــاهلل َكـــــرِّْر ِذْكـــَرُي     **  َوَحدي َــــُه يا ُمْنِشدي
 واْفــعأْل َصالتَــَذ دا ِماً  **  َفْحراً عليِه تـَْح ـَدي
 فحو الرُ وُل الُمْهَطف **ُذو اليوِد والَكفِّ النحِدي
 ـدِ وُهو المشّفُ  في الَوَرى  ** ِمْن َهْوِل يـَْوِم المْوعِ 

 والَحْوُب مَخُهوٌص بِه  ** في الَحْشِر َعْعُب الَمْوِردِ 
 .(2)صلحــ  عليـِْه ربـ نَـــا     **   َمـا اَلَح َةْيـُم الَفــْرَ ِد 

وفي الخ ام هـعا مـا يّسـر اهلل  ـاحاةه وتعـال   فمعـه وترتياـه فـي هـعي العيالـةب وأرفـو مـن اهلل      
بة هعي المااحث المخ هرةب وأ ـأله فـأل مـأةه أن ييعلـه ُالهـاً تعال  أن أكون  د ُوفقُت في ك ا

لوفحه الكريمب وأن يوفقنا لحج بي ه الحرامب وزيارة ةايه ُير ايةامب وصـل  اهلل علـ   ـيدةا محمـد 
 وآله وصحاه ومن  ار عل  ةحيه والحمد هلل رب العالمين.

 بقلم الفقير إل  عفو ربه
 د. زين بن محمد بن حسين العيدروس

 لمكال ـ حضرموتا
 هـ ٖٕٗٔالقعدة /  / ذؤٜ

                            
          يب في تلخيص الم شابه ب والخطٜٓٗ/ٖ ب والايحقي في الشعب) ٕٛٚ/ٕ)  رواي الدار طني في  ننه  (ٔ)

 (ٔ/٘ٛٔ.   
  .ٜ٘ٗ/ٗاةظر: ف ح العالم   (ٕ)
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 ثبت أهم المراجع

 تاريخ الطا  دار الطااعة والنشر ا م المؤلف ا م الك اب الر م 

ٔ 
 مٜٜٗٔهـٗٔٗٔ مؤ سة الريان  محي الدين يحي  النووي ايذكار من كالم  يد ايبرار

 هـ ٖٛٚٔ مطاعة الحلاي فالل الدين السيوطي  ايمااي والنظا ر  ٕ

ــ مطاعة طه فوتر  أبوبكر المشحور بالاكري  إعاةة الطالاين عل  ف ح المعين ٖ  ــ

 مٕٓٓٓ -ــــ   ٔدار المنحاج   يحي  بن أبي الخير العمراةي  الايان مرح المحعب  ٗ

ــ دار المعرفة عاد الرحمن المشحور  بغية المس رمدين  ٘  ـــ

ــ ة ا  الممك اة إماع  عيد محمد باعشن بشرى الكريم  ٙ  ـــ

ــ مؤ سة دار العلوم  علوي بن أحمد السقاف  ترميح المس فيدين  ٚ  ـــ

 هـٛٓٗٔ ٕ بيروت دار الفكر  لعماد الدين إ ماعيأل بن ك ير  تفسير القرآن العظيم  ٛ

 هـٜٖٚٔ ٕمطاعة الحلاي   محمد بن  لمان الكردي  الحوامي المدةية   ٜ

ــ مك اة دار حّراء  ابن حير الحي مي  حامية ابن حير عل   ا يضاح ٓٔ  ــ

ــ دار الفكر  إبراهيم الاافوري  حامية الاافوري  ٔٔ  ــ
 هـٗٔٗٔ ٔدار الخير   أبو زكريا يحي  النووي  مرح صحيح مسلم  ٕٔ

ــ دار الفكر العربي  عاد الرحيم العرا ي  طرح ال  ريب  ٖٔ  ـــ

-هـٚٓٗٔ ٕمؤ سة الر الة   اديمحمد يعقوب الفيروزآب القاموس المحيط ٗٔ
 مٜٚٛٔ

 هـ ٙٔٗٔ ٕدار القلم   وآُرونمهطف  الحسن  الفقه المنحيي  ٘ٔ

 هـ ٛٓٗٔ ٖدار السالم   محمد عاد اهلل اليرداةي  ف ح العالم بشرح مرمد ايةام ٙٔ

 هـ ٘ٔٗٔ   دار الك ب العلمية محمد عاد الواحد بن الحمام ف ح القدير مرح الحداية ٚٔ

ــ دار الفكر  أبو زكريا يحي  النووي  الميموت مرح المحعب  ٛٔ  ـــ

 هـٖٚٚٔ مطاعة الحلاي  محمد الشربيني الخطيب  مغني المح اج مرح المنحاج  ٜٔ

 مٜٚٛٔ مك اة لانان  محمد بن أبي بكر الرازي مخ ار الهحاح  ٕٓ

ــ يو اف بدبي دار ا الضا  -غاةم -أحمد مالذ للمالكيةمخ هر في فقه العاادات  ٕٔ  ـــ

ــ دار الييأل  محمد بن علي الشوكاةي  ةيأل ايوطار  ٕٕ  ـــ

ــ عالم المعرفة للنشر أحمد بن عمر الشاطري اليا وت النفيس  ٖٕ  ـــ
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ؤلف في  طور :الم  

 اال م : زين بن محمد بن حسين العيدروس .
 م  .ٜٛٚٔمحأل وتاريخ الميالد :الريضة ـ تريم ـ حضرموت ـ اليمن ـ عام ) 

 المؤهأل العلمي : 
 م  ٕٔٓٓ  ليساةس في الشريعة والقاةون من كلية الشريعة والقاةون ـ فامعة ايحقاف بحضرموت  نة )ٔ)
  المية تفسـير وحـديثب  تخهـص ـ حـديث ـ بدرفـة ) فيـد فـدًا ب وب قـدير   مافس ير في الدرا ات إ)

 م  بيامعة حضرموت.ٕٚٓٓ)مم از  في الر الةب  نة )
 م بدرفة ام ياز.ٖٕٔٓ  دك وراي في الُسّنة وعلومحا من فامعة أم درمان ا  المية بالسودان عامٖ)
اهـد الدينيـة فـي حضـرموتب وأُـع عـدداً مـن   درس عل  العلماء والمشايخ في المسافد وايربطـة والمعٗ)

ه: العـم العالمـة أبـو بكـر بـن  الدورات الشرعية ب ولديه عدد من ا فازات العلمية من عـدد مـنحمب فمـن مـيُو
بــن محفــوظ الحــداد مف ــي حضــرموت رحمــه اهلل تعــال  ب  ب والعالمــة عاــد اهللرحمــه اهلل تعــال  علــي العيــدروس

والشيخ  ـعيد بـن عمـر بـاوزير رحمـه اهلل تعـال  بوالعالمـة القا ـي المعّمـر  والعالمة علي بن محمد مديحج  ب
بافضـأل  نعاـد الـرحم ب والعالمـة فضـأل بـنرحمـه اهلل تعـال   حسين بن محمـد بـن مهـطف  بـن الشـيخ بـو بكـر

والعالمــة علــي المشــحور بــن محمــد بــن والعالمــة  ــالم بــن عاــد اهلل الشــاطري ب  مف ــي تــريم رحمــه اهلل تعــال ب
والعالمـة محمـد بـن عاـد اهلل)بـن بهـري  السـقافب والعالمـة الـدك ور ب ومقيقه العالمة عمر بـن حفـيظ  حفيظ

حســن محمــد ايهــدلب والعالمــة محمــد علــي باعو ــان ب والشــيخ محمــد علــي الخطيــبب والعالمــة الــدك ور 
 .محمد حسب اهلل محمد علي وغيرهم

 ربية وال عليم ب ثم ُعِين ُمدر اً بيامعة حضرموتب  م بوزارة الٕٕٓٓ  َعِمأل في ميال ال دريس منع  نة ٘)
 ب وكلية ا مام الشافعي. كما دّرس في فامعة ايحقاف وفامعة العلوم وال كنولوفيا

   ُطيب فام  الرو ة بالمكال ـ حضرموت.ٙ)
   يقيم عدداً من الدروس العلمية العامة والخاصة في المسافد وفي منزله.ٚ)
 نحا عل   ايأل العكر:                                                                       له بحوث ومقاالت مٛ)

الحـديث الضـعيف وأثـري فـي ايحكـام ـ درا ـة تطايقيـة ـ فـي ك ـاب )ةيـأل ايوطـار  لإلمـام الشـوكاةي فـي   
ذ الـدك ور العالمــة/ ك ـاب ـ العاـادات والمعــامالت ـ وهـو ر ـالة المافســ يرب بدرفـة )مم ـاز  بتمـراف اي ـ ا

 م             ٕٓٔٓحسن محمد مقاولي ايهدل. )طا  بدار الاها ر مهر عام 
أغلب المسـا أل وذكـر مسـا أل معاصـرةب و ـمنه  يإتحاف ايةام  بأحكام الهيام )درا ة فقحية مقارةة ف 

ــات الهــيام ٔثــالث ر ــا أل: ــ تــأمالت فــي آي ــد ُــ م القــرآنٕـ ــ الــدرر الحســان فــي ذكــر فوا  ــ اٖـ ــدعاء فــي ـ ل
 هـ بدار الفقيه. ٕٛٗٔو د طا   الطاعة ايول  عام  رمضان ب
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ــاي ) درا ــة فقحيــة مقارةــة  وهــو بحــث ال خــرج مــن كليــة الشــريعة   بيــ  المعاطــاة بــين مــن أفــازي ومــن أب
 )تحت الطا   .والقاةون بيامعة ايحقاف بدرفة مم از بتمراف العالمة محمد بن علي الخطيب 

 الك اب.  وهو هعا )ي ضمن مسا أل وا عية بأ لوب ميسر  حج والعمرةالخالصة في أحكام ال 

 بين )ي ضمن آراء المعاهب فيحا وأدل حم ومنا ش حا  )تحت الطا  .اإتحاف السا لين عن صالة ايو  

 بمك اة تريم الحدي ة )طا   الخالصة في فقه المعامالت )درا ة فقحية مقارةة بأ لوب  حأل مّيسر . 

 )درا ة فقحية مقارةة بأ لوب مّيسر  طا  م  ما  اله. لزكاةالخالصة في فقه ا 

 الخالصة في فقه ايذان وا  امة. )تحت الطا   
 القول السديد في الكالم عن بعض أحكام العيد. )تحت الطا    

 و فات م  أمرا  الساعة . 

 )درا ة فقحية مقارةة   مطعام أهأل الك اب للمسلمين ومنا كح ح 

 أُاار العم أبو بكر بن علي العيدروس  النور اليلي في بعض 

 الحديث الضعيف )وفيه حكمه واالح ياج به وغير ذلذ .. . 

مــن الفوا ــد )وفيــه أك ــر مــن ما ــة فا ــدة فقحيــة وحدي يــة  الفرا ــد لمــا فــي ُطاــة ودات الناــي  
 هـ بدار العيدروس.ٜٕٗٔوغيرها مس ناطة من ُطاة الودات  . و د طا  عام

 )تحت الطا   داوي بالقرآن .الارهان في حكم ال  

 . ةمنحيية العالمة/  ليمان اليمأل في تفسيري من ُالل  ورة المم حن 

 )طا  بدار العيدروس  الوفيز في مرح الاقوةية وزوا دها الاحّية.  

 )تحت الطا  المدُأل إل  علم مقاصد الشريعة 

ــر حســين تحقيـق ك ــاب )فــ ح المغيــث بشــرح منظومــة أةــوات الحــديث  للعالمــة القا ــي   المعمِّ
 )تحت الطا   محمد بن الشيخ أبي بكر.

ـــ ثـــالث ر ـــا أل :   ـــركن الراب ـــامب و  مالحظـــات علـــ  ال ـــاس  إعـــالم الخـــاص والع ـــأن إزعـــاج الن ب
 )طا    األ ا  امة.   الهالة عل  النايو  ببالميكروفون حرام

  صالة ب وآُر عنحكم الهالة في المقارة  ميموعة من المقاالت العلمية الم نوعة منحا : مقال عن
ب وحكم الحناء للرفال ب وحكم بناء المحاة واالتااتو  بفي العاادات   اليماعة ب وآُر عن  ال لفظ بالنية

والحمد هلل . ُو ان ا ةاثب وإل  عشاق الريا ةب وإل  مدراء و ا أل النقألب وغيرها الدّكةب والزواج الماكرب
وباهلل ال وفيق.ب رب العالمين   
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