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 اهلُل: رمحهقاَل امُلَصنُِّف 

﷽ؒؒ

 مقدِّمـة

 بعد . 
َّ
َلم لىع من َّل مدم  َل  والسَّ  الحمد هلل وحدا ، والصَّ

: ا بعدس  أمَّ

َ  ممتصر   ا م س رٰذا كشتمل لىع إكضاح وتحوير  كثيرر مرن مسرائل الحرٍج والعمرر   ،فها

جمعتسه ل فس  ولمن شاه اهللس  ،♀ لىع ضصه كتاا اهلل وس َّة هسصله ،والٍزكاه 

ليل. من المسىمين، واجتهدتس ِّ تحركر مسا  ئىه لىع ضصه الدَّ

دم  لىرع مفورة جَللررررررة المىرَ لدرد العزكرز برن  ،بر1363عا لىمرَّ  األولع ِّ لام وقد مس

س اهلل هوحه وأكرم مثصا .  حٰمن الفيصل، قدَّ  لدد الرَّ

ه بعضا الدسط، وز تس فيه من التَّحويورات مرا تردلص لره الحاجرة، ثمَّ إٍم  بسل س مسائىا 

يته:  التَّحوي  واإلكضاح لكثيرر »وهأك س إلا   مدعه  لي تفع به من شاه اهللس من العدا ، وسمَّ

، ثرمَّ أ خىر س فيره زكرا ات  «من مسائل الحٍج والعمر  والٍزكاه  لىع ضصه الكتاا والسُّ َّة

ةك، وت ديهات   دمع غير مرَّ  . أخرى مهمَّ   مفيد   تكميَلك لىفائد ، وقد مس

را لصجهره الكرركم، وسرددكا   خالصك
رع  فيرهم وأس وس اهلل أم كعٍمم ال َّفرع بره، وأم كجعرل السَّ

 
ٍ
لىفصز لدكه ِّ ج َّات ال َّعيم، فَّمَّه حسدس ا ومعم الصكيل، وَّل حرصو وَّل قرصَّ  إَّلَّ براهلل العىر 

 العظيم. 

 باز بن اهلل عبد بن العزيز عبد :املؤلِ ف

 السُّعودية العربية اململكة عام مفيت

 العلماء كبار هيئة ورئيس

 واإلفتاء العلميَّة البحوث وإدارة
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 قال الشَّارح وفَ قه اهلل:

صا ٍفتضمَّ    كداجة  ا: ؒؒ المس  تعالع أمصهك

َل  لىرع هسرصو اهلل  : استفتاح كتابهم أحدها ا♀بحمد اهلل والصَّ ررٰذا مرن  ، وبا

 اآل اا المستحس ة ِّ التَّص يف.

ا الكتراا، وذلرَ ِّ قصلره: ) اإلخدراهس  :وثانيها ررٰذا  با
َ  ممتصرر  لرن معر م ا م سر ررٰذا  ،(فها

رر: اسررم  لم و)المنساالع عنااد أهاال العىاام ضم الحررٍج  لىررع أحكررامم  ع مررن ترر ليف  مشررتمل  مررا وس

َا مولم كا ، والعمر   فر   .زو من  أا أبل العىم ِّ كٍل مذبب  ت ليفس م اس

 لىع اَّلختصراه كمرا قراو المصر ٍفس 
 
َس مد   ا الم س رٰذا ألمَّ   (ممتصررر  ِّ وهللرفه: ) وبا

رر ا بعمررصم ال َّرراس بررص اَّلختصرراهس واإلكجررازالمس  ررةك ولمرررما تعىَّ فررَّمَّ لىررم ،  اسررب لىعىررم لامَّ

 لىيه
 
رركعة مد    لىع تلصكل الكَلم وذكرم ، الشَّ

 
ركعة مد   م أمَّ لىم الشَّ  المَلفم  ومن تصبَّ

 وممر، فورد أخلر 
ٍ
كمرا ثدر  ذلررَ ِّ  ،جصامرعا الكىرم  س إكتررا س  ♀ ن ممرا حم ال َّدر 

ررحيحين»ِّ  حرردكث جررابر   ررعس الكررَلم كوتضرر  أم ككررصم ب ررا  س ، «الصَّ لىررع اإلكجرراز،  وجمن

ا بص لم  رٰذا ر ىمس وكام با ىف، كما قراو هجرل  ألكُّ م ا السَّ  صا: العىرم اليرصم أكثرر أم فريمن توردَّ

م ا أكثرالكَل»فواو:   «.م اليصم أكثر والعىم فيمن تودَّ

بمَلف كَلم المت ٍخركن فَّمَّه كثير  قىيرلس الربكرة. ، وكام كَلم األوائل قىيَلك كثير الربكة

ا المع ررع ابررنس الوررٍيم ِّ  رررٰذا ررالكين مررداهجم »ذكررر با شرررح العويررد  »ِّ  وابررنس أبرر  العررزٍ  ،«السَّ

 «.ةاللَّحاوكَّ 

ا الكتراا: اإلفصاح لن وثالثها ررٰذا جمعتسره وذلرَ ِّ قصلره: )، الحامل لره ِّ تصر يف با

هرا ب حكرام بتعركفم  برهم  مفسرهم  من تص يفه مفعس  را  س فمس  ،(من شاه اهلل من المسىمينل فس  ولم 

رٰذ  األحكام بَّلا  م  مَلحظةم  والعمر  والٍزكاه  و وامم  الحٍج   ثرمَّ ، ال َّظر فيه مررَّ ك بعرد مررَّ    با

ررن شرراه اهلل غيررر  مررن المسررىمين بعرردا  امتفرراعم  مىرربم  ا مررن ألظررم ، ▐  ممَّ رررٰذا وبا
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دم ِّ التَّص يف، فَّمَّ المص ٍفا ك دغر  لره أم ككرصم أكرربس بٍمره ِّ مرا كشررعس  فيره مرن  المواهللم

 أم ك فع مفسا 
َّلك ت ليف   المسىمين ثاميكا. ك فعا  ثمَّ  ،ه أوَّ

ٍرهت مسائىه : بيامس ورابُعها ا الكتااا حس رٰذا ليل أمَّ با واجتهردتس لوصلره: )  لىع ضرصه الردَّ

ليل ا الصهللررفس ، (ِّ تحركررر مسررائىه لىررع ضررصه الرردَّ رررٰذا هللررفة  كاشررفة  َّل  - كمررا سررد  -وبا

تب األخرى مصر َّفةك  -ما كتب المذابب األهبعة المعتمد  يَّ وَّلسم  - كوتض  أم تكصم الكس

ليل  بل بص خرب  لن أمَّه لم كىترزم بمرذبب  معريَّن   مرن المرذابب المتدصلرة ِّ  لىع غير الدَّ

ة أمر م كٍل مس لة   شر ه  خرَلفا مرا كوتضريه  لرهس  ظهرا  فَّمن  ،الح ابىة مذببا    بل التزم ِّ لامَّ

ليل ل د غيربم أخذا    .به الدَّ

ق والمعرفرة مرن أبرل العىرم رذن رٰذ  ب  مركورة أبرل الحم هم  ،وبا وم ِّ تفوُّ ررس م هرفرَّمَّهم كجن

هم ل ره إذا َّل كع ر  لردم خرروجم  هم بالمرذببم الترزاما  لكنَّ ، وإفتائهم لىع مذبب  معتمد  

ليلس ِّ غير  وىَّدم ، بام الدَّ ة المعظَّمين المس ليل ألظمس من اٍتداع األئمَّ والنَّاس يف كن، واٍتداع الدَّ

 :َهاَٰذا طرفا  ووسط  

المرروج ل هرا قميرد  تم رعس  ،ترب المرذابب المتدصلرةكس  لىرع مرا تضرمَّ تهس  جامادة   فطائفاة  

ىة    .أسممس

ها ِّ   ى لن اَّلمتفاع بم ها وتا بم  األخذا  عيبس تسزهي لىع كتب الفوه وتا  ىها طائفة  ثانية  قابِ وتُ 

 ه.التَّفوُّ 

ااطة   وبينهمااا طريقااة   ررل المىرر  حساانة   متوسِّ مَّ تررب  ،جرررى لىيهررا كس وبرر  اَّللترردا  بكس

ليل خراهم  ا لىدَّ ه ِّ الٍدكن، فَّذا تضمَّ   شيئكا ممالفك المرذبب  جا المذابب المص َّفة ِّ التَّفوُّ

را لىمرذببالمتدسصع أسخم  ليل ولرص كرام ممالفًّ ، هيريج  وَّل تا   وم تشرصك    ،ذ بما  وَّ لىيه الردَّ

رٰذ  ب  مركوةس  رةم  وبا لص  اإلهللرَلحيَّ  أئمَّ رة ِّ الجزكرالردَّ رر، ر  العربيَّرة بعرد الوررم الثَّراين لشا
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ليل لىرع خرَلفم  ا، وإذا بام لهم الدَّ ن شر ه  ممر فَّمَّهم لىع مذبب الح ابىة أهللصَّلك وفرولك

ليلويَّ مس    .دات المسائل ِّ المذبب اتَّدعصا الدَّ

م قرصم  عرم ع مش  ِّ اإلسَلم من لم كا حتَّ  سالمةك  هم قاهللد ك وكام  سديىس   ف مركوتهم فتصبَّ

لص  برر  مجامدررةس  تررب الفوررهم  أمَّ مركوررة اَّلٍتدرراع ل ررد لىمرراه الرردَّ أخرررى  ، وقررابىتهم مائفررة  كس

مرر  أمَّ  مررص  لىررع مررذبب الح ابىررةمررركوا  تصبَّ برر   - كمررا سررىف -ومررركوتسهم  ،تهم الجس

ليل، إَّلَّ أمَّ المررٍج ا  مذبب الح ابىة مع مَلحظةم  التما س  ليل ل ردبم ىردَّ ل ما ترجَّ  به الردَّ

، ولريس اَّلجتهرا  هس تا ع آلا ما ن جا ما لىع اَّلجتها ، وذلَ ممصصص  بم  له قده     ن كامبص م

ا لكٍل من تكىَّم ل دبم حم  ع مستداحك   .العىمِّ مك

لص  لدم ممالفة المذبب إَّلَّ من قصم  فولذلَ  رٰذ  الدَّ رة   الغالب لىع فوهاه با كامر   قمىَّ

را تضرمَّ ه المرذبب لهم مك ة   مرة لدرد اهلل   ِّ ال َّظر ِّ المسرائل والمرروج لمَّ برن اكالعَلَّ

و م هم ده األوَّ اا من لىماه الصَّ د بن لدد الصبَّ حمن بنس  ثسمَّ ، محمَّ مة لدد الرَّ حسن  العَلَّ

اا مرن لىمراه اللَّدورة الثَّاميرة مر هم د بن لدد الصبَّ مرة لدرد اهلل برن لدر، بن محمَّ رم العَلَّ د ثس

حمن بن حسن من مدوة الثَّالثة د بن إبرابيم بن لدد  ثمَّ ، الىَّليف بن لدد الرَّ مة محمَّ العَلَّ

ابعة مة لدد العزكز بن لدد اهلل  ثمَّ ، الىَّليف ِّ اللَّدوة الرَّ  من اللَّدوة المامسة. بن باز  االعَلَّ

ا ،وقلَّ خروجس غير بؤَّله  رٰذا ا كدوُّ لىع أمَّهم كعٍظمصم با ا. األمرا  ممَّ ا شدكدك  تعظيمك

لن  ا ِّ حاو ال َّاس ِّ هللَل م  وت مَّ رٰذا ابعرة التَّراوك  فيما سرىفا  با فىرم ككرن  ،ِّ اللَّدورة الرَّ

يخ لدد العزكز بن لدد اهلل بن باز  لن ما لىيه المذبب أحد  كمرجس  تعالع  ؒؒ إَّلَّ الشَّ

د بن إبرابيم، لمَّ  ا غيرس ا كام ِّ الٍدلم ِّ حيا  شيمه محمَّ را أمَّ ىتزمك لمرذبب، با  فورد كرام مس

ره مرن كترب األهللرحاا إَّلَّ  هم ب  تعظيمس المرذبب وهلاكرةس أمَّ مركوتا  وِّ ذلَ بيامس  التَّفوُّ

ك ة    .وآلة   من كام  له مس
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ا ما آو إليه ال َّاسس  ع )اختيراه الداحرث( بسدب الٍدهاسات األكا كميَّر اليصما  أمَّ را كسرمَّ ة ممَّ

ا لكٍل متكٍىم  ع هللاه اَّلجتهاحتَّ  ا مستداحك رٰذ  ليس  مركوة أبل العىم َّل    حوًّ ِّ العىم، فها

ا وَّل حدكثكا.  قدكمك

ماةخامو نته المقدِّ ر ٍف: بيرام أمَّ س ماا تضامَّ صا بعرض مسرائل  تعرالع بسرطا ؒؒ المس

، وزا  شيئكا من التَّحويورات تردلص إليره الحاجرة، ثرمَّ أ خرل فيره بعرد  الكتاام بعضا  الدسطم

ةك  زكا ات  ذلَ )   (.تكميَلك لىفائد   وت ديهات  مفيد  ،أخرى مهمَّ

يته : وبرررص بيرررام اسرررم الكتررراا ِّ قصلررره: )ادًساااذكااار أماااًرا سا ثااامَّ  التَّحويررر  »وسرررمَّ

الكترراا ِّ  كداجترره مررن مستحسرر ات األ ا ِّ  اسررمم  كرررس إلررع آخررر ، وذم ( «واإلكضرراح..

ِّ تسميته، فَّمَّ جمىةك مرن الكترب ت رازع ال َّراس ِّ تحوير    كوع الغىطس لئَلَّ   ت ليف الكتب

 ه.كتابه أو أث ائم  ِّ  كداجةم  اسمها لعدم تصرك  مص ٍفها باَّلسمم 

ررع   ،ال َّفررع برره) لمررصما  ▐:  لرراه اهلل هاسااابعو ررا فيررهم وأم كجعررل السَّ خالصك

ا مرن لصجهه الكركم، وسددكا لىفصز لدكه ِّ ج َّات ال َّعيم ررٰذا مستحسر ات األ ا ل رد (، وبا

تبم     ل د .ه وأم ككصم سددكا لفصزم ب م كدلص اإلمسام هبَّه أم كوع ال َّفع بكتابم  ،ت ليف الكس

رٰذ  الموٍدمة باإلفصاح لن اسمه فوراو: ) ثمَّ  : لدرد العزكرز برن لدرد اهلل ختم با المؤٍلرفس

صر يف  ألمَّ العىرم َّل ِّ التَّ  لن اسم المصر ٍف مرن اآل اا الصاجدرةم  (، واإلفصاحس بن باز  ا

 ِّ   كؤخذ لن مجهصو  
ُّ
رد حديرب اهلل  ،«قصالد »كما مصَّ لىع ذلَ ميَّاه س المالك  ومحمَّ

 الٍشرر
ُّ
صرر ٍ ، فالكتررب الَّ «الحالررَ إضرراه م »ِّ   ويل  صبا َّل كس ترر  َّل كسعرررف مس و لىيهررا، فس عررصَّ

را  مس بما فيهال المتكىٍ هم ، فَّذا جس صوم وس بالوائل كالجهلم بالما  فالجهلس  من العىم كام ذلرَ أكضك

ا وقرد ككرصم غيرر هللرحي   تجهيَلك لم  ا ذكررس ما تضمَّ ه الكتاا، فود ككصم هللحيحك ررٰذا وا ، ولها

فرَّم وافوتهرا   لىرع األهللرصو المصر ٍف أم تسعررضا  اسرمم  من أحكام المص َّفات مجهصلرةا 
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ررهررا  ألمَّ العىررم َّل كس وإم خالفتهررا تسركرر ، واألولررع لرردم اَّللترردا  بم ، هرراأسخررذ بم  لررن  ذس ؤخا

 مجهصو  كما سىف.  
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 وفَّقـُه اهلُل: املصنفقاَل 

 
 

اا  بتا  بةاده ار ا ل   اال اال ي الحمد هلل ربِّ العاللمن،  االعلبةال لتمقينان،  االةي

د    ابت  آل  اصحة  أجمعن،.  محمي

ل بعد   :أمي

فر ألدائا م، فَهاٰذه ر للٌل مخقةرٌل يف الحجِّ ابنلن فضت  اآداب   امل ينةغي ل     أراد ال ي

ال   كثنارل   م الئَ   ابنلن   يالرل مهمي بتا   اةن  اتصقةالر   ما، م الئ  الحاجِّ االعمارل االرِّ

  .ااإليضلح

ياايه فنهاال ماال دكي بتناا  كقاالبه اهلل ا اانيله ر اا ك اهلل    جمعقههاال ♀بااد رحري

﴾  ڤ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڄابماًا بنا ك اهلل رعالل :    نةنحًل لتم اتمن،

ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ       ڀ    اب لااااا  رعااااالل :  [لرررررذاهكات]ا

 ﴾ەئ  وئ  وئ  ۇئۇئ    : اآلياااااال  اب لاااااا  رعاااااالل   [187:آو لمرررررررام] ﴾ڀ

 ل  ا  [2]المائد :
ِّ
حنح ب، النيةي ينُ »أني  بلك:  ♀مل يف الحديث الةي ُُالدِّ « ةُ يح ُالنَّص 

ُوُ ُهُ اب ُتُ ك ُول ُُلل ُ»اهلل؟ بلك:   َك يل ر ه  ،  مَ ل  بن : ل  ثاثً 
ُرُ ل  ُس 

 ُوُ ُهُ ول 
ةةُ ئ ُل  ةالمُ ُمَّ س 

ةوُ ُينُ مُ لُ  ت ُع    «مُ هُ امَّ

  ◙ باا، يذيفاالَ  اراى الطياانايُّ
ي
ةة»باالك:  ♀أني النيةااي ةةيُ ُمُ ل ةةُنُ م  ُتُ ه  ب ةةمَّ

ُر ُمُ أُ 

ةةالمُ  س 
ةةينُفُ مُ لُ  ُيُ ل  ةةُس 

ةةمُ هُ ن ُم  ةةيُ ُمُ ل ةةُنُ ،ُوم  ةةويُ ُسُ م  ُب ُص  ةةنُ ُح  ُوُ ُهُ اب ةةتُ ك ُل ًُحاُللُوُ اص 
ةةرُ ل   ُوُ ُهُ ول ُس 

ةةةُ ل  ُئمَّ

ُالمُ  س 
ت ُمينُوُ لُ  ُيُ لُ فُ ُمُ هُ عامَّ ُس 

 «.  مُ هُ ن ُمُ 

  هاال االم ااتمن،  اأن  ااهلل الم اواك أن ينفعنااي ب  
َ
ااعي فنهاال صللًةاال ل جهاا   يجعاا  ال ي

 الكريم  ا ةًةل لتف ز لدي  يف جنيلت النيعنم  إني   منٌع مجنٌب اه  ي ةهنل انعم ال كن . 

│ 
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   قال الشَّارح وفَ قه اهلل:

مااًل ثلننااًل   ؒ ذكاار المةاانِّ   ُرعاالل  هناال مندِّ متينُوالفةةر   أني َهاااٰذه  :بةةينُالمِّةةدِّ

مل طةعل   مل الكقلب  ارتك هي مندِّ مل هي مندِّ   .أا مل بعدهل ثلننل   المندِّ

مل  اايدل  فنط رشقم ه  اكلني رةلنن  م،  تَ   مال الكقالب  بت  مندِّ امي   هاي مندِّ  ثه

ج  لمي  ًل ثلننًل أا ثللثاًل أا فا   اأمك، رَ دت الطِّةلبل ل اه يلدل بتن  مري كرار طةع الكقلب مع الرِّ

ج   مال الطيةعال  ذلك غنر الطيةعل األال  اه ملت  اها  مندِّ ما ُد ن ٌع ثالن  ما، المنادِّ فمِّةدِّ

ُالكتبُنوعانُاثنان:

مله إحداهما  الكقلب األصتنيل.  : مندِّ

مل طةعل  ثلننل  أا مل ف بوثانيهما  هل. : مندِّ

ال  :والفر ُبينهما ًت  أمي مال بان، يديا  أاي مل الكقلب رقعتيقه ب  أصاًا  اهاي المندِّ أني مندِّ

مله الطيةعل فققعتيق بللقيناديم ل   ا ؛َهااٰذه الطيةعالمندِّ أا  فنهال ما، زيالدل    يظَ لإلشالرل إلا  مال له

 رغننر  أا رح ي   أا نح  ذلك.

مل الثيلننل  مال الكقالباه -اَهاَٰذه المندِّ ، بتا  مال  ات  م ا لان  فنهال زيالدلٌ  - ي مندِّ

نقَ األم ر الي  مال الطيةعالقي رضمي   نةانحًل لتم اتمن،)إتي اإلشالرل إلا  أنيا  جمعهال  ؛هل مندِّ

اب لاا    [لررذاهكات]ا﴾  ڤ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڄابمااًا بناا ك اهلل رعاالل :  

آو ] ﴾ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ       ڀ  ڀ  رعاااااااااااااااالل :

 .([2]المائد : ﴾ەئ  وئ  وئ  ۇئۇئ    : اآليل  اب ل  رعلل   [187:لمرام

 ل  ا)
ِّ
احنح با، النيةاي ينُ »أنيا  بالك:  ♀مل يف الحديث الةي ةُالةدِّ   («ةُ يح ُالنَّص 

ااا ،  َمااابنااا : ل  ) افنااا : ُوُ ُهُ اب ةةةتُ ك ُول ُُلل ُ»اهلل؟ بااالك:   َك يااال ر ه
ةةةرُ ل   ُوُ ُهُ ول ُس 

ةةةةُ ئ ُل  ةةةالمُ ُمَّ س 
ُينُ مُ لُ 

ت ُعُ وُ   .(«مُ هُ امَّ
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الاثيا،   اري  لان  فنا  ذكاره الادي  م، يديث رمنم  « صحنح م تم  »اهاٰذا الحديث يف 

؛ باا  محفاا    يف لفااظ الحااديث   اغنااره  اكَّنياا  غنااره  الااثيا، بنااد أبااي داادَ  اإنيماال ذكااره 

ينُ »افن :   المحف   ه  لفظ م تم   ةُالةدِّ بالك: بتنال: لما، يال ر ا ك اهلل ؟ ...   «ةُ يح ُالنَّص 

   الم يذكر ثاًثل.الحديَث 

اراى مجرى المقلبعل ل   فنلك: ) جلر   رعلل  بحديث ثلن   ؒ أردف  المةنِّ ه  ثمي 

  ◙ ب، يذيفلَ  الطينايُّ
ي
ةيُ ُمُ ل ةُنُ مُ »بلك:  ♀أني النيةي ُتُ ه  ب ةمَّ

ةالمُ ُر ُمُ أُ  س 
نُيُ مُ لُ 

ةةفُ  ُيُ ل  ةةُس 
ةةمُ هُ ن ُم  ةةيُ ُمُ ل ةةُنُ ،ُوم  ةةويُ ُسُ م  ُب ُص  ةةنُ ُح  ُوُ ُهُ اب ةةتُ ك ُل ًُحاُللُوُ اص 

ةةرُ ل   ُوُ ُهُ ول ُس 
ةةةُ ل  ةةالمُ ُئمَّ س 

مينُلُ 

ت ُوُ  ُيُ لُ فُ ُمُ هُ عامَّ ُس 
مال بةتا     ا ال  إياراده ألنيا  بال  منال  القيالبع ل  اإ انلده عاعنٌ  ( «مُ هُ ن ُمُ 

ج يف  االحديث المقندِّ ه   كمل  ت  دان بند الثيا،. « صحنح م تم  »بتن  مخري

ااربنل المقعتِّناال  لهاام: بناالنه  اماا، اتهقماال  بااَّمر الم ااتمن، االنيةاانحل   األيكاال  الشي

 أيكل  الحجِّ االعمرل. بدينهم  ب  َهاَٰذا أبظم النُّةح لهم  ام، جمتل ذلك بنلنه 
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 وفَّقـُه اهلُل: املصنِ فقاَل 

 فصٌل

 يف أدلَّة وجوب احلج  والعمرة واملبادرة إىل أدائهما

 

االكم لمعرفاال الحااق اارِّةلباا   أني اهلل  ننااي اهلل اإيي ااره َهاااَٰذا فاالبتم ا افي بااد  إذا به

  .أيد أركلن اإل ا   ه  بنق  الحرا   اجعتَ أاجب بت  بةلده يجي 

   ۆ   ۆ          ڭ  ۇ  ۇ ڭ   ڭ   ڭ   ۓ          ۓ   ھ  ھ  ے   ے   بااالك اهلل رعااالل :  

 .[187:لمرامآو ] ﴾ٴۇ       ۋ     ۈ   ۈ

ااحنحن،»ايف    باا، اباا، بماارَ « الةي
ي
ةة ُ»باالك:  ♀أني النيةااي ل  ُع   َ ةة   س 

ُاس  ةة  
ب ن 

ُ ة ُأ َلَّ اد  ه  ٍس:ُش  م  ةاة ،خ  ك  ُالزَّ إ يت اء  ،ُو 
ة  ُالصَّ    َ ا إ ق  ،ُو 

ُالل  ول  س  ًداُر  مَّ ح  ُم  أ نَّ و  ُاللُ  ُإ َلَّ ُُُإ ل ه   َ ةو  ص  و 

انُ  ض  م  ُُ،ر  جِّ اَُوح  ر  ُاللُالح 
 .«  ب ي ت 

امَ هَ  د  لَنا»ب، الخطيلب أني  بالك:  ب، بمرَ «  نن »يف  اراى  عندٌ  لًت َجار   َث َعاأب   يه أن  م 

   ه لَ  لنَ كَ  ،  مَ  ا ك ِّ راه ظه لر فنن  َة األم   ه  إل  َهاٰذ  
  جي حه يَ  م  ل الَ دَ ج 

اَما  ليَ ر  م الج  ه  ن  تَ  ا بَ ربه نض  ل   م  ل هه

    مه ب  
    مه ب   م  ل هه ن، مَ م  ت 

 «.ن،م  ت 

 
 
اي ب، بتي  َبا ،  َما» أني  بالك: اره

ايَ    أن  ن اتَ ا بَ   َفاَكارَ قَ جِّ فَ   الَحاَتابَ  رَ د  ال أا   د  هه يَ   َت مه  يًّ

 «.  لاننًّ رَ َة نَ 

اي ب، اب، بةيلس أني ر إلن   ل  ايجب بت  م، لم يحجي اه  ي قطنع الحجي أن يةلد   مل ره

 
ي
لُ عُ تُ »بلك:  ♀النيةي ُ ُالح ُلُ واُإ ُجَّ ة  -ريضل يعني الفَ  -جِّ ُأُ إ ُف  ةنَّ مُ د ُح  ُُك  يُرُ د ُُي ةَل 

ةة ةةاُيُ م  ُر ُع  األني أداء الحااجِّ ااجااٌب بتاا  الفاا ر يف يااقِّ ماا، ا ااقطلع   رااه أيمااد .«هُ ل ةةُض 

ااةنَ   ھ  ھ  ے   ے  ۓ    ۓ  ڭ  ڭ  ڭڭ  ۇ   لظاالهر ب لاا  رعاالل :   ؛إلناا  ال ي
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   [187:آو لمررررررام] ﴾ ۇ         ۆ  ۆ  ۈ  ۈ  ٴۇ       ۋ
ِّ
يف  ♀ابااااا ك النيةاااااي

ُ»صطةق :  اُالنَّاس  يُّه 
ُالل ُُ؛أ  واُإنَّ جُّ ُف ح  جَّ ُالح  م  ي ك  ل  ع  ُاللُ  ض  ر  ُف  د   . أصرج  م تمٌ  .«ق 

 ابد اردت أيلديثه ردكُّ بت  اج ب العمرل:

ااا يف ج ابااا  لجنائناااَ   ♀ب لااا   :منهااال بااالك   ل  اااَّل  بااا، اإل اااا لمي

♀ :«ُ س   
ُاس  د  ه  ُت ش  ُأ ن   َُ ُأ َلَّ ة   ُالصَّ ةيم 

 ِّ ت  ،ُو 
ُالل  ةول  س  ةًداُر  مَّ ح  ُم  أ نَّ و  ُإ َلُاللُ  ،ُُإ ل ه  ة 

ت  ُ  ،ُو  ةةر 
ت م  ع  ت  ُو  ُالب ي ةةت  ةةجَّ ت ح  ،ُو  ةةاة  ك  ُالزَّ   

ت  ةةت  ت  ،ُوُ و 
ن اب ةةة  ُالج  ةةن 

ُم  ةة   ُت س   َ ةةو ت ص  ُ،ُو  ةةوء  و  ُالو  مَّ
ةةت  ت 

انُ  ض  م    أصرج  اب، صريملَ . «ر 
ُّ
اربطني ابالك   ◙لب با، الخطيا م، يديث بمارَ  االدي

 
ُّ
اربطني  . «َهاَٰذا إ نلٌد ثلبٌي صحنٌح »: الدي

؟ بالك: ها  بتا  النِّ الء ما، جهالد   ؛أنيهال بللاي: يال ر ا ك اهلل ياديث بلئشالَ : امنهل

ُف يهُ » ق ت ال  اٌدَُلُ  ه  ُج  ي ه نَّ ل  ةُ ُ؛ع  ر  م  الع  ُو  جُّ  . صحنح   بإ نلد   ااب، ملج     أصرج  أيمده  .«الح 

ًل ااياادلً  ات يجاابه الحااجُّ    ؛االعماارل يف العماار إتي مااري
ِّ
يف  ♀لناا ك النيةااي

حنح:  ُمُ ح ُال»الحديث الةي ةًُجُّ عٌُطُ تُ ُوُ هُ فُ ُادُ زُ ُنُ مُ فُ ُ،رَّ  «.وُّ

ًبال احنحن،»لمال ثةاي يف  ؛اي ،ُّ اإلكثلر م، الحجِّ االعمرل رط ُّ  با، أباي هريارلَ « الةي

ة ُ»: ♀باالك: باالك ر اا ك اهلل  ◙ ةةر  م  ُإ ل ةة ُالع  ة  ةةر  م  ةٌُالع  ةةار  فَّ ةةا،ُل ُُك  م  ةةاُب ي ن ه  م 

نَّةُ  ُالج  اٌءُإ َلَّ ز  ُل ه ُج  ُل ي س  ور  ب ر  ُالم  جُّ الح   «.و 

 

│ؒ

 

   قال الشَّارح وفَ قه اهلل:

ح  رعالل  َهااَٰذا الفةاَ   ؒ بند المةنِّ   لةنالن يكام الحاجِّ االعمارل  اباد صاري

 (  فااللحجُّ والعمــرة أدلَّــة وجــوب احلــجِّفصــٌل يف رعاالل  بحكمهماال إذ باالك: ) ؒ 
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االَ  ؒ بااد ذكاار ااالعماارل بنااده ااجةاالن   اال اجاا ب  رعاالل  أدلي ذلااك اابقاادأ بةناالن أدلي

ني     فذكر يف ذلك دلنًا م، النرآنالحجِّ  حلبل رع ان اهلل بنهم:  لاال ُّ  ام، آثلر الةي

ُالِّةةر ن  ةةاُدليةة      ڭ   ڭ   ۓ          ۓ   ھ  ھ  ے   ے    فهاا  ب لاا  رعاالل : ) :فأمَّ

هةاُعلة ُتُ ودَللاآليل  اَهاٰذه اآليل أصاٌ  يف بنالن اجا ب الحاجِّ   ([187:آو لمرام] ﴾ڭ

ُذلكُمنُوجهينُاثنين:

فااإني   ﴾ھ  ھ  ے     يف ب لاا  رعاالل :  ﴾ھ  : يف اإلرناالن بحااره الجاارِّ أحةةدهما

رع ل ( م ع عٌ بت يره الجرِّ ) كمل صارح باذلك ابا، تلل بت  األمر  دي تيف صطلب الشي

ااد باا، إ ااملبن  األمناار يف   «باادائع الف ائااد»م يفالناانِّ  شاارح منظ مقاا  يف أصاا ك »امحمي

 «.الفن 

َللةُعل ُالمرُنوعانُاثنان:لواللفاظُالموووعةُ ُلدَّ

اريحل ؛لعع لذلك لغاًل اشاربً : مل اه أحدهما يف با ك  المجم باله   اهاي األلفال  الةي

 
ُّ
 «:التُّولو المكن ن»ا« ا نتل الحة ك» يف شنخ شن صنل يلفٌظ الحكمي

ؒه ؒاألمووووووووووو ُؒ ر  ؒوب وووووووووووؒألفووووووووووو  ؒ ؒأربووووووووووو ُؒ

ؒ

ؒمصدرؒ ؒتفعْلؒل ؒؒاْفعْلؒؒ ؒ اسُمؒفعل 

ؒ تلاال بتاا  األماار شاارًبلوالنَّةةوعُالاَّةةاي اهااي األلفاال  غناار  ؛: األلفاال  الم عاا بل لتدي

اريحل  اتب، الننِّم يف  كاٌ  م قطلٌب يف « شرح منظ مق »ااألمنر  يف « بدائع الف ائد»الةي

رع  تلل بت  األمر  ام، جمتقهل لبنلن جمتل كثنرل  م، َهاٰذه األلفل  الم ع بل يف الشي تدي

 ﴾.ھ  ھ  ے   ے  ۓ     :  كن ل  رعلل ؛ (بت اإلرنلن با )

ت يهااذكر إتي  فاإني الكفاارَ   ﴾ۇ  ۇ  ۆ  ۆ  ۈ  ۈ  ٴۇيف ب لاا  رعاالل   : وثانيهمةا

   فحنثه ر أا أصغرَ ذي يفضي إلن  كفًرا أكةَ الي    اًء كلن الكفره  ؛بت  ررك مَّم ر  ب  ااجب  

رِّب الكفره  رِّب بتن   بت  القيرك فلبتم   ره رةاله  كفره الأني مل ره ال ره الكفار بناد رركا   ااجٌب  اأمي
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 ك  يه  مَّصذ   بلصقاه   فقخقت ه 

ه أكان   فم، ررك الحجي جليًدا ل  فكفاره    ابلبقةلر الحجِّ م 

 ل  مع الندرل بتن  االمه 
اراو اانقفالء الم اناع  منا ه  كنل  ام، ررك  غنر جليد  بلجقمالع الشُّ

ن ب . ه كفٌر أصغر  فند أر  ذنًةل م، بظلئم الذُّ ره  فكف 

ةنَّة اُدلي ُالسُّ  ؒ¶ با، بمارَ )بةاد اهلل  فحاديثه : وأمَّ
ي
بالك:  ♀أني النيةاي

ةسٍُ» م  ل ة ُخ  ُع   َ س   
ُاس    

ا ثامي ؒ(«...ب ن  ذي أارده المةانِّ  ذكرهال  ابادي منهال يف التيفاظ الي

اَ») ر  ُاللُالح 
ُب ي ت  جُّ حنحن،»َهاَٰذا التفظ لن  يف اه  ب    («  وح  ب  ات يف شايء  ما،   «الةي

ااياال الم ااندل   ةةوُ » :المشااه رل  اإنيماال فنهاال كقااب الرِّ ُالبُ ح  ُي ةةجُّ ااياال «ت    اماا، ب ابااد الرِّ

ر  ارهمك   ألني المةنِّ  يجمعه  ؛هل يلك القيةنن بللمعن : اجقنلبه    األصا ك مراجعاله  نا ه ب ي

ق األلفل  كمل هي يف م ل  نهل م، رآلج  لرخفننةغي أن يحنِّ اايل.   أئمي  الرِّ

ه م، مةلي اإل اا  اأركلن ا :َهاَٰذا الحديث بت  اج ب الحجِّ  ادتلله    العظال   يف بدِّ

كننيامَ إذ ل  لم رك، ااجةًل لَ   قي يهةن  بتنهل ااجةلٌ فإني أركلن اإل ا  الي  ل ل صاحي إطاا  الرُّ

ًل بت  اج ب الحجِّ م، جهل   كنًل م، أركلن اإل ا  . بتنهل  فةلرت دالي ه ره  بدِّ

اُ حابةوأمَّ همل با، ؛ رعلل  أثاري، ؒ فَّارد المةنِّ   :اآلثارُالواردةُعنُالصَّ أياده

   بمر 
 
أنيا   ◙   اإنيمال صاحي با، بمارَ اكاهمال إ انلده عاعنٌ    ااآلصر ب، بتاي

اا»باالك:   أصرجاا ه «. لل ماالت أا نةاارانن  ماا، أطاال  الحااجي فتاام يحااجي ف اا اٌء بتناا  يه ديًّ

 
ُّ
 اابا، يجار   صحنح كمل ذكر اب، كثنر   اإ نلدهه   « نن  الكنى»االةنهني يف  اإل ملبنتي

↓ . 

ان نر  ما، راركَ  :ادتلل َهاَٰذا األثر امل كلن يف معنله بت  اج ب الحجِّ   ماع الحاجي  يف رة 

كمل بلك  ؛اهم محك ٌ  بكفرهم  كم أه  الكقلب م، النه د االنيةلرىيه يف ندرل بتن  ال

اآليال  اإلحال   [187:آو لمررام] ﴾ڃ   ڃ  ڃ  چ  چ ڄ  ڄ  ڃ  رعلل :  
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هم داكٌّ بت  ابرتاف  ذنًةل بظنًمل م، أفعلك أه  الكفر  ا  اٌء ررك  جحًدا ب   ررك الحجي  م،

ۇ  ۇ            :كمل بالك اهلل فنمال  ات  ذكاره ؛أا غنر جحد  فإني ذلك كفٌر يلك الندرل بتن 

 اج  ذلك . ابنينيل  ﴾ۆ  ۆ  ۈ  ۈ  ٴۇ       ۋ

له  لٌ  فَهاٰذه األدلي الم اتمن،  اها  ما،    اانعند بت  ذلك إجمالعه بت  اج ب الحجِّ  دالي

علئر الظيلهرل القي ت رحقلجه  ت قفلعل ذلاك يف أها   ؛هليف بنلن اج ب   صلص   إل  نن    الشي

 اإل ا  .

قه (  االمراد ر  )َف    ياه  رعلل  م َّلًل رقعتيق ب ج ب الحجِّ  ؒ ثمي ذكر المةنِّ   يي

،  من .  )الف رييل(: المةلدرله اب ك القيمكُّ  إل  فعت  بند أاي

تلاال بتاا  ذلااك يااديَث لرعاالل   ؒ اأارد المةاانِّ    ) تدي
ي
اباا، بةياالس أني النيةااي

لُ عُ تُ »بلك:  ♀ ُ ُالح ُلُ واُإ ُجَّ (  اها  بناد أباي دااد رااه أيماد) .الحاديث( «  جِّ

ه بتفظ ُفُ الح ُُادُ رُ أُ ُنُ مُ » :اغنر  ُعُ تُ يُ لُ جَّ ما، ا  آصار اي م، اج   ايف إ نلده ععٌ   اره   «جَّ  

اان  بلبقةاالر اجقماالع طهرباا  َعااع  ه َهاااَٰذا  - ااهلل أبتاام - والشةةبه  أهاا  العتاام ماا، يح ِّ

 الحديث .

ل يه  بت  العةد المةلدرَل إل  الحجِّ بند ا قطلبق  مل ذكره المةانِّ  يف ب لا :  به  ج  اممي

ةنَ  األني أداء ) لظالهر ب لا  رعالل :  ؛إلن  الحجِّ ااجٌب بت  الف ر يف يقِّ م، ا قطلع ال ي

 ( اآليل.[187:آو لمرام] ﴾ھ  ھ  ے   ے  ۓ      

ٌّ بتا  بلبادل أصا لنيل  اهاي:  عه ريفاَهاَٰذا القي 
ُ (؛أني ال جا ب بتا  الفا ر)مةني يفُأصةحِّ

قه  ات ي تمه   فإذا اجب بت  العةد شيٌء فإني  ت قول ُأه ُالعلم     يقيام، بهدر ا رنأه ذمي

ر   مل بن   ألني األيكل  مةننيٌل بت  طتب   يهةلدر إلن  غنر مقَّصِّ  ؛اه  معن  الف رييال  إبراء الذِّ

يف  يف دتئَ  أصرى مذك رل    [148]الةنرل: ﴾ڦڦ  ڦ  : ▐كمل بلك اهلل 
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 رآلن  األص لنِّن،.

اله الحاجِّ  اجاَب  الحاجي  ا اقطلعَ  فم،   هاي  بتنا  أن يةالدر إلنا  فا ًرا دان راَّصنر   اف ريي

  مذهب جمه ر أه  العتم  فإني جمه ر أه  العتام بتا  أني الحاجي ااجاٌب بتا  الفا ر

 
ِّ
لفعي  كالن   اإنيمل ذهب م، ذهب إل  الن ك بعد  ف رييل الحجي أصًذا بَّني فرع صاًفل لتشي

لد ل اأداؤهه  نل ال ي نل القيل اعل  فحناثه  ♀ يف ال ي ر  ل  كلن يف ال ي  مقثالكاتراَّصي

 راصي ت الف ر.ذلك بت  أني  بت  القي  اراد األمر دكي  بعد

ۓ   : ▐نا ك اهللبلام يكا،  ألن فار  الحاجي  ؛اَهاَٰذا الماذهب فنا  نظارٌ 

ھ  ھ  ے     مال كالن بن لا  رعالل :   اإني  اي   النيلزلل  نلَ  [196]الةنرل:﴾  ڭڭ  ڭ  ڭ

االعمارل بناد  فلآليل األال  إنيمل فنهال األمار بإرمال  الحاجِّ   [187:آك بمران]﴾ ے  ۓ  

ص ك اباع ذلاك بغنرهال   اإنيمال االعمارل ابقاداءً  اج ب الحجِّ  فنهمل  الن  فنهل بنلنه  الدُّ

تئ    حيحفم، الدي ما،  ااصقالر َهااَٰذا جملبالٌ   أني فر  الحجي إنيمل ابع يف  نل ر اع   الصَّ

نن، اشانخ شان صنل   ارتمناذه أباي بةاد اهلل ابا، النانِّم  كاَّبي العةالس ابا، رنمنيال ؛المحنِّ

نننطي  د األمن، الشي   رعلل . ôمحمي

ا ؒ ذكر المةنِّ   ثمي  الني رعلل  دلنًا آصر ما، ال ُّ با ك اها  )  ل يادكُّ بتا  الف ريي

 
ِّ
اُ»يف صطةق :  ♀النيةي يُّه 

ُأ  ُالل ُُ؛النَّاس  ةواُإ نَّ جُّ ُف ح  ةجَّ ُالح  م  ي ك  ل  ع  ُاللُ  ض  ر  ُف  د   .«ق 

ر (  ادتلقه أصرج  م تمٌ  ُقةول ُأهة ُالعلةم  بت  ذلك ه  مل رنري بلألصا ك: أني  يفُأصةحِّ

ُفُ »: ♀لتف ر   فن ل   األمرَ  ةواح  لك نا  أماًرا  امال  ؛داكٌّ بتا  ف رييال الحاجِّ « جُّ

 ابد  القيراصي. بت  الف ر   ب  امقثلًت ينعه  كلن أمًرا فإني الخطلَب 

   بادتئ   أرةَعا دتئا  اجا ب الحاجِّ  بنالن رعالل  ما، ؒ ابعد أن فار  المةانِّ  

مرل العمرل  الم يذكر شنًئل م، آي   اج ب   لخت ِّ ذلاك ما،  ؛النرآن يدكُّ بت  اج ب العه
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اا  رعاالل :       آي اا بتاا  اجاا ب العماارل  ت ياادكُّ  [196]الةناارل: ﴾  ڭۓ  ڭ  ڭ  ڭ اب له

ك بتنا  بناد   ابقداءً  ص ك فنهال  الَهااَٰذا فاللمع ي اإن مل يدكُّ بتا  اجا ب إرملمهال بعاد الادُّ

  .♀النلئتن، ب ج ب العمرل إنيمل ه  األيلديث ال اردل ب، النيةي 

ُُ♀والحاديثُالواردةُعنُالنَّب ُ ُالعمرةُنوعانُاثنان:ُيفُإيجاب 

.  غنره : مل ه  يديٌث صريٌح أحدهما  صحنح 

لٌ  كار  ذ   زيالدلَ  ،ي : مل ه  يديٌث صريٌح صاحنٌح  لكاوالاَّاي اَهااَٰذا ها    العمارل فنا  شالذي

ال جنيا    ؛رعالل  ؒ قي أاردهل المةنِّ  يكم األيلديث الي  كحاديث بمار يف بةي

رُ »): ♀ افن  ب ل ه 
ت م  ع  ت  ُو  ُالب ي ت  جَّ ت ح   لكا،ي   فإني أصا  الحاديث صاحنٌح   («و 

يلدل ععنفلٌ  ُف يهُ » :▲ بلئشلَ   اكذلك يديث )َهاٰذه الرِّ ق ت ال  اٌدَُلُ  ه  ُج  ي ه نَّ ل  ُُ؛ع  جُّ الح 

ةُ  ر  م  الع  يلدل  ؛فإني أص  َهاَٰذا الحديث صحنٌح   («و  لٌ بإتي أني َهاٰذه الرِّ   .ذكر العمرل شلذي

ُحةةديٍثُجةةاءُفيةةهُذكةةرُ  مةةرةُمِّرونةةةًُُوكةة ُّ ُُوجةةوبُالع  ُُبةةالحجِّ باا، النيةااي  فةة ُيابةةت 

ةةةُيفُإيجةةابُالعمةةرةَُلُيابةةتُمنهةةاُشةة ءٌُ  ♀ باا، النيةااي  والحاديةةثُالمرويَّ

كاالب،  ♀ماا، أصااحلب النيةااي  ؛ لكاا، صااحي َهاااَٰذا باا، جملباال  ♀

 بةيلس اغنره.

ُ حيح  الفعي اأيماد   م، با لي أها  العتام اجا به  فالصَّ العمارل كمال ها  ماذهب الشي

حلبل  ات نعتَ  ةالعه ادلن ه ال ج ب ه  اآلثلر المراييل ب، الةي  م بننهم صاًفال يف ذلاك  اارِّ

ني  حلبل م، طرينل أه  ال ُّ  ل االحديث ااألثر.آثلر الةي

ل يف االعمار ات يجابه الحاجُّ االعمارل فنالك: ) م اَّلل مقعتِّناًل ب جا ب الحاجِّ  ذكرَ  ثمي 

ًل اايدلً  مل ايحة  ب  اتمقثالك ها  أداء الحاجِّ (  فللي العمر إتي مري  االعمارل ذي رنأ ب  الذِّ

لً  ًبل. نلكامل زاد بنهل   يف العمر اايدلً  مر   رط ُّ
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يف ياديث  ♀رعلل  دلنًا بت  ذلك  اها  ب لا   ؒ اأارد المةنِّ  

ةال»)بلك:  ♀أني النيةي  ذي أصرج  األربعل إتي القيرمذيُّ الي  لس  اب، بةي  ةح  ُم  ةًُجُّ ُ،رَّ

عٌُطُ تُ ُوُ هُ فُ ُادُ زُ ُنُ مُ فُ  ل يف اَهاَٰذا الحديث فن  ععٌ    («وُّ حنح»  فإني أص  النةي الن  « الةي

 - َهاَٰذا النُّ ك  اإلجملع منعنٌد بت  َهاَٰذا اأني العةد مَّم ٌر بَّداء   كر َهاَٰذا التيفظ  لك،ي فن  ذ  

لً  - مع العمرل الحجِّ   يف بمره. اايدلً  مري

ان، ) ؒ ثم ذكر المةنِّ   ًبالرعلل  أني م، ال ُّ  ؛(اإلكثالر ما، الحاجِّ االعمارل رط ُّ

حنحن،»ثةي يف كمل ) : ♀بلك: بالك ر ا ك اهلل  ◙ ب، أبي هريرلَ « الةي

«ُ ة  ر  م  ُإ ل  ُالع  ة  ر  م  ةٌُالع  ار  فَّ ُل ُُك  ُل ةي س  ور  ب ةر  ُالم  ةجُّ الح  ا،ُو  م  اُب ي ن ه  نَّةةُ م  ُالج  اٌءُإ َلَّ ةز  ُج  فاإذا   («ل ةه 

بل  ي قكثر م، أداء العمرل االحجِّ  لتعةد أن   أمك،َ   .ذلك م، أفض  األبملك  فرط ُّ
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 َقاَل امُلَصنُِّف رمحه اهلل: 

 فصل 

 يف وجوب التَّوبة من املعاصي واخلروج من املظامل

 

فر إل  الحجِّ أا العمرل ا قه  بي ل  أن ي صي أهت  اأصحلب  ح  إذا بر  الم تم بت  ال ي

 ااجقنلب ن اهن .  اهي فع  أاامره ؛بقن ى اهلل 

ي،  ايهشهدَ  اينةغي أن يكقب مل ل ه    .بت  ذلك امل بتن  م، الدي

ن  ىئ    لن لا  رعالل :   ب؛ايجب بتن  المةلدرل إل  القي بل النية ح ما، جمناع الاذُّ

  .[ صه]ال﴾ ی    ی  ی  ی  جئ  حئ  مئ  ىئ

ن باينننل   هل  االنياد  بتا  مال مضا  منهال  االعريماله ارركه   القي بل: اإلباعه م، الذُّ

  .بت  بد  الع د فنهل

هال إلانهم  أا رحتيا  منهال  أا بار    أا مالك   م، نفا    اإن كلن بنده لتنيلس مظللمه  ردي

ظ لُ »أني  بلك:  ♀مل صحي بن  ل   ؛بة   فره ُم  ه  ن د 
ُع  ان ت  ُك  ن  ٌةُم  ،ُل  ُم  يه  ُمةاٍلُخ  ةن 

م 

ُأوُ ض  ر 
لَّ ُ ع  ي ت ح  ل  ُُف   َ ُالي و  ب    ُُق  ُأ َلَّ َل  ين اٌرُو 

ُد  ون  مٌُي ك  ه  ر 
ُُد  ن ةه 

ُم  ة   ةال ٌحُُأ خ  ٌ ُص  م  ُل ه ُع  ان  ُك  ،ُإ ن 

ُ ُل م  إ ن  ،ُو 
ت ه  ظ لم  ُم  ر  د  ُب ِّ  ن  ن اٌ ُُل هُ ت ك  س  ي هُ ُح  ل  ُع    

م  ُف ح 
ب ه  اح  ُص  يِّئ ا   ُس  ن 

ُم   «.أ خ   

اا  ابمرراا  نفنااًل طنِّةااًل ماا، ماالك   بناا   ماال صااحي ل   ؛ياااك   اينةغااي أن ينقخااب لحجِّ

ُاللُ »أني  بالك:  ♀ ال  ُإ نَّ ع  ُت  يِّةٌبَُل  يًِّبةاط  ُإ َلُط  ب ة    ِّ با، أباي  اى الطيانايُّارَ   «ُي 

يِّب ةٍةُ،»: ♀بلك: بلك ر ا ك اهلل  هريرلَ  ةٍةُط   ِّ ةاُب ن ف  اجًّ ُح  ج    ُالرَّ ج  ر  اُخ  ُُإ ذ   َ ة و  و  و 

،ُزُ  ي ك  د  ةع  س  ُو  :ُل بَّي ةك 
اء  م  ُالسَّ ن 

ن اٍدُم  ُم  اه  اد  ،ُن  ُل بَّي ك  مَّ ُاللَّه  ن اد ى:ُل بَّي ك  ُ،ُف  ز  ر   ُال  
ُف  ه  ل  ج  ُر  ك  اد 

ج ُ ةر  اُخ  إ ذ  وٍر،ُو  أ ز  ُم  ي ر  وٌرُغ  ب ر  ُم  ك  جُّ ح  ُح  ٌل،ُو  ت ك  ل  اح  ر  ُُح  ٌل،ُو  ة   ج  ،ُُالرَّ ب يا ةة   َ ُال ةة   ِّ ب النَّف 

َل ُو  :َُلُل بَّي ةك 
اء  ةم  ُالسَّ ةن 

ن ةاٍدُم  ُم  اه  ةاد  ،ُن  ُل بَّي ةك  ةمَّ ه  ُاللَّ ن اد ى:ُل بَّي ةك  ُ،ُف  ز  ر   ُال  
ُف  ه  ل  ج  ُر   َ و  و  ُف 
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ٌَُ ا ر  ُح  ك  اد  ،ُز  ي ك  د  ع  ورٍُُ،س  ب ر  ُم  ي ر  ُغ  ك  جُّ ح  ُ،ُو  ٌَ ا ر  ُح  ت ك   ِّ ف  ن   .«و 

اال يف أياادي النياالس غنلءه اينةغااي لتحاالجِّ ات ااق اا  باا،  ااوالهم  بمي لن لاا   ؛االقيعفُّ

فُُّ»: ♀ ُي ع  ف 
ف  ت ع  ُي س  ن  م  ُالل ُو 

ن ةه  ُي    ن  ةت    ُي س  ةن  م  ُالل ،ُو  : ♀  اب ل ا  «ه 

«ُ ة َُل  ع  ز  ُم 
ه  ه  ج   ُو 

ُف  ل ي س  ،ُو 
ة  ي ام 

ُالِّ   َ ُي و    
أ ت  تَّ ُي  ُح  ُالنَّاس  أ ل  ُي س  ج    ُالرَّ ال  مٍُُي ز   «.ل ح 

َب    اجا َ ايجب بت  الحلجِّ أن ينةد بحجِّ  ابمرر   ار اآلصارل  االقينارُّ إلا   اهلل االادي

ريفل  ايحاذرَ  ، م ا كا ي الحاذر   اهلل بمل يرعن  م، األب اك ااألبملك يف رتك الم اعع الشي

يالءَ  ننل ايطلمهال  أا الرِّ امعلَ  أن ينةد بحجِّ  الادُّ باذلك  فاإني ذلاك ما،  االمفالصرلَ  اال ُّ

ڃ  ڃ           ڃ  كماال باالك رعاالل :   ؛أبااةح المنلصااد ا ااةٌب لحةاا و العماا  ابااد  بة لاا 

چ   چ  چ  چ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌ   ڌ  ڎ  ڎ  ڈ   ڈ  ژ  

اباااالك   [بررررص ]﴾ ژ  ڑ       ڑک  ک   ک  ک  گ       گ  گ  گ  ڳ        ڳ

ڀ  ڀ  ڀ   ڀ  ٺ  ٺ  ٺ   ٱ  ٻ       ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ رعااالل :  

 ڤ     ڤ        ڤ       ڤ   ٹ     ٹ      ٹ    ٹ     ٿ     ٿ   ٿ      ٿ      ٺ

ةال  :ُ»أني  بلك:  ♀اصحي بن    [اإلسراه] ﴾   ڦ  ڦ  ڦ ع  ت  ُاللُ  ةال  ةاُق  أ ن 

ُ ً م  ُع    
م  ُع  ن  ،ُم 

ك  ر  ُالشِّ ن  ُع 
اء  ك  ر  ن  ُالشُّ ُأ غ  ك  ر  ُُأ ش    

ع  ُم  ي ر يف يه  هُ ُغ  ك  ر 
ش  ت ه ُو  ك  ر   «.ت 

ماا، أهاا  الطيلباال االقيناا ى االفناا  يف  يف  اافره األصنالرَ  اينةغاي لاا  أيًضاال أن يةااحَب 

ي، ل .  ايحذرَ   الدِّ فهلء االف ي  م، صحةل ال ُّ

ااينةغي ل  أن يقعتيم مل يهشرَ  ل أشاك  ع ل  يف يجِّ  ابمرر   ايقفني  يف ذلك  اي َّك بمي

  .بةنرل  بتن  لنك ن بت  

ي فإذا ركب دابيق  أا  نيلرر  أا طلئرر  أا غنرهال ما، المرك بالت ا اقه  حبي لا  أن ي امِّ

ڃ   ڃ  ڃ   ڃ  چ  چ  چ  چ     يكةِّار ثاًثال اينا ك:   اهلل  ةحلن  ايحماده  ثامي 
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ي َهاَذا الة اري »  [الزخرف]﴾ ڇ  ڇ  ڇ  ڇ       ڍ   ڍ  ڌ َك ف ي َ اَفر  ََّله مي إ نِّي َأ   التيهه

ن  َبَتن نَل َ   مي َه ِّ َع   التيهه َ، الَعَم   َمل َرر 
َ ى  َام  دَ  َبنيلَااط     َنل َهَذاَفرَ َاالقين  امي َأن اَي هه  بهع  التيهه

ي األَه    
َفر   َاالَخت نَفله ف  ي ال ي

به ف 
لي  م إ نِّ الةي اَفر   َاَكآَبال   َك َأبه ذه ب اي   التيهه  ال ي

َثالء  ا،  َاب 
م 

اا ء  الَمن َظاار   ن َنَتااب    َا ه اا   ا َماالك  الف ااي المه  ؛ «األَه 
ِّ
ل ذلااك باا، النيةااي . ♀ لةااحي

 . ◙ أصرج  م تم م، يديث اب، بمرَ 

كر رَ كث  ايه  ارااال   ع إلنا ادبالء اهلل  اةحلن  االقيضارُّ   اات اقغفلر  يف  افره ما، الاذِّ

ت ات يف الجملبل النرآن اردبُّر معلنن   ايحلفظَ    م، كثارل الننا  ايحفظ ل لنَ   بت  الةي

ا ايةا ن ل الن  أيًضال ما، الكاذب   راحاالنلك االخ   فنمل ت يعنن   ااإلفاراو يف الم 

خريل بَّصحلب  اغنرهم م، إص ان  الم تمن،.   االغنةل االنيمنمل اال ُّ

هانهم با، هم باللمعراه انَ اأمار     أذاه بانهميف أصاحلب  اكا ِّ  رِّ الة ا اينةغي لا  باذكه 

 لبل.ب الطي بللحكمل االم بظل الح نل يَ    المنكر

 

│ؒ

 

    قال الشَّارح وفَ قه اهلل: 

، فنا  جمتاًل ما، األيكال  رعلل  هنل فةًا آصار ما، كقلبا  يةانِّ  ؒؒ ذكر المةنِّ 

وبة من املعاصـي واخلـروج مـن وجوب التَ فصٌل يف ل  بن ل : )   ررجمَ نل بللحجِّ المقعتِّ 

ل يقعتيق بمل يك ن بتنا  الحالجُّ يف  افره  اإنيمال املظامل نئن، ممي (  اذكر فن  غنر هذي، الشي

: بةر القيرجمل بت  هذي، األمري، لجالقهمل ابظمقهمل  اكلن ل  أن يهرتجم بن ل  ماثًا 

اإن  - إتي أني  بدك با، ذلاك ؛(هفصٌل يف ما ينبغي على احلاجِّ عند سفره إىل حجِّ)

، يف َهااَٰذا رنةنًهال إلا  جالال محتِّا  ما، النُّ اك  اباني إل  القيرجمل ب   -الفة   كلن منة دَ 
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فر إل  الحجِّ أا العمرل ا قه )ُصدر َهاَٰذا الفة  ذلك فنلك: بي ح  إذا بر  الم تم بت  ال ي

 .(ااجقنلب ن اهن  اهي فع  أاامره ؛ل  أن ي صي أهت  اأصحلب  بقن ى اهلل 

ي،  ايهشهده  اينةغي أن يكقب مل ل ه ) ُالوصةيَّةبتا  ذلاك امل بتن  م، الدي : (،ُومِّصةود 

 .أن يةنِّ، فنهل يقي اهلل ايقي صتن 

ااا ▐فحاااقُّ اهلل   رنااا ى اهلل  بمازمااال   أهتااا ه  هبتنااا  هااا : أماااره  ذي كقةااا ه الي

▐. 

عره بنا  ةنِّن  لنه بتن  أن يه  اغنره  فنجبه  مل بندهه م، ين بهم م، ملك   دُّ  : رَ ايقُّ صتن  

ق    ات رقعتيقه   الختق ين  ه  ذلك إن ملت يف  فره  فا رضنعه   بلبنًل بعد م ر . يف ذمي

ل يجب بت  مريد الحجِّ  ؒ ذكر  ثمي  إلا  )بةا   افره أن يةالدر  رعلل  بعد َهاَٰذا ممي

ن  القي باال النيةاا ح ماا، جمنااع ىئ   ی    ی    ) :▐   اذكاار باا ك اهلل(بالااذُّ

اٌل بتا  اجا ب   ([ صه]ال﴾ ی  ی  جئ  حئ  مئ  ىئ اَهاٰذه اآليال دالي

مال ذكار أني ياذكر با ك   اكالن المطالبق ل  لنة ًي  هل ر بلً القي بل  لك، لن  فنهل رعنن،ه  ك ن  

 َهاااٰذهفااإني   [8]القحااريم: ﴾ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  : ▐اهلل 

يٌل بق  اهي القي بله النية ح .  ن، القي بل ال اجةلنعاآليل مةرِّ

نب ثامي ت يرجاعه والتَّوبةُالنَّصوحُه  إلنا   كمال صاحي ذلاك  : أن يق ب اإلن لن م، الذي

 «.رف نره»يف  ب، الخطيلب يف مل رااه اب، جرير   مرَ ب، به 

جا ع إلا  اهلل  التَّوبةةرعالل  ينننال القي بال  اأصا   ؒ ثم باني، المةانِّ   ها : الرُّ

،ٌ  (القي َب )  فإني ▐ ج ع  فإذا رالَب  مقضمِّ  إلا  اهلل فإنيا  يرجاعه  العةاده  لمعن  الرُّ

 إل  طلبق  .  ه إل  أمره  امعةنقَ  هن ه إلن  مفلرًبل نَ 

نل لش ؒ  ابد ذكر المةنِّ ه  اينننال طهل فنلك: )رائ  ارعلل  مل يةنِّ، ينننقهل مقضمِّ
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ن بالقي بل:  بتا  باد   هل  االنياد  بتا  مال مضا  منهال  االعريماله ارركه   اإلباعه م، الذُّ

إنيمال هاي شارائطه القي بال  فاَّنرك  لتحنننال   المةنِّناله  األم ره  َهاٰذه( إل  آصره  ا.الع د فنهل..

جا ع إلا  اهلل ا ،  نِّ ةَ منرلَل مه  رائطَ االشي  لحنننل  اإن كلني ينننل القي بل كمال  ات  هاي: الرُّ

ُعندُأه ُالعلم:ُوشروطهاُث ثةٌُ  ▐

لها نب اررك . أوَّ  : اإلباعه م، الذي

 : النيد ه بت  م ابعق . وثانيها

د  فنهلوثالاها ن ب الي  ؛: العريمله بت  بد  الَع    قي مضي.أي يف الذُّ

راو  كر بناد أها  العتام لقعتُّنهال بللقي بال أصاًا  ازاد اَهاٰذه الشُّ اي بللاذِّ ةي الثياثال صه

رو شرٌو يف جمنع األبملك  فإني العمَ   ؛بعضهم شرًطل رابًعل  اه  اإلصاص  اَهاَٰذا الشي

.ألني  شرٌو مطير   هه أه  العتم بدي    يق  يك ن صللًةل  فرتكه ت يهنةَ   ٌد يف ك ِّ بم  

اهاا  الااقيختُّ  ماا، المظااللم المقعتِّناال بااللنُّف س أا  ؛ل صلمً االازاد بعضااهم شاارطً 

ي، لشااراو  بن ه  أهتهل  اأبرَ   رحتُّ   ااألبرا  أا األم اك   جمه ره أه  العتم العالدِّ

نب  فاإني َما دي المظاللم الام يقحتيا  ما، القي بل تندراج  يف معن  اإلباع ب، الذي ، لام َياره

نب.ًعل ت  ن  أهتهل لم يك، مه   ب، الذي

دُأول ُمنُالمةدُِّ ا ةق أن ذكرته لكم أني م، ب ابد أه  العتم أني   فاإذا أمكا، ردُّ   الرَّ

ه اب ط   الكا  بعض   إل  بعض   قاي الي  ل   فشراو القي بل هاي الثياثاكلن ذلك أال  م، مدِّ

ل أن يك ن راجًعل إل  أص  بل    أا منادرًجل يف   كالإلصاص ذهكرت آنًفل  امل زاد بنهل فإمي

 أيدهل كمل يذكر م، ردِّ المظللم االقيحتُّ  منهل.

ًجل يف  ؒ اأارد المةنِّ   ب جا ب  نه وذ  يها« صحنح الةخالريِّ »رعلل  يديًثل مخري

هل إل  أهتهل ظ لُ »: ♀ب ل  ه  ا  القيحتُّ  م، المظللم اردِّ ُم  ه  ن د 
ُع  ان ت  ُك  ن  ةٌةُم  م 
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،ُل  ُ يه  ُماٍلُأوُخ  ن 

ُم  ض  ةر 
ة ُ ع  لَّ ي ت ح  ل  ُُف   َ ُالي ةو  ب ة   ُُق  ُأ َلَّ َل  ين ةاٌرُو 

ُد  ةون  ةمٌُي ك  ه  ر 
  الحاديَث  «...ُد 

ة، أهتهل  فإني أص  افن  إيجلب القيحتُّ  م، المظللم اطتب  الامه لمحل االعف   م     التَّحلُّ

 ل ه  ي    ات يك نه ذلك إتي ب ب ع   ه : طتبه جع  المرء  يف
 .العف  بن  االم لمحل 

ا َهاَٰذاا   دَ األمره دائٌر مع المةتحل  االمف دل   فإذا كلناي مةاتحله القيحتُّا  راجحاًل أب 

 ؛ ألني المنةا د ها  ردُّ المظاللم بتنهل  اإن كلني المف دل راجحاًل أيجام با، القيحتُّا

هل  ابد يك ن يف القيحتُّ  رلرًل رجدياًدا لقتاك المظاللم ارَ  ًجال نهن  االقيختُّ  منهل ت رجديده

كاَّن يعطاي  ؛المةلشرل   ردُّ المظتمل دان إيجلب   لهل  فإذا لم يمك، القيحتُّ  مةلشرًل اجَب 

د المظاللم اينقفاي المنةا د لائاي  ؛  إل  صالية  أا غنار ذلاكته ا نًطل يه ص   الملَك   رقجادي

 منهل.

أن ينةغاي رعلل  م، األيكل  المقعتِّنال يف  افر الحالجِّ أنيا  ) ؒ ذكر المةنِّ   ثمي 

: اتصقنالر  فنخقالر ما، مللا  مالًت اَلنتَةاب(  امعنا    نفنًل طنِّةالً ينقخب لحجِّ  ابمرر  

 « صحنح م تم»لمل يف  ؛ياًت طنًِّةل
ي
بالك: ) ♀م، يديث أبي هريرل أني النيةي

ُاللُ » ال  ُإ نَّ ع  ُت  يٌِّبَُل  يًِّباط  ُإ َلُط  ب     ِّ ز  أن يكا ن المالكه يااًت («ُي  نِّاب الااي مال فن  ام، الطي

 كحج  ابمرل .
 َيفقنره إلن  م، بةلدات 

  مال  اةقمجارى المقلبعال ل   المعنا  أجاراهه  َهاَٰذارعلل  يديًثل ثلنًنل يف  ؒ أارد  ثمي 

جه بنااد الطياانايِّ   ات يةااحُّ   اهاا  يااديثه أبااي هرياارل المخااري
ِّ
 ،♀باا، النيةااي

كه  ُاللُ » :ايهغني بن  الحديث األا  ال  ُإ نَّ ع  ُت  يٌِّبَُل  يًِّباط  ُإ َلُط  ب     ِّ  .«ُي 

فر أني  ثمي  ا   ات اقغنلءه ) ينةغي لتحلجِّ  ذكر م، أيكل   ال ي ال يف أيادي النيالس االقيعفُّ بمي

ةة»: ♀لن لاا   ؛باا،  ااوالهم فُّ ُي ع  ف 
ف  ةةت ع  ُي س  ةةن  م  ُو  ةةن  م  ُالل ُه ُالل ،ُو 

ن ةةه  ُي    ن  ةةت      «ي س 

ُ»: ♀  اب ل   ُف ة َُل  ل ةي س  ،ُو 
ةة  ي ام 

ُالِّ   َ ةو  ُي    
ةأ ت  تَّة ُي  ُح  ُالنَّةاس  ةأ ل  ُي س  ة   ج  ُالرَّ ال  ُي ز 
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مٍُ ُل ح  ة  ع  ز  ُم 
ه  ه  ج  ٌج يف («و  حنحن،»  اكا الحديثن، مخري ؛ «الةي   اَهااَٰذا ت يخاق ُّ باللحجِّ

َ بمي 
ل يف أيدي النيلس اأن يمقنع م،  والهم  اأن يعتِّق يلجقا  ب  ينةغي لتعةد أن ي قغني

 .بربِّ  

ه الم اَّلل يف َهااَٰذا المحا ِّ ما، منل اك َهاٰذ رعلل  اغنرهه  ؒ اإنيمل ذكر المةنِّ  

   فن َّكه يف  واك النيلس اجب بتن  الحجُّ  ل أني م، كلن ل  بلدلٌ الحجِّ ألني مذهب المللكني 

إني فا  مال بتنا  جمها ر أها  العتام َهااَٰذا صااهه اهم  ايحجُّ بمل جمع  ما،  اوال   النيلَس 

 .ل يف أيدي النيلسمي المَّم ر ب  ه  ات قغنلء ب

ال يقعتياق بننيال   ؒ ذكار  ثمي  ايجاب بتا  الحالجِّ أن الحاجِّ فنالك: ) رعالل  طرًفال ممي

َب إلا  اهلل بمال يرعان  ما، األبا اك  ينةد بحجِّ  ابمرر  اج َ  اَر اآلصرل  االقينرُّ اهلل االدي

 والنِّيَّةُالمتعلِِّّةُبالعمالُلهاُث ثُمراتب:( إل  آصر مل ذكر  ...ااألبملك

لها  ؟أ  بالدلٌ  أها  بةالدلٌ  ؛هل رمننر العما هل: النِّنيل القي يحة  ب  راد ب  ايه  ؛: ننيل العم أوَّ

 ؟أ  نفٌ   اه  العةلدل فن  فرٌ  

َهااٰذه المررةال يقعتياق ب  ا ؟أها  اهلل أ  غناره ؛: ننيٌل رقعتيق بقمننار المنةا د لتعما وثانيها

يلء.  اإلصاص االرِّ

ننل أه  ث اب اآلصرل أ    ؛: ننيٌل رقعتيق بقمننر المنة د م، العم وثالاها   ؟الدُّ

ُفنيَّةةُ يف ك ِّ بم   م، األبملك  اإذا أردت إجراءهال يف الحاجِّ   اَهاٰذه المرارب مطيردلٌ 

اَك  فيهُالعم ُ  ا ه  ها  فرعه ب با  إلا  اهلل الي يا  أ  نفاٌ  رقناري اَهااَٰذا  ؟▐ذي رودِّ

 مقعتٌِّق بللمررةل األال .

هال ؛اج ب اإلصاص يف أبمللاك يف الحاجِّ كتِّهال الاَّانيةويفُالمرتبةُ هل اكةنر    صاغنر 

هل ابتن َهل.   رِّ
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ى مل بند اهلل  أني ه  ويفُالاَّالاة  ما، ثا اب اآلصارل  ▐ينةغي بت  العةد أن يقحري

 الي 
ِّ
ي با  األيلدياث با، النيةاي يف أبمالك الحاج   امنهال الحاديث  ♀ذي صحي

حنحن،»المقندِّ  يف  ُالح ُوُ «: »الةي ُيُ لُ ُورُ رُ بُ المُ ُجُّ ُاٌءُإ ُزُ ج ُُهُ لُ ُس  ُالج   «.ةُ نََُّلَّ

ل يخلل  َهاَٰذا فنلك: ) ؒ ذكر المةنِّ   ثمي  ، م ا كا ي الحاذر   ايحذرَ رعلل  طرًفل ممي

ننل ايطلمَ  يالءَ أن ينةد بحجِّ  الادُّ امعلَ  هال  أا الرِّ باذلك  فاإني ذلاك ما،  االمفالصرلَ  اال ُّ

بل لذلك   ؒ اذكر   (أبةح المنلصد ا ةٌب لحة و العم  ابد  بة ل  اآليل المةدِّ

ج يف  ثمي   « صاحنح م اتم»أرةعهل بحديث أبي هريرل  المخري
ي
 ♀افنا  أني النيةاي

ال  :ُ»بلك: ) ع  ت  ُاللُ  ال  ً ُق  م  ُع    
م  ُع  ن  ،ُم 

ك  ر  ُالشِّ ن  ُع 
اء  ك  ر  ن  ُالشُّ اُأ غ  ُأ ن  ك  ر  ُُأ ش    

ع  ي ر يم  ُغ 
ُف يه 

هُ  ك  ر 
ش  ُو  ت ه  ك  ر    .▐فنجب بت  العةد أن يخت  يجي  هلل   («ت 

فر أن يحرَص ذكر م، اآلداب الم قحَ   ثمي  ما،  األصنلر  )الحلجُّ بت  صحةل  نل يف ال ي

ال  ايحاذرَ   لبل االقينا ىأه  الطي  افهلء االف ي احةلَ  ؛(ما، صاحةل ال ُّ أها  الخنار  ألني صه

هه  اف  االف اق رجارُّ ا   كمال أني صاحةل أها  ال ي إلا   رهعنن  بتا  امقثالك الماَّم ر با  يف يجِّ

 .▐ال ب ع يف مل يري  اهلل 

ارع جالء  رٌ ب  ه  أصٌ  بظنٌم منري   األص  ت يخق ُّ بللحجِّ  َهاَٰذاا ارع  فإني الشي يف الشي

ڄ  ڄ  :   كمال بالك اهلل  ؛األشارار بللحثِّ بت  مةليةل األصنلر امةلبادل  

لدب ن [الق بل] ﴾ڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ڃ   ڃ  چ لدب ن مع هم   االةي اهلل : الةي

  ايف اصااد  الحااديث مااع صتااق اهلل  ▐بلمقثاالك أااماار اهلل   امااع صتناا 

حنحن،»   ◙ما، ياديث أباي م  ا  األشاعري « الةي
ي
بالك:  ♀أني النيةاي

ُاُ مُ » ةُيسُ ل ةالج ُُ   ةُيسُ ل ةالج ُوُ ُح ُال ُالصَّ السُّ
ُح ُا ةمُ كُ ُوءُ  ة   ةالمُ ُ ُ ام  ُس  ةوُ ُك  ُن 

ةح ُ،ُفُ يةر ُالك ُُخ ُاف  ُام    ُ

ُالمُ  ُس  اُأُ إ ُُك  ُاعُ تُ بُ تُ ُنُ مَّ
اُأُ إ ُوُ ُهُ ن ُمُ  ي ح ُُنُ مَّ

ُيُ  ُ  اُأُ إ ُوُ » - أي يعطنك - «ك  ُد ُجُ تُ ُنُ مَّ
،ُةًُيِّب ةيًحةاُطُ رُ ُهُ ن ةمُ 



39 
 

 َصاِلح ْبن َعْبِد اهلِل ْبن َحَمٍد الُعَصْيِمي  

ُنُ وُ 
ُاف  اُأُ إ ُُير ُالك ُُخ  ُيُ ُنُ مَّ ُر ُح    ُُ

ُابُ يُ ث  اُإ ُوُ ُك  ُمَّ ةرُ ُهُ ن ةمُ ُد ُجُ تُ أ ن    االنيالس مجة لا ن بتا  «ةًُئُ يُِّيًحةاُس 

هم   رعلل . ؒ كمل بلك مللك ب، دينلر  ؛ةعض كَّ راب النطلبَرشةُّ   بعض 

ا  يف ذلاك  أن يقعتيم مل يهشرَ  )ل ينةغي لتحلجِّ ممي  أني  ذكر ثمي  ع ل  يف يجِّ  ابمرر   ايقفني

 بتا  بلبادل   - كمال  ات  - اَهااَٰذا  (ل أشك  بتن  لنك ن بتا  بةانرل  اي َّك بمي 
ٌّ
 مةناي

ُأني اهي  ؛بظنمل   ُبهُفيجب  ُالعم   ُماُوجب  ُبهُعليهك  َّ ُالعلم   َ فا يج ز لإلن لن أن   تِّدُّ

م، األبملك ال اجةل دان بتم   فم، يحجُّ دان رعتُّم  أليكال  الحاجِّ فإنيا   يف بم    يدصَ  

 م، األصطلء المقعتِّنل بَّيكل  نه ه 
اد    مل مةلشرلً   يك ن آث  ك  إذا ابع يف شيء  الا  لام يقعمي

ٌ   فا يج ز لإل ب هلألني جهت   حري ربني مه ل المقعتِّنل بمال اجاب ن لن أن يجه  األيكل  الشي

كمل ذكار ذلاك النارايفُّ اابا،  ؛ألني ك ي ااجب  بمته  يجبه رندُّ  العتم ب  ؛بتن  م، العم 

د بتي ب، يه     ن،الننِّم امحمي
ُّ
ره َهاَٰذا .  «هذيب الفرا رَ »يف   المللكي ك 

 ا ةق ذ 

فر رنديمه  ؒ ذكر المةنِّ ه  ثمي     فن قحبُّ لإلن لن كر دبلئ  ذ   رعلل  م، آداب ال ي

بلء  الي  ل ذلاك با، رعالل  ابالك يف آصاره: ) ؒ ذي ذكاره المةانِّ  أن يَّيت بللدُّ لةاحي

 
ِّ
   الاان  يف لفااظ  (◙ ماا، يااديث اباا، بماارَ  أصرجاا  م ااتمٌ . ♀ النيةااي

إنيمال ااهمل غنر محف ظن، لتحاديث    الحمد ره ك  ذكر القي منل ات ذ   م تم  الحديث بند 

ڃ   ڃ  ڃ   ڃ  چ  چ  چ   :  با كه  المحف   يف الحديث ه  القيكةنر ثاًثل ثامي 

بلءه  َهاَٰذا﴾ إل  آصره  ا..چ    ڇ  افر) امي  يه  الادُّ    امحتُّا  ها  يالك صاراج  (دبالء ال ي

ال   ،  لفرَ يف غنره  فمَ  ه ات يشرعه اإلن لن م، بتد   أا المدينال أا غنرهمال  م، بتاده إلا  مكي

فر  فإذا صرج م، رتك الةتدل بل ع ل  أن ين ك ذلك يف ابقداء  ر  شه   إل  بتدر  لم يشرع ف ًا ال ي

 أصرى فإني  ت يه  َهاَٰذال  أن ين ك 
كر  اكذلك إذا صرج م، رتك الةتدل إل  بتدل   لا  شرعالذِّ

كر  فإذا  لفر اإلن لن مثا م، ال يال  إلا  المدينال ابقادأَ أن ين ك َهاَٰذا الذِّ كر ب   رِّ َهااَٰذا الاذِّ
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لَ  يل  إل  المدينل  فإذا صرج م، المدينل إل  مكي لم يكا، لا  اإلرنالن  بند صراج  م، الرِّ

ك  فر   م لفًرا  امح ُّ  ألني  ت يراكه  ؛ب  كر إنيمل ه  يف أاي ه بند صراجا  ما، بتاده  َهاَٰذا الذِّ

ل   بتد  إل  بتد  ملئلَ اه  ت يراك م لفًرا ال  صرج م،  كيقي  يرجع إ مري  .ل  بتده األاي

ال ينةغاي أن يكا نرعلل   ؒ ذكر  ثمَّ  كر )بتنا  الحالج يف  افره اإلكثالر ما،  ممي الاذِّ

 لظالفحمالاهلل  ةحلن  االقيضرع إلن  ارااال النارآن ارادبُّر معلننا   ا ادبلء    اات قغفلر

  ينفعالخ   فنمل ت ررك م، كثرل النن  االنلك  ا  لنتِّ اليفظ ا  الجملبل لبت  صا

ااخريل   ماا، الكااذب االغنةاال االنيمنماال  االنتِّ ال صاا ن  ا  حر  اإلفااراو يف الَماابااد  ا اال ُّ

ال ا قفلعاي دتئ تها  يف   (صحلب  اغنرهم م، إص ان  الم تمن،بَّ اكا ُّ َهااٰذه األما ر ممي

. ربنل المقعتِّنل بللحجِّ اغنر الحجِّ  األيكل  الشي

فنال اها  ثمي  ال يقعتياق باَّدب الرُّ  أذاه يف أصاحلب  اكا ِّ  رِّ الة ا ينةغاي لا  باذكه ) أنيا  ذكر ممي

ب بللحكماال االم بظاال الح اانل يَ اا  هاانهم باا، المنكاارهم بااللمعراه انَ اأماار    باانهم

  ايف كمال يحابُّ أن يعالمت ه هام بتا  ال جا  األرامِّ  فنعلمتهم بت  ال ج  األرمِّ   (لبلالطي 

  ◙ما، ياديث بمارا با، العالص  « صحنح م اتم  »
ي
  بالك: ♀أني النيةاي

ُأُ ح ُأُ ُنُ مُ » ُي د ُوُ ُالنَّارُ ُنُ عُ ُح ُزُ ح ُي زُ ُنُ بَّ ُالج ُخ  ُمُ ُهُ ت ُأُ تُ لُ ،ُفُ نَّةُ   
تُ يُ ُوُ هُ وُ ُت هُ يَُّن 

ةَُُ وُ الي ةوُ ُالل ُب ُُنُ مُ  ُ،ر ُاآلخ 

ُأُ ي ةةلُ وُ  ةة ُ الَّةةُ ُالنَّةةاسُ ل ةةإ ُُ   يُي ح 
ُأُ  ةةتُ ُنُ بُّ ي ةةلُ  ُإ ُتُ ي 

َهاااَٰذا أصااٌ  يف مايظاال  معلمتاال  الختااق   «هُ 

.  بلألرمِّ  ألني  يحبُّ أن يعلمت ه بمثت  
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 اهلُل: رمحهقاَل امُلَصنُِّف 

 

  فصٌل

 فيما يفعله احلاج عند وصوله إىل امليقات

 

 مرررا هس حبَّ لررره أم كغتسرررل وكتليَّرررب، لم فرررَّذا وهللرررل إلرررع الميورررات اسرررتس 
َّ
 وي أمَّ ال َّدررر 

ر ♀ رحيحين»ل، ولمررما ثدر  ِّ تجرَّ  من المميط ل رد اإلحررام، واغتسا « الصَّ

إلحرامرره قدررل أم  ♀اهلل  هسررصوا  ك رر  أمٍيرربس »قالرر :  ▲ لررن لائشررةا 

رر، «ولحٍىرره قدررل أم كلررصف بالديرر م  ،محرررم كس  رر ♀ را وأما ا حاضرر  وقررد لائشررةا لمَّ

ر ♀، وأمر م بالحٍج حرم وتس  بالعمر  أم تغتسلا  أحرم ن  ما رين أسرماها ب ر  لس ا س لمَّ

روتا  ولدت برذي الحىيفرة أم تغتسرلا   ثن تا سن
م، فردوَّ ذلرَ لىرع أمَّ المررأ  إذا وتسحررم  ر بثرصا  فم

مرا كفعىره م مع ال َّراس، وتفعرل حرم وتس  اه تغتسلس سا أو مسفا  وب  حائض   إلع الميواتم  وهللى ن 

  ،غير اللَّصاف بالدي  الحاجُّ 
ُّ
 بذلَ.  وأسماها  لائشةا  ♀ كما أمر ال َّد 

، في خذ ما تدلص ليهه وأظفاه  ولامته وإبن وكسستحبُّ لمن أها  اإلحرام أم كتعابد شاهبا 

م  لئَلَّ الحاجة إلع أخذ       كحتاج إلع أخذ ذلَ بعد اإلحرام وبص محررَّ
َّ
 لىيره  وألمَّ ال َّدر 

ررررٰذا  األشرررياهم  شررررع ♀ رررد با كمرررا ثدررر  ِّ   وقررر    كرررٍل ِّ  لىمسرررىمين تعابس

ررحيحين» ِفْطااَرُة ال»: ♀ قرراو: قرراو هسررصو اهلل ◙ لررن أبرر  بركررر ا « الصَّ

َفاااِرو َوَنْتااُ  اآْسااتِْحَد َتاااُ و َواالخِ : الَخْمااس   ِْ اااِرِبو َوَقْىااُم األَ وِّ ، «طِ اَباااُدو َوَقاا ُّ الشَّ

، »قراو:  ◙ لن أمس  « هللحي  مسىم  » ام راهم ٍقر ا لا ارا فمر  قارٍص الشَّ ىنرمم وس قا ،  وا راهم فا األاظن

، أا  اماةم ىن م العا حا ، وا
بنطم
ماتنفم اإلم كا َّلَّ وا ةك ذلَ  ماتنرس ينىا ينا لا

باعم نن أاهن
ثارا مم   ،«أاكن

ُّ
: بىفظم  وأخرجه ال َّسائ 

ررر  ل رررا هسرررصوس » بىفرررظ  رمرررذيُّ وأخرجررره أحمرررد وأبرررص  او  والتٍ   «♀ اهلل وقَّ
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ٍ
 .ال َّسائ 

أسس  ا الررَّ َّل ِّ حرٍ  الٍرجراو وَّل ِّ حرٍ   ،م ره ل رد اإلحررام شررع أخرذ شر هم فرَل كس  وأمَّ

 ال ٍساه. 

ا الٍىحية فيحرم حىوس  برل كجرب إلفا برا  ،م هرا ِّ جميرع األوقرات ش ه   ها أو أخذس وأمَّ

ررحيحين»مررا ثدرر  ِّ لم   وتصفيربررا  قرراو: قرراو هسررصو اهلل ¶ لررن ابررن لمرررا « الصَّ

َواِرَب َخالُِفوا ال» :♀ ُروا الىَِّحذو َوَأْحُفوا الشَّ ِّ  وأخرج مسىم  ، «ُمْشرِكِيَنو َوفِّ

وا » ♀ قررراو: قررراو هسرررصو اهلل ◙ لرررن أبررر  بركرررر ا « هللرررحيحه» ُجااااُّ

واِرَبو َوَأْرُخوا  «.الىَِّحذو َخالُِفوا الَمُجوَس  الشَّ

ا العصررر رررٰذا رر مررن بممالفررة كثيررر   ،وقررد لظسمرر  المصرريدة ِّ با رررٰذا  السُّ  ،ة َّ ال َّرراس با

اه وال ٍساهوهضابم بمشابم  ،هم لٍىحعومحاهبتم  ما مرن ك تسرب إلرع العىرم سريَّ  وَّل ،هة الكفَّ

ر َّة  ،والتَّعىيم فَّمَّا هلل وإمَّا إليه هاجعصم، ومس و اهلل أم كهدك ا وسائر المسىمين لمصافورة السُّ

َ بم  لص  إليها، وإم ها والتَّمسُّ  ا اهلل ومعرم الصكيرل، وَّل ل ها األكثروم، وحسدس  با غم ها، والدَّ

 العظيم. 
ٍ
 حصو وَّل قصَّ  إَّلَّ باهلل العى 

ا وه اهك  ثمَّ  كرس إزاهك أم كحررم  سرتحبُّ ستحبُّ أم ككصما أبيضين مظيفين، وكس وكس  ،كىدس الذَّ

 لوصو ال َّ   ِّ معىين
ٍ
أخرجره  .«نِ وَنْعَىايْ اٍر َوِرَداٍء زَ ي إِ فِ  مْ كُ ُد َح أَ  مْ رِ ُيْح لْ وَ » :♀ د 

 . ؒ  اإلمام أحمد

ررا المرررأ  فيجررصز لهررا أم تس  مررع  ،أو غيربمررا أو أخضرررا  حرررم فيمررا شرراهت مررن أسررص ا وأمَّ

رازكن حراو  الحذه من التَّشدُّه بالٍرجاو ِّ لداسهم، لكرن لريس لهرا أم تىردس ال ٍوراا والوفَّ

رازكن  ألمَّ ال َّدر يها بغير ال ٍوراا إحرامها، ولكن تغٍل  وجهها وكفَّ   ♀ والوفَّ

ازكن. ما حرم هع المرأ ا المس ما   ة لن لدس ال ٍواا والوفَّ
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رة إحرراما  ا تمصيص بعرض العامَّ  وم غيربمرا فرَل  أو األسرص م  المررأ  ِّ األخضررم  وأمَّ

 له.  أهلللا 

خصو ِّ ثيراا اإلحررام، ك رصي بوىدمر بعد الفراغ مرن الغسرل والتَّ ظيرف ولردسم  ثمَّ  ه الردُّ

َما األَ » :♀ لوصو ال َّد   ذي كركد  من حجٍّ أو لمر   ال ُّسَ الَّ  ْعَماُل بِالنِّيَّاِتو إِنَّ

َما لُِكلِّ اْمرٍِئ َما َنَوى  «.َوإِنَّ

ظ بما مرصىوكسشرا   الىّٰهرمَّ » :أو ،«لدَّيرَ لمرر ك »فرَّمن كامر  ميَّتره العمرر  قراو:  ،ع له التَّىفُّ

رالدَّ »قراو:  الحرجَّ ه ، وإم كامر  ميَّتسر«يَ لمر ك لدَّ  را» :أو، «يرَ حجًّ   ألمَّ «الىّٰهرمَّ لدَّيرَ حجًّ

 
َّ
ر»: م مصابما جميعا لدَّع بذلَ فوراوذلَ، وإ فعلا  ♀ ال َّد  رلس  َا مَّ لدَّينرالىّٰهس  ك را من

او   .«حجًّ

أو  أو سرريَّاه    مررن  ابَّرة   ،ظ برذلَ بعررد اسرتصائه لىررع مركصبرهواألفضرل أم ككرصم الررتَّىفُّ 

   غيربما
َّ
بره مرن   ن وامدعثارا أبلَّ بعد ما استصى لىع هاحىته، إمَّم ♀ ألمَّ ال َّد 

ا بص األهلل ُّ من أقصاو أبل العىم.  رٰذا ير، با  الميوات لىسَّ

ةك  عس وَّل كسشرا  ظ بما مصى إَّلَّ ِّ اإلحرام خاهللَّ    له التَّىفُّ
ٍ
 . ♀ لصهو   لن ال َّد 

َل  واللَّصاف وغيربما ا الصَّ ة، فرَل كورصو: م هرا بال ٍيَّر في دغ  له أَّلَّ كتىفَّظ ِّ ش ه    وأمَّ

ظ برذلَ مرن الدردع  مصك س أم أهللى  كذا وكذا، وَّل مصك  أم أمصفا  كرذا وكرذا، برل الرتَّىفُّ

ر والجهرس  ،المحدثة سس ا لديَّ ره الرَّ ظ بال ٍيرة مشررولك ا، ولص كام الرتَّىفُّ  صوبذلَ أقد س وأشدُّ إثمك

رة وأوضحا   ♀ ره لألمَّ رال ،  ا دا بفعىره أو قصلره، ولسا رىف الصَّ ر إليره السَّ ا لرم فىمَّ

 كس 
ٍ
ىرم أمَّره بدلرة   ╚ وَّل لن أهللحابه ♀  ول ذلَ لن ال َّد  وقرد قراو  ،لس

 
ُّ
م ِّ أخرجرره مسررى. «َلة  اَل َضاا ُمْحااَدَثاُتَهاو َوُكاالُّ بِْدَعااةٍ َوَشاارُّ األُُمااوِر »: ♀ ال َّدرر 

متَّفر  . «َأْمرَِناا َماا َلاْيَس فِياِه َفُهاَو َرد  َمْن َأْحَدَث فِاي : »♥ وقاو، «هللحيحه»
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ته  «.َل َعَماًل َلْيَس َعَىْيِه َأْمُرَنا َفُهَو َرد  مِ عَ  نْ مَ »: وِّ لفظ لمسىم  ، لىع هللحَّ

 

│ؒ

  

   قال الشَّارح وفَ قه اهلل:

فصٌل فيما ) بص  تعالع ب ا فصَلك آخر كتعىَّ  ب حكام الحٍج  ؒ ذكر المةنِّ  

فرَّذا وهللرل إلرع الميورات وابتردأ  بوصلره: ) ،(ىل امليقاتإيفعله احلاجُّ عند وصوله 

وم حبَّ له أم كغتسل وكتليَّباستس   (، وأوه ا ِّ ذلَ ما هس
ٍ
أمَّره  ♀ يا لن ال َّدر 

ااة يف التسااالهِ (، تجرررَّ  مررن الممرريط ل ررد اإلحرررام، واغتسررلا ) ُواألحاديااث المرويَّ

ا الميقااات ال يثباات منهااا شاايء  عنااد ارحاارام ماان ُ♀ ا أمرررك رررٰذا ، ولررم ككررن با

ه أهللحابه هضصامس  أمَّره كرام إذا أحررم  ◙ اهلل ل هم، بل ثدر  لرن ابرن لمررا  كىتزمس

ق بين الحاالين فيماا يظهارُ وهبَّما تصضَّ ،  هبَّما اغتسلا   مَلحظرةس  - واهلل ألىرم - والمفرِّ

ريجا إلرع اَّلغتسراو ألجرل قرذهم الدردم ووسرمم  الحاجةم 
ه كرام ذلرَ إلع ذلَ، فرَّذا احتم

ررمسررتحدًّا، وإذا لررم تس  ررالحاجررة لررم كس  دم صجا ا بررص الَّ رررٰذا ذي ترردوُّ لىيرره سررتحبَّ ذلررَ، وبا

 
َّ
ا كرام لره مَّ أمر من أمر باَّلغتساو لا  ♀األحا كث الثَّابتةس ِّ ذلَ، فَّمَّ ال َّد 

رر  صجررب  لَلغتسرراومس  رروأسررماها ِّ مم  ،هاكعائشررةا ِّ حيضم جم ا  د مظيرررس فاسررها، فررَّذا وس رررٰذا با

إليه لرم ككرن ذلرَ  لمرهس بَّ له ذلَ، فَّم لم كحتج احم ستس  اإلع اَّلغتساوم  الددمم  باحتياجم 

 مستحدًّا.

رحيحين»، وقرد ثدر ا ذلرَ ِّ التَّليُّربس  :ِّ اَّلسرتحداا وكتدعس اَّلغتسراوا  مرن « الصَّ

 ♀ك ررر  أمٍيررربس هسرررصوا اهلل »قالررر : )إذن   (▲لائشرررةا )حررردكث 

م ه، فيستحبُّ لره أم م إمَّما بص ِّ بدمه وهأسم المحرم  ، وتليُّبس («...إلحرامه قدل أم كسحرم
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كه. هس  وم ثياام هس وهأسا كلٍيب بدما   مسسس

ررا كسررتحبُّ لمركرردم ال ُّسررَ تعررالع  ؒ المصرر ٍف ذكررر  ثررمَّ  أم كتعابررد شرراهباه )ممَّ

رر(في خررذ مررا ترردلص الحاجررة إلررع أخررذ وأظفرراه  ولامترره وإبنليرره،  ا بررص الَّ رررٰذا ذي لىيرره ، وبا

رٰذ  األلماو لى َّاسَ، وبص وجرص س  ر المحٍووصم ِّ استحداا با  الحاجرة، فرَّذا  لر م    الم

َّلئل  وإم لم تدعس  ،إلع ذلَ استسحبَّ له الحاجةس  الحاجة إلع ذلَ لم كستحبَّ له، فَّمَّ الردَّ

خصو ِّ ال ُّسرَ،  لم تثد ن  راها واألظفراه والعامرة واإلبلرين ل رد إها   الردُّ ِّ  تعابد الشَّ

ا بم فَل تمتصُّ  رٰذا تعالع، لكن  ؒ كما ذكر ذلَ شيخ اإلسَلم أبص العداس ابن تيميَّة  ،ها

جم    ،ابَّ لىعدد أم كتعابردبحم الحاجة إلع ذلَ استس  دتم إم وس
َّ
أمرر  ♀فرَّمَّ ال َّدر 

رٰذا  األشياهم )رالمسىمين ب د با ن سس ن الفلرر  كمرا ثدر  ذلرَ ِّ ، فَّمَّها مم (كلَّ وق   ِّ تعابس

ج ِّ  ررحيحين»حرردكث أبرر  بركررر  الممرررَّ وِّ )، («...الِفْطااَرُة َخْمااس  ») :وفيرره ،«الصَّ

ىنرمم »قراو:  ◙ لن أمس  « هللحي  مسىم  » قا ، وا ام راهم ٍقر ا لا ارا فمر  قارٍص الشَّ ،  وس راهم فا األاظن

ماتنفم  ةك وا ينىا ينا لا
باعم نن أاهن

ثارا مم كا ذلَ أاكن ، أاَّلَّ ماتنرس
اماةم ىن م العا حا ، وا

بنطم
 ميد ِّ أخذ فم تهع التَّ  ،(«اإلم

بؤَّله بص بىصغ األهبعين، فَل كجصز لإلمسام أم كؤٍخربا لن األهبعين، وقرد كتعريَّن ذلرَ 

جم قدىا  كم، فَّذا مال م ها إذا وس ةس الحس اهاس  دت لىَّ ط والعامة أو كثسفا شعر اإلبن  األظافر أو الشَّ

تمر ، ألمَّ الحكما لىع اإلمسام ذلَ ولص قدل األهبعينا  وجبا  األذى  تسره  فرعس ه، ولىَّ م اط  بعىَّ

جم  ه لن العدد، فَّذا وس   .ر بهالعىَّة وجبا لىع اإلمسام أم كدا ه إلع ما أسمم  دتم والتَّوذُّ

  وقررد وقررعا 
ٍ
: )ل ررد  ♀التَّصرررك س ب سرردة المؤٍقرر  إلررع ال َّدرر   بىفررظم

ُّ
ال َّسررائ 

رر  ل ررا هسررصوس اهلل» ٍقرر  ل ررا» :والمحفررصه بررص لفررظ مسررىم    («♀ وقَّ ، ومررا «وس

 
ٍ
ٍقر   ♀ أضافهس أهللحاا ال َّدر  مرا( أو )مسهي را( أو )وس رن

بالد راهم لغيرر الفالرل:  )أسمم

 ل ا( فَّمَّ 
ٍ
ا  ♀ ها مرفصلة  إلع ال َّد  كمك احيح مان قاولي أهال العىامحس  ،عىاذ الصَّ
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ُّ
 «:ةاأللفيَّ » بوصله ِّ كما أشاه إلع ذلَ العراق 

ررحابم  قررصوس   الصَّ
ٍ
رر»    أون « ة َّ مررن السُّ

 

رر« مررارن أسمم » محررصس   كمس فررعس حس رر ه الرَّ  صن ولا

  
ٍ
ررررررررررم        ررررررره ب لصس قالا  بعررررد ال َّدرررر 

 لىشررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررعر

 

رر  ررحي  وبن ص قررصوس األكثرررلىررع الصَّ  

ا الحكرم  ؒ  ذكر المص ٍفوقد   ررٰذا  كرام األولرع العردووس تعالع كىمةك ِّ بيام با

 )إذ قاو:  ،ل ها
َّ
ررٰذا  األشرياه ♀ وألمَّ ال َّد  إلرع ( شرع لىمسىمين تعابرد با

 آخر 
َّ
ا بص الَّ  ♀ ، فَّمَّ ال َّد  رٰذا ، با ا، وإمَّما بص مدٍىغ  ذي ملور  بره ليس شاهلك

ىف  آيس  تعالع، فىرم كر تم ِّ ألفراظهم  ôالكتاا الكركم، وجرى لىيه لمل السَّ

 ،الوررآم ، وَّل جاه ذلرَ ِّ آيم (كذا وكذا ♀ شرع هسصو اهلل)قط قصلهم: 

:ال َّدصكَّة،  وَّل األحا كثم   وأمشدتس بذا المع ع ِّ أبيات  فوى س

رررررعس   حررر ُّ اهلل  وم هسصلمررررره      الشَّ

 

ررربال َّررررٍص    َّل بورررررصوم فرررَلمم   س ردم  أسثن

ررر وا أا    س     أشررررررا ا  اهلل حرررينا  ا هأكرررر ا ما

 لىشررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررعر

 

 مررا جرررراه ِّ اآلكرررات ذكررر الثَّرراين 

د   بم حن هللوجميع    صاورم ك لل محمَّ

لىشرررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررعر      

 

سررصوس     ي بربررامم وشررابدم  شرررع الرَّ

  فآيس  
َّ
،  ،شراهع   ♀ الكتاا لم ك تم فيهرا قرطُّ أمَّ ال َّدر  دٍىرغ  وإمَّمرا فيهرا أمَّره مس

 
ٍ
ظصا بم  ♀ وكذلَ أهللحااس ال َّد  الم كتىفَّ رٰذا فررض )وإمَّمرا كرامصا كوصلرصم: ، ها

كررذا  ♀ سررنَّ ل ررا هسررصو اهلل) :، أو(كررذا وكررذا ♀ هسررصو اهلل

 .(وكذا

را ك دَّرهس إليره مرن األحكرام أمَّ  ؒ  ذكر المصر ٍف ثمَّ  مَّ
رد عا تا  تعرالع بعرد ذلرَ مم ابس

أس  ، (َّل كسشررع ل رد اإلحررام، َّل ِّ حرٍ  الٍرجراو وَّل ِّ حرٍ  ال ٍسراه)م ره  باألخذم الرَّ

ابوة  وبيَّ َّا ما سىف فيها. ،فالتَّعابد كمتصُّ باألمصه السَّ

ها أو أخذس ش ه  ) ا الٍىحية فيحرم حىوس ا جراها مرن رما لمر  (م هرا ِّ جميرع األوقرات وأمَّ

 تعالع األحا كث ِّ ذلَ. ؒ  وذكرة ِّ وجصا إلفائها وتصفيربا، األ لَّ 
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ا أمرر   ررٰذا ا تحركمس الحى  فها مر هم أبرص   ورل جمالرة  مرن أبرل العىرم اإلجمراع لىيرهم ف مَّ

د  را، والمررا  اس ابن تيمية الحفيرد، فيوأبص العدَّ  ،بن حزم  امحمَّ حررم حىر س الٍىحيرةم إجمالك

را أخرذس شر ه  م هرا ف برل العىرم  ،ها: استئصالس بالحىق بحيث َّل كدوع ش ه  من شرعربا، أمَّ

 والتَّ 
 صفير الم مصه به أم َّل.ممتىفصم ِّ  خصله ِّ جمىة اإللفاهم

حيح حابة أمَّ  والصَّ وأبر   كابن لمرا   أخذ ما زا  لن الودضة هللحَّ  به اآلثاه لن الصَّ

ا بص فصق الودضة فىم بركر ا  ا ما  وما ذلَ ممَّ حابة، وأمَّ  من الصَّ
  ╚ كص َّ لن أحد 

حابة  الم خصذم  األخذس م ه، فيجبس وقفس  ومرا  ،هضصام اهلل لر همم ها لىع ما وه ا لن الصَّ

إَّلَّ إم حصررل برره ضررره  أو احترريج إليرره ِّ مررداوا     خررذ م رره شرر ه  ؤزا  لررن ذلررَ فررَل كس 

 ومحصبا.

رٰذ  المس لةس  را لظسمر  الدىيَّرة فيهرا ِّ األزم رةم المتر ٍخر  ل رد ال َّراس وبا فصراه مرن  ،ممَّ

ِّ التَّرصفير  ♀ال َّدر   أمررم  ىر س الٍىحيرة بالكٍىيرة، وممالفرةس ح الم كراتم الظَّرابر م 

رن ك تسرب إلرع  برذا وأشدُّ ما تعظمس المصيدة بره ِّ وقرصع، واإللفاه الم كرر إذا كامر  ممَّ

  .العىم والتَّعىيم

رم كر  ما َّل كؤذمس بغض اللَّررف ل ره، فرَّمَّ المحررَّ  وشيصعس  م  قرلَّ أو كثسرر، فشا ا ِّ م محررَّ

 ال َّاس أم لم كف س فيهم.

ا األمرررا  رررٰذا رر ِّ الم كرررات، وأم كمتثررلا  والصاجرربس لىررع مالررب العىررم أم كرلررع با ه قصلا

ج ِّ  المرردهٍي  ِّ حردكث أبرر  سررعيد   ♀ ى أَ رَ  نْ َماا«: »هللررحي  مسررىم  »الممرررَّ

 ُ  عَ ْضاأَ  َل لِاذَ وَ  وهِ بِاىِ قَ بِ فَ  عْ طِ تَ ْسايَ  مْ َلا  ْ إِ و فَ هِ انِ َس ىِ بِ فَ  عْ طِ تَ ْس يَ  مْ لَ   ْ إِ و فَ هِ دِ يَ بِ  هُ رْ يِّ غَ يُ ىْ ًرا فَ كَ نْ مُ  مْ كُ نْ مِ 

مب وبسغضم «ا ِ يمَ ارِ  ا أمر  كجب أم كا ، وتغيير الوىب ككصم بكرابة الذَّ رٰذا  س  اإلمسرام  ا رس لن ه، با

 ا.ه لها ه ل د ه كتم كثرت وفش ، وأم كحٍرك  ال  اإلمكاه ِّ مفسم ِّ جميع المعاهلل  ولص 
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ا الم كرر  ِّ األزم رة األخيرر  بتلىُّرب ممراهجا  وأكثررس  ولظم  المصريدة أكثررس  ررٰذا لها

فاف المسائل الَّ وتشرركعم  رٰذ  المس لة من خم ت  كسرعس األمررس فيهرا ه بين ال َّاس، وإظهاه با

ة الٍدكن ا من هقَّ رٰذا ر ه ِّ مفصسم وضعفم  المى ، وبا ر غ األمررس ال َّاس، وقد بىا ِّ  اا را بمرن ضا

ا المسىَ بالتماس ب اهم ذلَ لىع  ليل   رٰذا ررٰذا  المسر لة: ف، با واو أحرد المتكٍىمرين ِّ با

را لم ) مرن وقرع ِّ حىر  الٍىحيرة، وبرص أمَّ األهللرصليين ممتىفرصم ِّ وقد وجردتس ممرجك

ائع برين الصجرصا لصجصا أو اَّلستحداا أو اللَّىب ل(، بل ب  لىع اعا  َّللة )افن  الشَّ

رابوة ِّ وجرصا ترصفير الٍىحيرة وإهخائهرا   واَّلستحداا رة السَّ ولىع ذلَ تكصم األ لَّ

ا ررعك
ا المررَلف، فيكررصم األمررر فيهررا متَّسم رررٰذا ررة الررٍدكن  .(جاهكررةك لىررع با رره مررن هقَّ ا كىُّ رررٰذا وبا

  .وضعفه ِّ قىصا المىن 

ررركعة ك دغرر  أم كد ررصا ترردكُّ سرردصوأبررلس العىررم والم ت  هم لىررع العررزائم َّل لىررع م لىشَّ

خصم  خا الرُّ ر صم ، ومن ظنَّ أم ب اها الٍدكن لىرع الررُّ بس قادصلره ِّ قىرصا المىر  فورد كسصجم

، فَّمَّ ابرن مسرعص  كرام كورصو:  ، فرَّذا خىلإمَّ »زوَّ ا األمرر جرد  ررٰذا رتس  با جترهس زا ص س برالها مس و مَّ

م - فمررن كظرنُّ أمَّرره بتيسرير  لىرٍدكن ،«قىرصا ال َّراس خص  - كمررا كترصبَّ بد ائرره لىرع الرررُّ

مةم ها، أو المظ صمةم المجزوم بم  ر َّ  ،  فود أخل ا ، أو المتصبَّ ة، فرَّمَّ اهلل مركورة الكتراا والسُّ

  َّفالرٍدكن ، [63]الدورر :  ﴾ڦ   ڦ   ڄ   ڄ : ر أبل الكتراا قراو لهرما أما لم

رإمَّما كورصم وتودم  ٍدرب ه ىس ٍقر  الرٍدكن لهرم وحس را ِّ ال ُّفرصس، وإذا هس الوىرصا إذا كرام معظَّمك

ال  الَّ بم  ا المسىَ، فَّمَّهم ك فروم م ه  بل ك فروم من الدَّ رٰذا رٰذا ها  .اذي اختاه با

يلام بال َّاس ما اهتكدا   لص  مرن ابتغراهم ومن تَللب الشَّ ه بعرض الم تسردين إلرع الردَّ

ا األهللررل ررٰذا رظراٍمين أمَّ  ،با إلررع قىرصا المىرر ، وبرص خررَلفس صم الررٍدكن برذلَ ىس هررم كسصهللم

ر ن ة لرم تا ة، فَّمَّ الكتاا والسُّ َّ الكتاا والسُّ َّ  مركوة ا ِّ توعيرد الرٍدكن ِّ قىرصا  جن سم ررٰذا با
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ألمَّ ال ُّفررصس إذا   هم بررالعزائم والكمرراَّلتال َّرراس وتوىيىرره فرريهم  بررل جرررت لىررع مىرردم 

ىصك اللَّركر ، وإذا أسضرعف  بم  ت لىع سس ٍمى  قاصا ٍزم  وكس خص امولعر  مثرل لس ررٰذا  الررُّ با

وٍصكرة، ألمَّ  لن سىصك اللَّركر ، في دغر  لىرع مالرب العىرم أم كرَلزما  األخرذ بالعزكمرة المس

خصا   مسجمرع   أس ، فَّمَّ المره كدداإلمسامم   كنا  عفس ضم مة تس  ة المتصبَّ بٍ المصا  الرُّ
لىيهرا،  برخصرة 

 فيها، ثرمَّ ممتىا  كتساهع إلع هخصة   ثمَّ 
مرةك، حتَّر ب بعردبا هخصرةك كرتكمر ف  ع كتَلشرع متصبَّ

َ، ولكرن إلع من بىرَ كيرف بىر ه بالكٍىية، كما ترومه اليصم ِّ حاو ال َّاس، فَل ت ظرن  ك س 

  .إلع من مجا كيف مجا رن امظس 

 ،ال َّراس برص تعظيمرهس لهرم اللُّرق المؤٍ كة إلع تعظيم الرٍدكن ِّ قىرصام  والىم أمَّ ألظما 

ا ال َّراقم وب اهس فعىم  هم، ومرا كجرري لىيره ال َّراس مرن ص فَّمَّره َّل كر فعس هم له لىع الكامل، وأمَّ

ال  وَّل المردلصَّ  ديل َّل ك فع الدَّ ا السَّ رٰذا ذلرَ،  ئَ األكَّرام لرن حورائ م دم  ن ، وسرتس ابتغاه غير با

َا وم ا المسرى ررٰذا ر ن كسىَ با رن كلىربس هضرا الجمرابير، كمسرر الجمرابير حتمك ا، وقرد ممَّ

وهبَّما هجع لىيهم جمابيربم بالىَّعن، وهبَّما برم  ،بمه أماس  فمسروا جمابيرا سىكه قدىا 

ائجرة ِّ كرٍل لصرر  وامتحىس  ،اممىعصا من اإلسَلم بالكٍىية مدقرة وال ٍفراق الرَّ  ،صا مرذابب الزَّ

 كالعىمامية والٍىربالية وغيربا.   ممتىفةتح  أسماه  

ا األمرا  رٰذا  ليسىم له  ك سه.  مفسه باألحصطم  وك خذا  ،فىيحذه اللَّالبس با

ا كتعىَّ  باألحكام الكائ ة ل د وهللصو الميورات أم  ؒ ثم ذكر المص ٍفس  تعالع ممَّ

ا وه اهك ) كرس إزاهك سرتحبُّ أم كحررم ِّ سرتحبُّ أم ككصمرا أبيضرين مظيفرين، وكس وكس  ،كىدسا الذَّ

يمير لداسم معىين ا وه اهك أبيضين مظيفين: (، وتصن رٰذا  الٍصفة من كصمه إزاهك كر لىع با  الذَّ

ا وه اهك  ا ترتيده إزاهك ا بص الَّ   أمَّ رٰذا  .♀من فعىه  ذي ثد ا فها

ا كصمسهما أبيضين حيحة ِّ مردح الديراضم   وأمَّ الٍثيراا  باٍتمراذ واألمررم  فىألحا كث الصَّ
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 .وابن ماجهن  رمذٍي كما ثد  ذلَ ل د التٍ  ،م ه

ررا كصمس  ررل  همررا مظيفررينوأمَّ ررة  لىررع كمرراو التَّجمُّ  ،فررألمَّ مظافررة الررٍر اه واإلزاه  الَّ

ل لرٍبه ألاما  صجب لكماو العدا  ، فَّمَّ اإلمساما المس  هس ذلَ لىع تكميرل لدا تره، إذا تجمَّ

اهي حىَّ  وقد اشرتى تميم   ر بر لف  ك راه   ةك الدَّ ل كرام كىدسرها ِّ هللرَل  الىَّيرل، فهرص كتجمَّ

 به له لىع الصجه األكمل.لرٍبه ليكصم تورُّ 

رر واسررتحدااس  ا الحرردكث ل ررد أحما رررٰذا َوْلُيْحاارِْم َأَحااُدُكْم فِااي إَِزاٍر ») :دال َّعىررين فيرره با

ررحيحين»، وأهللررل الحرردكث ِّ («َوِرَداٍء وَنْعَىااْينِ  ا « الصَّ رررٰذا ا الىفررظ، فها رررٰذا لرريس فيرره با

، واستحدااس ال ٍعاوم الحدكث بم  ا الٍسياق شاذ  رٰذا ة لم كا  ها فيه شر ه  معريَّن  بال ٍسردة   ن رم خاهللَّ

ررة حرراو اإلمسرراملىحرراٍج  ررا بال ٍسرردة لعامَّ ِّ  ومدحررهاألمرررس باَّلمتعرراو  فوررد ثدرر ا  ،، وأمَّ

 وغير . «هللحي  مسىم  »ِّ  كثير    أحا كثا 

ا المرأ  فيجصز لها أم تسحرم ذكر بعد ذلَ لداسا المرأ  فواو: ) ثمَّ  م فيمرا شراهت وأمَّ

مرن التَّشردُّه  مرع الحرذهم ) ،فَل كتعيَّن لصم  مرن األلرصام ،(من أسص ا أو أخضرا أو غيربما

رازكن حراو )لحرمة ذلَ،   (بالٍرجاو ِّ لداسهم لكن ليس لها أم تىردس ال ٍوراا والوفَّ

يها بغير ال ٍوراا رازكن إحرامها، ولكن تغٍل  وجهها وكفَّ  لم   (والوفَّ
ٍ
مرا هللر َّ لرن ال َّدر 

ردنس ال ٍ حرم ه  المرأ  المس ما )من   ♀
رمرة لرن لم هللرحي  »ِّ  (ازكنوراا والوفَّ

  .«الدماهٍي 

 بسر د  كالدس   وما كام ِّ مع ع ال ٍواا فهص مىح   به
ُّ
 رقع والٍىثرام، فورد هوى الديهور 

رعس وَّل تا دا وَّل تا »قال  ِّ لرٍد أحكرام المررأ  ِّ الحرٍج: أماها  لن لائشةا  هللحي     ،«مس ثَّ ىاررقا

جاه ِّ لفظه  لن ال ٍواا، ٰلركمرن ال ٍوااا  رقع والٍىثام كما ب  م هيَّة  لن الدس  ة  فالمرأ  م هيَّ 

رحابة كر ثر لائشرةا وغيرس   ♀ ر   إمَّما جاه ِّ آثاه الصَّ ذي ذكرتره لكرم ل رد الَّ
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ٍ
 بس د  هللحي . الديهو 

مررهس بعررض العررصامٍ  ثررمَّ   معرريَّ  تمصرريص إحرررامم )مررن  مدَّرره أمَّ مررا كتصبَّ
 ن  المرررأ  ِّ لررصم 

 .(له ه َّل أهلللا كاألخضرر واألسص  أمَّ 

ه ولدسه لداس اإلحرام، فم َ بعد فراغه من غسىه وت ظُّ ذكر بعد ذلَ ما كسشرع لى َّاسم  ثمَّ 

خصو ِّ ال ُّسررَ )بررص أم و ررذي كركررد ك ررصي بوىدمرره الرردُّ رررٰذ  ال ٍي ررة برر  الَّ (الَّ ع ، وبا ترر  تسررمَّ

َ، وليس بص لم بص ارحراماإلحرام(، فَّمَّ )بر خصو ِّ ال ُّسس اإلزاه والٍر اه  برل  دسس : ميَّة الدُّ

خصو ِّ ا :اإلحرام بص  ال ٍي ة ب  ال ٍي ة الماهللَّ ميَّة الدُّ
رٰذا م َ، وبا فإ َّ النَّاسال لاه نيَّتاا  ، ةل ُّسس

 :اثنتا 

ة  إحداهما كه من حجٍّ أو لمر     : ميَّة  لامَّ رٰذ  ال ٍيَّة واقعة  م ه ل د خروجه بَّها   مسسس ، وبا

 من بىد .

ة  والثَّانية خصو وب  متعٍىوة  بَّها تمر  : ميَّة  خاهللَّ َم ِّ ه الردُّ تر  تكرصم ل رد الَّ  ، وبر ال ُّسر

 الميوات.

ظ بمرا مرصى)تعالع أمَّ ال َّاسَ  ؒ ذكر المص ٍفس  ثمَّ  ع لره الرتَّىفُّ بر م كورصو: ، (كسشرا

ا»)أو أم كوصو: ، («الىّٰهمَّ لدَّيَ لمر ك »، أو: «لدَّيَ لمر ك ») الىّٰهرمَّ لدَّيرَ »، أو: «لدَّيَ حجًّ

ررا  «حجًّ
َّ
 « صااحنح م ااتم  »كماال ثةااي يف   (فعررلا ذلررَ ♀   ألمَّ ال َّدرر 

ي
أني النيةااي

ااَح ًة وَ رَ ْماعُ  َل لبَّيْ »قاو:  ♀ ا «ج  َحاٍة وَ رَ ْماعُ بِ  َل لبَّْيا» :لفرظ   ، وِّ«جًّ ررٰذا ، وبرل با

ظ تىفظ  بال ٍية أم تىفُّ  ظ  بال ُّسَ  هماأصحُّ ظ  بال ُّسَ  قصَّلم ألبل العىم، التَّىفُّ ا تىفُّ رٰذا أمَّ با

ررا بال ٍيَّررة، ألمَّ ال ٍيَّررة محىُّهررا الوىررب، ولررم كسشرررا  ظك ظ فيهررا ولرريس تىفُّ شرر ه  مررن ِّ ع الررتَّىفُّ

خصو بال ُّسرَ تعيي سرالعدا ات، وإمَّما الَّ  ال َّاسرَ ِّ  موصرص م  ه، وبيرامس ذي تسىٍفظا به ل رد الردُّ

رر ، وإذا قرراو: )لدَّيررَ (  وَّ لىررع إها ترره العمررر ا ذي أها  ، فررَّذا قرراو: )لدَّيررَ لمررر ك مسرركه الَّ
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ا(  وَّ لىع إها ته الحجَّ  را(  وَّ لىرع تعير ، وإذا قراو: )لدَّيرَ لمرر ك حجًّ ه ين مسركم وحجًّ

ررام كمرا سري ي - بالعمر  والحٍج  ا تىفرظ  بديرام ال ُّسرَ - وبرص الوم ررٰذا ، فالممتراه أم با

ظكا بال ٍيَّة   تعالع. ô يف أصحِّ قولي أهل العىموليس تىفُّ

ظم ِّ بيام ال ُّسرَ، برص أمَّره ككرصم  تعالع محلَّ  ؒ  بيَّن المص ٍف ثمَّ  بعرد )التَّىفُّ

 أو سريَّاه   أو غيربمرا ه الحاٍج استصا
احيُح ، (لىع مركصبه، من  ابَّة  مرن  وَهااَٰذا هاو الصَّ

   قصل  أبل العىم
َّ
كمرا  ،إمَّما أبلَّ بعدما استصى لىرع هاحىتره ♀ ألمَّ ال َّد 

حيحين»ثد  ذلَ ِّ  را من حردكث ابرن لمررا « الصَّ اة أ َّ النَّبايَّ ، وأمَّ ُاألحادياُث المرويَّ

  األرض فال يصحُّ منها شيء  ه عىذ أهلَّ بنُُسكِ ُ♀
ٍ
  ♀ لن ال َّد 

 ب سسس  والمحفصهس ل ه بص ما هوا س ابن لمرا 
 ه.ه لىع ماقتم ه حاو استصائم كم من إبَللهم

إَّلَّ ِّ ) العدرردس  كررهم ظس بمررا ك صم ع الررتَّىفُّ تعررالع أمَّرره َّل كسشرررا  ؒ  ذكررر المصرر ٍف ثررمَّ 

ةك    الصاه )ألمَّه بص   (اإلحرام خاهللَّ
ٍ
وما لدا ذلَ فَل ك دغر   ،(♀ لن ال َّد 

ظ فيره بال ٍيَّرة،  احيحله أم كتىفَّ را بال ٍيَّرة،  ♀أمَّ مرا وقرع م ره  والصَّ ظك لريس تىفُّ

ظ بال ٍيَّروإمَّما بص بيام  لى ُّسَ المرا  الموصص ، فَل كسشررا  وَّل ِّ  ،َّل ِّ وضرصه    ةم ع التَّىفُّ

 وَّل ِّ حجٍّ  ،لمر   
َّ
)مصك س أم  :أو ،(أم أحجُّ  لم كول: )مصك س  ♀ ، فَّمَّ ال َّد 

 : أو ،()مصك س أم أتصضَّ ا  :أو ،(ألتمرا 
ا
رل ذلَ ل ه ولرم كس (، فىم كس وا )مصك س أم أهللٍى  ل  وا

 .╚ لن أهللحابه

ا لم كسعها  ؒ ابد بطع المةنِّ   رٰذا رال ،  دن تعالع ب مَّ با رىف الصَّ مررا   ولن السَّ

ىف)رب حابةس (السَّ ر م وأتداعس صوالتَّابع : الصَّ جم ا إمَّما وس رٰذا د ِّ التَّابعين، وبص كما قاو، فَّمَّ با

 
ٍ
رافع  ا ِّ كرَلم الشَّ رٰذا جد با وى ذلرَ ل ره بسر د  هللرحي  ابرن  ،كَلم غيربم، فصس كمرا ها

وري ِّ   « معجمه»المس
ُّ
دك  ة ب  العدَّاس ابن تيميَّرأد ِّ كَلم صجا ، فما كس «مدواته»ِّ  والسُّ
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ة أبل العىم فيه مظرر   عرف لن أحد  ذلَ َّل كس تعالع وتىميذ  ابن الوٍيم أمَّ  ؒ  ، من أئمَّ

 
ٍ
افع  رنَّ فود هلل َّ ذلَ لن الشَّ

    ٰلركم
َّ
افع  ا، وبجرر الورصو  ؒ  الشَّ ررٰذا تعالع قد تررك با

ظ بال ٍيَّ  ربالتَّىفُّ رَل  الَّ  ذي هللر َّ ل ره ل رد ابرن المس ة ل رد الصَّ
ُّ
ردك  ، «اللَّدورات»ِّ  ورري والسُّ

ا كتراا ذي  وَّ لىع بجر  أوالَّ  ررٰذا ذكر فيره برين أكردك ا ولرم كار« األمٍ »مَّه أخَل  من كتدره، فها

 
َّ
افع  رٰذ  المس لة، وك مَّ الشَّ افع  با ا ثرمَّ  الشَّ ا قردكمك ررٰذا رحي  كرام كررى با   تركره، وبرص الصَّ

ر  ؤثا ألمَّه َّل كس
ٍ
رحابة وَّل التَّرابعين  ♀ر لرن ال َّدر   مرن الصَّ

 ôوَّل لرن أحرد 

  األلماو الت   خى  لىع ال َّاس. فهص من محدثاتم األمصه وبدعم  ،تعالع
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 اهلُل: رمحهقاَل امُلَصنُِّف 

  فصٌل

 ة وحتديدهايف املواقيت املكانيَ 

 

 :المصاقي  خمسة  

و: ذو الحس  ع ل رد ال َّراس اليرصم أبيراهس  ،وبص ميوات أبل المدك ة ،يفةىا األوَّ سرمَّ  وبرص المس

 
ٍّ
 . لى 

حفة ام ،الثَّاين: الجس ر خراا   وب  قركة   ،وب  ميوات أبل الشَّ ، وال َّراس اليرصم اتى  هابغك

 . ها بيسير  قدىا  ا، ألمَّ هابغك  فود أحرم من الميوات من هابغ   ومن أحرما  ،كحرمصم من هابغ  

ع اليصم ،وبص ميوات أبل مجد   ،الثَّالث: قرم الم ازو يل.  وبص المسمَّ  السَّ

ابع: كا   وبص ميوات أبل اليمن.  ،مىا من ىا الرَّ

 ، وب  ميوات أبل العراق. رق  : ذاتس لم المامس

 
ُّ
تها ال َّد  رٰذ  المصاقي  قد وقَّ ومن مرَّ لىيها مرن غيرربم  ،من ذكرمالم  ♀ وبا

ن أها  الحجَّ أو العمر  مس  ،والصاجب لىع من مرَّ لىيها أم كسحرم م هرا، ممَّ رس ررحن لىيره أم  وكا

ةا  إحرام  با بدوم كتجاوزا  ا مكَّ ا أو لمرر ك  إذا كام قاهللدك   لىيهرا كرام مرروهس  سرصاه   ،كركد حجًّ

   من مرك  األهض أو من مرك  الجصٍ 
ٍ
ا وقَّر ا  ♀ لعمصم قرصو ال َّدر  ررٰذ لررمَّ   با

ْن َأَراَد الَحجَّ َوال وَولَِمْن َأَتذ َعَىْيِهنَّ ِمْن َلْيرِ َأْهِىِهنَّ  وُهنَّ َلُهنَّ »المصاقي :   .«ُعْمَرةَ ِممَّ

رةا والمشروع لم  ه إلع مكَّ رب  ،ن مركر  الجرٍص بوصرد الحرٍج أو العمرر ممر من تصجَّ أم كت بَّ

ردمسا إزاها لذلَ بالغس  كصا ِّ اللَّائر ، فَّذا  مرا مرن الميورات لا  ،   وه اها سل ومحص  قدل الرُّ

ا لدَّع بالحٍج  ثمَّ لدَّع بالعمر  إم كام الصق س  ا، وإم كام الصق  ضٍيوك   .متَّسعك

مٍص مرن الميورات ،كصاوإم لدس إزاه  وه اه  قدنل الرُّ  ، ولكرن َّل فرَل بر سا  أو قدل الردُّ
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خصو ِّ ال ُّسَ   وَّل كىٍدر  برذلَ إَّلَّ إذا حراذى الميوراتا ، ك صي الدُّ
َّ
أو  مرا م ره  ألمَّ ال َّدر 

ااا  اال اجااابه  مااا، المننااالت    إتي حااار  لااام يه  ♀ ااا ل القي بتااا  األمي ي بااا  َّ ِّ

وئ  ۇئ   ۇئ  ۆئ    :لوصو اهلل سدحامه  كغير  من شؤوم الٍدكن ،ِّ ذلَ ♀

   [21:يااراب]األ ﴾ۆئ  ۈئ  ۈئ   ېئ  
ٍ
ررة الررص اع:  ♀ ولوررصو ال ٍدرر  ِّ حجَّ

 «.ُخُذوا َعنِّي َمنَاِسَكُكمْ »

ا ما  ةا وأمَّ ه إلع مكَّ را وَّل لمرر ك  ن تصجَّ ركرد ومحرص كالتَّراجر والحلَّراا والدا  ،ولم كسر  حجًّ

ررن فىيس لىيه إحررام  إَّلَّ أم كا   ذلَ    ِّ ذلرَ با غا
ٍ
ِّ الحردكث  ♀ لورصو ال َّدر 

ْن َأَراَد الَحجَّ  وَولَِمْن َأَتذ َعَىْيِهنَّ ِمْن َلْيرِ َأْهِىِهنَّ  وُهنَّ َلُهنَّ »ا ذكر المصاقي : المتوٍدم لمَّ  ِممَّ

ا وَّل لمر ك   ن أمَّ من مٍر لىع المصاقي  ولم كسرم ه فمفهصمس ، «ُعْمَرةَ َوال  لىيه.  فَل إحراما  حجًّ

ا من هحمةم اهلل بعدا   رٰذا كر لىع ذلَ ،وبا   .وتسهيىه لىيهم فىه الحمد والشُّ

 
َّ
رر ♀ وكؤٍكرد ذلررَ أمَّ ال َّدر  ررة لراما لمَّ برل  خىهررا  ،مالفررت  لرم كسحرررم  ا أترع مكَّ

ا وَّل لمر ك   ن رم ه لم كس لكصمم   رفا غن ولىع هأسه المم  وإمَّما أها  افتتاحها وإزالة مرا  ،حي ذاك حجًّ

 فيها من الٍشرك. 

ا ما  ام جدَّ ا  ،المصاقي م  ه  وما ن كام مسك س وأمَّ ىام وبحرر ا  وأمٍ  كسكَّ ررائعم  السَّ  وبرده   والشَّ

مرن المصاقير  الممسرة المتوٍدمرة   فىيس لىيه أم كذبب إلع شر ه   ،وأشدابها ومستصه ا 

  .م م ه بما أها  من حجٍّ أو لمر   ه فيسحرم بص ميواتس  هبل مسك س 

وإم  ،إم شاه أحرم من الميورات :الميوات فهص بالمياه خاهجا  وإذا كام له مسكن  آخرس 

ررشرراه أحرررم مررن مسررك م  ررةا ه الَّ    ذي بررص أقرررا مررن الميوررات إلررع مكَّ
ٍ
 لعمررصم قررصو ال َّدرر 

هُ  وَوَمْن َكاَ  ُدوَ  َذلَِل »قاو:  ا ذكرا المصاقي ا لمَّ  ِّ حدكث ابن لدَّاس   ♀  َفَمَهىُّ

ة وِمْن َأْهِىه ة ُيهىِّو  ِمْن َمكَّ  . ومسىم   أخرجه الدماهيُّ  .« اَحتَّذ ْأَهل َمكَّ
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ما برالعمر  م ره   ن أها  العمر  وبص ِّ الحرمم لكن ما  فعىيره أم كمررج إلرع الحرٍل وكسحررم

 
َّ
حمن  العمر ا  م ه لائشةس  ا مىد ن لمَّ  ♀ألمَّ ال َّد   ◙أمرر أخابرا لدرد الررَّ

م برالعمر  مرن حررم فردوَّ ذلرَ لىرع أمَّ المعتمرر َّل كس  ،م م رهها إلع الحرٍل فتسحررم بم  أم كمرجا 

 .ها من الحٍل الحرم، وإمَّما كسحرم بم 

ا الحرردكث كسمٍصررصس حرردكثا  رررٰذا   وكرردوُّ لىررع أمَّ مرررا ا  ،المتوررٍدم ابررن لدَّرراس   وبا
ٍ
ال َّدرر 

ةَ  تَّذ أهُل َح »بوصله:  ♀ ةَ  ىُّو َ ُيهِ  َمكَّ  إذن  ،بص اإلبَلو بالحٍج َّل العمرر  ،«ِمْن َمكَّ

ا مرن الحررم ألا  فهرا كىٍ ولرم كس  ،ِّ ذلرَ ▲ م لعائشرةا ذم لص كام اإلبَلو بالعمر  جرائزك

  .بالمروج إلع الحٍل 

ا أمررر   رررٰذا  وبررص أحررصطس  ،- اهلل لىرريهم هحمررةس  - ضرر   وبررص قررصو جمهررصه العىمرراهوا وبا

ا لىمؤمن  ألمَّ فيه العملا   واهلل المصٍف .  ،بالحدكثين جميعك

ا ما كفعىه بعض ال َّاس من اإلكثاه من العمر  بعد الحٍج  امرة  ،وأمَّ رَّ
عم مرن التَّ عريم أو الجم

رة تردوُّ لىرع برل األ ، تهلىع شررليَّ  فَل  ليلا   التمر قدل الحٍج  أمم  وقد سد ا  ،أو غيربما لَّ

   أمَّ األفضل تركه
َّ
لم كعتمرروا بعرد فرراغهم  ╚ه وأهللحابا  ♀ألمَّ ال َّد 

هرا لرم تعتمرر مرع ال َّراس حرين  خرصو لكصمم   من التَّ عيم لائشةس  وإمَّما التمرتن  ،من الحٍج 

ةا    ،بسدب الحيض مكَّ
ٍ
تر  هرا الَّ بردَّلك مرن لمرتم  ،أم تعتمرر ♀ فلىد  من ال َّدر 

  ،هررا مررن الميورراتأحرمرر  بم 
ُّ
وقررد حصررى  لهررا  ،إلررع ذلررَ ♀ ف جاهبررا ال َّدرر 

رٰذا  العمر  المفر  ، فما  ،ت  مع حٍجهاالعمر  الَّ  :العمرتام فرَل بر س  ن كام مثل لائشرةا وبا

ٍىها ،أم كعتمر بعد فراغه من الحٍج  ة كس ا لىع المسىمين ،لمَلك باأل لَّ   .وتصسيعك

 ََّ اج بعمر    أمَّ  وَّل ش تر  العمر  الَّ   سصى، أخرى بعد فراغهم من الحجم  اشتغاو الحجَّ

ة مرع مرا فيره مرن  ،وكسرٍدب كثرر  الٍزحرام والحرصا   ،كش ُّ لىع الجميرع =  خىصا هبا مكَّ
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  الممالفة لهديم 
ٍ
  واهلل المصٍف . ،هوس َّتم  ♀ال َّد 

 

│ؒ

  

   قال الشَّارح وفَ قه اهلل:

 ،مرن الفصرصوم المتعٍىورة بديرام أحكرام الحرٍج  تعالع فصَلك آخرا  ؒ  ذكر المص ٍفس 

ديام أحد مصل  لفهص متضٍمن   ،(ة وحتديدهافصٌل يف املواقيت املكانيَّما له بوصله: )ترجا 

 :مواقيت الحجِّ نوعا  اثنا مصاقي  الحٍج، فَّمَّ 

ماميَّة. أحدهما  : المصاقي س الزَّ

 : المصاقي  المكاميَّة. وثانيهما

مانيَّة ا  لىعمر  والحٍج  ب : بيامس األزمامم  فالمواقيت الاَّ  .المحدَّ  م شرلك

ا َّلبتداه العمر  والحٍج  والمواقيت المكانيَّة  . ب : بيامس األماكن المحدَّ  م شرلك

ا الفصلس متعىٍ  رٰذا   .وبص المصاقي  المكاميَّة،   بالثَّاين م هماوبا

ا،  ،تعالع أمَّ المصاقي  خمسة   ؒ  وقد ذكر المص ٍف ررٰذا واإلجماع م عورد  لىرع با

 :إالَّ أ َّ َهاَٰذه المواقيت تنقسم إلذ قسمين اثنين

لهما  أوَّ
ٍ
وبر  المصاقير  األهبعرة األولرع: ذو ؛ ♀ : ما ثد  تصقيتهس من ال َّد 

، وكىمىمرن حفة، وقا ىيفة، والجس الحس   .م الم ازوم

اه غيرس تا : ما وقَّ والثَّاين  .وبص ذاتس لرق    لىيهوقع اإلجماع  ثمَّ  ،  اجتها ك

 لرق إمَّما وقع من لمرا  
رمَّ امعورد اإلجمراع لىيره  ◙ فَّمَّ تصقي  ذاتم ا، ثس اجتهرا ك

ال ُ♀ُمن النَّبايِّ  عرٍق  واألحاديث المرويَّة يف توقيت ذاِت ميواتكا ألبل العراق، 

  .يصحُّ منها شيء  
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رر تعررالع محرراوَّ  ؒ  وقررد برريَّن المصرر ٍف رر س بررهرٰذا  المصاقيرر  ومررن با فورراو: ، تتعىَّ

و) ع ل رد ال َّراس اليرصم أبيراهس  ،وبرص ميورات أبرل المدك رة ،يفةىا : ذو الحس األوَّ سرمَّ  وبرص المس

 
ٍّ
 لررن المدك ررة فيمررا سررد ، وهللرراه اليررصم حيًّررا مررن أحيائهررا  اخررَلك ِّ لىرر 

(، وقررد كررام مرراه 

ابا.  مسمَّ

حفةالثَّاينو) ام ،: الجس ( فيما سرىف، اتى  هابغك  خراا   وب  قركة  ، وب  ميوات أبل الشَّ

ا، فورد كامر  قركرةك ثرمَّ  ررٰذا ا كامصا كرذكروم با را  فَّمَّ المص ٍفين ِّ الم اسَ قدكمك خربر ، أمَّ

ا المصضع وهللاه ِّ الجس  رٰذا ٍد  با ره ال َّراس، ولردلصا لرن هابرغ  ؤس حفة ميوات  كا اليصم فود جس ، مُّ

ا خا  إلحرامم لمحَلًّ  فود كام  هابغ   ا الميورات قدرل حفة، رب  الجس لرمَّ رٰذا ا أسليد تجدكد با فىمَّ

 س ين، هللاها ال اس كحرمصم م ه.

ع اليصم ،وبص ميوات أبل مجد   ،: قرم الم ازوالثَّالث)و يل وبص المسمَّ  .(السَّ

ابع)و عدكَّ  ،(مىا من ىا : كا الرَّ ا  بالسَّ  ة.وب  المسمَّ

ا ِّ ها، ، والمص ٍفصم ِّ الم اسَ كذكروم خرابا (رق  : ذاتس لم المامس)و رٰذا وقد كام با

ا اليصما  ٍد  الميوات فيها ما سىف، أمَّ  قرد مَّ اللُّررق كامر َّفر، وأليرد اللَّركر ا إليهرا ،فود جس

ا اليصم قد أسليد اللَّركر  إليهرا قدرل سر صات   ل  ل ها، وأمَّ دا داة( ِّ لا كن ررا ع )الضُّ ، وبر  تسرمَّ

رٍد  اللَّركر   وقد بس   فيها ميورات  بر خر    ،اليصم أسماه ال َّاس اليصم، فه  قركة  معروفة   وجس

ات اللُّرق األخير إل عا
 .يها ِّ تصسم

( 
ُّ
تهرررا ال َّدررر  ررررٰذ  المصاقيررر  وقَّ كمرررا ثدررر  ل ررره ِّ ، (مرررن ذكرمرررالم  ♀ وبا

حيحين» ن أها  الحرجَّ والعمرر  وجربا لىيره  (من مرَّ لىيها)رف، «الصَّ  ،م هراأم كسحررم )ممَّ

، فمرن أها  الحرجَّ والعمرر  وجرب (كتجاوزبرا  وما إحررام   وكحرم لىع مركرد ال ُّسرَ أم

رٰذ  المحاٍو ه ب سكم إحرامس  لىيه أم ككصما  برا ه من با  المصقَّتة، وَّل كجصز لإلمسرام أم كتجاوزا
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ٍق  له من محلٍّ  جصع إليه، فَّم لم كرجرع لزمرهس  م  ِّ أهللرٍ   فَّم تجاوز ما وس وجبا إليه الرُّ

َ   اس  كما هلل َّ لن ابن لدَّ  ،قصل  أبل العىم من تررك »ه قاو: أمَّ  «هئم مصمَّ »ِّ  فيما هوا  مال

ا  أو مسيه، شيئكا من مسكه قن  مك يسرم ىن فود    له من مكام  قٍ ب سسكه من غير ما وس  ن أحرما وما  ،«فا

 فيجبس لىيه  م  فيه. ،ترك م ه شيئكا

ةا لم  المشروعا )ذكر أمَّ  ثمَّ  ه إلع مكَّ أم  ،مرك  الجٍص بوصد الحرٍج أو العمرر ن مم  من تصجَّ

ب لذلَ رائر )باَّلغتساو والتَّليُّب  (كت بَّ كصا ِّ اللَّ لعردم إمكرام ذلرَ فيهرا،   (قدل الرُّ

دمسا إزاها ) را، ولردس  (ثمَّ لدَّع ،   وه اها فَّذا  ما من الميوات لا ب سركه إم كرام لمرر ك أو حجًّ

مٍص من الميوات.إزاها    س وه اه س قدل الدُّ

مٍص من الميوات )اإلزاه والٍر اه  دسس ولم  ولكرن َّل ك رصي اإلمسرام )بره،  (َّل بر سا قدل الدُّ

خصو ِّ ال ُّسَ حتَّ  ا بص السُّ َّة، فالسُّ َّة أم ككصم  خصوس العدر ،(ع كحاذي الميواتالدُّ رٰذا دم با

 ب يَّته من الميوات
َم مه فف  ذلَ خَلف  ل د المت ٍخركن، ، بال ُّس رن هللر َّف ِّ وإم تودَّ ممَّ

ا المتوٍدمصم فود مولا ابن لدد الربٍالم اسَ ب خر    خصو ِّ  اإلجماعا  ، وأمَّ لىرع جرصاز الردُّ

زاق ِّ  ال ُّسَ قدل الميوات، وكدوُّ لىع ذلَ ما ثد  لن ابن لمرا  « األمال »ل د لدد الرَّ

بال ُّسَ قدرل ميواتره،  محرم ، فيجصزس لإلمسام أم كس المودسم  وغير  أمَّه أحرما بالحٍج من بي م 

م ذلَ جاز ذلَ، والمررا س بدخصلره ِّ إحرامره السُّ َّة أم كسحرم  لكنَّ  م من الميوات، فَّم تودَّ

ه اه  وإزاه  ِّ الٍركراض قدرل  سس قدل ميواته بال ٍية َّل بمجرَّ  الىُّدس، فرَّمَّ اإلمسرام قرد كىردا 

ا َّل ككرصم قرد أحررم ب سسركه مرن ، فالميواتا  ىثم َّل ك صي إَّلَّ إذا حاذ ،هكصا اللَّائر  رٰذا ها

  ومرصى ال ُّسرَ مرن الٍركراض فيكرصم قرد أحررم قدرل الٍركاض، لكرن إذا لردس إزاه  وه اها 

ا جائز   ،الميوات رٰذا ، فىيس برص بدلرة  كمرا ◙ لن ابن لمرا ذلَ  باَّلٍتفاق، وثد ا  وبا

.   تفصَّ  به بعض المت ٍخركنا
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ؒذك ؒ  ؒمنؒملُؒيو   ؒ ؒثمَّ فىريس   ركد ومحرص ذلرَكالتَّاجر والحلَّاا والدا )ال ُّسَ ؒأنَّ

حيح، (ِّ ذلَ با غا رن إَّلَّ أم كا  ،لىيه إحرام   خصو  وَهاَٰذا هو الصَّ ِّ قرصل  أبرل العىرم، فالردُّ

را مرن لرم كسر  كر من  ،ال ُّسرَ  م رم ِّ ال ُّسَ ل د المروه بالمصاقي  َّل كجب إَّلَّ لىع مركد ، أمَّ

ة لحاجة  من بيع     فَل كجب لىيه. ،أو غير ذلَ أو بركد   أو شراه   كدخل مكَّ

قركدكرا إلرع  ، أي قدرل المصاقير م المصاقير م  ه  وما ن كرام مسرك س ما ذكر بعد ذلَ حكم  ثمَّ 

ر، فوراو: )الحرمم  را ما ام جردَّ ا  ،المصاقير م  ه  وما ن كرام مسرك س وأمَّ رىام وبحرر ا  وأمٍ  كسركَّ  السَّ

رائعم  من المصاقير  الممسرة  لىيه أم كذبب إلع ش ه   فىيس( إلع أم قاو: )...وبده   والشَّ

َ  مس  (نم م ه بما أها  مم ه فيسحرم ه بص ميواتس المتوٍدمة  بل مسك س    .س

فهرص  ، يرقصاالمخراهج  واآلخرر ، يرقصاأحردبما  وم الم ،وإذا كام لإلمسام مسك ام

ا بص  وم الميوات :ِّ ذلَمميَّر   مَّ
  .من الميوات شاه أحرم وإم ،إم شاه أحرم مم

لىيره أم كمررج ) أمره كجرب ركد العمر  من أبل الحررما كتعىَّ  بمس ذكر بعد ذلَ ممَّ  ثمَّ 

، ف ،(إلع الحٍل  ة الحٍج ف  بمَلف الحج  ة من مكَّ فيسحرمصم بحٍجهرم م هرا،  ،كسهلُّ أبل مكَّ

ٍل  ا العمر  فَّمَّ اإلمسام م مصه  ب م كمرج من الحرم إلع الحم إلع التَّ عيم أو إلع  ، فيمرجا أمَّ

 كما أمرر ال َّ  ،كدخل بعد ذلَ ب سَ العمر م  ، ثمَّ أو إلع غيربما من جهات الحٍل  لرفةا 
ُّ
 در 

إلرع التَّ عريم، ف خرجهرا  اَّللتماه بعرد حٍجهرا أم تمررجا  ا أها تم لمَّ  ةا لائشا  ♀

ررٍل  ممررن إلرع التَّ عرريم وبررص ♀ إلررع الحرررم وجرراهت  هجعر  مرررَّ  ثاميررةك  ، ثررمَّ الحم

ة ممصصص  بالحٍج  ة من مكَّ ا اتٍ بالعمر ، فَّحرام أبل مكَّ رٰذا فاق  بين أبرل   وم العمر ، وبا

ا الورصو برص شراذ  ، بل بص اتٍ ه إلع الجمهصه فيها مظر  العىم، ومسدتس  ررٰذا ، والمروج لن با  فاق 

رى»كما ذكر  اللَّربي ِّ  ة إذا كرام مرن أبىهرا  محرم العمر  كس  الوصو ب مَّ مركدا ف، «الوم من مكَّ

و لىيه، قصو  شاذ  َّل كس  أمَّ أبل العىم متَّفوصم لىع وجرصا خرروج المٍكر  مرن  واألشبهُ عصَّ
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ة إلع الحٍل ليسحرم بعمرته.  مكَّ

وب  الت  كفعىها كثير  من ال َّراس بعرد فرراغهم  ،ةذكر بعد ذلَ حكم العمر  المٍكيَّ  ثمَّ 

امررة أو غيربمرراالتَّ )بمررروجهم إلررع  ،مررن الحررٍج  رَّ
عم ررة  ثررمَّ  ،( عرريم أو الجم خصوم إلررع مكَّ الرردُّ

ررة ترردوُّ لىررع أمَّ األفضررل تركررهاأل )ذلررَ، وذكررر أمَّ  وتكركرررس  معتمررركنم     لَّ
َّ
ألمَّ ال َّدرر 

إلرع آخرر مرا  (...لم كعتمروا بعرد فرراغهم مرن الحرٍج  ╚ه وأهللحابا  ♀

ا الَّ  رٰذا الورصو  بص لدم ذلَ  لكنَّ  هللحي    فَّمَّ األفضلا  ذي ذكر  بالتداه األفضلم ذكر، وبا

، بل الورصو بالددلرةم لرص قيرل: إمَّره بدلرة   بعدم الجصاز قصو   ا، ضعيف  ، لرم ككرن ذلرَ بعيردك

ومر هم مرن كجعىهرا  ،فم هم مرن كجعىهرا مسرتحدَّةك   وأبل العىم متوابىصم ِّ بذ  المس لة

حيح، بدلةك  اوُّ لىرع الجرصازم  أمَّها جائز    والصَّ ، والدَّ ثدرصتس ذلرَ ِّ  ليس  بس َّة  وَّل بددلة 

رئل لرن ذلرَ فوراو:  إمَّ »اآلثاه  فود هوى ابن أب  شيدة بس د هللحي   لن ابن لمر أمَّره سس

ا  ررا كفعىررصم ذلررَ، وألا ررأماسك  ممرر ة أحرربُّ م ألتمررر ِّ غيررر ذي الحجَّ
َّ
ن أم ألتمررر ِّ ذي إلرر 

َ  شعر  بالجصاز، وجصابه مس ، ف«الحجة  َّل بر س بره: أمَّ لائشرةا  بسر د  « ئرهمصمَّ »ِّ  هوى مالر

و لمرم ففعىس  ،تركته كام  تفعل ذلَ ثمَّ  برا وقرصَّ  مشرامها  او  لىرع جرصاز هرا لرذلَ ِّ أوَّ

رر  خرجرر  وهجعرر  مرررَّ ك ثاميرةك معتمررر ك فذلرَ،   كامرر  إذا حجَّ
ٍ
ا بعررد ال َّدرر  رررٰذا  ، فعىرر  با

، وتا  ،♀ احيحكراهبا لرذلَ  او  لىرع أمَّره جرائز  جرصاز ذلرَ وأمَّره لريس  فالصَّ

  .بمستحبٍّ وَّل بددلة  

رٰذ  المس لة من المسائل الت  لظَّمها المت ٍخروم حتع أ خىصبا ِّ الددع، ومالرب  وبا

تدتسر كا َّلَّ العىم ك دغ  له أ أبرل    مرذاببا ه  برل كسحٍورو ع بما ذكر  المتر ٍخر مهمرا لظسمر  هس

رٰذ  المس لة من الكداه  العىم الودماه، والوائلس  وتىميرذ   ةاإلسرَلم ابرن تيميَّر شريخس بددلة با

ر ن سردوهما مرن أبرل العىرم، برلم عرف لمَّ َّل كس  تعالع ↓ وما قاَّل ، ابن الوٍيم ةس األ لَّ
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حابة كم ع الوصو بالددلة،  لىع خَلفم ذلَ، وثدصتس  الجرصاز كمرا  واألشبهاآلثاه لن الصَّ

  .سىف

ررٰذا  المسرائل تس  دكم ال َّظرر ِّ كترب صجربس لىرع مالرب العىرم أم كسرومضاك س ال َّظرر ِّ با

روإمَّما كام  ،ل الفوه إَّلَّ باآلثاهم اآلثاه، وَّل كاكمس   ô ة المتدرصلينفوه األوائل من األئمَّ

  -تعالع 
ٍ
افع  َ  والشَّ   والثَّصهٍي  كمال

ٍ
ره  - وأحمردا  واألوزال  برص اَّللتردا  باآلثراه والتَّفوُّ

براا  مرن العدرا ات إلرع اآلثراه برص  فرَّمَّ أحرصجا  ،ما ما كتعىَّ  بم اسَ الحرٍج فيها، وَّل سيَّ 

 
ٍ
رحجَّ  ♀باا الم اسَ  ألمَّ أهللحاا ال َّد  ه، فمرا كم صا معه ولرفصا أحكام مسسس

و م زلرررةك لظيمرررةك   أخرررذس   ألمَّ األشرررده أمَّهرررم جررراه مرررن اآلثررراه لررر هم ك رررزَّ
ٍ
و  لرررن ال َّدررر 

بررصما لررن الوررصو ِّ  ،والعمررر  لدا تررام تصقيفيَّتررام فررالحجُّ  ،♀ ررحابة م زَّ والصَّ

وس لىيه، وإذا بس  أحكامهما بشر ه   ا األهللل ِّ الم اسَ خاهللَّ َّل كعصَّ رٰذا  تعلَّى  كثيرر   ةك جر با

م ل د ترك الصاجبم  َ   اس  فيه أثرس ابن لدَّ  من األحكام، فما سىف من إكجاا الدَّ ل رد مالر

يسرقن   أو مسيه ،همن ترك شيئكا من مسكم »أمَّه قاو:  بس د هللحي   « ئهمصمَّ »ِّ  ا فىن ذي ، والَّ « مك

ا فيوصو رٰذا ر َّة :كمرج لن با ليل ِّ الكتراا والسُّ م لعردم الردَّ خراهج  لرن  ،َّل كجب لىيه الدَّ

حابة ِّ الم اسَ لها أثر   ة، فَّمَّ آثاه الصَّ َّل  مىة  مرن م اسرَ الحرٍج ، وجلظيم   قامصم األ لَّ

حابة  في دغر  أم كعت ر  مالرب العىرم  ،-هضصام اهلل ل هم  -لمد ا ل ا فيها إَّلَّ ما موىه الصَّ

ةك  ةك.   ،باآلثاه لامَّ  وبآثاه الحٍج خاهللَّ

ا ككصم بعد سالة  : [تنبيه فيه إفادٌة] هوس  ائمك ا إلع أمَّ  هس الفجر ِّ الدُّ أمٍده  ائمك

ر فابننم سالةك بعد ، ولىع ٰبذا كام ما  ،من األذام م األذام أو ت خَّ ن سرىف، فرَّمَّ فحيث تودَّ

المغررا  من األذام، و هسس  فكام  هس الفجر كددأس بعد سالة   ،األشياخ كام لهم أوقات  

م ره، وكرام  هس مرا برين العشراهكن كسرتمرُّ إلرع أم تكرصم ثرَل   سرالة   كددأ بعرد مصرفم 
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رربررين أذام المغرررا وإقامررة العشرراهم  سررالات   صم بعررد أذام العشرراه سررالةك ، فكررامصا كجىسس

هس، بكذا كام لىعِّ اومصف  يخ لدد العزكرز ابرن براز   لدَّ لمرا كرام ِّ  ؒ ذلَ الشَّ

يررالٍدلم، وقدى د بن إبرابيرره الشَّ ر ما ررررخ محمَّ يررررا كرام ِّ الٍركلمَّ خ لدرد اهلل برن ررراض، والشَّ

هررم حتَّررع تغيَّرررت األحررصاو ِّ ٰبررذ  أبس هم و ا ِّ الٍركرراض، وكررام ٰبررذا لررا تس لدررد الىَّليررف 

 .(1) األزمام

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

َا (1ؒ) م ٰ ل و، وكام ذا جَّ ذي المن شهر  الثَّاينالمميس  ضحعإلع ب ا ترمرام الرمجىس األوَّ
، س ة ثَلثرين بعرد ةحم

ؒ.ؒاألهبعمرائة واأللف
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 اهلُل: رمحهقاَل امُلَصنُِّف 

  فصٌل

 يف حكم من وصل إىل امليقات يف غري أشهر احلجِّ 

 

 ل  يلتن:  ال اص  إل  المننلت   أني  ابتم  

ني اشعةلنَ  كرمضلنَ  ؛الحجِّ إيداهمل: أن ية  إلن  يف غنر أشهر  َهاَٰذا أن  ل يف يقِّ   فلل ُّ

  نك بمارل(أا )التّٰهمي لةي   (نك بمرلً : )لةي بت لن  بلئًا  ظَ ايقتفي   هل بنتة حر  بللعمرل فنن يَ يه 

  ثمي 
ِّ
 ناكلةي   نك ت شريك لكنك  لةي نك التّٰهمي لةي لةي »اهي:  ،♀يتةِّي بقتةنل النيةي

ا، ذ  ام ا  ما، َهااَٰذه القيتةنال كثاره ايه   «االنِّعمل لك االمتك ت شاريك لاكإني الحمد  اهلل  ر  ك 

  .إل  الةني   يةَ   ةحلن  يقي 

  اصتي  صتا  المنال  أش او   اطله بللةني  ةعلَ   القيتةنل فإذا اص  إل  الةني بطعَ 

فل اطالَه  ركعقن،  ثمي  افل االمارالَ  صرج إل  الةي شاعر  يتاَق    ثامي أشا او    اةعلَ  بان، الةي

رهه رأ     َيره  بتن  بلإليرا . ابذلك رمي     أا بةي
 ي بمرر   اي ي ل  ك ي شيء 

اٌك   : أن ية  إل  المننلت يف أشهر الحجِّ الثيلننل ك األهاَ  عادل االعشاره اذا النَ  اهي ش ي

ل ايادهل   اياده  االعمارله  الحاجُّ  ر بن، ثاثل أشنلء  اهيَهاَٰذا يخني  فمث ه   م، ذي الحجي

  ؛بننهمل االجمعه 
ي
ال اص  إل  المننلت يف ذي النَ لمي  ♀ألني النيةي ل عادل يف يجي

  .الثياثل صنير أصحلب  بن، َهاٰذه األن لك    ال داع

ني  لك،ي  مال  ايفعاَ   باللعمرل   حار َ أن يه  - إذا لم يك، معا  هادٌي  - لَهاَٰذا أيًض  ل يف يقِّ ال ُّ

 الني  ؛ ألني الحاجِّ  م، اص  إل  المننلت يف غنر أشهر   ذكرنله يف يقِّ 
ي
أمار  ♀ ةاي

اا أصااحلب ه  اابهااره ل بَ لمي اال أن يجعتاا ا إياارامهم بماارلً  ا ماا، مكي اا  اأكي   لَ د بتاانهم يف ذلااك بمكي

 ما، كالن معا  الهادي  إتي  ؛♀ ألماره امقثالًت  ؛ اراا ايتُّافطلف ا ا ع ا ابةي 
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 الني  فإني 
ي
 يف ياقِّ  له ني اال ُّ   حري   الني  ح ي   يه يقي  أن يةن  بت  إيرام  هه رَ أمَ  ♀ ةي

 الني  ألني  ؛لجمنًعاا االعماارل   حاار  بااللحجِّ ماا،  اال  الهاادي أن يه 
ي
بااد فعاا   ♀ ةااي

ي أن يتةِّا بعمارل   ر م،  ل  الهدي م، أصحلب  ابد أه ي مَ اأَ   ذلك  اكلن بد  ل  الهدي

اإن كالن الاذي  ال    حارل يا   الني منهمال جمنًعا يقا  يحا ي  حا ي  يه   اأتي ماع بمرر ا بحج  

كللنالرن  حار  يا   الني  حا ي   يه ل يقيابناي بتا  إيراما  أيًضا  ايده الهدي بد أير  بللحجِّ 

 بننهمل. 

ت ينةغاي   االعمرل الن  معا  هادٌي  أا بللحجِّ  ايدهه  م، أير  بللحجِّ  أني  َهاَٰذاتم ب  ابه 

ا  ل  أن يةنا  بتا  إيراما  ا له ني با  ال ُّ اي اع   فنطا َه   بمارلً    أن يجعا  إيراما ه يف ينِّ

 كمل أمر الني   ح ي ر ايه اينةِّ 
ي
 الهدي ما، أصاحلب  باذلك  إتي  ق  م، لم ي ه  ♀ ةي

 ااهلله   أن يةنا  بتا  إيراما  فاا باََّس   ارً   مقاَّصِّ د  لك ن  َبا  الحجِّ  أن يخش  َهاَٰذا ف اَت 

 أبتم. 

  انح ه ل م، بدا  ل أا صلئفً لك ن  مريًض ؛ ، م، أداء ن ك يقمكي  أتي   ه حر  اإن صله المه 

لحاديث  ؛(ي ينث ية قنيتِّ فمح   ي يلبٌ  ن  َ  فإن يةَ ) : ل  أن ين ك بند إيرام   بي ح  ا قه 

 فنالك لهال الني   اأنال شالكنلٌ  إي أرياد الحاجي  ؛هل بللي: يل ر  ك اهللأني  بنر  الرُّ  ةلبل بني  عه 
ُّ
 ةاي

جِّ ُ»: ♀ ت ن  ح  ب س  ُح  ي ث  لِّ ُح 
ح  ُم   ُأ نَّ

ت ر ط  اش   بتن .  فٌق مقي . «و 

أا  ما، مار     ن اك  م، رمال    إذا بر  ل  مل يمنع ه   َ حر  المه  أني  :روَهاَٰذا الشي  افلئدله 

 بتن .  ات شيءَ  جلز ل  القيحت ه  ؛بدا   صدِّ 

 

│ؒ
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   قال الشَّارح وفَ قه اهلل:

  ورة بديرام أحكرام الحرٍج آخر مرن الفصرصو المتعىٍ  تعالع فصَلك  ؒ  فس ذكر المص ٍ 

 ومررا  س ، (يف غـري أشـهر احلـجِّ امليقاِت إىلمن وصل حكم  يف فصٌلم له بوصله: )ترجا 

 فذكر أ َّ ساب ،  م  ِّ فصل  الممسة الت  تودَّ  وبص األمصاعس  ،المكاينُّ بالميوات: الميواتا 

 ا :تحاال  اثن مكاين لهُ  لذ ميقاٍت إمن وصل 

 ، فرَّذا وهللرل العدردس (اشاعةلنَ  كرمضالنَ  ؛: أن ية  إلن  يف غنر أشهر الحاجِّ إيداهمل)

ااني )  لرع الميورات ِّ غيرر أشرهر الحرٍج إ افلل ُّ ها مسرركا  (في رصي ،حار  باللعمرلأن يه   ل يف ينِّ

يتةِّاي  ثامي   ناك بمارل(أا )التّٰهامي لةي   (ناك بمارلً : )لةي بالئًا ) ،تهرابشرعاهبا َّل ب يَّ  (ظس وكتىفَّ )

 
ِّ
رٰذ  التَّ  كثرس وكس  ،المذكصه  (♀بقتةنل النيةي  ،(لرع الدير إع كصرل حتَّر)ىديرة من با

 ،  خىرف المورام هكعترينوكصىٍ  ،حصو الدي  أشصاط   فيها سدعةا  كلصفس  ،ة  تامَّ  في ي بعمر   

ر ، ثمَّ فا والمرو  سدعة أشصاط  بين الصَّ  سععوك ،فالع الصَّ إ كمرجس  ثمَّ  أو ه كحىر  شرعر هأسم

 .م لىيه باإلحرامرٍ حس  ش ه   له كلُّ  حلُّ وكا  لمرتهس  ، فتتمُّ ر س وٍص كس 

 ما بر  العمرر س ا إمَّ ستحدابك ا لع الميوات ِّ غير أشهر الحٍج إالصاهللل  ِّ حٍ   فالمشروعس 

كر م كصرل    أشهرم  ِّ غيرم  أحرم بالحٍج  فَّمن   ؒ   هفذي ذكر  المص ٍ لىع الصهللف الَّ 

 
ُّ
  إحرامره أم َّل ، فهرل ك عوردس برالحٍج  حررمس كس  ثرمَّ  أو همضاما  شعداما  لع الميوات ِّإ اآلفاق 

ر ما جاهت بره اآلثراه لرن الصرحابة أمَّ  هماأصحُّ قصَّلم ألبل العىم،   ،لمرر ك  ك وىربس  هس حجَّ

ك ي ب فعالهرا  ثمَّ  ،لع لمر   إه إم مصابا حجٍ  ةا بل كوىب ميَّ   ام عودك  إحرامه بالحٍج  وَّل ككصمس 

ر لس وكتحىَّ  ا برص مرذبب الشَّ ررٰذا  م ها، وبا
ٍ
لرن  وبرص المصافر  لاثراه الم وصلرةم  ،ؒ  افع 

 ما ا ما تودَّ  ، أمَّ ب شهرم  لع الميوات تمتصُّ إمن وهللل لم  ة الحٍج ميَّ  فعودس  ،╚ حابةالصَّ 

َا ال َّ  ذلَ فَّمَّ   ه.ِّ حوٍ  لمر ك  بل ك وىبس  ،اَّل ككصم حجًّ  ولود س  لص مصا س  اس

 لرع ال َّ إلزابرا  تعرالع تىديرةك  ؒ  فس وقد ذكرر المصر ٍ 
ٍ
 ثرمَّ )فوراو:  ♀ در 
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   بتىديررة ال َّ كىٍدرر
ٍ
اا  اذكرهاال (...♀ درر  ذي ثةقااي باا  األيلديااث اَهاااَٰذا هاا  الي

 ب، الني  حنحله الةي 
ِّ
ِّ  ش ه   ت  فيها زكا  س وما لدا ذلَ من األحا كث الَّ   ♀ ةي

ا الىَّ  ♀تىديته  ألفاهم  رٰذا فا  وى َهااَٰذا الىَّ وما ِسا، م ها ش ه   فظ فىم كص َّ لىع با

 :ىبية فهو ثالثة أقسامٍ من ألفاظ التَّ 

 ال َّ  وسرمعهس  -هضصام اهلل لر هم  -حابة ع به الصَّ ما لدَّ  ل:القسم األوَّ 
ُّ
 ♀ در 

رٰذ  التَّ  ،«المعاهجإٰله يَ لدَّ » :موبص قصلهس  ،م هم فىم ك كر لىيهم  هرا أمَّ بم  ىدية ثد  المرربسفها

 ال َّ  أهللحااا 
َّ
 ها وكسمعهم ال َّ صم بم ىدُّ كامصا كس  ♀ د 

ُّ
ا  عردُّ فيس   ♀ د  ررٰذا با

 ال َّ   س ا أقرَّ ممَّ 
ُّ
 ىدية.من التَّ  ♀ د 

 ال َّ  أهللررحااس  : مررا زا  س اينوع الثَّااوالنَّاا
ٍ
برره ِّ  اصن هررم لدَّررولررم كثدرر  أمَّ  ♀ درر 

يرَ ذا لدَّ  ،اا أو مربصبكريرَ مرغصبكرلدَّ »ه كام كورصو: أمَّ  ◙ لن لمرا  كما هلل َّ   هحضرتم 

رر عمرراهم ال َّ  َا لدَّ »ه كررام كوررصو: اهلل أمَّرر ، وثدرر  لررن اب رره لدررد«نوالفضررل الحسا  يررَ وسررعدك

 :ه كرام كورصوس اه أمَّرل رد الدرزَّ  ، وثد  لن أمس  «ه إليَكىُّ  غداهس والعمل والرَّ  ،بيدكَ والميرس 

  .«اقًّ ا وهم دك يَ تعدُّ لدَّ  ،اا حوًّ يَ حوًّ لدَّ »

ر رٰذ  اآلثاه وما كام من ج سها ممَّ ر زا  س  افها  لرم كسرمعه ال َّ  ةحابالصَّ
ُّ
 ،♀ در 

 .♀ ع به بعد الم ثصه ل هىدَّ وبص من أفضل ما كس 

 : ما زكد فيها غير الم ثصه لن أهللحاا ال َّ الثالثَّ  نَّوعوال
ٍ
ر سرصاهك  ،♀ د  ا ممَّ

ر فيه الجصاز، واألهلللس  ،زا و  بعد ، أو هزا و  وسمعا  ا مرن األلفراه فرَّذا زا  اإلمسرام لفظك

يرَ كرا لدَّ  ،م كرا هحريمايرَ كرا هحمرلدَّ )كر م كورصو:   ِّ تىديتره ▐  الربٍ  مةم المعظٍ 

رٰذ  من جر س ال ،(حىيم كا كركم رفها رلك َّ  ،زم ائجا  أم كىرزما  واألولاذ، ا كسرتحبُّ هرا ليسر  ممَّ

 لن ال َّ  اإلمسام الم ثصها 
ٍ
ه مرزج ذلرَ بمرا فوتمره أو هس وإذا خش  مىل مفسم  ،♀ د 
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ررثمررأس   ال َّ  مررا كررامصا كزكدومرره وكسررمعهس  ىررهس ثا وأمن  ،- هضررصام اهلل لرر هم - حابةر لررن الصَّ

ُّ
 درر 

 .«المعاهجإٰله يَ لدَّ » :وبص ،♀

أن يةا  إلا  المننالت يف )وبر   ،(الثيلننال) تعرالع الحراوا  ؒ  فذكرر المصر ٍ  ثمَّ 

مرن ذي  وا عرد  والعشرر األوا الوا  ا وذاَّلك شصَّ  الحٍج  را تعالع أشهس  ؒ  ولدَّ  ،(أشهر الحجِّ 

جَّ 
ا أحدس الحم رٰذا  .قصل  أبل العىم ة، وبا

رر اين: أمَّ والوررصو الثَّرر جَّ
رر ج  ة م رردهم تمررام ذي الحم  َلثررة، فاألشررهرس األشررهر الثَّ  ه ِّ جمىررةم كىُّ

روذو الحم  ،عرد وذو الوا  ،او  شرصَّ  :َلثة ب الثَّ  رجَّ ا برص قرصو ابرن لدَّر ،اة تامًّ ررٰذا  ◙ اس  وبا

ر ليل، فرَّمَّ بالدَّ  وبص األسعدس  رعررا باسرمه َّل تس  هرم تسرمية بعرض الشَّ  ف ِّ الملراا الشَّ
ٍ
 ،رل 

 [197]الدورر : ﴾ٱ  ٻ   ٻ﴿وصله تعالع: ف  الىع ما كام تامًّ  هرس لى  الشَّ ما كس وإمَّ 

رأوَّ  ا، ولص كام المررا س ة تامًّ جَّ شهر ذي الحم   هاجم إلىع   او   ت را ممركمرا أس  ،ه لىرع ذلرٍَدر س ه لا لس

بل قراو اهلل   اا خامسك شهرك  ولم تسمَّ  ،بعد األهبعة أشهرم  سمَّ ولم تس ، ارك ر  ب م تزكد لشن المعتدَّ 

 :﴿ا شرهرك  العد م  يمس مم تن تا ، ولص كام [234]الدور : ﴾ڀپ  پ   پ  پ    ڀ

رر رر را  برره بعررضس كس ررأشررهر   هر لجعىرر  خمسررةا الشَّ ا بررص المعررروف ِّ خلرراا الشَّ رررٰذا رع، ، وبا

ا مذببس  ،ةم   وذو الحجَّ دعالوا  و  وذوار الحج ب  شصَّ أشهس  أمَّ  حيحالصَّ ف رٰذا َ   وبا  اإلمام مال

 تعالع. ؒ 

 الحاجُّ  بان، ثاثال أشانلء  اهاي)ر ٍيرخس  ميوات ِّ أشهر الحٍج إلع المن وهللل  وذكر أمَّ 

رٰذ  األمساك الثَّ (بننهمل ايدهل  االجمعه  ايده  االعمرله   فاإ َّ  ،الحرٍج  َلثة ب  أمساكس ، وبا

 أنساك: له ثالثةُ  الحجَّ 

 . س وحدا  بالحٍج  وبص اإلحرامس   : اإلفرا أحدها

 .ل  بي هما بتحىُّ  من غير فصل   ،بالعمر  مع الحٍج  وبص اإلحرامس   امرا : الوم وثانيها
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 .ل  بي هما بتحىُّ  مع فصل   ،ولمر    بحجٍّ  وبص اإلحرامس   عمتُّ : التَّ هاوثالثُ 

ر ،والعمر  بما الحجُّ ، سكيناجتماع مس ِّ ع كشرتكام متُّ والتَّ  رامس فالوم   لم وكفرتقرام ِّ تحىُّ

ركس  (مترعالتَّ ) ع بمَلف الوراهم، واسرمس المتمتٍ  رلىا ر رعم   ِّ الشَّ كمرا قراو اهلل   الىيهمرا جميعك

 :﴿ركس  متعس فالتَّ ، [196]الدور : ﴾ىئ  ىئ  ىئ  ی        ی رع مرا كجمرع ررا  به ِّ خلاا الشَّ

ا رٰذا ا وبا رٰذا برل   فىم تجمرع إليره لمرر ك  هس أفر ت مسكا  الحجَّ  كام  إذا أها تم  العراا  ألمَّ   با

، ط بعمرر   مىار، وَّل كس وحرد س    برالحٍج فررا ة كس ل د العرا ِّ لهد الجابىيَّر َس الحٍج  سم كام ما 

ِّ  وحرجٍّ  المؤم ين، فىهم أم كر تصا بعمرر    حٍ  ِّ  رع ِّ زكا   ذلَ كام متعةك ا جاه الشَّ ىمَّ ف

 .واحد    سفر   

 )وبرص  ،المصجب لرذلَ تعالع ؒ  فس ذكر المص ٍ  ثمَّ 
ي
ا ♀أني النيةاي ل لمي

 لكا،ي ، ل ال داع صنير أصحلب  بن، َهااٰذه األن الك  عدل يف يجي اص  إل  المننلت يف ذي النَ 

ااني  لررع إالصاهللررل  ، فررَّمَّ (بااللعمرل   حاار َ أن يه  - إذا لاام يكاا، معاا  هاادٌي  -العةااد  ل يف يااقِّ ال ُّ

ا أم َّل ككصم وإمَّ  ،لع الحرمإ  له من الحٍل َلك دخم م معهس  ا لىهديم ا أم ككصم سائوك الميوات إمَّ 

رم برالعمر  وكفعرل مرا توردَّ حرم ة أم كس  َّ فالسُّ  ا له، فَّذا كام لم ككن معه بدي  سائوك  كرر ا ذس م ممَّ

رر  الني  ألني )  اآمفك
ي
اا أماار أصااحلب ه  ♀ ةااي اابهااره ل بَ لمي ل أن يجعتاا ا إياارامهم  ا ماا، مكي

رر ِّ حررٍ   (بماارلً  رر الهررديا   م مررن لررم كسس  ال َّ   س را أما )رمرر هم فرر الهررديا  ا مررن سرراقا مرر هم، أمَّ
ُّ
 درر 

رع كس حتَّ  حلَّ وأم َّل كس  ،(أن يةن  بت  إيرام  ♀ حرر، ا كرصم ال َّ حل م همرا جميعك

ا األمرس  رٰذا  مسَ الحرٍج  أو أفر ا  ،ه لمر ك م مع حجٍ قرا  سصاهك  ،من ساق الهدي لام   ِّ حٍ   وبا

  لىيره   َّل برديا فررم المس  فرَّمَّ  ،▐ اهلل إلرعا وررُّ معه لىع وجه التَّ  وجاه بالهدي 

لرع الحررم إ ٍل من الحم   هس ىدخكس  هدي  بم  ▐ لع اهللإا ورُّ بالتَّ  عا لكن إم أها  أم كتلصَّ 

ا أمرك  هس وكذبحس  رٰذا  ال َّ  ا، فرَّمَّ برل مسر صمك  ،اا مسرتحدًّ ب اك كام با
َّ
ي كرام كسهردم  ♀ در 
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  س فررم المس  مس حررم الص اع، فَّذا سراق المس  ةم حجَّ  قدلا  «نيحيحالصَّ »كما ثد  ذلَ ِّ   ولم كحجَّ 

مرن  م أمَّ توردَّ  م بمراىمر، ولس إذا ذبحرهس  حررم كرصم ال َّ  حرلَّ ع كس حتَّر ه كدوع لىع إحرامرهم الهدي فَّمَّ 

َّل ك دغ  أم كدوع لىرع إحرامره،  ،والعمر  وليس معه بدي   أو بالحٍج  وحد س  أحرم بالحٍج 

لرع إ أو الجمرع بي همرا مرع  وم فصرل   فرا  الحرٍج إ  مجرَّ من  سكهم ة أم كرتو  ِّ مس  َّ السُّ  بلم 

ا أمرر مرمره كامرن إحر حرلُّ ر وكس روكسرعع وكوٍصر فيلرصفس  ،متعوب  مرتدة التَّ  ،مرتدة أفضل

 ال َّ 
ُّ
ا مذببس  ♀ د  رٰذا ِّ  تعرالع ôؒىرةالح اب بذلَ من لم كس  الهدي، وبا

تعااالذ مختىفااو  يف ôُُفااإ َّ أهاال العىاامتفضرريل التَّمتُّررعم لىررع غيررر  مررن األمسرراك، 

مة عىذ ثالثة أقوالٍ   :التَّفضيل بين األنساك الثَّالثة المتقدِّ

ل ا مذببس الح فيَّة. القول األوَّ رٰذا رام، وبا
 : أمَّ أفضىاها بص الوم

افعيَّة .وثانيها ا مذببس المالكيَّة والشَّ رٰذا  : أمَّ أفضىها اإلفرا ، وبا

 : أمَّ أفضىاها بص التَّمتُّع.وثالثها

 مرا م هرا لىرع غيرر  كس ظررس فيره  - واهلل ألىم - والمختارُ 
 َ أمَّ إمَلق الوصو بتافضيل مس

ررٰذ  األمسراك   له لىع آخر مرن با
إلع حاو ال َّاسَ، فَّذا قام  فيه قرك ة  تدوُّ تفضيلم ش ه 

ا ألجل ما قام به من حاو   كما اختاه ذلَ شيخ اإلسَلم   ،كام الوصو بتفضيىه ِّ حٍوه مويَّدك

مكرا، ن سراق الهرديا مرثَلك فرَّمَّ األفضرلا ِّ حٍوره أم ككرصم قاهم تعالع، فما  ؒ  ةا ابن تيميَّ 

ا  لكن إم كام غينرس سائ م الهديم  الهديا   م ومن لم كسس  قد  فاألفضلس ِّ حٍوه أم ككصم متمٍتعك

م سفر ك مفر  ك   مس  فاألفضلس ِّ حٍوه حي ئذ   ،لىعمر  قدَّ
 َ ،    فررا اإلفرا  لت فر  كلُّ سرفر   ب سسر

  اسَ وكسحكم باألفضل بالتداهبا.في ظرس إلع الحاو المتعٍىوةم بال َّ 

 أتي   ه حار  اإن صاله المه تعرالع اَّلشررتاطا ِّ ال ُّسرَ فوراو: ) ؒ  ذكر المصر ٍفس  ثمَّ 

ل  أن ينا ك بناد  بي ح  ا قه   انح ه ل م، بدا  ل أا صلئفً لك ن  مريًض ؛ ، م، أداء ن ك يقمكي 
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ذلرَ وبرص حردكثس   ليرلا  (، وذكررا (ي ينث ية اقنيتِّ فمح   ي يلبٌ  ن  َ  فإن يةَ ) : إيرام  

دالةا  حيحين»ِّ  ▲ ضس برل اَّلشررتاطس سر َّة   ô، وقد اختىف أبل العىم «الصَّ

ا  أم أمَّها س َّة   يف العدوُّ أو المرض  ملىوك  مويَّد   بحاو الحاجة، إذا خم

َم اَّلشرتاط ِّ ال ُّ  : أمَّ من القولين حيُح والصَّ  اَّلمولراع  كمرصفم   بالحاجة إليه د  مويَّ  س

ر ذلرَ، فرَّمَّ  ومحرصم  هللرائل   أو لدوٍّ  بمرض   ا برص الَّ ررٰذا ربا  ♀ لىيره أمرر  دوُّ ذي كا

 ال َّ   وم غيربا من أهللحابه، فرَّمَّ  دالةا لضس 
َّ
اس معره لمرصم ال َّر رشردن لرم كس  ♀ در 

ر ،لع ذلرَإ  الية   من كام  له حاو   صَّ ما خا وإمَّ  ،إلع اَّلشرتاط  بيررزُّ ال دالة ب ر س وبر  ضس

▲. 

ما،  إذا بار  لا  مال يمنعا ه ) المحررما  إليه أمَّ  من احتاجا سَ لم اَّلشرتاط ِّ ال ُّ  وم فعةس 

 .(بتن  ات شيءَ ) حي ئذ  من مسكه  (جلز ل  القيحت ه  ؛بدا   أا صدِّ  م، مر     ن ك  رمل   

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



72 
 

بازٍ  بِنال« التَّحقيق واإليضاح» َشْرُح  

 
 اهلُل: رمحهقاَل امُلَصنُِّف 

  فصٌل

 ،غري الصَّ بِّ الصَّ يف حكم حجِّ

 ؟ة اإلسالمجزئه عن حجَّ هل ُي

 

غير  غير والجاهكة الصَّ ٍ الصَّ
د   لن ابرن لدَّراس  « هللحي  مسىم  »ما ِّ لم   كص ُّ حجُّ الصَّ

ررأمَّ امرررأ ك ها  ¶    ن فعا
ٍ
ررصوا اهلل أا  ♀ إلررع ال َّدرر  سس ررا ها ا هللررديًّا فوالرر : كا رررٰذا ها

لم

 : اوا وا ج   فا رائبم « هللحي  الدمراهٍي »وِّ ، «َجر  َوَلِل أَ  وَنَعمْ »حا ؒ◙ كزكردا  برنم لرن السَّ

جَّ ب  مع هسصو اهلل»قاو:  دنعم سم مين ♀ حس ا   «وأاماا ابننس سا ررٰذا لكرن َّل كسجزئهمرا با

ة اإلسَلم.   الحجُّ لن حجَّ

كصرر ُّ م همررا الحررجُّ وَّل كجزئهمررا لررن  ،وبكررذا العدررد الممىررصك والجاهكررةس الممىصكررة

ة اإلسَلم   ¶اس  ما ثد  مرن حردكث ابرن لدَّرلم   حجَّ
َّ
قراو:  ♀ أمَّ ال َّدر 

ًة ُأْخَرى جَّ ُح يَ   ْ ْيِه أَ ِحنَْث َفَعىَ ا َصبِي  َحجَّ ُثمَّ َبَىَغ الَأيُّمَ » َما َعْبٍد َحجَّ َحجَّ ُثمَّ ُأْعتَِق َفَعَىْيِه  و َوَأيُّ

ة  ُأْخَرى   أخرجه ابن أب  شيدةا . «َحجَّ
ُّ
 . بَّس ا   حسن   والديهو 

ُّ  وم التَّمييز مرصى ل ره اإلحرراما  ثمَّ 
د  فيجرٍر   مرن الممريط وكىٍدر   ،وليُّره إم كام الصَّ

ا بذلَ مك ُّ محرم
د    .ا كسم ع ل ه المحرم الكديرمَّ ع مفيسم ا  ،ل ه، وكصير الصَّ

وكىٍدرر  ل هررا وتصرريرس  ،ك ررصي ل هررا اإلحرررام وليُّهررا ،ترر   وم التَّمييررزوبكررذا الجاهكررةس الَّ 

  .مة الكدير س حرم ا تم ع م ه المس م ع ممَّ حرمةك بذلَ، وتس مس 

رَل ،   وك دغ  أم ككصما مابري الٍثياا واألبدام حاو اللَّصاف ألمَّ اللَّرصافا كشرده الصَّ

تها.   واللَّهاه س شرط  لصحَّ

 والجاهكةس ممٍيزكن
ُّ
د  وفعَلا ل د اإلحررام مرا كفعىرهس  ،أحرما بَّذم ولٍيهما  وإم كام الصَّ
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سل والٍليب ومحصبما   .الكدير من الغس

همرا أو الورائمس بمصرالحهما، سرصاهك كرام أبابمرا أو أمَّ  ،هماهما بص المتصٍل  لشؤومم ووليُّ 

  .غيربما

هما فعرل مرا سرصى ذلرَ مر م  ومحص ، وكىزمس ا ل ه كالرَّ زا
ن وكفعل الصلُّ  ل هما ما لجم

رزا  ،واللَّرصاف ،ومز لفرةا  ،عبم كر والمدي م  ،كالصقصفس بعرفةا   الم اسَ رع ، فرَّم لجم والسَّ

ع  مميفا بم  عم لن اللَّصاف والسَّ   .هما محمصلين  بم هما وسس

رع  مشرتا  ركين بي رهس وبي همرا، برل ك رصي واألفضرل لحامىهمرا أَّلَّ كجعرل اللَّرصاف والسَّ

 
ا
ع  ر لهما وكلصفا  اللَّصاف والسَّ   وكسرعع ل فسره سرعيكا مسرتوَلًّ  ،َلًّ مصافكرا مسرتوم ه ل فسم

ا لىعدا   ركفولمَلك  ،احتيرامك    .«َل يبُ رِ  يَ ا اَل ذ مَ لَ إِ  َل يبُ رِ ا يَ مَ  عْ دَ » : بالحدكث الشَّ

 والسَّ  ،ل ه ولن المحمصوم  فَّم مصى الحاملس اللَّصافا 
ا
أجرزأ س   =المحمصوم  ل ه ولنم  ع 

 
َّ
 أم الَّ  لم ك مرم  ♀ ذلَ ِّ أهللٍ  الوصلين  ألمَّ ال َّد 

ٍ
رد  تر  سر لتهس لرن حرٍج الصَّ

 واهلل المصٍف .  ♀ تلصف له وحد ، ولص كام ذلَ واجدكا لديَّ هس 

 المميٍ 
ُّ
د  رروع وكؤمرس الصَّ ز والجاهكةس الممٍيز  باللَّهاه  من الحرد  والر َّجس قدرل الشُّ

  .كالمحرم الكديرِّ اللَّصاف 

رغير  بصاجرب  لىرع وليٍ  غير والجاهكة الصَّ د  الصَّ همرا  برل برص وليس اإلحرام لن الصَّ

، وإم ترك ذلَ فَل حرجا لىيه، واهلل ألىم.مفل     ، فَّم فعل ذلَ فىه أجر 

 

│ؒ

  

   قال الشَّارح وفَ قه اهلل:

ترجما له ، بالحٍج فصصو األحكام المتعٍىوة تعالع فصَلك آخر من  ؒ  ذكر المص ٍفس 
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 (.؟فصٌل يف حكم حجِّ الصَّبِّ الصَّغري هل ُيجزئه عن حجَِّة اإلسالمبوصله: )

تارر ثررمَّ   م لرره، فررذكر حكررم حررٍج العدرردم رجم اسررتلر ا المصرر ٍف ف  خررل ِّ الفصررل مررا لررم كس

 الممىصك والجاهكةم الممىصكة.

ةم  ا الفصل بديام هللحَّ رٰذا رغير  ةحجَّ )وابتدأ با غير والجاهكرة الصَّ ٍ الصَّ
د  ثدر ا  (مرالم   الصَّ

ة المررأ  الَّ  («هللحي  مسىم  »ِّ )  ِّ قصَّ
َّ
رد  رصوا اهلل أا )تر  هفعر  الصَّ سس را ها ا فوالر : كا ررٰذا ها

لم

 : اوا وا ج   فا رائبم « هللحي  الدماهٍي »ِّ )، وما ثد  («َجر  َوَلِل أَ  وَنَعمْ »حا  كزكردا  برنم لرن السَّ

جَّ ب  »قاو: ؒ◙ ر مين ♀ مع هسصو اهللحس ردنعم سم ا قرصوس («وأاماا ابننس سا ررٰذا ، وبا

رغير  ة حرٍج الصَّ ة  لىع هللرحَّ حيحة  الَّ ا لىح فيَّة، واألحا كثس الصَّ جمهصه أبل العىم خَلفك

ا أو غير ممٍيز  لرم كجزئره ذلرَ  من ولص لا  غير إذا حجَّ  وم بىصغهم ممٍيزك لرن )كسمٍيز، إَّلَّ أمَّ الصَّ

ة  كص ُّ م هما الحرجُّ )فَّمَّهما ، (العدد الممىصك والجاهكةس الممىصكة)، ومثىهس (اإلسَلمحجَّ

ة اإلسَلم)ٰلركمرن  غير وأسلتم (َّل كجزئهما لن حجَّ قي  وا ، بل متع بىغا الصَّ ب لىيهما جا   الرَّ

ةس  ، واألهلللس ِّ ذلَ ، اإلسَلم حجَّ ةس المتوٍدمةس ِّ حٍوهما مفَلك الحردكثس وكام  تىَ الحجَّ

  ¶اس  ابن لدَّ ) المرويُّ لنم 
َّ
ا َصبِي  َحاجَّ ُثامَّ َبَىاَغ َأيُّمَ »قاو:  ♀ أمَّ ال َّد 

ًة ُأْخَرى جَّ ُح يَ   ْ ِحنَْث َفَعَىْيِه أَ ال َما َعْبٍد َحجَّ َحجَّ ة  ُأْخَرى و َوَأيُّ أخرجه . «ُثمَّ ُأْعتَِق َفَعَىْيِه َحجَّ

  ابن أب  شيدةا 
ُّ
  .(بَّس ا   حسن   والديهو 

ا الحدكثس قدم  رٰذا را  - واهلل ألىرم -ه، واألشدهس ه ووقفم ختسىمف ِّ هفعم ا وبا أمَّره مصقرصف  لفظك

ا ا الَّ ، مرفصع  حكمك ا لفظك ا الٍرواكة المصٍرحة بكصمه مرفصلك ، ت  ساقها المص ٍف فَل تصر ُّ أمَّ

 
ُّ
وَّل توصلرصا احفظرصا ل ٍر  »أمَّره قراو:  ◙لن ابن لدَّاس   والمحفصهس ما هوا  الديهو 

 حجَّ اس  لدَّ  قاو ابنس 
رة  أخررى، ، أكُّما لدد  ر  فعىيره حجَّ

 وثرمَّ أسلتم
ٍّ
حرجَّ ثرمَّ أ هكا  أكُّمرا هللرد 

جل ا الىَّفرظ، وقصلره بم  وإسر ا  س هللرحي   . «فعىيه حجُّ الرَّ ررٰذا احفظرصا ل ٍر  وَّل »: ◙ها
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ا من قدا  ر  ب مَّه لم كولن شعم مس  ،«اس  لدَّ  توصلصا قاو ابنس  رٰذا  ه، وإمَّما قالهس آثم مفسم  لم با
ٍ
ا له لن ال َّدر   رك

ا الحررافظ ابررن حجررر ِّ كترراا  واسررتظهرا  ،♀ رررٰذا وبررصا  ،«التَّىمرريص الحديررر»با

رٰذا  المس لة مم  ردا  دا ن أمَّ العدنرالحجةس ِّ با  إذا لتر ا والصَّ
َّ
ر   رة  أخررى بر  تنردا جا وا  غا إذا بىا ه حجَّ

ة  قدل  م  م ه حجَّ ةس اإلسَلم وإم تودَّ  ذلَ.حجَّ

 )ثمَّ ذكر أ َّ 
َّ
د  و والتَّميياا كماا ساى  (وليُّه  وم التَّمييز مصى ل ه اإلحراما   إذا كامالصَّ

 له عالمتا  اثنتا :

 : لَلمة  شرليَّة. إحداهما

 : لَلمة  قدهكَّة.واألخرى

رليَّ  ا العَلمةس الشَّ   مرن األمرر ما ثدر  ل رد أبر   او ا وغيررم لم   فه  تمامس سدعم س ين ةف مَّ

عم  ، فجس َل  وبص ابن سدع  غير بالصَّ ا األمرس ب مر الصَّ رٰذا رع. ل با  لَلمةك لىع التَّمييز ِّ الشَّ

رغير مرا كضررُّ  ا العَلمةس الودهكَّة فه  معرفرة الصَّ روأمَّ ن جمىرة مرا ذكرر  هس، وممر س ومرا ك فعس

ا الفوهاهس  رٰذا معرفتره مرا )  س لىجصاا، وبص  اخل  ِّ جمىة قصل ا:معرفتهس لىملاا وه ُّ  :ِّ با

ك ة  ِّ الممامدة وه ٍ (كضرُّ  وما ك فعه   الجصاا. ، ألمَّ من لرفا ذلَ كام له مس

 ) أمَّ فذكر 
َّ
د  فيجرٍر   مرن الممريط  ،وليُّره  وم التَّمييز مرصى ل ره اإلحرراما   إذا كامالصَّ

ا بذلَ مك ُّ محرم
د    .(الكديرا كسم ع ل ه المحرم مَّ ع مفيسم ا  ،وكىٍد  ل ه، وكصير الصَّ

وتصريرس ) ،إذا لم تكن ممي ز ك  (وكىٍد  ل ها ،اإلحرام ك صي ل ها وليُّها ،وبكذا الجاهكةس )

  .(مة الكدير س حرم ا تم ع م ه المس م ع ممَّ حرمةك بذلَ، وتس مس 

رَل ،   وك دغ  أم ككصما مابري الٍثياا واألبدام حاو اللَّصاف) ألمَّ اللَّصافا كشده الصَّ

تها  .(واللَّهاه س شرط  لصحَّ

 الممٍيرزكن فرذكر أمَّهمرا كسحرمرام  ثمَّ 
 والجاهكرةم

ٍ
رد  ، فرَل (برَّذم ولٍيهمرا)ذكر حكم الصَّ
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 كصرر ُّ لهمررا أم كس 

ٍ
ولرريس  ،  بررل كسحرمررام ب مفسررهما بعررد إذم ولٍيهمرراحرمررا  وم إذمم الررصل 

ٍ أم كس 
اإلحررام  لكرن  هس لىيهرا، فهرص الرذي ك رصيألمَّ الممٍيزا لهس ميَّرة  كوردم   حرما ل همالىصل 

ا برَّذم ولٍيرككصم إحرامهس مويَّر ل رد اإلحررام مرا كفعىرهس )وفعرل  ه، فرَّذا أذم لره وليُّره أحررما دك

  (الوائمس بمصالحهما ،هماالمتصٍل  لشؤومم )، و(الكدير
ُّ
ُّ مرا لا )، بص الصل 

روكفعل الرصل  زا جا

سرت ابةم لرن ذه إجماعا أبل العىرم لىرع جرصاز اَّل، وقد مول ابن الم (ومحص  ل ه من هم   

 
ٍ
د  د العجزس لعجز ، فَّذا وس  الصَّ ر جم  ومرا كرام مرن ج سم

ٍ
رد  ه فرَّمَّ اإلمسراما لره أم ِّ حرٍ  الصَّ

 كس يب ل هس غير .

هما فعل مرا سرصى ذلرَ مرن الم اسرَ)ذكر أمَّه  ثمَّ   والمدير م  ،بعرفرةا  كرالصقصفم   كىزمس

ع  مميفا بم  ،واللَّصاف ،ومز لفةا  ،عبم ك  زا لن اللَّصاف والسَّ ع ، فَّم لجم رعم والسَّ   هما وسس

ررع  مشررتا  واألفضاال، (همررا محمررصلينبم  ركين بي رره لحامىهمررا أم َّل كجعررل اللَّررصاف والسَّ

ع  لهما  را مسرتوَلًّ  ،اوبي هما  بل ك صي اللَّصاف والسَّ وكسرعع ل فسره  ،وكلصفس ل فسه مصافك

ررا   سررعيكا مسررتوَلًّ  ررلاحتيامك ررركف الَّ ذي أخرجرره الٍترمررذيس ىعدررا  ، ولمررَلك بالحرردكث الشَّ

  وال ٍسائ  بَّس ا   هللحي   
ٍّ
  من حدكث الحسن بن لى 

َّ
ا مَ  عْ دَ »قاو:  ♀ أمَّ ال َّد 

 فالمشروعس لإلمسرام لىرع وجرهم ، «- َل يبُ رِ يَ أو  - َل يبُ رِ  يَ ا اَل مَ  ذلَ إِ  -  (1) َل يبُ َيرِ أو  - َل يبُ ُيرِ 

لرن الويرام برذلَ إَّلَّ  لصرغير  العراجزم  كجعرلس  ثرمَّ  ،ه بلرصاف  وسرع     مفسا الكماو أم كسفرم 

 .ه  كجعلس له مصافكا وسعيكا مستوَلًّ كحمىهس فيهبحمىم 

ر ،ل ره ولرن المحمرصوم  إم مصى الحاملس اللَّصافا و)  والسَّ
ا
ِّ  (المحمرصوم  ل ره ولرنم  ع 

فرذلَ  = بره مراو  اللَّرصاف ل ره ولرن المحمرصو  س وكلرصفا ب م كحمرل هللرغيرا  ،فعل  واحد  

وقصو  ِّ هواكة  ،تعالع، وبص مذبب الح فيَّة ôأبل العىم  (ِّ أهللٍ  قصل )مجزئ  

                                                           

ؒ.ضدلام هللحيحام فيه(1ؒ)
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ررد ابررن قدامررةا  ،أحمرردا  ررعدي  ،واخترراه س أبررص محمَّ حمن ابررن سم ، وبررص ôولدررد الرررَّ

ا  رٰذا  لىع المى  ِّ با
 ) وكردوُّ لىرع مَلحظرةم التَّصسرعة ،المورامالم اسبس لىتَّصسعةم

َّ
 أمَّ ال َّدر 

 أم تلرصف لره وحرد ، ولرص كرام الَّ   المرأ لم ك مرم  ♀
ٍ
د  ت  س لتهس لن حٍج الصَّ

ركعة أمَّ الديرام َّل كجرصز تر خير  لرن   (♀ ذلَ واجدكا لديَّ هس  ألمَّ من قصالد الشَّ

 الملاا، فىمَّ 
ُّ
َا  ♀ ا خامب ال َّد  غير وقاو لهرا:  المرأ ا  تى بتصحي  حٍج الصَّ

  لم كدٍينم « ر  ْج أَ  ِل لَ و وَ مْ عَ نَ »
ُّ
 ما كرتتَّرب لىرع ذلرَ، ولرص كرام لرهس حكرم   ♀ ال َّد 

 
ُّ
 ه َّل كجصز.ألمَّ ت خير الديام لن وق  حاجتم  ؛♀ كمتصُّ لديَّ هس ال َّد 

 )ذكر أمَّ  ثمَّ 
َّ
د  باللَّهاه  من الحد  وال َّجس )مرام ؤكس  (الممٍيز  ز والجاهكةا المميٍ  الصَّ

روع ِّ اللَّصاف كالمحرم الكدير  .(قدل الشُّ

ررغير  اإلحرررام ) ذكررر أمَّ  ثررمَّ  ررغير والجاهكررة الصَّ ررد  الصَّ بصاجررب  لىررع لرريس لررن الصَّ

ماسركين،  هما، وأ خىهما معهس غيرا حرم بم وإم لم كش  لم كس  ،هما  بل إم شاه أحرما بم (هماوليٍ 

مهس بعض فما  سرَ َّل لىيره إ خرالهم ِّ ال ُّ  من أمَّ من أخذ  هللغاه  معه وجبا  العصامٍ ا كتصبَّ

م ، فَّذا أ خىهما ِّ ال ُّسَ وفعَلألمَّ العدا  ا ِّ حٍوهما مفل    لىيه  ليلا  را كما تودَّ
 ذلَ أسجم

، وإم تركا ذلَ فَل حررج لىيره، وبرل لرهس أم ك مربمرا بعرد ذلرَ إم اس  حدكث ابن لدَّ  ِّ

 سس مس  ز ل هما أم ك مربما بفسخم َل لىيه ولجم وس ثا 
ٍل م ه  كم  هما والحم

ألمَّ  خصلهما ِّ ال ُّسَ   : أمَّ له ذلَ وَّل ش ها لىيهماهماوأصحُّ  ،قصَّلم ألبل العىم

هما من ال َّفل جائز   ، وخروجس
همرا غيررا ألمَّ خلااا األمرر َّل كت اولهمرا لكصمم   مفل  ِّ أهللىهم

ا مذببس أب  ح يفةا  رٰذا غين، وبا
 .تعالع ؒ  مة ابن لثيمينا واختاه س العَلَّ  ،بالم
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 اهلُل: رمحهقاَل امُلَصنُِّف 

  فصٌل

  ،يف بيان حمظورات اإلحرام

 محِرللُم باح فعلُهوما ُي

 

ا أو أمثرع سرصاه   -م بعرد ميَّرة اإلحررام حرم كجصز لىمس ت  أم ك خرذ شريئكا مرن  ،- كرام ذكررك

  .بشعر  أو أظفاه  أو كتليَّ 

ةك أم كىدس مميلكا لىع جمىتمروَّل كجصز  كر خاهللَّ تر  فسٍصرل كع ر  لىرع بيئتره الَّ  - هلىذَّ

يط لىيها رين والجرصهبينكالوميص أو لىع بعضم  - وخم ررراوكل والمفَّ ىَّة والسَّ
إَّلَّ   ه كالفامم

ا جاز له لدن  ين من  سس إذا لم كجد إزاهك راوكل، وكذا من لم كجد معىين جاز لهس لدس المفَّ السَّ

رحيحين»الثَّابر  ِّ  ¶لحدكث ابن لدَّاس  غير قلع    « الصَّ
َّ
 ♀ أمَّ ال َّدر 

ْينِ ال  َيِجْد َنْعَىْيِن َفْىَيْىَبسِ َمْن َلمْ »قاو:   «.َراِويَل سَّ ال ْم َيِجْد إَِزاًرا َفْىَيْىَبسِ َوَمْن لَ  وُخفَّ

ررا مررا وه  ِّ حرردكث ابررن لمرررا  رر ◙ وأمَّ ررين إذا احترراج إلررع  رم مررن األمن بولررع المفَّ

   ال َّعىرين فهرص م سرصخ   هما لفوردم دسم لس 
َّ
ر ♀ ألمَّ ال َّدر  ا أمرر برذلَ ِّ المدك رة لمَّ

حرمس  ا كاىدسس المس ئل لمَّ رين   ا خلب ال َّراس بعرفرات  ثمَّ لمَّ  ،من الٍثياا سس أذم ِّ لردس المفَّ

ررٰذ  الملدرةا  ه ِّ مرن لرم كسرمع جصابار ل د فود ال َّعىين ولم كر مر بولعهمرا، وقرد حضررر با

ىم  جائز   لن وق  الحاجة غيرس  الديامم  وت خيرس  ،المدك ة م ِّ لىم  أهللصو الحدكث كما قد لس

واهلل   ♀ ولص كرام ذلرَ واجدكرا لديَّ رهس  ،فثد  بذلَ مسخ األمر بالولع ،والفوه

 ألىم. 

حرم لس  فاف الَّ دن وكجصز لىمس  ها من ج س ال َّعىين. لكصمم   ها  وم الكعدينت  ساقس س المم

ليل الموتض  لىم عم   ومحص  اإلزاه وهبله بميط  وكجصز له لودس   . لعدم الدَّ
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ه إذا احتاج إلع ذلرَ برفر   وسرهصلة  وكغسل هأسا  م أم كغتسلا وكجصز لىمحرم   ،ه وكحكَّ

 لىيه.  بسدب ذلَ فَل حرجا  فَّم سوط من هأسه ش ه  

م لىع المرأ  المحرم  را لصجههرا كرالربقع وال ٍوراا أم تىردسا  مرةم وكحرس ليردكها أو  ،مميلك

رر    ازكنكالوفَّ
ٍ
ااازَ القُ  ُس بَ ْىاا تَ اَل ُة وَ أَ رْ الَماا ُب ِقااتَ نْ  تَ اَل » :♀ لوررصو ال َّدرر  هوا   .«نِ يْ فَّ

ازام: بما ما كسماط أو كس ، الدماهيُّ  صف أو الولن أو غيربمرا لىرع قرده  سا والوفَّ ج من الصُّ

 اليدكن. 

روكس  رداحس لها مرن الممريط مرا سم رراوكل والمفَّ ين والجرصاها صى ذلرَ كرالوميص والسَّ

برا لىرع وجههرا إذا احتاجر  إلرع ذلرَ برَل دراح لهرا سردوس خماهم ومحص ذلَ، وكذلَ كس 

راما »قال :  ▲ لحدكث لائشةا   لىيها ها فَل ش ها ، وإم مسَّ المماهس وجها لصابة   كا

عا هسصو اهلل نس ما وم بم ا وماحن كدام كامرُّ راذا  ،مات  حرم مس  ♀ الرُّ ا حا َّذا لا ن ا بون فا ردا  ارا سا

ههرا ىاع وجم ا لا ها أنسا نن ها
دااباها مم ىن

اماا جم دا ر ،إمحا زس فا اوا ا جا رفا اا وَّذا شا أخرجره أبرص  او  وابرن  «.مارا كا

اهماجهن   ، وأخرج الدَّ
ُّ
 من حدكث أٍم سىمة مثىه. قل  

يهرا إذا وجهم  وكجب لىيها تغليةس  ،ها أو غير كذلَ َّل ب س أم تغٍل  كدكها بثصبم  هرا وكفَّ

ۀ  ۀ      :▐ لوررصو اهلل  ألمَّهررا لررصه     األجامرربم  جرراوم الرٍ  كامرر  بحضرررر م 

ررين مررن ألظررم  اآلكررة، وَّل هكرربا [ 31]ال ررصه: ﴾ہ  ہ  ہ   أمَّ الصجررها والكفَّ

ۋ  ۅ  ۅ  ۉ   وألظم، وقد قراو تعرالع: ﴿ والصجه ِّ ذلَ أشدُّ  ،الٍزك ة

 اآلكة.  [53]األحزاا: ﴾ ۉ   ې  ېې  ې  ى  ى  ائائ  

ا ما التا تهس   ،العصابة تحر  الممراه لرتفعره لرن وجههرا لم عن كثير  من ال ٍساه من جا وأمَّ

سرصوس  ا لديَّ ره الرَّ رع فيمرا معىرم، ولرص كرام ذلرَ مشررولك  ♀ فَل أهللل له ِّ الشَّ

ته كصت ل ه.  زن جس ولم كا  ،ألمَّ  له السُّ
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حرم   .أو محص  م فيها من وسخ  ت  أحرا ه الَّ م من الٍرجاو وال ٍساه غسل ثيابم وكجصز لىمس

 .وكجصز له إبدالها بغيربا

ررردس شررر ه   لفررررام أو الرررصا  وَّل كجرررصز لررره لس رررهس الزَّ    سهن مرررن الٍثيررراا مسَّ
َّ
 ألمَّ ال َّدررر 

 . ¶ هع لن ذلَ ِّ حدكث ابن لمرا ما  ♀

فث والفسصق والجداو ركا م أم كتن حرم وكجبس لىع المس  ٱ  لوصو اهلل تعالع: ﴿  الرَّ

 ﴾ٻ   ٻٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ  ڀ   ڀ  ڀ  ڀ    ٺ  ٺ  ٺٺ  

 . [197]الدور :

 
ٍ
 مِ َياوْ َرَجاَع كَ  ؛َوَلاْم َيْفُساْق  َمْن َحجَّ َفَىْم َيْرُفْث »او: أمَّه ق ♀ وهلل َّ لن ال َّد 

هُ  فث ،«َوَلَدْتُه ُأمُّ والفسرصق:  ،ماع ولىرع الفحر  مرن الورصو والفعرللى  لىع الجم كس  والرَّ

ت  بر   ،فيه ِّ الدامل أو فيما َّل فائد ا  والمجداو: المماهللمةس  ،المعاهلل  را الجرداوس برالَّ ف مَّ

ہ  أحسن إلظهاه الحٍ  وهٍ  الدامل فَل ب س به  بل بص م مصه  بره  لورصو اهلل تعرالع: ﴿

 . [125]ال حل: ﴾ہ   ہ  ہ  ھ   ھ  ھھ  ے  ے  ۓ  ۓڭ 

كرم حرم حرمس لىع المس وكا  بمَلهلل   كاللَّاقيرة والغررت  والعمامرة أو محرص ه هأسم  تغليةس  م الذَّ

ر    هس ذلَ، وبكذا وجهس
ٍ
ر ♀ لورصو ال َّدر   ةا ه كرصم لرفارذي سروط لرن هاحىتمرِّ الَّ

نُوُه فِي َثوْ اْلِسُىوُه بَِماٍء »: وماتا  وُه طِيًباَوِسْدٍر َوَكفِّ ُروا َرْأَسُهو َفاإِ َّ و َبْيِنو َواَل ُتِمسُّ  َواَل ُتَخمِّ

ا لفظ مسىم  ، متَّف   لىيه .«ًيابِّ ِقَياَمِة ُمىَ َيْبَعُثُه َيْوَم الاهَّللَ  رٰذا  . وبا

مسرريَّة أو محصبمررا فررَل برر س برره رريَّاه  أو الشَّ ررا اسررتظَللهس بسرروف السَّ كاَّلسررتظَلو  ،وأمَّ

جر    ا ثد ا ما لم   بالميمة والشَّ
َّ
حي  أمَّ ال َّدر  ٍىرل لىيره بثرصا   ♀ ِّ الصَّ حرين  ظس

رم  ♀ همع جمر  العودة، وهلل َّ ل ه رب  لره قدَّرة  ب ا أمَّه ضس رتحتا  ف رزوا  ر ا مم ع ا حتَّرها

مس كصم لرفةا  زال م   . الشَّ
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حرم  وكحرمس  يدم  م من الٍرجاو وال ٍساه قتلس لىع المس الربٍي والمعاومةس ِّ ذلَ وت فير   الصَّ

لدة ال ٍساه ،ماعس والجم  ،من مكامه، ولودس ال ٍكاح  لحدكث لثمراما   بشهص    هنَّ ومداشرتس  ،وخم

◙  
َّ
هوا   .«َواَل َيْخُطااُب َواَل ُياانْكُِح ُمْحاارُِم اَل َيانْكُِح ال»قرراو:  ♀ أمَّ ال َّدر 

 . مسىم  

فرَل فمدكرةا لىيره،   أو تليَّب ماسيكا أو جرابَلك  ،هأو غلَّع هأسا  ،م مميلكاحرم المس  سا دم وإم لا 

  .مىم ع ذكر أو لا وكسزكل ذلَ متا 

فرَل   أو قىَّرم أظرافر  ماسريكا أو جرابَلك  ،  شريئكامن شعرم  أو أخذا  ،ههأسا  ن حى ا وبكذا ما 

حي .  ش ها   لىيه لىع الصَّ

حرم و ا كام أو غير مسحرم  كحرمس لىع المسىم مس ا كرام أو أمثرع ،مك هللريدم الحررم  قترلس   ذكررك

 .ه  من مكامم وكحرم ت فيرس ، أو محص ذلَ أو إشاه    والمعاومةس ِّ قتىه بآلة  

ررشررجر الحرررم ومداتمرر وكحرررم قلررعس     مررن كعرفهرراه إَّلَّ لم تمررلا وا ولس  ،رم ه األخضا
ٍ
 لوررصو ال َّدرر 

ة كع   م -  َّ َهاَٰذا الَبَىَد إِ » :♀  َضاُد  ُيعْ اَل  وَياَماةِ ذ َياْوِم القِ لَ َحَرام  بُِحْرمِة اهَّلل إِ  -كَّ

اا ُينَ اَل وَ  وَهاَشااَجرُ  متَّفرر   .«ِشاادٍ نْ مُ الَّ لِ َها إِ تُ َتِحاالُّ َساااِقطَ  واَل و ذ َخاَلَهاااْخَتَىاا يُ اَل وَ  وَهاَصااْيُد  رُ فَّ

مبدس بص الوالم شم  ،لىيه ٍرف، والمَل بص الحشي  الرَّ عا   .رمس

ا لرفةس فا  ،من الحرم ع ومز لفةس وم ك   . الحٍل  نا مم وأمَّ

 

│ؒ

ؒ

   قال الشَّارح وفَ قه اهلل: 

بيرام أحكرام تعالع ب ا فصَلك آخر من الفصصو المشتمىة لىرع  ؒ ذكر المص ٍفس 

(، محـِرفصٌل يف بيان حمظورات اإلحرام وما يباُح فعله للُمترجم له بوصلره: ) ،الحٍج 
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رىا اإلحررام، وخا  فموصص س المص ٍفس م ه بيرامس محظرصهاتم  تعرالع ِّ أث راه ذلرَ  ؒ هس لا

  .محرم هس لىمس   بل بص مداح  فعىس ه غير مم صع  وَّل محظصه  بش ه  م ها  لك َّ  بديامم ما له تعىُّ   

بورصلهم: )محظرصهاتس اإلحررام( وكركردوم برذلَ:  تعالع ôؒالفوهاه وقد ترجم

ررع تسرميةس  را)المم رصع  مم صلاته، والمعروفس ِّ خلاا الشَّ مك ر(محرَّ الفوهراهس لرن  وا دا ، فعا

مات اإلحرام)قصلهم:  صم لن لس عدم الفوهاه َّل كا ، و(محظصهات اإلحرام)إلع قصلهم:  (محرَّ

ا إَّلَّ ل كتة   وَّل كمتاهوم لفظةك  ش ه   رٰذا  .هس لرفا  مر من تتدَّع لغة الفوهاهاأل، وبا

ررر: [مســـ لة]  مرررات اإلحررررام)و الفوهررراهس لرررن قرررصلهم: دا لمررراذا لا إلرررع قرررصلهم:  (محرَّ

و مع أمَّ  ،(محظصهات اإلحرام) ررع  األوَّ  بص المعروفس ِّ خلاا الشَّ

 أهلللس التَّ : [اجلواب]
ٍ
فيسوراو: : )َّل( مرع الفعرل المضراهع، حركم أ اتهس ِّ الٍىسرام العربر 

ا ِّ ت كل، َّل تشرا( )َّل  ، أمَّ
ٍ
ررل  ، برل )َّل( ال َّابيرةبررالتَّحرركم  كمرتصُّ  فرَل الملاا الشَّ

 .اتدوُّ لىع التَّحركم أكضك  أخرى ب اك ألفاه  

رالمكتا  الحظرر برص لىرع الم رع ٍدَّللرة الىُّغصكرةضي  ِّ الواأل ابيرة مرع ب مرن )َّل( ال َّ سا

ررابوة لىفعرررل  ،لررره هللرريغة  واحررد    ألمَّ الحظررر الىُّغررصيَّ   المضرراهعالفعررل  برر  )َّل( السَّ

ا، بمرَلف غيرم  برا مرن األلفراه المصضرصلة لىٍدَّللرة المضاهع، وَّل تحتمل غير ال َّه  أبدك

ا.  لىع التَّحركم شرلك

ا :فمثَلك  الة لىع التَّحركم شررلك فرَّمَّ ا مرن فعرل كرذا وكرذا(،  َّر)لريس مم  :من األلفاه الدَّ

را كرام حررفس  ا، فىمَّ ا الد اه مصضصع  لىتَّحركم شررلك رٰذا راب س )َّلا  با لىفعرل المضراهع برص  ( السَّ

كام الحظر أقصى ِّ الم ع من مجرَّ  لفرظ التَّحرركم، وأكثرر المحظرصهات ، المصضصع لغةك 

ا الد راهت  جاهت ِّ الَّ  ررٰذا ريدِّ    قراو اهلل اإلحرام جاهت لىرع با ۆ  ۈ   : ﴿الصَّ

أسِّ قاو و ،[95]المائد : ﴾  ۉۋ  ۋ   ۅ  ۅ  ۈ  ٴۇ ۋ  ۋ  ۅ   ۅ  : ﴿حىر  الررَّ
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 و،   [196]الدور : ﴾ۉ    ۉ  ې
ُّ
 مُ رِ ْحاالمُ  ُح كِ  َيانْ اَل »: ال ٍكراحِّ  ♀ قراو ال َّدر 

ا  ، «ُح كِ  ُينْ اَل وَ  رررع ِّ  س  جراه ب را (لإلحررام محظصهات  )الفوهاه فجمهصه ما سمَّ لىرع  الشَّ

ا ب ررراه ررررٰذا رررابوة لىفعرررل المضررراهع، وبررر  المصضرررصلةس ِّ الىُّغرررة لها  وم  ،)َّل( ال َّابيرررة السَّ

ررليَّ الدَّ  ا َّلَّلت الشَّ ررٰذا الة لىرع التَّحرركم، ولها  تعرالع ôؒالفوهراه لردوة األخرى الدَّ

مات اإلحرام( إلع )محظرصهات اإلحررام( َّلختصراص غالرب   تعالع لن قصلهم: )محرَّ

ابوة لىفعل المضاهع. ،الىُّغصٍي  هبرتكيد الداام   وبص )َّل( ال َّابية السَّ

ا بص ال ُّكتة ِّ ذلَ، ف رٰذا او لىرع الحظرر ِّ  جاه لىع الد اه الىُّغرصٍي ال َّه  فيها  أمَّ ها الردَّ

 .(1) لسام العرا، ولم ك تم لىع غير  من األب ية

 ومحظورات ارحراِم تسعة :

لها أس، وأسلحم أوَّ ليلا وه ا ب: حى س شعرم الرَّ أسشعر   به سائرس شعر الجسد  ألمَّ الدَّ ، الرَّ

 .  به غير س أسلحم  ثمَّ  ،﴾ۋ  ۋ  ۅ   : ﴿قاو تعالع

 : توىيمس األظافر.وثانيها

أسم وثالثها جلم  : تغليةس الرَّ ةك. لىرَّ  خاهللَّ

                                                           

لصا: )أكرل لحرم اإلبرل(، صوك ولم ،زوه(مصاقض الصضصه: )وأكل لحم الجا  ِّ الح ابىة كوصلصم :آخر مثال   (1)

، رس دنرع، وبرص الىَّحرم الها ولا ما كمتصُّ من الىَّحم بما كس لم  ( اسم  ها ألمَّ )الجزن   )أكل لحم اإلبل( :مع أمَّ األحا كث فيها

أ بررالىَّحمم  هم اختصرراصس الرر َّوضم والح ابىررة مررذبدس  أمَّ الرر َّوض ِّ  ومررا اشررتمى  لىيرره الحصاكررا، فألجررلم  سم  وم الرررَّ

ر ل دبم الصضصه اإلمسرام َّل كورصو: )أخرذتس هأس ال َّاقرة ف  هم ه وبرص فعرل الجرزن ممرتص  برالىَّحم أوقعرصا لىيره فعىا

ا ل دبم ِّ لسام العرا، فعردلصا لرن فجزهتس  ه(  ألمَّه َّل كسجزه، وكذلَ ما اشتمى  لىيه الحصاكا َّل ككصم مجزوهك

ا. رٰذا ا إلع با رٰذا  با

رات(، تعرالع قرالصا: )قضراهس الفصائر ( ôالفوهاه  :ثالث  مثال   ألمَّهرا الظَّرنَّ   ولرم كوصلرصا: )قضراهس المرتوكا

ا لىيره َل ، وإمَّما فاتتره قهررك د ترك الصَّ ، وقرالصا: ئ  بحراو المسرىمم روا برالَلَّ فعدَّر ،األحسن بالمسىم أم َّل ككصم تعمَّ

ؒ)باا قضاه الفصائ (.
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ا، وتمتصُّ المرأ  ب مَّهرا َّل تىردس وَرابعها ةك أكضك جل خاهللَّ رازكن : لسدس المميط لىرَّ الوفَّ

 .وبس تا  ن وَّل تا 

.وخامسها  : الٍليبس

يد الربٍٍي وسادسها  .: قتلس الصَّ

 : لودس ال ٍكاح.وسابعها

.وثامنها  : الجماعس

. وتاسعها  : المداشر س

را كسحظررس لىرع المحررم  رٰذ  األمصهس الٍتسعة كىُّها ممَّ را فيسم ار ،مفها ع مرن ذلرَ وككرصمس حرامك

ررا ثدرر  برره  هررا ممَّ رر َّ لىيرره، وجميعس ليل مررن الورررآم والسُّ رر َّ  ،ةالرردَّ إَّلَّ توىرريما   ة فوررطأو مررن السُّ

أمَّه  ¶ اس  لن ابن لدَّ  بس د  هللحي    فَّمَّهس ليس فيه إَّلَّ ما هوا س ابن أب  شيدةا  ،األظافر

حرم »قاو:  هم إذا امكسا َّل ب س لىمس صَّ فر  أم كوس رمس « لىمحررم َّل ب سا »، فوصله: «ر ظس  شن
 مَّره بر  عم

رر إم لررم كحررتجن  ا أهللررل  ِّ كررصم قررٍص األظررافر مررن جمىا رررٰذا ، وبا  ةم إليرره كررام ِّ قٍصرره برر س 

  محظصهات اإلحرام.

قررةك، وابترردأ ذلررَ  ؒ وقررد ذكررر المصرر ٍفس   الٍتسررعة مفرَّ
رررٰذ  المحظررصهاتم تعررالع با

ا أو أمثع سصاه   -م بعد ميَّة اإلحرام حرم كجصز لىمس ت بوصله: ) أم ك خذ شيئكا مرن  ،- كام ذكرك

  .(بأو أظفاه  أو كتليَّ ) - هأي من شعر هأسهم أو سائر بدمم  - (شعر 

رةك أم كىدررروَّل كج) كر خاهللَّ را لىرع جمىتمررررصز لىرذَّ تر  كع ر  لىرع بيئتره الَّ  - هس مميلك

رردُّ لرردسم - فسٍصررل لفظرره شرر ه   الممرريط مررن جمىررة المحظررصهات، لرريس فيرره بالتدرراهم  (، ولا

ر، فرَّمَّ التَّعديرر لم ثصه    إمَّمرا تكىَّرما بره إبررابيمس  (لدس الممريط)رمرن األلدسرة برا مسهر  ل ره مَّ

 
ُّ
رة إمَّمرا تتابع الفوهاهس لىع استعمالم  ثمَّ  ،تعالع ؒ  ال َّمع  ه، وإَّلَّ فَّمَّ األحا كث ال َّدصكَّ
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ُّ
 ُس بَ ْىا يَ اَل : »♀جاهت مشتمىةك لىع تعدا  ما كسحظرس من األلدسةم كما قاو ال َّدر 

رَ رِ ْح المُ  رحيحين»المشهصه ِّ  الحدكثا « ...اَف فَ  الخِ اَل يَل وَ اوِ ُم السَّ هللراها مرا ِّ  ، ثرمَّ «الصَّ

دٍ  ،مجرابا ها جاه  حكمم   .(لدس المميط)ربر ل ه ولس

رل لىرع بيئرة العضرصم والمخيطُ  مرن الٍثيراا لىرع بيئرة  ، فرَّذا فسٍصرل شر ه  : بص المفصَّ

ين والجصهبينالفاممىَّة )ربالعضص كام مميلكا، ومثَّل المص ٍف لذلَ  رراوكل والمفَّ  .(والسَّ

ا جاز له لدن  إذا لم كجدن )ثسم  ذكر أمَّه  راوكل، وكذا من لم كجرد معىرين جراز لرهس  سس إزاهك السَّ

ين من غير قلع   من لرم كجرد معىرين تعالع في ô، فود اختىف أبل العىم (لدس المفَّ

ين ولدسا  مرن الكعدرين أم َّل كجرب  بل كجب لىيه أم كولعهما بحيرثس تكصمرا أسرفلا   خفَّ

  ذلَ 

ر (لمرا  ابنم )ألمَّ حدكث   تعالع أمَّه َّل كجبس لىيهم  ؒ قد بيَّن المص ٍفس و ذي فيره الَّ

ج  ِّ  حيحين»األمرس بذلَ وبص ممرَّ  « الصَّ
َّ
 إاِلَّ  مْ َلا نْ مَ فَ »قاو:  ♀وفيه أمَّ ال َّد 

ا الحدكث ل رد الح ابىرةم  ،«نِ يْ بَ عْ الكَ  نَ َل مِ فَ ْس ا أَ مَ هُ عْ طَ قْ يَ لْ ا وَ مَ هُ ْس بَ ىْ يَ ىْ فَ  نِ يْ فَّ الُخ  دِ جِ يَ  رٰذا فَّمَّ با

ô  ا لىجمهرصه،  (م سصخ  )تعالع ةس مرا ذبدر  إليره الح ابىرة ممر واألشابهُ خَلفك رحَّ
 نا هللم

 
َّ
كمرا ثدر ا ذلرَ ِّ  ،ِّ المدك ة ذكر حدكثا ابن لمرا  إنيمل ♀ ال َّسخ  ألمَّ ال َّد 

وم «مسرر د »لفررظ  ل ررد أبررع كعىررع ِّ  أحمرردا فيرره  إَّلَّ أمَّ إسرر ا ا   كررذلَ ل ررد أحمرردا ي ، وهس

، فتا  لى َّراس  هذمإو خلدته كصم لرفةا  بذلَ ِّ المدك ة، معا  ♀ هم خلدتم ودُّ ضعف 

ا او  لىع أمَّ ذلَ   بىسدس المفاف  وم ذكرم األمرم بالولع لص كرام باقيكرا لىرع  خ، إذن مسسم  ممَّ

 
ُّ
رر ♀ الحكررم لديَّ ررهس ال َّدرر    ما ذم ا أا لهررم لمَّ

َّ
 لهررم بىسرردس المفرراف، ومعىررصم  أمَّ ال َّدرر 

را ♀  ع لىيره ِّ المدك رة ال َّدصكَّرة قدرل خروجرهجتمع لىيه ِّ لرفة مرا لرم كجتمم

  إلع الحٍج. ♀
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ا  ذكرا أمَّ  ثمَّ  حرم لس )ممَّ فراف الَّ دن كجصز لىمس هرا مرن لكصمم   ها  وم الكعدرينتر  سراقس س المم

  .(ج س ال َّعىين

رر  (وكجررصز لرره لورردس اإلزاه) ا لررن ابررن لمرررا ه برردعض  أي توييرردس بعضم رررٰذا  ، فوررد ثدرر ا با

ليل الموتضر  لىم رعم   ومحرص  هبلره بمريط  )جصزس له وك، ¶ مرع ثدرصت  ،(لعردم الردَّ

 .ثر لن ابن لمرا األ

ه إذا احتاج إلع ذلَ برف   وسرهصلة  وكغسل هأسا  م أم كغتسلا وكجصز لىمحرم )  ،ه وكحكَّ

 .(لىيه بسدب ذلَ فَل حرجا  فَّم سوط من هأسه ش ه  

ا  ثمَّ  م لىع المرأ  المحرم )ذكر ممَّ را لصجههرا  أم تىردسا ) ن المىدصساتمم  (مةم كحرس مميلك

   ازكنأو ليدكها كالوفَّ  ،كالربقع وال ٍواا
ٍ
 اَل ُة وَ أَ رْ الَما ُب قِ تَ نْ  تَ اَل » :♀ لوصو ال َّد 

ازَ القُ  ُس بَ ىْ تَ  ازام: ، هوا  الدماهيُّ  .«نِ يْ فَّ ربما ما كسمراط أو كس والوفَّ لىرع )الٍىدراس  (ج مرن سا

وأسلح  به ما كام ِّ مع ا  كالدسرقع والٍىثام، وقد  ،بال ٍواا ، والحدكثس مصٍرح  (قده اليدكن

  لائشةا  ثد ا ذلَ ِّ أثرم 
ٍ
ا ل ها ل د الديهو   .ابس د  جٍيد  ل ه« س  ه الكربى»ِّ  مصقصفك

ررا كدرراح لىمرررأ ، أمَّرره  ثررمَّ  رركس )ذكررر ممَّ صى ذلررَ كررالوميص درراحس لهررا مررن الممرريط مررا سم

راوكل والمفَّ   هع المرأ  لن لسدس ال ٍواا ومرا ِّ َّمَّما تس ف، (ين والجصاها ومحص ذلَوالسَّ

ازكن  وم سائر المميط.  مع ا  والوفَّ

، (با لىع وجهها إذا احتاج  إلرع ذلرَ برَل لصرابة  داح لها سدوس خماهم كس )ذكر أمَّه  ثمَّ 

سردو هرا أم تس   المماه من وهائهرا  برل لا أم تشدَّ لىع هأسها لصابة تسرخم فَل كجب لىيها 

كدررام » قالرر : ▲ لائشررةا  حرردكثا )بررا لىررع وجههررا، وأوه ا ِّ ذلررَ خماها  رراما الرُّ كا

وم بم ا ، وقد ثدر ا لرن لائشرةا  (أخرجه أبص  او  وابن ماجهن  «....كامرُّ  - وِّ إس ا   ضعف 

 
ٍ
و المحرمرةس الممراه لىرع وجههرا إذا وتسسردم »أمَّها قال :  - ِّ أثربا المتوٍدم ل د الديهو 
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ا  ليل  لىع جصاز أم تسدوا المس  ،«شاهت رٰذا مة المماه لىع وجهها إذا احتاج  إلع حرم فها

 ذلَ.

از.(ها أو غير أم تغٍل  كدكها بثصبم )لها  (َّل ب س)ذكر أمَّه  ثمَّ  فَّ  ، وأمَّه ليس ِّ مع ع الوس

يهرا إذا كامر  بحضررر م وجهم  لىيها تغليةس كجب ) هذكر أمَّ  ثمَّ    األجامربم  الٍرجراوم  ها وكفَّ

م بسرطس   ، وذكر  ليىين لىع وجصام تغلية الصجه(ألمَّها لصه    ألمَّه من ألظمم الٍزك ة، وتودَّ

ة المتعٍىوة بذلَ ِّ هسالتهم   دعهراوت ،«الحجراا والتَّرربُّج»تعالع المتعٍىورة برر ؒ  األ لَّ

ريخ لدرد المحسرن العدَّرا  ا إقراهس مظير  لها ِّ بعض مداحثهرا وبر  هسرالة الشَّ وقرد ، (1) أكضك

هس الصاحد الثَّامن)ا ِّ مب س سىف إقرا   .(برمامج الدَّ

أس تربلهرا لتضرع الممراه مرن  ثمَّ  صرابة لىرع الررَّ
ذكرا أمَّ التزام بعض ال ٍساه بجعل لم

ا  وجههاوهائه بحيث َّل كسَلمس  رٰذا  . (له َّل أهلللا )أمَّ با

لس الٍثياا الَّ )ذكر أمَّه  ثمَّ  سن حرم لىٍرجاو وال ٍساه غا ت  أحرم فيها، وكجصزس لهم كجصزس لىمس

ا  .(إبدالها بغيربا أكضك

لفرام أو الرصا  لسدس ش ه  ) لىمحرم (َّل كجصزذكر أمَّه ) ثمَّ  هس الزَّ ألمَّ   سهن من الٍثياا مسَّ

 
َّ
فىريس لى َّاسرَ أم  ،(¶ ذلرَ ِّ حردكث ابرن لمررا  هرع لرنما  ♀ ال َّد 

 وَّل أم كىدس شيئكا مليَّدكا م ها. ،هس كسلٍيب ثيابا 

ا كا  ثمَّ ذكرا  فث والفسصق والجرداو)ه م وكجبس لىيه تركس حرم م لىع المس حرس ممَّ لورصو   الرَّ

ٱ  ٻ   ٻٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ  ڀ   ڀ  ڀ  ڀ    ٺ  اهلل تعالع: ﴿

حيحين»وِّ  ،([197]الدورر : ﴾ٺ  ٺٺ    « الصَّ
َّ
َمْن َحجَّ َفَىاْم »او: ق) ♀ أمَّ ال َّد 

                                                           

 .«كمورامية المزلصمةالعدو ِّ شركعة اإلسَلم وليس  الدٍ »بص كتاا و( 1)

ؒ
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هُ  مِ َيوْ َرَجَع كَ  ؛َيْرُفْث َوَلْم َيْفُسْق   .(«َوَلَدْتُه ُأمُّ

فُث و  : اسم  مصضصع لىٍدَّللة لىع الجماع و واليه.الرَّ

َّللة لىع الكدائر.والُفسوُق   : اسم  مصضصع  لىدَّ

ڎ  ڎ    ڈ  ِّ آكرة الحجررات  فوراو: ﴿مصا ذكر ترتيب الرذُّ  ▐فَّمَّ اهلل 

مصا المكٍفرر ، والفسرصقس كشرير [7:حجرات]ال ﴾ڈ  ژ ، فالكفرس كشير إلرع الرذُّ

مصا الكدائر، والعصيامس كشرير إلرع الر رغائر، فالمرذكصهس ِّ إلع الذُّ مصا الصَّ ررٰذذُّ   ضرمن با

ا برتكها - اآلكة ليس ملى  المعاهلل  المرا س به مصع  خاص     بلم - وإم كام اإلمسام م مصهك

أي: َّل كصاقرعس كديرر ك   ﴾ ڀ  ڀ من المعاهلل  وب  الكدرائر، فمع رع قصلره تعرالع: ﴿

مصا، وإم كام المس   لن المعاهلل . - المحرم بل غيرا  -حرمس من كدائر الذُّ
 
 م ه 

داو، ف بل العىم  ا الجم حيُح تعالع ممتىفصما ِّ المرا م به،  ôوأمَّ من قاولي  والصَّ

ررع، فرَّمَّ ٰبه ا بص الجداو ِّ أحكام الحرٍج الَّ  أمَّ الجداو المم صعا  العىمأهل  تر  بيَّ هرا الشَّ

پ  پ  ڀ   ڀ   لذلَ قاو تعرالع: ﴿وا، ا بعضك هكام  تمتصم فيه وكسؤٍثم بعض العراا 

كرام كجرري  اإشراه ك إلرع بعرض مر [203]الدورر :﴾  ڀ  ڀ     ٺ  ٺ  ٺ   ٺ  ٿ     ٿ

، برل إذا كرام   بي هم من مزاع   ِّ أحكامه ا بكٍل وجه  ألمَّ الجداوا ِّ أهللىه َّل ككصم مم صلك

ررٰذا   ل صب ُّ ل ه ِّ با
ا به، فَل بدَّ أم ككصم الجداو الم ه  الحٍ  وإبلاو الدامل كام م مصهك

ا ب صع   ررٰ اآلكة ممتصًّ ا قرراه س أبر  جعفرر  م ه، وبص الجداوس ِّ أحكام الحٍج، وكدوُّ لىرع با  ذا

ا مرن  ،﴾ ٺ  ٺٺ ِال ِدِ جِ ڀ     ﴿ :من العشر  فرع فيهرا كوتضر  أم ككرصم المررا س فرر ك فَّمَّ الرَّ

م مررن الوررراه م الثَّ  رررٰ ،﴾ڀ    ٺ  ٺ  ٺٺ   ﴿ :اميررةأفرررا  الجرر س َّل لمصمرره المتررصبَّ ا وبا ذا

را براَّلختَلف ِّ أحكرام الحرج برص  الرذي ذكرر  الذي ذكرما س من كصم الجرداو ممصصهللك

تعالع، وك مَّ الحاملا لىع هلاكرة ذلرَ ِّ ال َّهر  ل ره أمَّ  ؒ  شيخ اإلسَلم ابن تيميَّةا 
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ريلام كسرزٍكن لهرم ذلرَ  ا، فرَّمَّ الشَّ ا كثيرك رٰذ  المسائل اختَلفك ال َّاس َّل كزالصما كمتىفصم ِّ با

هم من تمام األجر المصلص س به ِّ حدكث:  َرَجاَع  ؛ْث َوَلاْم َيْفُساْق َمْن َحاجَّ َفَىاْم َيْرُفا»ليم عا

هُ  َكَيْومِ  رٰذ  المس وما أسمم  ،«َوَلَدْتُه ُأمُّ يلام كسزٍكن لهم با صبوات، ر به كذلَ ِّ اآلكة، فَل كزاوس الشَّ

ر ومن جمىتهرا الجرداوس ِّ أحكرام الحرٍج  عا اإلمسرامس لرن الَّ ذي مسهرصا ل ره، في دغر  أم كترصهَّ

َا الىَّجررج ِّ أحكررام الحررٍج  رر  بم  ، وأم كتمسَّ
ٍ
فيرره، وإم غرراا ل رره  ♀ هرردي ال َّدرر 

 
ٍ
رحابةم فىن  ♀ العىم بش ه  من بدي ال َّد  رَ بالمر ثصه لرن الصَّ هضرصام  -يتامسَّ

صاحيٍح  هَّلل شيء  من أحكام الحاجِّ مان سانٍَّة ماةثورٍة أو أثارٍ اوال يخىو بحمد  ،-اهلل ل هم 

رحابة فف  األحا كث ال َّدصكَّة واآلثاه   ♀ُعن أصحاب النَّبيِّ  المروكَّرة لرن الصَّ

، وإذا أشكل لىع اإلمسام ش ه  من ذلرَ فىي خرذ بمرا جررى لىيره غس ية  لن كَلم غيربم

رة  لرم كرزو أبرل العىرم  لملس المسىمين، فَّمَّ لمل المسىمين الظَّرابرا  تعرالع  ôحجَّ

ا واَّلحتجاج بم  ها
ا تلىُّب المروجم لرن المعرروف المر لصف والفرزع إلرع لىع تعظيمم ها، أمَّ

را ِّ حرٍ  هللراحده ، ولرص كرام هاجحك ألمَّ األحكرام المتعٍىورة   خَلف العىمراه فَّمَّره مرذمصم 

د ارر  هم واجتمرراعس قىررصبم  ع لىررع مررا ككررصم ِّ ذلررَ ائررتَلفس بجمالررة المسررىمين ك دغرر  أم تس

ررليَّ مرا متترابعصما لىرع حس  كىمتهم، فَّذا كام المسرىمصما ِّ لمرل    ،ةكرم  مرن األحكرام الشَّ

جحامس إ فىيس لىمجتهدم  ا الوصو أم كردلصا إلرع قصلره ذا بام له هس رٰذا ا ِّ ذلرَ مرن   غير با ررما
لم

رٍ إو ،التَّشصك  لىع المسىمين   .بي هم ثاه م الشَّ

ا األهللل رٰذا رركعة لىجمالرة، فرَّمَّ مرن ألظرم  ،ومن غاا ل ه با فود غاا ل ه هلاكة الشَّ

 قااي فاالر  الني الي  األهللررصو
ُّ
رر :فيهررا أبررل الجابىيَّررة ♀ ةااي ه إلررع الجمالررة  لصتس

ررليَّ  ا ِّ األحكام الشَّ رٰذا ة، ولرم كرزو وتحذكربم من اَّلفرتاق، ومن جمىة ذلَ مَلحظة با

، كامصا لىيها ِّ زمنم إلع األخذ بوالد   جامعة  ِّ أحكام الحٍج تعالع  ôأبل العىم 



90 
 

بازٍ  بِنال« التَّحقيق واإليضاح» َشْرُح  

 
 
ٍ
اشدكن ثمَّ  ،♀ ال َّد  إلرع مردَّ   قركدرة  حتَّرع  ،خىفراه المسرىمين ثمَّ  ،المىفاه الرَّ

 كسررتفتصمهس ِّ األحكررام  ،محررلَّ األمررر، فررَّمَّ الحررجَّ كررام لرره أميررر  كرر تمر ال َّرراس بررها
رر   فن ومس

رٰذا  السُّ َّ  ع األمر بعرد تَّسا ، ثمَّ ومصف   من قرم   قركب   جاهكة إلع مدَّ م الة الظَّابر ، فكام  با

 بن ذلَ وأس 
فكت فصاه كل   ،ر فتصى الحٍج ل أمبمم  أس ، ثمَّ ماه  الحٍج إم  ل أمرس مم فوته بمرا ِّ هس  صرَّ

رحابةس  شاه  وم مظر  إلرع أمررم  ر -هضرصام اهلل لىريهم  -األميرر، وقرد كرام الصَّ  نم كر مروم ما

 كمرا هللر َّ ذلرَ لرن ابرن لمررا   فيفعىره بره األميرر ِّ الحرٍج  مرس استفتابم بال َّظر إلع مرا كر ن 

في دغر  أم  ،المفت : - لن العىمم  الحكمس ا امفصل لمَّ  -، وِّ مع ع األمير ¶ وأمس  

ا ولررص تعرردَّ  ككررصم المفترر  لىحررٍج  صم مررن العىمرراه، فررَّمَّ الموررام لرريس موررامس   الحرراجُّ واحرردك

ا األهللل لن الوىرصا مشر  موام اجتماع  وائتَلف   الموامس    بلم ولىم   اجتها س  رٰذا ، وإذا غاا با

رُّ بين المسىمين ا من ل ،الشَّ رٰذا مام ولم كرزو كتزاكرد، والصاجربس لىرع  ود  منكما وقع با الزَّ

 
ٍ
ا لىحرٍج ومفتم  ول  رب أميررك م ال َّراسا األمرر أم كا نصم ا،  يكرا لىحرٍج، وأم كسىرزم ررٰذا ا وبا ررٰذا  با

بلالرةم

ا كتعىَّر  برالحكم وكسلراع المفتر  فيمرا كتعىَّر  بفترصى  ،فيسلاع األمير ِّ تدبير سير الحٍج ممَّ

 الحٍج.

رررٰذا  كررٍل خررَلف كشرريع بررين المسررىمين ِّ أمررر   ررزعم بلوالررد س الكفيىررة الوالررد  برر  ا وبا

رررليَّة، وهبَّمرا كجرررُّ  ، سرصاهك ممررا كتعىَّر  بترردبير سريرم  ،حٍجهرم رر س ب حكامره الشَّ أو فيمرا كتعىَّ

ا لىيه ال َّاس اليرصما إبمالس  ِّ  مرن كورفس ِّ لرفرةا  ، فربَّمرا ك شر  ِّ زمرن  قرا م  ه إلع ألظم ممَّ

رآخر، فيصير مم  وكوفس ال َّاس ِّ كصم   ،كصم   ومر هم مرن  ،ن كورف كرصم اَّلث رينن المسىمين ما

ط األمرر ررا  إذا امفا
ا بدعيد  رٰذا ف  بيدرة الصَّلكرة، وأسبمىر   ،كوف كصم الثَُّلثاه، وليس با وضرعس

ا األمرا  رٰذا ررع، فَّمَّ با ٍتد  ِّ الشَّ رليَّة كما هس م إلع لم كزو لىيه المسىمص هلاكة األحكام الشَّ

، وقد هلل َّف غيرس واحد  من العىماه ِّ بيام أسمراه الحٍج من لهدم   ♀  مدَّ   قركدة 
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و كسشها  دهم األوَّ ر مف   من المفترين كمرا كرام إلع بعد س ةم مائتين بعد األلف، وكام ِّ الصَّ

 
ُّ
ا المىفراه  ، ثرمَّ   ِّ الحرٍج واألميررس بص المفتمر ♀ ال َّد  ررٰذا  ôكرام لىرع با

حابة ما ا ضعسف األمر هللاها مم لمَّ  ، ثمَّ تعالع ا باسرتفتائهن الصَّ كمرا أمرر لدرد  ،ن ككصم م مصهك

اجا  خىفرهس بعرد ذلرَ  ع كرجع إلع ابن لمر، ثمَّ  حتَّ ر  تمر ب مأم َّل ك  المىَ بن مروام الحجَّ

رفا ىا خا  ثمَّ  ،خىفهس للاه   كام بص المفت ، ثمَّ فاس ابن لدَّ  تعرالع، وكرام  ô ج  ركن ه ابرن جس

ا رٰذا ا ِّ المسىمين حتَّ  با ا مشهصهك ف م أمرك    الحاو ِّ األزم ة األخير . ع ضعس

را  ؒ  ذكر المص ٍفس  ثمَّ  كرم حررم حررمس لىرع المس كا )تعرالع ممَّ ر)كغٍلر   أم (م الرذَّ ه هأسا

اُروا َرْأَساهُ  َواَل » :♀لى َّه  لن ذلَ ِّ قصلهم   (بمَلهلل   كاللَّاقية والغرت   ُتَخمِّ

رررٰذ  الٍزكررا  س ِّ ذكرررم ، «َواَل َوْجَهااهُ   ل رره بررص ،الصجرره زكررا    شرراذَّ    وبا
ُّ
تمميرررس  وإمَّمررا الم هرر 

ا تغليةس الصجه  أس، وأمَّ كمرا   أمَّه إذا احتراجا إلرع ذلرَ جرازا لره فةصحُّ قولي أهل العىمالرَّ

ا لن لثماما  رٰذا ام بنم  ثد  با حٰمن بن لصف، فَّذا باج  هك    لفَّ أو  ،أو كام برر    ،ولدد الرَّ

ا وجههس بَل كرابة    أو غير ذلَ ،مش  غداه  
 .فىإلمسام أم كغٍل 

مسريَّة)ثمَّ ذكر أمَّ اَّلستظَلوا  ريَّاه  أو الشَّ أو الميمرة أو ) - أي المظىَّرة - (بسروف السَّ

 .(شجر  َّل ب س به

 وتغطيُة النَّاسِل رأسُه لها نوعا  اثنا : 

ررأحاادهما ا حرررام    ى سررص   أو قس  ،أو غرررت    ،كلاقيَّررة    ه بمَلهللرر   لرره: تغليررةس هأسم رررٰذا َّل  فها

 كجصز. 

 وهو نوعا  اثنا :له،  : تغليةس هأسه بغير مَلهلل   والثَّاين

ا ف  كشرجر   ومحصبرا  به م فصرَلك ل ره غيرر ترابع  لره لَّ ستظا :كصمس ذلَ المس أحدهما ررٰذا ها

 جائز  باٍتفاق أبل العىم.
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ا لره وثانيهما ا  ،كسريَّاهته   اخرَلك ِّ ممىنكمرهم : أم ككصما م فصَلك ل ه تابعك ررٰذا أو مظىَّتره، وبا

 تعالع. ô يف أصحِّ قولي أهل العىمجائز  

ا  ثمَّ  حرم  كحرمس )ذكرا ممَّ ريدم  م من الٍرجاو وال ٍساه قترلس لىع المس الرربٍي والمعاومرةس ِّ  الصَّ

لدرة ال ٍسراه ،ماعس والجم  ،ذلَ وت فير  من مكامه، ولودس ال ٍكاح ، (بشرهص    هنَّ ومداشررتس  ،وخم

ر(المداشر )روالمرا  ب مرن  مر خصذ   (المداشرر )أهللرل  ، فرَّمَّ دم : اإلفضاهس إلرع المررأ  بالجسا

 ر  وب  جىد اإلمسام.الدشا 

رر)ثررمَّ ذكررر أمَّ المحرررما إذا  رراحرررم المس  سا دم لا رر ،م مميلك أو تليَّررب ماسرريكا أو  ،هأو غلَّررع هأسا

، فَّمَّ ال ٍسياما والجهلا كرفعس المؤاخذ ا ل ه فرَل تجربس لىيره فدكرة ، (فَل فمدكةا لىيه  جابَلك 

را  ر)وإذا ذكر أزاوا المحظصه الذي اهتكده، ومثىه أكضك ر ن حىر ا ما   مرن شرعرم  أو أخرذا  ،ههأسا

رحي  فررَل شر ها   أو قىَّرم أظرافر  ماسريكا أو جرابَلك  ،شريئكا  ، وظرابرس كَلمرره(لىيره لىرع الصَّ

هرؤَّله ِّ اختصراص العرذه بال ٍسريام والجهرل بم  الجمهرصهم تعالع األخذس بمذبب  ؒ 

 المذكصهات.

والوررصو الثَّرراين أمَّ ال ٍسرريام والجهررل لررذه  كعررمُّ جميررع محظررصهات اإلحرررام، وبررص 

حيُح  ر ذي اختاه س أبص العدَّاسالَّ  الصَّ حٰمن ابرن سم فرَّمَّ  ،↓عدي ابن تيميرة ولدرد الررَّ

ررذه بال سرريام والجهررل ِّ كررٍل محظررصه  مررن محظررصهات  ررة  لىررع العس ررررلية  الَّ ررةا الشَّ األ لَّ

 اإلحرام.

را فرَل فدكرةا لىيره،  ؒ وقد ذكر  تعالع أمَّ من تليَّبا ماسيكا أو جابَلك أو لدمس مميلك

ىم  ا فىدس مميلكاولس ر أو حى ا  ،أوتليَّب ،م به أمَّه من فعل ذلَ لمدك ر ،ههأسا   م أظرافر أو قىَّ

ررٰذ  الفدكرة كسرٍميها الفوهراهس  تعرالع بورصلهم: )فدكرةس األذى(  ألمَّ ôؒفعىيه فدكرة ، وبا

ة كعبم  ر ا آذتهس بصامُّ لمَّ  بن لجر ا  أهلللا مشروليَّتها ب  قصَّ رٍمي  بالتدراه الصاقعرةم هأسم ه فسس
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ۇئ  ۇئ  ۆئ    وئ   ها، وفدكةس األذى ب  المرذكصه  ِّ قصلره تعرالع: ﴿الت  مش  م ها اإلذمس بم 

 أكَّ  ِّ حدكث كعب بن لجر ا  يام(، وفسٍسر )الٍص [196]الدور : ﴾ ېئۆئ  ۈئ  ۈئ
، ام  بصيام ثَلثةم

 .، )وال ُّسَ( بذب  شا   هللاعم  فس كلُّ مسكين مص ،بَّمعام ستَّة مساكينا  (اإلمعامس )و

حرم )ذكر أمَّه  ثمَّ  حررم  كحرمس لىع المسرىم مس را كرام أو غيرر مس ا كرام أو أمثرع ،مك  قترلس   ذكررك

، (ه  مرن مكاممروكحررم ت فيررس ، أو محرص ذلرَ أو إشراه    هلليدم الحرم والمعاومةس ِّ قتىره بآلرة  

ا حكرم  كتعىَّر  برالحرم  رٰذا حرم وبا سرصاهك كرام فالىره  ،بالمصضرع م فورط، فهرص متعٍىر   م َّل برالمس

حرم  ، فرَل كجرصز لىمسررىم لىرع أٍي حراو  مس را أم غيرر محرررم  وَّل أم  ،هللريد الحرررم أم كوتررلا  مك

لىيه أم ك ٍفر   كع  : أم كمرجه وكربز  من  مس وَّل أم كسشير إلع ذلَ، وكحرس  ،كعاوم ِّ قتىه

 .محىه وكحٍركه م ه

ا  ا  كحرم لىيه أكضك ليل لىرع ذلرَ قصلره (رم ه األخضا شجر الحرم ومداتم  قلعس )وممَّ ، والدَّ

ر ♀   لكرنَّ  ،(« َهاَشاَجرُ  َضاُد  ُيعْ اَل »)ذي ذكرر المصر ٍف: ِّ الحدكث الَّ
َّ
الم هر 

ررجم  ررل رره مررن الشَّ مررب، الَّ ررجر الرَّ ذي كشرريرس إليرره الفوهرراه بوررصلهم: )ومداتررهم ر إمَّمررا بررص الشَّ

ىم  ،األخضر( را مرن قلعره، وكرذلَ إذا كرام فعس را لرم ككرن مم صلك جرا إذا كرام كابسك م أمَّ الشَّ

ا مؤذككا وُز قطُع شجر الحرم فال يجفَّمَّه كجصزس لإلمسام أم كدفعا أذا س ل ه، ، ولص كام أخضرك

 بشرطين اثنين: 

ا. أحدهما جرس همدكا أخضرك  : إذا كام الشَّ

 : إذا لم ككن مؤذككا. وثانيهما

م لولةس الحرم إَّلَّ لمرن كسعرٍ  ثمَّ  ا كحرس واَل َتِحالُّ »): ♀كمرا قراو   فهراذكرا ممَّ

وا  أي - («َهاتُ َساِقطَ   لمعٍرف  لها. أي - («ِشدٍ نْ مُ الَّ لِ إِ ») - تهالا لس
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ا كتعىَّ   ثمَّ  ربذكر ممَّ رة، فوراو:  ٍل تعيرين الحم را كحتراجس إليره ال َّراس خراهجا مكَّ والحررم ممَّ

ا لرفةس فا  ،من الحرم ع ومز لفةس وم ك )  .(الحٍل  نا مم وأمَّ
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 اهلُل: رمحهقاَل امُلَصنُِّف 

  فصٌل

  ،ةَ مكَّ عند دخوِل احلاجُّ فيما يفعلهُ  

  بعد دخول املسجد احلرام ما يفعلُه وبياِن

 من الطَّواف وصفته

 

حرم  ررةا اسررتسحم فررَّذا وهللررل الرررمس   بَّ لرره أم كغتسررلا مس إلررع مكَّ
َّ
 قدررل  خصلهررا  ألمَّ ال َّدرر 

  .فعل ذلَ ♀

ررنَّ لرره تورردكمس  فررَّذا وهللررل إلررع المسررجد الحرررامم   ،سررم اهللب»ع، وكوررصو:  اررمن ه اليس هجىمرر سس

َلم لىع هسصو اهلل، ألصذ باهلل العظيم َل  والسَّ  ،وسىلامه الودكم ،وبصجهه الكركم ،والصَّ

جيم، الىّٰهمَّ افت ن  يلام الرَّ  . «َهحمتم  ل  أبصااا  من الشَّ

ره  وكوصوس ذلَ ل د  خصو سائر المساجد، وليس لدخصو المسجد الحررام ذكرر  كمصُّ

 
ٍ
  فيما ألىم. ♀ ثاب   لن ال َّد 

ا، فَّذا  را أو معتمررك  قلع التَّىديةا قدل أم كاشرعا ِّ اللَّصاف إم كام متمٍتعك
وهللل إلع الكعدةم

ررر ذلرَهس بيمي مركسرتىمس  ه، ثرمَّ واستودىا  األسص ا  قصدا الحجرا  ثمَّ  وَّل كرؤذي  ،ه وكوٍدىرهس إم تيسَّ

 .ال َّاس بالمزاحمة

  .«أكرباهلل » :، أو كوصوس «سم اهلل واهلل أكربب»وكوصو ل د استَلمه: 

دَّرلا مرا اسرتىمه برهمرأو محصب  ا التَّوديرل اسرتىمه بيرد  أو بعصرفَّم شر َّ  قا شر َّ  فرَّمن  ،ا، وا

  .«اهلل أكرب»استَلمهس أشاه إليه وقاو: 

  .وَّل كوٍدلس ما كشيرس به

ة اللَّصاف أم ككصما را شتا كس و ائم  ط لصحَّ لىع مهاه   من الحد  األهللغر واألكررب   فس اللَّ
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ٍخص فيه  ألمَّ اللَّصاف مثل َل  غير أمَّه هس   .الكَلمِّ الصَّ

  .لن كساه  حاو اللَّصاف وكجعلس الدي ا 

ا بكتابَ ،الىّٰهمَّ إكمامكا بَ»وإم قاو ِّ ابتداه مصافه:  را ، ووفاهك بعهدك ،وتصدكوك واٍتدالك

ررررد    فهررررص حسررررن   «♀ لسرررر َّةم مدٍيررررَ محمَّ
ٍ
وي لررررن ال َّدرررر     ألمَّ ذلررررَ قررررد هس

♀.  

و وبررص  ،وكلررصف سرردعةا أشررصاط   و مررن اللَّررصاف األوَّ وكرمررل ِّ جميررع الثََّلثررة األسوا

ةا اللَّصاف الَّ  و ما كودمس مكَّ ا سصاه   أي مصاف الودوم، ،ذي ك ي به أوَّ ا، كام معتمرك  ،أو متمٍتعك

ا بالحٍج وحد س    .أو قاهمكا بي ه وبين العمر ، وكمشر  ِّ األهبعةم الداقية ،أو محرمك

  .كدتدئ كلَّ شصط  بالحجر األسص  وكمتم به

ل بص اإلسراع ِّ المش  مع مواهبة الملع.  ما  والرَّ

ا اللَّرصاف  وم غيرر وكس  ررٰذا أم كجعرل  :واَّلضرلداع ،ستحبُّ لره أم كضرلدع ِّ جميرع با

  .ومرفيه لىع لاتوه األكسر ،وسط الٍر اه تح  م كده األكمن

ََّ ِّ لد  األشصاط ب ع لىرع اليورين وبرص األقرلُّ  ََّ برل مراف ثَلثرةا وإم ش ، فرَّذا شر

ع .  ،جعىها ثَلثةك   أشصاط  أو أهبعة    وبكذا كفعل ِّ السَّ

ا اللَّصاف كرتدي بر ائه فيجعىرهس لىرع كتفيره ومرفيره لىرع هللرده   رٰذا وبعد فراغه من با

 قدل أم كصٍى  هكعت  اللَّصاف. 

ٍيدرة  وائ  اللَّ ا ك دغر  إمكراه  لىرع ال ٍسراه وتحرذكربنَّ م ره: مرصافهنَّ بالٍزك رة والررَّ وممَّ

اللَّرصاف وغيربرا مرن   الٍزك رة حراوا ، فيجب لىيهنَّ التَّسرتُّر وترركس ولدم التَّستُّر وبنَّ لصه   

ألمَّهرنَّ لرصه   وفت رة ، ووجره المررأ  برص   متىطس فيهرا ال ٍسراه مرع الٍرجراوت  كالَّ  ،الحاَّلت

ررظن أا  ۀ  ۀ   لوررصو اهلل تعررالع: ﴿     زك تهررا، فررَل كجررصز لهررا إبرردا   إَّلَّ لمحاهمهررا رس ها
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الصجررهم ل ررد توديررل اآلكررة، فررَل كجررصز لهررنَّ كشررف [ 31]ال ُّررصه: ﴾ ہ  ہ  ہ

  .نَّ أحد  من الٍرجاوإذا كام كرابس  ،الحجر األسص 

نَّ  ر لهس رنَّ مزاحمرةس الٍرجراو ،فسحة  َّلستَلم الحجر وتوديىهم  وإذا لم كتيسَّ  ،فرَل كجرصز لهس

ا مرن اللَّرصاف قررا الكعدرةوذلرَ خيرر  لهرنَّ وأل ،بل كلسفن من وهائهرم  حراوا ، ظرم أجررك

 مزاحمتهنَّ الٍرجاو.

ررع  وَّل لى ٍسرراهوَّل  ا اللَّررصاف وَّل ِّ السَّ رررٰذا مررل واَّلضررلداع ِّ غيررر با ألمَّ   كسشرررع الرَّ

 
َّ
و ♀ال َّد  مل واَّلضلداع إَّلَّ ِّ مصافه األوَّ ر ،لم كفعل الرَّ ذي أترع بره حرين الَّ

ة   .قدما مكَّ

ا من األحدا  واألخدا  وككصم حاوا  ا لرٍبه ،اللَّصاف متلٍهرك ا له.  ،خاضعك  متصاضعك

لاه  والردُّ
م
م قررأ فيره شريئكا مرن الوررآم وإ ،وكسستحبُّ لره أم كسكثرر ِّ مصافره مرن ذكرر اهلل

 .فحسن  

ا اللَّصاف وَّل غير  مرن األا  رٰذا رع  فرةم صم من وَّل كجب ِّ با ذكرر  ممصرصص  وَّل  وَّل ِّ السَّ

ا ما أحدثه بعض ال َّراس مرن تمصريص كرٍل ،  لاه  ممصصص    شرصط  مرن اللَّرصاف أو وأمَّ

ع  رر مرن الرٍذكر  ممصصهللة  أو أ لية  ممصصهللرة  فرَل أهللرلا  ب ذكاه   السَّ لره، برل مهمرا تيسَّ

لاه كفع   .والدُّ

كن اليماينَّ وَّل كوٍدىرهس، فرَّم  ،«رسرم اهلل واهلل أكدارب»ه بيمي ره وقراو: ما استىا  فَّذا حاذى الرُّ

  .ه تركه ومضع ِّ مصافهش َّ لىيه استَلمس 

 
ٍ
فيمرا  ♀وَّل كسشيرس إليه وَّل ككٍدر ل د محاذاته  ألمَّ ذلَ لم كثد  لن ال َّد 

  .معىم

كن اليمراينٍ ۈ  ٴۇ  ۋ  ۋ    والحجرر األسرص : ﴿ وكسستحبُّ له أم كورصو برين الررُّ
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، وكىَّمرررا حررراذى الحجررررا ]الدورررر [﴾ ۅ  ۅ  ۉ  ۉ  ې  ې  ې  ې

رر اسرتَلمس  ،«اهللس أكرب»ستىمه وقدَّىه وقاو: األسص  ا ه وتوديىره أشراه إليره كىَّمرا فرَّم لرم كتيسَّ

 حاذا  وكدَّر. 

 .ما ل د الٍزحامسيَّ  وَّل، وهاهم زمزم والموام وَّل ب س باللَّصاف من

ر ولص ماف ِّ أهوقة المسجد أجزأ  ذلَ، ولكنَّ  ،والمسجدس كىُّه محل  لىلَّصاف هس مصافا

ر ذلَ.  قراا   الكعدة أفضل إم تيسَّ

ر لره ذلرَ فَّذا فرغ من رر لره  ،اللَّصاف هللىَّع هكعتين خىف الموام إم تيسَّ وإم لرم كتيسَّ

بما ِّ ،ذلَ لزحام ومحص   .من المسجد  أٍي مصضع  هللَلَّ

كعررة األولررع   ﴾ٱ  ٻ  ٻوكسسررنُّ أم كورررأ فيهمررا بعررد الفاتحررة: ﴿ ِّ الرَّ

كعة الثَّامية  ٱ  ٻ  ٻ  ٻو﴿   .﴾ ِّ الرَّ

  .بغيربما فَل ب سٰبذا بص األفضلس وإم قرأ 

ر له ذلَ ثمَّ  مهس بيمي ه إم تيسَّ
   كوصد الحجر األسص  فيستىم

ٍ
 ♀ اقتداهك بال َّد 

  ِّ ذلَ.

رفا مرن بابره ثمَّ    ،كمرج إلع الصَّ
ُّ
قر  رفا أفضرل إم  فيرقرا  أو كورف ل رد ، والرُّ لىرع الصَّ

ر و قصله تعالع: ﴿ ،تيسَّ صط األوَّ ]الدور :  ﴾ڌ   ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژژ     وكورأ ل د بده الشَّ

158] . 

فا ستودلا ستحبُّ أم كا وكس  َّل إٰلره إَّلَّ اهلل، »وكورصو:  ،اهلل وككٍدرر  وكحمدا  ،الودىة لىع الصَّ

كحير  وكمير  وبرص  ،واهلل أكرب، َّل إٰله إَّلَّ اهلل وحد  َّل شركَ له، لره المىرَ ولره الحمرد

وبرزم األحرزاا  ،ومصرر لدرد ، أمجرز ولرد ، وحرد ، َّل إٰلره إَّلَّ اهلل قردكر   شر ه   لىع كٍل 

  .«وحد 
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ات   ثمَّ  لاه ثَل  مرَّ ا الٍذكر والدُّ رٰذا ا كدكه، وككٍره با ر هافعك   .كدلص بما تيسَّ

رك زو فيمش  إلع المرو  حتَّر ثمَّ  وع كصرل إلرع العىا جرلس ِّ المشر  فيسسررم  ،م األوَّ ع الرَّ

را ىا إلع أم كصل إلع العا  رالمررأ  فرَل كس م الثَّراين، وأمَّ ألمَّهرا   مرينىا ع لهرا اإلسرراع برين العا را شن

ع  كىٍ ، وإمَّما اللصه    س ِّ السَّ
  .همشروع لها المش 

  ،كمش  فيرقع المرو  أو كوف ل دبا ثمَّ 
ُّ
ق  رر ذلرَ، وكورصو  والرُّ لىيها أفضرل إم تيسَّ

رفا وبر  قصلره تعرالع:  ،مرا لردا قرراه  اآلكرة ،وكفعل لىع المرو  كما قاو وفعل لىع الصَّ

ا إمَّما كس [158]الدور :﴾ ڌ   ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژژ   ﴿ رٰذا رفا ، فها رعص  إلرع الصَّ شرع ل د الصُّ

 
ٍ
و فوط  ت ٍسيكا بال َّد  صط األوَّ   .♀ ِّ الشَّ

رفا، ع ِّ مصضع اإلسرراع حتَّررم سن وكس ، ثسمَّ ك زو فيمش  ِّ مصضع مشيه ع كصرل إلرع الصَّ

ات    ه شرصط  ، وهجصلس ه شصط  ، ذبابس كفعل ذلَ سدع مرَّ
َّ
فعرل مرا  ♀   ألمَّ ال َّدر 

كمر، وقاو:   .«ُخُذوا َعنِّي َمنَاِسَكُكمْ »ذس

ررره ممررر ِّ سررعيم وكسسررتحبُّ أم كسكثمرر لاه بمررا تيسَّ ا مررن ، ن الررٍذكر والرردُّ وأم ككررصم متلٍهرررك

  ذلرَ، وبكرذا لرص حاضر  الحد  األكرب واألهللغر، ولص سعع لىرع غيرر مهراه   أجرزأا 

ررأو مس  المرررأ س  رر  بعررد اللَّررصاف سا سا
وأجزأبررا ذلررَ  ألمَّ اللَّهرراه  ليسرر  شرررمكا ِّ   ن عا فم

ع  م.  وإمَّما ب  مستحدَّة   ،السَّ  كما تودَّ

ع  حى ا  ل السَّ جل أفضلس هأسا  فَّذا كمَّ ر ، والحى  لىرَّ ر وتركا  ،ه أو قصَّ  الحى ا  فَّمَّ قصَّ

رلىحٍج فحسن   رةا ، وإذا كام قدومس  ،فالتَّوصرير ِّ حٍوره أفضرل ،قركدكرا مرن وقر  الحرٍج  ه مكَّ

 ة هأسه ِّ الحٍج ليحى  بويَّ 
َّ
رة ِّ هابرع لمَّ  ♀   ألمَّ ال َّد  ا قدم برص وأهللرحابه مكَّ

  .ولم ك مربم بالحى  ،وٍصروكس  الهدي أم كحلَّ   م سس أمر من لم كا  ،ةذي الحجَّ 

أس روَّل ككف  توصير بعضم  ،وَّل بد ِّ التَّوصير من تعميم الرَّ ه َّل ه، كمرا أمَّ حىر  بعضم
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  .ككف 

 ىارمس قرده أسمن  مرن كرٍل ضرفير    ذا لها أم ت خس  ع لها إَّلَّ التَّوصير، والمشروعس را والمرأ  َّل كسشن 
 ة 

 لىع ذلَ.  ، واألسممىة ب  هأس اإلهللدع، وَّل ت خذ المرأ  زكا  ك ف قلَّ 

حن  ر ش ه   وحلَّ له كلُّ  والحمد هلل، هفود تمَّ  لمرتس  ،كرم ما ذس رم فَّذا فعل الرمس لىيره  ما رس حا

ره حتَّرع كا فَّمَّه كدوع لىع إحرامم   باإلحرام، إَّلَّ أم ككصم قد ساق الهدي من الحٍل  لَّ مرن حم

ا.   الحٍج والعمر  جميعك

ا ما  اوأمَّ را ،ن أحرم بالحٍج مفر ك فيسسرنُّ لره أم كفسرخ إحرامره  ،أو بالحٍج والعمرر  جميعك

 ل َّدررألمَّ ا  إَّلَّ أم ككررصم قررد سرراق الهرردي ،كفعررل مررا كفعىرره المتمٍتررعو ،إلررع العمررر 
َّ
  

 «.ُت َمَعُكمْ ْحَىىْ أَلَ  يَ نِّي ُسْقُت الَهْد َلْواَل أَ »أمر أهللحابه بذلَ، وقاو:  ♀

سا  بعد إحرامها بالعمر وإذا حاض  المرأ  أو مس 
لم تلف بالدير  وَّل تسرعع برين   فم

فا والمرو  حتَّر ررت مرن هأسرهاع تلهرر، الصَّ ر   ،فرَّذا مهررت مافر  وسرع  وقصَّ وتمَّ

ذي ب  مويمة  ها الَّ أحرم  بالحٍج من مكامم  ،فَّم لم تلهر قدل كصم التَّروكة ،ها بذلَلمرتس 

برين الحرٍج والعمرر ، وتفعرل مرا  ع، وتصرير برذلَ قاهمرةك وخرج  مع ال َّاس إلع م ك  ،فيه

ررول ررد الما  ،مررن الصقررصف بعرفررةا  كفعىرره الحرراجُّ   ،والمديرر  بمز لفررةا  ،وهمرر  الجمرراه ،رعا شن

رفا والمررو   ،ومحر الهدي ،عوم ك  رت ماف  بالدي  وسرع  برين الصَّ والتَّوصير، فَّذا مهس

ا ا وسعيكا واحدك ا واحدك راوأجزأبا ذلَ لن حٍجها ولمرتم  ،مصافك   لحردكث لائشرةا   ها جميعك

 
ُّ
اْفَعِىااي َمااا َيْفَعااُل » :♀ أمَّهررا حاضرر  بعررد إحرامهررا بررالعمر ، فورراو لهررا ال َّدرر 

 لىيه. متَّف   . «و َلْيَر َأْ  اَل َتُطوفِي بِالَبْيِت َحتَّذ َتْطُهرِيَحاجُّ ال

ررت مرن شرعرم  الحائض وال ُّفساه الجمر ا  وإذا هم م  با حرلَّ لهرا كرلَّ كرصم ال َّحرر وقصَّ

وج ما لىيها باإلحرام كالٍليب ومحص  إَّلَّ الرزَّ  حرس
هرع تس حتَّر ،ش ه  كغيربرا مرن  ،اكمرل حجَّ
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 ها.بعد اللُّهر حلَّ لها زوجس  فَّذا ماف  وسع ن  ،ال ٍساه اللَّابرات

 

│ؒ

 

    قال الشَّارح وفَ قه اهلل:

تعالع ب ا فصَلك آخر من الفصصو المشتمىة لىرع بيرام أحكرام  ؒ المص ٍفس  لود

ــٌلترررجم لرره بوصلرره: ) ،الحررٍج  ــُه فص ــا يفعل ــاجُّ فيم ــوِل احل ــد دخ ــ عن   ،َةمكَّ

 س وابتردأا (، مـن الطَّـواف وصـفته بعد دخول املسجد احلرام ما يفعلُه وبياِن

حرم بوصلرره: ) ررةا اسررتسحم فررَّذا وهللررل الرررمس   بَّ لرره أم كغتسررلا مس إلررع مكَّ
َّ
 قدررل  خصلهررا  ألمَّ ال َّدرر 

حيحين»( كما ثد  ِّ فعل ذلَ ♀   ،«الصَّ
ٍ
 ♀ ولم كثد  لن ال َّد 

ا بات برذي ممرصى  ♀  ه غق لله ا يف ن ك  إتي  م، األغ لك   شيءٌ  ة لرمَّ  مكَّ
لدخصوم

ابر   )المعروفةس اليصم برل د آباهم الزَّ
ٍ
ابرح    .المسجدا الحرام ♀ قصدا  ، ثمَّ ( الزَّ

َس  (فَّذا وهللل) نَّ لره أم كورٍدم هجىره اليم رع) ال َّاس (، وتوردكم إلع المسجد الحرام سس

 واليسسررى ل رد خروجهرا لرم 
كثدر س فيهرا حردكث  لرن الٍرجل اليسم ع ل د  خصو المسجدم

 
ٍ
رركعة ِّ اختصراصم ♀ ال َّد  ه مرن قالرد م الشَّ جس ذلَ لىع مرا توررَّ  ، وإمَّما كسمرَّ

م كمي هس  مات باليمين، فَّذا  خل المرهس إلع المسجد قدَّ اخلا   المكرَّ أكررمس   ألمَّ المصضع الدَّ

م كسراه س األكرما  في اسبس  وهاه ، فراألولع أم كورٍدم  ألمَّ المصضرع األكررما   ، وإذا خررج قردَّ

ا ش ه  لنم  ال َّاقصا  رٰذا را لىَّوره  ابن لمررا  إلع ال َّاقص، فيوٍدمس كسسرا ، وإمَّما كسروى ِّ با مصقصفك

كرام إذا  خرل المسرجد  خرل  أمَّ ابن لمررا ، فذكر «هللحيحه»تعالع ِّ  ؒ  الدسماهيُّ 

ا األثر ب ،برجىه اليسم ع، وإذا خرج خرج برجىه اليسرى رٰذا فرت  »ِّ  يَّضا لره ابرن هجرب  وبا

ا تعالع أمَّه لم كوف لىيه مس  ؒ  ، وذكر الحافظ ابن حجر  «الداهي ا، وَّل معىم أحردك س دك
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ا، وقد لىَّوه الدمراهيُّ  ا األثر مس دك رٰذا را بره،  وقف لىع با هرص لىرع مرا جررى لىيره فمجزومك

ررر  ِّ ِّ اهللرررلَلحه ِّ الدمررراهيُّ  رررحي » المعىَّ رررة  « الصَّ ، وإم كامررر  - واهلل ألىرررم - حجَّ

غ يةك ل ه، لك َّه لص ثد  لكام مؤكٍ  رٰذا  المس لة.الوالد س المتوٍدمة مس ا ِّ با ا خاهللًّ ا ومصيرك  دك

ثررمَّ ذكررر مررا كسشرررعس قصلرره ل ررد  خررصو المسررجد الحرررام، وَّل كمررتصُّ برره  بررل كعررمُّ كررلَّ 

ا مرن لردَّ م آثراه  فذكر ذم  ،مسجد   ا مجتمعك   كرك
ٍ
حادياُث واأل، ♀مروكَّرة لرن ال َّدر 

 دخول المسجد ال يثبت منها إالَّ ِذْكرا  اثنا : ن أذكارِ مِ ُ♀المرويَّة عن النَّبيِّ 

 «.هللحيحه»ل د مسىم  ِّ « الىّٰهمَّ افت  ل  أبصاا هحمتَ»أحدهما: 

رريلام  ،وسررىلامه الورردكم ،وبصجهرره الكررركم ،ألررصذ برراهلل العظرريم» وثانيهمااا: مررن الشَّ

جيم  بس د  جٍيد. «س  ه»ل د أب   او ا ِّ « الرَّ

.  وما لدا ذلَ من األذكاه فَّمَّه ضعيف 

ا الٍذكر َّل كمتصُّ بالمسجد الحرام  بل  ثمَّ  رٰذا  (ل رد  خرصو سرائر المسراجد)ذكر أمَّ با

م   .كما تودَّ

ررا أو )  قلررع التَّىديررةا قدررل أم كاشرررعا ِّ اللَّررصاف إم كررام متمٍتعك
فررَّذا وهللررل إلررع الكعدررةم

ا، ثمَّ  وقلرعس التَّىديرة ل رد الصهللرصوم إلرع الكعدرة قدرلا ابترداهم  ،(األسرص ا  قصدا الحجررا  معتمرك

أمَّره  وبرص قرصو الجمهرصه، وثدر ا لرن ابرن لمررا  ،¶اس  لرن ابرن لدَّر اللَّصاف ثد ا 

و أظهر   ôلىيه جمهرصه أبرل العىرم وكولعهس ِّ أ مع الحرم إذا  خىهس، والوصو األوَّ

 تعالع.

راألسرص  وكسرتودىس  رالحجره كرروصدس ذكررا أمَّر ثمَّ   ثرمَّ ه وجسرد ، )ه  أي كسودرل لىيره بصجهم

ررهس بيمي م كستىمس  رر لرهس وَّل كؤذي ال َّراس بالمزاحمرة ،ذلَ له ه وكوٍدىهس إم تيسَّ (، فرَّم لرم كتيسَّ

ا ثمَّ استَلمهس بيد  وتوديىهس، فَّمَّهس كستىمس  رر لره ٍدركسو هس بيد  أو بعصك ل مرا اسرتىم بره، فرَّم لرم كتيسَّ
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 معره أشرراها 
رررٰذ  ثرَل  مراتررب ككرصمس بم  ،إليره إسرَلمه بشرر ه  هررا العمرل ل ررد إها  م ابتررداه فها

 .اإلمسام بيد  وكوٍدلس بفمه وأكمىها أم كستىما ، بل ابتداهم كٍل شصط  من أشصامه ،اللَّصافم 

را خفريضا  رصت وتوديل الحجر األسص  ك دغر  أم ككرصم هقيوك كمرا مدَّره لىرع ذلرَ  ،الصَّ

ألمَّ توديرل الحجرر   تعالع، وخَلفس ذلَ بص من سرصه األ ا ؒ  الحافظ ابن حجر  

رصت ولردمس توديلس تعظيم  بص األسص  إمَّما  ر ، وتوديلس التَّعظيم الم اسب له خفرضس الصَّ ه هفعم

صت ل د التَّودير  الصَّ
ل لره خرَلف به، فما كفعىهس بعض ال َّاس متصٍبمين أمَّه تعظيم  من زكا  م

 المشروع.

َا كوررصو إذا اسررتىم:  ثررمَّ   ،(«اهلل أكرررب» :، أو كوررصوس «سررم اهلل واهلل أكررربب»)ذكررر أمَّ ال َّاسرر

 
ٍ
، وزكرا   التَّسرمية ثدتر  لرنم  ♀ والم ثصه لرن ال َّدر  ابرن لمررا ِّ  برص التَّكديررس

و فوط َّل ِّ سائرم األشصاطم  صط األوَّ و أها  اإلمسام زكا تا  ، فَّمن الشَّ رصط األوَّ كرام هرا ِّ الشَّ

  لهس ذلَ  وم بويَّة األشصاط.

ة اللَّررصاف أم ككررصما را شررتا كس ثررمَّ ذكررر أمَّرره ) ررائم  ط لصررحَّ لىررع مهرراه   مررن الحررد   فس اللَّ

ٍخص فيه  األهللغر واألكرب  ألمَّ اللَّصاف مثل َل  غير أمَّه هس رٰذ  المس لة الكَلمِّ الصَّ (، وبا

واهلل  - هماأصاحُّ  ،العىرم ِّ إكجراا اللَّهراه  لىرع اللَّرائفم صهام ألبل ررفيها قصَّلم مشه

رد   - ألىم را اإلكجراا ففيره بسعن ألمَّ امتوراض اللَّهراه    أمَّ اللَّهاه ا ِّ حٍوه س َّة  مسرتحدَّة ، أمَّ

ا تعظس   م به الدىصى، ولمَّ ممَّ
ُّ
م  ♀ا حجَّ ال َّد  ومعه فئام  كثير  من المىر  لرم كتوردَّ

 
ُّ
َ  لم كرشدبم ال َّد  ىم  ♀ ألكثربم مس ا لس رٰذا ا وقعا با م أمَّ األشرده إلع ذلَ، فىمَّ

،  س شيخ اإلسَلم ابرن تيميرة وغيرر س تعالع واختاه ôبص ما ذبب إليه بعض التَّابعين 

ا، فاألفضرلس أم ككرصم اإلمسرام د   كَّ ها مؤا لك َّ ، أمَّ اللَّهاه ا فيه غيرس واجدة   من ا شردكدك ت كيردك

 لىع مهاه   حاو مصافه.
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ا بكتابرَ ،الىّٰهمَّ إكمامكا بَ»إم قاو ِّ ابتداه مصافه: ذكر أمَّ اإلمساما ) ثمَّ   «...وتصردكوك

را ،(فهص حسن   ا ومصقصفك ويا مرفصلك ا الٍذكرس قد هس رٰذا را لرن  ،وبا را وَّل مصقصفك وَّل كثدر  مرفصلك

 
ٍ
  ؛♀ أحرد  مررن أهللررحاا ال َّدر 

ٍ
رر»ِّ  بررل ثدرر  ل ررد الفراكه  بسرر د  « ةا أخدرراه مكَّ

ا بكتابرَالىّٰهر»أمَّه قاو:  بن أب  هباح   لن للاهم  حسن   ر  مَّ إكمامكرا برَ وتصردكوك ا أحدثره ممَّ

ا قدل ذلَ، وإمَّما أس «أبل العراق ن معروفك ا لردَّ  ابرن الحراٍج ألجرل و ،حرد ، فىم ككس ررٰذا  با

 
ُّ
ة ذلرَ « المدخل»ِّ  المالك  من جمىة الددع، في دغ  تجافيه ولدم األخذ به لعدم هللحَّ

ا  بل جاها لن للاه   ا وَّل مصقصفك ا  أمَّ  - وبص من برصا ِّ اإلمامرة ِّ الم اسرَ - مرفصلك ررٰذا با

ا أحدثهس أبل العراق.  ممَّ

وكرمرل  ،وكلصف سردعةا أشرصاط  )، (لن كساه  حاو اللَّصاف كجعلس الدي ا )ذكرا أمَّه  ثمَّ 

وِّ جميع الثََّل و من اللَّصاف األوَّ دوم الَّ (ثة األسوا ر، والمرا  به مصاف الوس ةا ذي كر ي بره مكَّ

و مرَّ    ا سرصاه  )، أوَّ را، كرام معتمررك را برالحٍج وحرد س  ،أو متمٍتعك إذا قصرد  (أو قاهمكرا ،أو محرمك

 ة األشصاط.بويَّ  (وكمش  ِّ)الدي ، 

ل بص اإلسراع ِّ المشر  مرع مواهبرة الملرع) ما ر، وبرص شرديه  بالهرولرة، فيس (والرَّ  رن ها
وس وم

ر ما و  وم بويَّرة األشرصاط، والرَّ ا اللَّرصاف ل ممرتص  بم اإلمسامس ِّ األشصاط الثََّلثرة األسوا ررٰذا ها

رَ وم غيرم  ع برر)مصاف اإلفاضرة( ،  من أمصفة ال ُّسس أو )مرصاف  ،كلرصاف الحرٍج المسرمَّ

  .الص اع(

ر ،ل مع الورامس رن وإذا لم كسمكن اإلمسام أم كا  مرل أولا را  مع الرَّ الفضايىَة ألمَّ   عفَّمَّ ت خُّ

قَة بذات العبادة أفضُل من الفضيىة المتعىِّقة بامانِ  را اإلمسرام هاها أو مكانِ المتعىِّ ، فَّذا تر خَّ

الن الدي   ا أفضل من قربم   وهمل ،بعيدك رٰذا ل.ه مع لجزم فها ما    لن الرَّ

ا اللَّرصاف  وم كس )بعرد ذلرَ أمَّ ال َّاسرَ ذكرر ثسمَّ  ررٰذا سرتحبُّ لره أم كضرلدع ِّ جميرع با
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ر ، (غير  ومرفيره لىرع  ،أم كجعل وسط الٍر اه تحر  م كدره األكمرن)رب (اَّلضلداعا )وفسَّ

ا من تحته. ،با ككا مكشصفكاه األكمن ، فيكصم م كدس (لاتوه األكسر  وككصم الٍر اه مصضصلك

ََّ ِّ لد  األشصاط ب ع لىع اليوين وبص األقلُّ )ثمَّ ذكر من مسائل اللَّصاف أمَّه  ، إم ش

ََّ بل ماف ثَلثةا أشصاط  أو أهبعة   ع  ،جعىها ثَلثةك   فَّذا ش ا (وبكذا كفعل ِّ السَّ رٰذا ، وبا

 أحدس قصل  أبل العىم.

، واختراه س وهاو أصاحُّ القاولين ،الثَّراين أمَّره إذا غىرب لىرع ظ ٍره شر ه  أخرذ برهوالوصو 

را إذا لرم كغىرب الظَّرنُّ برهمة ابن لثيمين، فَّذا غىب الظَّنُّ بش ه  جاز له أم كعمرل العَلَّ   ، أمَّ

ه وك خذس   بيوي ه باميكا لىيه. فَّمَّه كلرح شكَّ

ا اللَّصاف)ثمَّ ذكر أمَّه  رٰذا كرتدي بر ائه فيجعىهس لىع كتفيه ومرفيه قدرل  بعد فراغه من با

ا اللَّصاف فوط.، فاَّلضلداعس س َّة  ممصصهللة  بم (أم كصٍى  هكعت  اللَّصاف رٰذا  ها

ٍيدررة ولرردم ثررمَّ ذكررر ) وائ  اللَّ ررا ك دغرر  إمكرراه  لىررع ال ٍسرراه: مررصافهنَّ بالٍزك ررة والرررَّ ممَّ

ه ذلَنَّ لن هيهس فيجب أمربنَّ بذلَ، وما  ،(التَّستُّر ما تورَّ
 شرليَّة  ِّ ذلَ،   لم

ة  وَّل )من أ لَّ

نَّ أحرد  مرن الٍرجراووس  كجصزس لهنَّ أم ككشفنا  ابس ررا ، (جرصبهنَّ ل رد توديرل الحجرر إذا كرام كا

كمررا ِّ   (بررل كلفررن مررن وهائهررم ،هررنَّ َّل كجررصزس لهررنَّ مزاحمررةس الٍرجرراو واَّلخررتَلطس بم )و

ر أمَّ لائشرةا كامر  تلرصفس « هللحي  الدماهٍي » جرر ك مرن الٍرجراو  أي محتجم لر هم ِّ  ر ك حس

و مكام   ِّ  ذلَ لن للاه  كما ثد   ،من وهاه الٍرجاو، وبكذا كام  ال ٍساهس ِّ العهد األوَّ

برل كلفرن مرن وهاهم  ،أمَّ ال ٍساه كرنَّ َّل كمراللن الٍرجراو ِّ اللَّرصاف ،«هللحي  الدماهٍي »

 الٍرجاو. 

مررل واَّل كشرررع ذكررر أمَّرره: ) ثررمَّ  ررصافالرَّ ا اللَّ رررٰذا ررع  وَّل  َّلضررلداع ِّ غيررر با وَّل ِّ السَّ

   لى ٍساه
َّ
و ♀ ألمَّ ال َّد  مل واَّلضرلداع إَّلَّ ِّ ماصافره األوَّ رلم كفعل الرَّ ذي ( الَّ
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 بص مصاف الودوم .

ر  (حاو اللَّصاف)لىيه اإلمسام  (ككصم)ثمَّ ذكر ما ك دغ  أم  مرن األحردا  )من التَّلهُّ

وقرراه  شر ه  مرن  ▐ واإلكثاهم من ذكرم اهلل ،والمضصع والتَّصاضع ،(واألخدا 

وم بمرا شراها  وَّل كجب فيه ذكر  ممصصص   بل كردلص اإلمسرامس ، الورآم ي لرن ، وأمثرلس مرا هس

 
ٍ
ررصاف أمَّرر ♀ ال َّدرر  كن اليمرراينٍه كررام )ِّ الررٍذكر ِّ اللَّ والحجررر  كوررصو بررين الرررُّ

 ﴾ۈ  ٴۇ  ۋ  ۋ   ۅ  ۅ  ۉ  ۉ  ې  ې  ې  ې األسرررررص : ﴿

ا ش ه  هوا  أبص  او  بس د  ]الدور [ رٰذا ا الٍذكر ِّ أث اه مصافه، في ي اإلمسام بم حسن   (، فها رٰذا   .ها

ر اسرتَلمس  ،«اهللس أكرب»ستىمه وقدَّىه وقاو: وكىَّما حاذى الحجرا األسص  ا)  ه فَّم لم كتيسَّ

 (.وكدَّر وتوديىه أشاه إليه كىَّما حاذا 

رَّل ب س براللَّصاف مرن وهاه زمرزم والمورامذكر أمَّه ) ثمَّ  أو  ا كامر  زمرزمس لهرا قدَّرة  (، لمَّ

 .(ما ل د الٍزحامسيَّ  وَّل)وقد زال  الودَّة والمصضع اليصم،  ،مصجص    مصضع  

(، إَّلَّ أمَّ ، فحيث ماف ِّ أهوقة المسرجد أجرزأ  ذلرَوالمسجدس كىُّه محل  لىلَّصاف)

 من الكعدة أفضل. الوسرا

رر لره)ذكر أمَّ اللَّائف إذا  ثمَّ    (فرغ مرن اللَّرصاف هللرىَّع هكعترين خىرف المورام إم تيسَّ

 ا
ٍ
ررر لرره ذلررَ لزحررام ومحررص )  ♀ قتررداهك بررال َّد  بما ِّ ،وإم لررم كتيسَّ  أٍي هللررَلَّ

  .(من المسجد مصضع  

كعرة   ﴾ٱ  ٻ  ٻأم كورأ فيهما بعد الفاتحة: ﴿)وكستحبُّ  األولرع ِّ الرَّ

كعة الثَّامية  ٱ  ٻ  ٻ  ٻو﴿ ، (ٰبذا بص األفضلس وإم قرأ بغيربمرا فرَل بر س، ﴾ ِّ الرَّ

ا خرررب  ثابرر    رررٰذا   ولرريس ِّ با
ٍ
ررا ذكررر قراهترره ،♀ لررن ال َّدرر   ♀ وأمَّ

رد   برنم  فَّمَّره مردهج  مرن كرَلم جعفررم « هللرحي  مسرىم  »صهتين المروكَّة ِّ لىسُّ  ولريس  ،محمَّ
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ا    كرَلم منمرفصلك
ٍ
، «الفصرل والصهللرل»كمرا بيَّ ره المليرب ِّ كتابره  ♀ ال َّدر 

  ،أس هجرر  فهرر  زكررا    
َّ
ا قرررأ بم  ♀ فىررم كثدرر  أمَّ ال َّدرر  رررٰذا ررصهتين ِّ با هرراتين السُّ

ا فَّمَّ ا موصو:  رٰذا    (كسنُّ )، وَّل موصو: (كستحبُّ )اللَّصاف، ولىع با
ٍ
 ألمَّه لم كثد  لرن ال َّدر 

ررر ،♀ ررر س ِّ الم ررردوا الَّ ررر َّة تتحوَّ  فرررَّمَّ السُّ
ٍ
 ذي جررراها بررره  ليرررل  لرررن ال َّدررر 

ا اهلللَلح الفوهاه.♀ رٰذا  ، واَّلستحداا أوسع من ذلَ، لىع با

ا مررن الفوهرراهأل  (كسررتحبُّ ): ى رراقس و قرراو بمررَلف  تعررالع ô مَّ ررا َّل معىررم أحرردك

ا  كعتين، وَّل ألىم أحردك اَّلستحداا  بل المذابب األهبعةس لىع استحداا قراه  باتين الرَّ

ا ذكرر مرا ، ستحبُّ ها َّل تس من الفوهاه من غيربم قاو ب ما  فه  باقية  لىع ذلرَ، ولرم أه أحردك

ر عا من تصفَّ  كَلم الفوهاه، فىيس م هم من م ا ه بص المعروف لم ذكرتس  لك َّ  م ذلرَ  برل بس

 ها.قائىصم باستحداا قراهتم 

كعتين فَّمَّه  ثمَّ   (كوصد الحجر األسرص )ذكر أمَّه بعد ذلَ إذا فرغا من مصافه وهللَل  الرَّ

ر له ذلَ) - أي كرجعس إليه - مهس بيمي ه إم تيسَّ
   فيستىم

ٍ
ا فعل ♀ اقتداهك بال َّد   لمَّ

 ، وبررل كوٍدىررهس زكررا  ك لىررع اسررتَلمه  قررصَّلم ألبررل العىررم، (ذلررَ
َّ
 والمولررصعس برره أمَّ ال َّدرر 

ا  ،استىمهس ولم كوٍدىهس  ♀ را  فهص السُّ َّة، وإم قدَّىه كام ذلَ جرائزك مَّ
ألمَّ التَّوديرلا مم

أمَّره كرام إذا كرام ِّ المسرجد  ◙ وقرد هللر َّ لرن ابرن لمررا  ،به الحجر األسص  اكسحيَّ 

ا لىررع أمَّ  ،الحرررام فرر ها ا أم كمرررجا جرراها إلررع الحجررر األسررص  رررٰذا فاسررتىمهس وقدَّىرره، فرردوَّ با

ا أمر  جائز  كما ثد  ذلرَ  ،الحجر األسص  كعظَّم بالتَّوديل رٰذا ولص ِّ غير مسَ اللَّصاف، وبا

 .(1) لن ابن لمرا 

                                                           

َا الثَّاينإلع ب ا ترمرام الرمجىس (1ؒ) م ٰ ل رذي المرن شرهر  الثَّاينالمميس  لصر، وكام ذا جَّ
، سر ة ثَلثرين بعرد ةحم

ؒ.ؒاألهبعمرائة واأللف
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كمرج إلرع )ذكر أمَّه بعد فراغه من الركعتين ولص   إلع استَلم الحجر األسص  أمَّه  ثمَّ 

فا فا، (الصَّ ةا  جدل  : والصَّ ا بمكَّ  .زاو أكثر  اليصم، وبو  مرف  م ه هللغير   ،كام معروفك

من الماضر ، فرَّمَّ من بابهتعالع : ) ؒ  وقصله ( ب اهك لىع ما كام لىيه األمر ِّ الرزَّ

رفا، وقرد أسزكرل ٰبرذا ه وبي ا وبي ا  ،المسعع كام م فصَلك لن المسجد ه أبصاا  م هرا براا الصَّ

  .الداا

تعالع زال  ولم كد  م ها ش ه  اليصم، وٰبرذ    ôت  كذكربا الفوهاه واألبصاا الَّ 

صجرد مرن أسرمائها الداقيرة ِّ األبرصاا هرا، ومرا كس من الكعدة محيلةك بم  األبصاا كام  قركدةك 

ررفا كدرراا ب رر  شرريدةا  -ة الماهجيَّرر فهرر  أسررماه  مسوىرر  إلررع ٰبررذ  األبررصاا  - أو برراا الصَّ

ا األبصاا الودكمة  درةك الَّ الجدكد ، أمَّ لىيهرا فيمرا سرىف فورد زالر   ت  كامر  األحكرام مرتَّ

فا.  ومن جمىتها باا الصَّ

فا  ا سد  قصد الصَّ قاع مرا بور  )والموصص  أمَّ اإلمسام إذا فرغ ممَّ الجدرل أو وقرف مرن فرا

  ل د ،
ُّ
ق  ر والرُّ فا أفضل إم تيسَّ و قصلره تعرالع: ) ، ثمَّ (لىع الصَّ صط األوَّ كورأ ل د بده الشَّ

رراآلكررةا  ([158]الدوررر :  ﴾ڌ   ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژژ   ﴿ ذي محررا إليرره ، وٰبررذا اَّلختيرراه الَّ

 
ٍ
ا.  ♀ المص ٍف ب اهك لىع قصو من قاو: إمَّ قراه  ال َّد   لها كام  مسكك

 
َّ
رَ ♀ والوصو الثَّاين أمَّ ال َّدر  َّل لىرع إها    ،قرأبرا لىرع إها   تعىريم ال ُّسس

 كصم اآلكة من جمىة مسكه. 

  والقااول الثَّاااين هااو األصااحُّ 
ُّ
مررن آي  ِّ  ♀ فيمررا كظهررر، فمررا تررَل  ال َّدرر 

ر [251]الدورر :  ﴾ۉ  ې  ې  ې   ېى  ﴿كوصله تعالع:   الم اسَ ا قصرد هللرَل  لمَّ

كعتين، وقصلرره  رر [158]الدوررر :  ﴾ڌ   ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژژ   تعررالع: ﴿الرررَّ ا قصررد إلررع لمَّ

فا    الصَّ
َّ
ا وبيامكا لمعاميهرا بَّمزالم  ♀= األظهر أمَّ ال َّد  ، فرَّمَّ قالها تعىيمك هرا لمرَلك
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 كىت و
ُّ
 مرنظهرر  أبمرا لرن مع ابرا  ♀ها بالعمل كسعين لىع فهمها، ف بام ال َّدر 

ا َّل مس ها، فوم العمل بم  ا.يى  تعىيمك  سكك

فا استحبَّ له ) ثمَّ  وقد كرام ٰبرذا ممك كرا  ،(الودىة أم كستودلا ذكر أمَّه إذا هللعد لىع الصَّ

ر رفا كعسس ا اليصم فَّمَّ أكثرر مرن كورف لىرع الصَّ ر لىيره أم كسرتودل  وم حائل  فيما سىف، أمَّ

هررا، ه لجهتم الودىررة فيرابررا، وإمَّمررا كسررتودل أكثررربم الودىررة وَّل كرابررا، وإمَّمررا ككررصم اسررتودالس 

 فَّمَّه أفضل. هالم كربا، وإم أمك ه ه كتس  مهآبا أ سصاهك ، تودل الحاجُّ الودىةا فيس

ر ٰبذا التَّحميد والتَّكدير بما أوه   من ذم  ،(اهلل وككٍدر  كحمدس ذكر أمَّه ) ثمَّ  ، وبرص ر  كن وفسَّ

 ( «...َّل إٰلررره إَّلَّ اهلل، واهلل أكررررب»)قرررصو: 
ٍ
إلرررع آخرررر ، وٰبرررذا الرررٍذكر ثابررر   لرررن ال َّدررر 

حي »ِّ  ♀ أمَّ ٰبرذ   واألشابه، («كحي  وكمي »)ٰلركمرن ليس فيه زكا    ،«الصَّ

 ؒ ولرم كرذكر المصر ٍف  ،هراالٍزكا   َّل تثد  ِّ ٰبذا المحٍل، وإمَّمرا كثدر  الرٍذكر  وما 

 تعالع سصى ٰبذا الٍذكر الَّ 
ٍ
وأشاه إلع أمَّ ما وهاه   لراه    ♀ ذي ثد  لن ال َّد 

رر ثمَّ ملى   فواو: )  ، (كردلص بمرا تيسَّ
ٍ
و برص  ♀فالرٍذكر المر ثصه لرن ال َّدر  األوَّ

لاه فوط، وما زا  لن ذلَ فَّمَّ اإلمسام مميَّر     .فيه فيما كشاه من الدُّ

ا كدكهوكدلص اإلمسامس ) فا قد ثد   ،(هافعك  الصَّ
وهفع اليدكن ِّ ٰبذا المصضع ل د هللعص م

ر ،ِّ الجهرا م « هللحي  مسرىم  »ِّ حدكث أب  بركر  ِّ   لمَّ
ُّ
رةا  ♀ا فرت  ال َّدر   مكَّ

ا، ثمَّ  تم عا هللا  وماف حصو الدي  سدعك ا ِّ هللفة حجَّ فا وهفع كدكه و لا، أمَّ ه فىرم كرذكر د الصَّ

رحابة وَّل غير  ◙ جابر   ر مرن الصَّ   كرذكروا ا معتصبرا لرملمَّ
ٍ
 ♀ هفرع ال َّدر 

ا ل دبم ا متوٍرهك ا هللاه مرن شرعائر ال ُّسرَ  ،كدكه، وك مَّهم تركصا ٰبذا ألمَّه هللاه شعاهك  -فىمَّ

االظَّابر  لم كسحتا  - أو الحٍج العمر   هس ف غ ع ت ،جن إلع ذكر  مفر ك ومن   لن إلا   مع ا ، ورُّ

ةٍ  ريعة يف البيا  أ َّ ما استفاض واشتهر ال يحتاج إلذ تكراره يف كلِّ مرَّ  .مدارك الشَّ
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َّ
ر - مثَلك  - ♀فَّمَّ ال َّد  كرلَّ مرن  خرل ِّ اإلسرَلم  را لم كستفض ل ه أمَّره أما

حابة  وم غير لك َّ  ،ب م كغتسلا  ا من الصَّ روك مَّه استغ ع بم  ،ه أمر واحدك ا شراع هرذا األمرر لمَّ

، ومررا كررام مررن ٰبررذا الجرر س كجررري الحكررم لىيرره اسررتغ اهك بعررد مرررَّ    لررن تكررراه  مرررَّ ك 

 باَّلستفاضة.

  فكصمس 
ٍ
ر ♀ ال َّد  رفا لمَّ رة  وَّ ٰبرذا هفع كدكره لىرع الصَّ ا  لرا ل رد  خصلره مكَّ

لاه، وثد  ٰبذا لن ابن لدَّ لىع أمَّها  أمَّ من مصاضرع  ِّ الحٍج  اس  محل  لرفع اليدكن ِّ الدُّ

فا   .هفع اليدكن فيه إذا هللعد اإلمسام لىع الصَّ

ات  ) الحاجُّ  (وككٍره) لاه ثرَل  مررَّ ا الٍذكر والردُّ رٰذا  كرذكر ثرمَّ   كردلص، ثرمَّ فيرذكر ثرمَّ ، (با

  .كذكر ثم  كدلص   كدلص، ثمَّ 

فا  -( ك زو فيمشر  إلع المرو  ثمَّ ) ع كصل إلع العىرم حتَّ ) -وبص الجدل الموابل لىصَّ

وم  ضم  ،(األوَّ ٍم  بر)الميل األخضرر( ألمَّه كام وس يلم األخضر، وإمَّما سس
ع وبص المعروف بالمم

دمغا بصدغة   اخص باسم الميل األخضر أو  خضراه، ثمَّ  ِّ محٍىه شاخص  هللس اشتهر ٰبذا الشَّ

عمر ألخضر، ثمَّ العىم ا راخص وجس  إمراه   خضررراهس  ل محىَّره ِّ المسرعع اليرصما أسزكل ٰبرذا الشَّ

اخص الَّ  راخص أسررع إذا تشير إلع مصضع الشَّ ذي كام، فَّذا وهللل اإلمسام إلرع ٰبرذا الشَّ

ر ♀هدكره اقترداهك بم   (إلع أم كصل إلع العىم الثَّراينكام هجَلك ) فعرل ذلرَ،  المَّ

ا المرأ ) َّل كشررع لهرا اإلسرراع تعالع اإلجماع لىع أمَّه ) ؒ ( فود مول ابن الم ذه أمَّ

 عن َّلحرظ ٰبرذا ولرم كسسرررم  ن كام معه مساه  شررع لها المش  فوط، وما (، وإمَّما كس بين العىمين

. ِّ سعيه  بل بو  معهنَّ    حفظكا لهنَّ

 ،ل رردبا أو كوررفلىيهررا ) قررعفير ،(المرررو ع كصررل إلررع )( بعررد ذلررَ حتَّرركمشرر  ثررمَّ ) 

 
ُّ
ق  ر والرُّ رفالىيها أفضل إم تيسَّ مرا  ،، وكوصو وكفعل لىع المرو  كما قاو وفعل لىع الصَّ
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فرَّمَّ  ،([158]الدورر :﴾ ڌ   ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژژ   وب  قصلره تعرالع: ﴿ ،لدا قراه  اآلكة

َ  قراه  اآلكة ل رد الورائىين بم  و  برل  هرا أمَّهرا مسسر َّل كوصلرصم بتكراهبرا ِّ غيرر المحرٍل األوَّ

م فَّمَّهرا َّل تس كوتصروم لىع التَّعدُّدم بم  و فوط، ولىع ما توردَّ و ها ِّ المصضع األوَّ وراو ِّ األوَّ

 وَّل ِّ غير .

ع ع ِّ مصضرع اإلسرراع حتَّررم سن وكس ، ك زو فيمش  ِّ مصضع مشيهذكر بعد ذلَ أمَّه ) ثسمَّ 

ررفا، كفعرر ات  كصررل إلررع الصَّ رره شررصط  ، ذبابسررل ذلررَ سرردع مرررَّ  ه شررصط  ، وهجصلس
َّ
   ألمَّ ال َّدرر 

كمر ♀ ته الَّ  ♀ه فود كام ٰبذا بدكس ، (فعل ما ذس  ت  معتها جرابر  ِّ حجَّ

ررمس  ب خررذم  ♀، وقررد أمرمررا «هللررحي  مسررىم  »ِّ   سس
ُخااُذوا َعنِّااي »)ا ل رره، فورراو:  ا كم

هللررحي  »وإمَّمررا المحفررصه مررا ِّ  ،هررذا الىَّفررظ غيررر محفررصه  والحرردكث بم ، («َمنَاِسااَكُكمْ 

أكمرلس « هللحي  مسىم  »ِّ  المحفصه، وبص ِّ مع ا ، إَّلَّ أمَّ «َمنَاِسَكُكمْ وا ُذ ُخ ةْ تَ لِ «: »مسىم  

 لغةك.

ررثكسستحبُّ أم كسكثمَّ ذكر أمَّه ) لاه بمرا تيسَّ ولرم كثدر  لرن  ،(ر ِّ سعيه من الٍذكر والردُّ

 
ٍ
 معريَّن   اأمَّره  لر ♀ال َّد 

رحابة كرابن  ،بردلاه  ٰلركمررن ثدر  لرن جمالرة مرن الصَّ

را  ،واهحرم هٍا اغفررن »كامصا كدلصم ِّ سعيهم فيوصلصم:  مسعص   وغير  أمَّهم وتجراوز لمَّ

رحابة«إمََّ أم  األلزُّ األكرم ،تعىم أحسرن مرا كردلص بره  ممرن ،، فٰهذا ش ه  م ثصه  لن الصَّ

 اإلمسام ِّ سعيه.

رال   ا كسرتحبُّ لىسَّ ا مرن الحرد  األكررب واألهللرغر، ولرص )أم وذكر ممَّ ككرصم متلٍهررك

ر  بعرد اللَّرصاف أو مس    ذلرَ، وبكرذا لرص حاضر  المررأ س سعع لىع غير مهاه   أجرزأا  سا
فم

رر ررع   ن عا سا كمررا  وإمَّمررا برر  مسررتحدَّة   ،وأجزأبررا ذلررَ  ألمَّ اللَّهرراه  ليسرر  شرررمكا ِّ السَّ

م  .(تودَّ
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ل) ع  حى  هأسه أو ( الحاجُّ )فَّذا كمَّ جل أفضرلالسَّ ر ، والحى  لىرَّ    (قصَّ

َّ
 ألمَّ ال َّدر 

را بالرَّ  ♀ رحيحين»حمرة كمرا ِّ  لا لىمحٍىورين ثَلثك ررر وتررك  فرَّم، )«الصَّ قصَّ

رة قركدكرا مرن وقر  الحرٍج الحى  لىحرٍج فحسرن   ره مكَّ ومس فالتَّوصرير ِّ حٍوره  ،، وإذا كرام قسدس

عا ألمَّ الزَّ   (أفضل ،من قصير  َّل كتصفَّر معه الشَّ   رس
ُّ
رة مرع  ♀ وال َّد  إمَّما وهللل مكَّ

رةبم أهللحا مرن  مرا فيرهبالتَّوصرير  وم الحىر  لم  ♀ وأمرربم ،ه ِّ هابع ذي الحجَّ

عر م اإلمسام بمدَّ  مدكد    ،استدواه الشَّ ا إذا تودَّ او   أمَّ رة ِّ شرصَّ فيردخل ِّ  ك م كصل إلع مكَّ

ا بالتَّمتُّع حٍج المسكه من  مرتره وحٍجره   فَّمَّ األفضل له أم كحى  هأسه ،معتمرك ألمَّ برين لس

عر وككثس  ه لم   ر، فيكصم الحى  ِّ حٍوه أفضلمدَّ   كتصفَّر فيها الشَّ كصم ذلَ أهللرَلك  منما تورَّ

ا ِّ تفضيل الحى  لىع التَّوصير.   ملَّر ك

أس)أمَّه ذكر  ثمَّ   ككفر  توصرير بعضره، كمرا َّل ) هوأمَّر، (َّل بد ِّ التَّوصير من تعميم الرَّ

  .(أمَّ حى  بعضه َّل ككف 

كمرا ذكرر   ،فىريس لىرع ال ٍسراه حىر   باإلجمراع ،(والمرأ  َّل كسشرع لهرا إَّلَّ التَّوصرير)

 ىارمس قرده أسمن  من كٍل ضرفير    ذا لها أم ت خس  والمشروعس ) ،تعالع ؒ  الم ذهيُّ 
: ، واألسممىرةة 

 .(لىع ذلَ هأس اإلهللدع، وَّل ت خذ المرأ  زكا  ك 

حن ) لىيه براإلحرام، إَّلَّ أم  ما رس حا  ش ه   وحلَّ له كلُّ  ،هتمَّ  لمرتس  ذلَ،م رم فَّذا فعل الرمس

ره حتَّرع كا فَّمَّه كدوع لىرع إحراممر  ككصم قد ساق الهدي من الحٍل  لَّ مرن الحرٍج والعمرر  حم

ا  فٰهذا اإلحَلو ممتص  بالمتمٍتع  وم غير . ،(جميعك

ا ما ) ان أحرم بالحٍج وأمَّ ا ،مفر ك فيسسرنُّ لره أم كفسرخ إحرامره  ،أو بالحٍج والعمر  جميعك

 ل َّدررألمَّ ا  إَّلَّ أم ككررصم قررد سرراق الهرردي ،وكفعررل مررا كفعىرره المتمٍتررع ،إلررع العمررر 
َّ
  

اي ُساْقُت الَهاْد َلاْواَل أَ »أمر أهللحابه بذلَ، وقراو:  ♀  ،(«ُت َمَعُكامْ ْحَىْىاأَلَ  يَ نِّ
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ج   م أمَّ ٰبذا ممرَّ لىرع مرذبب الح ابىرة ِّ تفضريل التَّمتُّرع لىرع غيرر ، فرَّذا كرام  وقد تودَّ

أم  ،بين الحٍج والعمرر  ما الحجَّ أو قرا   ا التَّمتع بص األفضل فيكصم األفضل ِّ حٍ  من أفرا 

 ثمَّ ك ي بحجَّ  ،هما إلع تمتُّع  ىدكو
. فيحلُّ بعمر    ة 

سا  بعد إحرامها حاض  أو مس )إذا  المرأ  ذكر أمَّ  ثمَّ 
لرم تلرف بالدير  وَّل   برالعمر فم

فا والمرو  حتَّ  ررت مرن هأسرهاتسعع بين الصَّ  ،ع تلهر، فَّذا مهرت ماف  وسع  وقصَّ

من فسحة  ها بذلَوتمَّ  لمرتس  رعة   ( إم كام ِّ الزَّ  ،فرَّم لرم تلهرر قدرل كرصم التَّروكرة)، وسا

وتصرير برذلَ ع، وخرج  مرع ال َّراس إلرع م كر ،ذي ب  فيهها الَّ أحرم  بالحٍج من مكامم 

َّل كمك ها  حاض  ِّ مدَّ    فالمرأ  إذا كام  قد مصت التَّمتُّع ثمَّ ، (بين الحٍج والعمر  قاهمةك 

لتَّمتُّرع والوررام   ألمَّ اإلرع قررام   فَّمَّهرا تحرٍصوس مرا مصتره مرن تمتُّرع   قدل الحرٍج  م ها أم تلهر

ام لىع مسسكين اث ين بما العمر  مم كجتمعام ِّ كص   .والحٍج هما ك ضمَّ

ررول ررد الما  ،مررن الصقررصف بعرفررةا  مررا كفعىرره الحرراجُّ ( المرررأ  مررا )وتفعررل) وهمرر   ،رعا شن

ررت مافر  بالدير   ،ومحر الهدي ،عوم ك  ،والمدي  بمز لفةا  ،الجماه والتَّوصير، فَّذا مهس

ا ا وسررعيكا واحرردك ررا واحرردك ررفا والمرررو  مصافك وأجزأبررا ذلررَ لررن حٍجهررا  ،وسررع  بررين الصَّ

، وب  قد هللراهت قاهمرةك ألمَّ   (هاولمرتم    واحد 
 الواهم ليس لىيه إَّلَّ مصاف  واحد  وسع 

رم  ا  حدكث لائشةا مسهربا، واألهللل ِّ ذلَ ) لضي  الصق  وت خُّ حاض  بعد إحرامهرا  لمَّ

 
ُّ
و َلْيَر َأْ  اَل َتُطوفِي بِالَبْياِت » :♀ بالعمر ، فواو لها ال َّد  اْفَعِىي َما َيْفَعُل الَحاجُّ

 .(لىيه متَّف   . «َتْطُهرِيَحتَّذ 

ررت  الجمرر ا  إذا همر م  الحائض وال ُّفساه) تعالع أمَّ  ؒ  ذكر ثمَّ  كرصم ال َّحرر وقصَّ

وجمن شعرم  ما لىيهرا براإلحرام كالٍليرب ومحرص  إَّلَّ الرزَّ  حررس
ع حتَّر ،با حرلَّ لهرا كرلَّ شر ه 

هتس  بعرد اللُّهرر حرلَّ لهرا  فرَّذا مافر  وسرع ن  ،كغيربرا مرن ال ٍسراه اللَّرابرات ا،كمل حجَّ
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قرد اإلمسام َّمَّ ف ،ه كما سي يوقع من الحاٍج كىٍ ، بل إذا وٰبذا َّل كمتصُّ بالمرأ ، (هازوجس 

َّل ككصم تحىَّل بمرا مضرع َّلك  أوًّ ه ككرصم قرد تحىَّرل مصافمر ثرمَّ بمرا اسرتكمىه مرن ،تحىُّرَلك أو 

 ل.ستودا وسي ي ٰبذا ِّ كَلم المص ٍف فيما كس  ،حلُّ له به كلَّ ش ه  ثاميكا كم  ارك تحىَُّل آخم 
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 اهلُل: رمحهقاَل امُلَصنُِّف 

 فصٌل 

 ،جِّ يوم الثَّامن من ذي احِلجَّةيف حكم اإلحرام باحل

 ىواخلروج إىل مًن

 

رة  - فَّذا كام كصم التَّروكة جَّ
رةا اسرتسحبَّ لىمس  -وبص الثَّامن مرن ذي الحم ومرن  حٍىرين بمكَّ

   همبرالحٍج مرن مسراك م  أها  الحجَّ من أبىها اإلحررامس 
ٍ
 ♀ألمَّ أهللرحاا ال َّدر 

ولرم كر مربم   ♀ وأحرمصا بالحٍج م ه كصم التَّروكرة لرن أمرر  ،أقامصا باألبل 

 
ُّ
وكرذلَ لرم  ،أو ل رد الميرزاا ،مصا ل رد أم كذبدصا إلع الدي  فيسحرم  ♀ال َّد 

را ، ك مربم بلصاف الص اع ل د خرروجهم إلرع م كر ا لعىَّمهرم إكَّ ع، ولرص كرام ذلرَ مشررولك

 
ٍ
 . ╚ وأهللحابمه ♀والمير كىُّه ِّ اٍتداع ال َّد 

كمررا كفعررل ذلررَ ل ررد  ،وكسسررتاحبُّ أم كغتسررل وكت ظَّررف وكتليَّررب ل ررد إحرامرره بررالحٍج 

  .إحرامه من الميوات

واو أو بعد  مم التَّصجه إلع م ك  نُّ لهمس وبعد إحرامهم بالحٍج كسسا   ،ن كرصم التَّروكرةع قدل الزَّ

ع الظُّهرر والعصرر والمغررا وكصرىُّصا بم كر ،وكسكثروا من التَّىدية إلع أم كرمصا جمر  العودة

  .والعشاه والفجر

ررىُّصا كررلَّ  رر َّة أم كسصا ا بررَل جمررع    هللررَل   والسُّ إَّلَّ المغرررا والفجررر فررَل  ،ِّ وقتهررا قصررررك

 رام. كسوصا 

ة وغيربم بين أبلم  وَّل فرقا     مكَّ
َّ
رة  ♀ألمَّ ال َّد  هللىَّع بال َّاس من أبرل مكَّ

ا، ولم ك مرن  ومز لفةا  ع ولرفةا وغيربم بم ك  ةا باإلتمام قصرك ولص كام واجدكا لىريهم  ،أبلا مكَّ

 لديَّ اهس لهم. 
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ه الحاجُّ من م ك  مس من كصم لرفة كتصجَّ رلرفرةا  ع إلعثمَّ بعد مسىصع الشَّ  نُّ أم ك رزو، وكسسا

ر ذلَ ب مر ا  واو، إم تيسَّ  . ♀لفعىه   إلع الزَّ

نَّ لإلمام أو مائدم  فَّذا زال م  مسس سس درٍين كس  ،ه أم كملب ال َّراس خلدرةك ت اسرب الحراوالشَّ

ا اليصم وبعدم فيها ما كسشرا  رٰذا  ، وك مربم فيها بتوصى اهلل وتصحيد  واإلخرَلص ع لىحاٍج ِّ با

رَ بكتراا اهلل وسر َّة  بم من محاهمره، وكصهللريهم فيهرا بالتَّمسُّ له ِّ كٍل األلماو، وكحٍذهس

   والتَّحرراكم إليهمررا ِّ كررٍل األمررصه ،همرراوالحكررم بم  ،♀مدٍيرره 
ٍ
اقتررداهك بررال َّد 

ررا ِّ وقرر م با كصررىُّصم الظُّهررر والعصررر قصرررِّ ذلررَ كٍىرره، وبعرردا  ♀ ا وجمعك  رك

 . هوا  مسىم  من حدكث جابر  . ♀ه لفعىم   ب ذام  واحد  وإقامتين ،األولع

را  إَّلَّ بلرنا  كىُّهرا مصقرف   ، ولرفةس كوف ال َّاسس بعرفةا  ثمَّ  رمارةا، وكس لس  ةم سرتحبُّ اسرتوداوس الودىا

ررر اسرتودالهما اسرتودل الودىرة وإم لرم كسرتودل  ر ذلَ، فرَّم لرم كتيسَّ حمة إم تيسَّ وجدل الرَّ

  .الجدل

ا المصقرف أم كجتهردا وكس  ررٰذا ع ه و لائمرِّ ذكرر اهلل سردحاما  ستحبُّ لىحراٍج ِّ با ه والتَّضررُّ

لاه كدكه حاوا  رفعس إليه، وكا    .ئكا من الورآم فحسن  شين  أا وإم لدَّع أو قرا  ،الدُّ

 ،َّل إٰلره إَّلَّ اهلل وحرد  َّل شرركَ لره، لره المىرَ ولره الحمرد»ر من قصو: سنُّ أم كسكثم وكس 

ر  لم «قردكر   وبص لىع كٍل شر ه   ،كحي  وكمي   ا هس ما
ٍ
أمَّره قراو:  ♀ وي لرن ال َّدر 

َدُه اَل : اَل إَِلَه إاِلَّ اهَّللُ َوْح َقْبِىيا َوالنَّبِيُّوَ  ِمْن َما ُقْىُت َأنَ  َوَأْفَضُل و َعاِء ُدَعاُء َيْوِم َعَرَفةَ َخْيُر الدُّ »

 ♀وهللر َّ ل ره ، «َوُهَو َعَىذ ُكلِّ َشْيٍء َقاِدير  و َلُه الُمْىُلو َوَلُه الَحْمُدو َشرِيَل َلهُ 

و ُسْبَحاَ  اهَّللِو َوالَكاَلِم إَِلذ اهَّللِ أَ َأَحبُّ ال»أمَّه قاو:  ِهو َواَل إَِلَه إاِلَّ ْرَبع   «.اهَّللُو َواهَّللُ َأْكَبرُ َحْمُد لِىَّ

ا الٍذكر وتا في دغ  اإلكثاه مم  رٰذا را  ،وحضصه قىب   كراه  بمشصع  ن با وك دغر  اإلكثراه أكضك

رع ِّ كٍل  ا  وَّل ،وق    من األذكاه واأل لية الصاه   ِّ الشَّ ررٰذا ا المصضرع ِّ با ررٰذا سريَّما ِّ با
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لاه ومن ،اليصم العظيمم   ذلَ:  وكمتاه جصامع الٍذكر والدُّ

  .«سدحام اهلل وبحمد »

 «.  سدحام اهلل العظيم»

 . ]األمدياه[ ﴾ڱ  ڱ  ں     ں  ڻ  ڻ       ڻ  ڻ  ۀ  ۀ ﴿

ل  النِّعمل ال  الفض  ال  الثينلء الح ،  ت إٰلا  إتي اهلل   ات نعةد إتي إييله  ت إٰل  إتي اهلل»

ي، ال  كره الكلفرانمختة  «.ن، ل  الدِّ

 «.ات ب ل إتي بلهللت ي ك »

 . ]الدور [ ﴾ۈ  ٴۇ  ۋ  ۋ   ۅ  ۅ  ۉ  ۉ  ې  ې  ې  ې﴿

رل   مياي الَّ   ن صمة أمري، وأهللىم ذي بص لم   ل   ك   الَّ الىّٰهمَّ أهللىم »  ، تر  فيهرا معاشم

 هاحرةك  والمرصتا  ، خير  الحيا  زكا  ك ل  ِّ كٍل  واجعلم  ،ت  فيها معا يل  آخري الَّ   ن وأهللىم 

 «.شرٍّ    من كٍل لم 

 ها و ا  ،هد الدَلهألصذ باهلل من جا »
واه كم  «.وشماتة األلداه ،وسصه الوضاه ،الشَّ

ر ،مالىّٰهمَّ إٍم  ألصذ بَ من الهٍم والحزا »  ،دن والدمرلومن العجز والكسرل، ومرن الجس

كن وقهر الٍرجاو ،مم را غن  ثم والما ومن الما   . «ومن غىدة الدَّ

 . «والج صم والجذام ومن سٍيئ األسوامص را ألصذ بَ الىّٰهمَّ من الدا »

ميا واآلخر ، الىّٰهمَّ إٍم  أس لس  الىّٰهمَّ إٍم  أس لَ العفصا » والعافيرة  َ العفصا والعافية ِّ الدُّ

 ن بين كديَّ واحفظ   مم  ،هولاي نن لصهاي وآمم  رن الىّٰهمَّ استس  ،ِّ  ك   و مياي وأبى  ومال 

 .«وألصذ بعظمتَ أم أسغتاو من تحت  ،ومن فصق ن خىف  ولن كمي   ولن شمال  ومم 

  رن الىّٰهمَّ اغفم »
 . «به م ٍ  ألىمس  وما أم ا  ،وإسراِّ ِّ أمري ،  خليئت  وجهى لم

ٍدي وبزل  رن الىّٰهمَّ اغفم »  . «وكلُّ ذلَ ل دي ،يدم وخلئ  ولمن  ،ل  جم
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ررتس ل  ما قدَّ  رن الىّٰهمَّ اغفم » ، ومرا أمر  ألىرم بره ومرا أسررهتس ومرا ألى ر س  ،م س وما أخَّ

 . «قدكر   وأم  لىع كٍل ش ه   ،الموٍدم وأم  المؤٍخر أم ا ، م ٍ 

شرد، وأسر لَ شركرا  ،الىّٰهمَّ إٍم  أس لَ الٍثدرات ِّ األمرر» عمترَ مم  والعزكمرة لىرع الرُّ

ا ،وحسن لدا تَ ، وألرصذ مس سامكا هللا قكا، وأس لَ من خير ما تعىارولم  ،وأس لَ قىدكا سىيمك

 . «م الغيصاَلَّ إمََّ ل ،مما تعىا لم  ما تعىم، وأستغفركس  بَ من شرٍ 

« 
ٍ
د   الىّٰهمَّ هاَّ ال َّد    مم ذن لم وأا  ،غيظ قىد  بن بم ذن أا و ،ل  ذمد  رن اغفم  ♥محمَّ

ت الفتن ما أبويت  من مس   . «ضَلَّ

ٰمصات وهاَّ األهض وهاَّ العرش العظيم، هبَّ ا وهاَّ » فال   ،كٍل ش ه   الىّٰهمَّ هاَّ السَّ

 آخرذ   أمر ا  التَّصها  واإلمجيل والورآم، ألصذ بَ مرن شرٍر كرٍل شر ه   وا  زم مس  ،وال َّصى الحٍب 

و فىيس قدىَ ش ه   ،ب اهلليته ، وأمر  الظَّرابر ر فىريس بعردك شر ه  وأم  اآلخم  ،أم  األوَّ

كن وأغ  ر  مرن  ،وأمر  الدرامن فىريس  ومرَ شر ه   ،فىيس فصقرَ شر ه   اقرض ل ٍر  الردَّ

 . «الفور

ابا ،مفس  توصابا الىّٰهمَّ الطم »  . «أم  وليُّها ومصَّلبا ،وزٍكها أم  خير من زكَّ

ر» ر ،ز والكسرلالىّٰهمَّ إٍم  ألصذ بَ مرن العجن ردن والها  ،م والدمرلرا وألرصذ برَ مرن الجس

 . «وألصذ بَ من لذاا الورب

َا » ،  ،ولىيرَ تصكىَّر س  ،وبرَ آم ر س  ،أسرىم س  الىّٰهمَّ ل وإليرَ أمدر س وبرَ خاهللرم س

  َّل إٰلره إَّلَّ أمر ، أمر ا  ،تَ أم تضرىَّ  بعزَّ  ألصذس 
ُّ
ر الحر  واإلمرس  والجرنُّ  ،ذي َّل كمرصتس الَّ

 . «كمصتصم

َا    ألصذس الىّٰهمَّ إمٍ » شدع، ومرن َّل تا  مشع، ومن مفس  َّل كا  ومن قىب   ، فعَّل كا  ىم  من لم  ب

 . «لها ااس ستجا َّل كس   لص   
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 . «األخَلق واأللماو واألبصاه واأل واه اتم  كرا د   مس الىّٰهمَّ  ج ٍ »

 . «مفس    من شرٍ مم ذن وألم  ،يالىّٰهمَّ ألهم   هشدم »

ن سصاك م الىّٰهمَّ اكف   بحَللَ لن حرامَ، وأغن »  . «   بفضىَ لمَّ

 . «الىّٰهمَّ إٍم  أس لَ الهدى والتُّوع والعفاف والغ ع»

دا الىّٰهمَّ إٍم  أس لَ الهدى »  . «والسَّ

م ه وما لرم ألىرم، وألرصذ  ما لىم س  ،لاجىه وآجىه ،الىّٰهمَّ إٍم  أس لَ من المير كٍىه»

م ه وما لم ألىم، وأس لَ من خيرر مرا سر لَ  ما لىم س  ،بَ من الٍشر كٍىه لاجىه وآجىه

د  م ه لددس  ك ومديُّرَ ألصذ بَ من شٍر ما اسرتعاذ م ره لدردس   ا♀ ك ومديَُّ محمَّ

د    . «♀ محمَّ

ا إليها من قصو  أو لمرل  الىّٰهمَّ إمٍ » ، وألرصذ برَ مرن ال َّراه ومرا   أس لَ الج َّة وما قرَّ

 قضيتا ا إليها من قصو  أو لمل  قرَّ 
ا، وأس لَ أم تجعل كلَّ قضاه   . «ه ل  خيرك

بيرد  الميرر  ،كحير  وكمير  ،َّل إٰله إَّلَّ اهلل وحد  َّل شركَ له، له المىَ وله الحمرد»

  .«قدكر   وبص لىع كٍل ش ه  

 وَّل حصو وَّل قصَّ  ،واهلل أكرب ،وَّل إٰله إَّلَّ اهلل ،والحمد هلل ،سدحام اهلل»
ٍ
   إَّلَّ براهلل العىر 

 . «العظيم

ررد  » ررد   ،الىّٰهررمَّ هللررٍل لىررع محمَّ ولىررع آو  ،لىررع إبرررابيما  كمررا هللررىَّي ا  ،ولىررع آو محمَّ

رد   كن وبراهم ، إمَّرَ حميرد  مجيرد    إبررابيما  رد   ،لىرع محمَّ لىرع  كمرا باهكر ا  ،ولىرع آو محمَّ

 . «مجيد   إمََّ حميد    ولىع آو إبرابيما  إبرابيما 

 . ]الدور [ ﴾ۈ  ٴۇ  ۋ  ۋ   ۅ  ۅ  ۉ  ۉ  ې  ې  ې  ې﴿

ا المصقف العظيم أم ككٍره الحاجُّ وكس  رٰذا م من األذكاه واأل ليا  ستحبُّ ِّ با ومرا  ،ةما تودَّ
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 كام ِّ مع ابا من 

ٍ
رَل  لىرع ال َّدر  لاه والصَّ لاه وكىر َّ  ،♀ الٍذكر والردُّ  ،ِّ الردُّ

ميا واآلخر . وكس و هبَّ   ه من خيري الدُّ

 
ُّ
رر ♀ وكررام ال َّدرر  رراإذا  لا لاه ثَلثك ه الرردُّ في دغرر  التَّ ٍسرر  برره ِّ ذلررَ  ،ا كرررَّ

♥.  

ا المصقف مس  رٰذا ا لره ،تكرا لرٍبره سردحامهمدم وككصم المسىم ِّ با ا لج ابمر ،متصاضرعك  ،هخاضرعك

ا بين كدكه وكجٍد  ، هه، وكحاسب مفسا تا ون ه وما ه، وكماف لذابا ه ومغفرتا كرجص هحمتا  ،م كسرك

ا كصم  لظيم   رٰذا ا  ألمَّ با هرم ، كجص  اهلل فيه لىرع لدرا  ، وكدراب  بم كدير   ، ومجمع  تصبةك مصصحك

يلام ِّ كصم  ه، وككثر فيه العت  من ال َّاه، وما هس مَلئكتا  وَّل  بص فيه أ حرر وَّل أهللرغرا  ئ  الشَّ

رص م اهلل لىرع لدرا   مرا كار، وذلرَ لم   كرصم برده  ئمرإَّلَّ مرا هس  ،م ه ِّ كصم لرفرةا  أحورا  رى مرن جس

 وإحسامه إليهم وكثر  إلتاقه ومغفرته. 

  ▲  َلن لائشرة« هللحي  مسىم  »وِّ 
َّ
 مٍ وْ َيا نْ ا ِماَما»قراو:  ♀ أمَّ ال َّدر 

هُ إِ وَ  وةَ فَ رَ عَ  مِ وْ يَ  نْ النَّار مِ  نَ ًدا مِ بْ عَ  يهِ فِ  اهَّللُ  َق تِ ُيعْ   ْ أَ  نْ مِ  رُ ثَ كْ أَ  و ةَ َكائِ اَل المَ  مُ ِهاي بِ اهِ بَ  يُ مَّ ثُ  وونُ ْد يَ لَ  نَّ

 «.؟ءِ اَل ؤُ هَ  ادَ رَ ا أَ : مَ وُل قُ يَ فَ 

ررروا اهللا  ا في دغرر  لىمسررىمين أم كس رريلاموأم كس  ،مررن أمفسررهم خيرررك بم الشَّ  ،هي ررصا لرردوَّ

لاهحزم وكس  مصا والملاكا ،مص  بكثر  الٍذكر والدُّ   .ومَلزمة التَّصبة واَّلستغفاه من جميع الذُّ

ع إلع أم تغررا وَّل كزاو الحجَّ  لاه والتَّضررُّ ا المصقف مشتغىين بالٍذكر والدُّ رٰذا اج ِّ با

مس، فَّذا غرب  امصرفصا إلع مز لفةا  وأسررلصا  ،وأكثرروا مرن التَّىديرة ،ووقاه   بسكي ة   الشَّ

 
ٍ
  ،♀ ِّ المتَّسع  لفعرل ال َّدر 

َّ
 وَّل كجرصز اَّلمصرراف قدرل الغرروا  ألمَّ ال َّدر 

مسوقف حتَّ  ♀  «.مْ كُ كَ اِس نَ نِّي مَ وا عَ ُذ ُخ »وقاو:  ،ع غرب  الشَّ

را هكعرات   هرا المغررا ثرَل ا هللرىُّصا بم  فَّذا وهللىصا إلع مز لفةا  ، والعشراه هكعترين جمعك
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   هامن حين وهللصلم  ،وإقامتين ب ذام  
ٍ
 وهللىصا إلرع مز لفرةا  سصاه   ،♀ لفعل ال َّد 

 أو بعد  خصو وق  العشاه.  ،المغرام  ِّ وق م 

ة من لا وما كفعىس  قدرل  ط حصع الجمراه مرن حرين وهللرصلهم إلرع مز لفرةا ون ه بعض العامَّ

َل    َّل أهلللا  فهص غىط   ،م هم أمَّ ذلَ مشروع   والتوا  كثير   ،الصَّ
ُّ
 ♀ له، وال َّد 

لورط  ن أٍي مصضرع  ع، ومم ه من المشعر إلع م ك امصرافم لم ك مر أم كسىتوط له الحصع إَّلَّ بعد 

  .الحصرع أجزأ  ذلَ

  .عمن م ك ه لس ون لا   بل كجصز ه من مز لفةا لس ون وَّل كتعيَّن لا 

ررر ة التوررراطس  ا اليرررصم والسُّ ررررٰذا    هرررا جمرررر  العودرررةكرمررر  بم  ،سررردع  ِّ با
ٍ
 اقترررداهك برررال َّد 

♀.  

رر ررا ِّ األكَّ هررا كرمرر  بم  ،إحرردى ولشرررركن حصررا ك  كررصم   كررلَّ ع ام الثََّلثررة فيىررتوط مررن م كررأمَّ

 الجماه الثََّل . 

 غسل الحصع  بل كرم  به من غير غسل   ستحبُّ وَّل كس 
ٍ
   ألمَّ ذلَ لرم كس ورل لرن ال َّدر 

 .وأهللحابه ♀

م  به.  عرموَّل كس  ع قد هس  بحصك

رٰذا  الىَّيىة بمز لفةا  وكدي  الحاجُّ    .ِّ با

ررعفة مررن ال ٍسرراه    يررلأم كرردفعصا إلررع م كررع آخررر الىَّ  ،بموالٍصررديام ومحررصم وكجررصز لىضَّ

دس ِّ حٍوهم أم كويمرصا  ،وغيربما وأٍم سىمةا  لحدكث لائشةا  اج فيت كَّ ا غيربم من الحجَّ وأمَّ

  .ها إلع أم كصىُّصا الفجربم 

لاهكثروا من ذكر اهلل وتكديرم وكس  ،فيستودىصا الودىة، كوفصا ل د المشعر الحرام ثمَّ     والردُّ

ا، وكس إلع أم كس  لاهسفروا جدًّ   .ستحبُّ هفع اليدكن ب ا حاو الدُّ
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ررا ممر ،أجرزأبم ذلرَ وحيثما وقفصا من مز لفرةا  رالما  نا وَّل كجرب لىريهم الوس وَّل  رم عا شن

 
ٍ
ا َهاىُّ َجْماع  كُ وَ  ،-كع   لىع المشرعر  - انَ َوَقْفُت ٰههُ »: ♀ هللعص    لوصو ال َّد 

 ب  مز لفة.  ، وجمع  «هللحيحه»ِّ  هوا  مسىم  «. َموِق   

ا امصرفصا إلع م ك  مسفَّذا أسفروا جدًّ ، بموأكثروا من التَّىدية ِّ سيرم  ،ع قدل مىصع الشَّ

. حم استس  افَّذا وهللىصا محٍسرك   بَّ اإلسراع قىيَلك

حرين وهللرصلهم  همصبرا مرن ثرمَّ  ،ل د جمرر  العودرةم  ع قلعصا التَّىديةا فَّذا وهللىصا إلع م ك 

  .متعاقدات   بسدع حصيات  

  .كٍل حصا  وككٍدر كرفع كد  ل د هم م 

ع لرن كمي ره  وم كر ، الكعدرة لرن كسراهم  وكجعرلس  ،يستحبُّ أم كرميها من بلن الصا م وكس 

 
ٍ
  .♀ لفعل ال َّد 

  .وإم همابا من الجصامب األخرى أجزأ  ذلَ إذا وقع الحصرع ِّ المرمع

فىص وقع  الحصرا   ،المشرتط وقصله فيهوإمَّما ، شرتط بواه الحصرع ِّ المرمعوَّل كس 

ح بذلَ ال َّرصويُّ  ،خرج  م ه أجزأت ِّ ظابر كَلم أبل العىم ِّ المرمع ثمَّ  ن هللرَّ  وممَّ

ا»ِّ  ؒ     .«شرح المهذَّ

ماه مثل حصرع الما  . ف، وبص أكرب من الحمَّ ذا وككصم حصع الجم  ص قىيَلك

ر ثمَّ  مر  ك حرر بدكا واهلل ، بسرم اهلل»  أو ذبحره: محررم سرتحبُّ أم كورصو ل رد وكس ، هبعد الرَّ

رٰذا    .إلع الودىة هوكصٍجه ،«ا م َ ولَأكرب، الىّٰهمَّ با

  .ها األكسرم وذب  الدور والغ م لىع ج دم  ،با اليسرىكدس  والسُّ َّة محر اإلبل قائمةك معوصلةك 

ب  ه  ألمَّ التَّصجيه إلع السُّ َّة وأجزأته ذبيحتس  تركا  ولص ذب  إلع غير الودىةم  الودىة ل د الذَّ

  .وليس بصاجب   س َّة  
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ق ستحبُّ أم ك كرلا وكس  ہ  ہ  ہ   لوصلره تعرالع: ﴿  مرن بدكره وكهردي وكتصردَّ

  .]الحج[ ﴾ہ  ھ  ھ

ب  إلع غروا شمس اليصم الثَّالث من أكَّام التَّشررك  ِّ أهللرٍ  أقرصاو  ،وكمتدُّ وق  الذَّ

ب   بعد .  كصم ال َّحر وثَلثة أكَّام   :أبل العىم، فتكصم مدَّ  الذَّ

رر ثررمَّ  رر  س ه كحىمرربعررد محررر الهرردي أو ذبحم    ه أو كوٍصرررر ، والحىرر  أفضررلهأسا
َّ
 ألمَّ ال َّدرر 

ات   ♀ حمة والمغفر  لىمحٍىوين ثَل  مرَّ   .ولىموٍصرركن واحد ك  ، لا بالرَّ

أس  بل َّل بدَّ من توصير  كٍىه كالحى    .وَّل ككف  توصير بعض الرَّ

 . ف قلَّ  ممىة  قده أس  والمرأ  توٍصر من كٍل ضفير   

رر شرر ه   م كررلُّ حرررم درراح لىمس كس   أو التَّوصررير وبعررد همرر  جمررر  العودررة والحىرر م  م لىيرره رس حا

و ا التَّحىُّل: بالتَّحىُّل األوَّ رٰذا ع با   .باإلحرام إَّلَّ ال ٍساه وكسمَّ

ررل التَّليُّرربس وكس  ا التَّحىُّ رررٰذا ررةا  سررنُّ لرره بعررد با رره إلررع مكَّ ليلررصف مررصاف اإلفاضررة   ،والتَّصجُّ

ه قدرل أم إلحراممر ♀ مٍيرب هسرصو اهللقال : ك   أس  ▲ لحدكث لائشةا 

 . حٍىه قدل أم كلصف بالدي . أخرجه الدماهيُّ ومسىم  ولم ، حرمكس 

ا اللَّصاف مصاف اإلفاضة ومصاف الٍزكاه وكس  رٰذا ع با َّل ، من أهكام الحٍج  وبص هكن   ،سمَّ

ھ  ھ  ے  ے   ۓ  : ﴿إَّلَّ به، وبص المرا  ِّ قصلره  تمُّ الحجُّ كا 

 .[الحج ] ﴾ۓ  ڭ  ڭ  ڭ

كعتين خىرف المورامبعد اللَّ  ثمَّ  رفا والمررو  إم كرام   صاف وهللَل  الرَّ كسرعع برين الصَّ

و لعمرته.  ع  األوَّ ع  لحٍجه والسَّ ا السَّ رٰذا ا، وبا  متمٍتعك

  واحرد  
قالر : خرج را مرع  لحردكث لائشرةا   العىمراه واقرصأِّ أهللرٍ   وَّل ككف  سرع 

لَّ ِهايُ ىْ فَ  ي  ْد َها هُ َعامَ  ا َ َكا نْ َماوَ »فذكرت الحردكث وفيره: فوراو:  ،♀ هسصو اهلل
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ر ،«يًعاامِ ا َج َماهُ نْ لَّ مِ ِحاتَّاذ يَ  َح لُّ ِحايُ  اَل  مَّ و ثُ ةِ رَ مْ العُ  عَ جِّ مَ الَح بِ  ذكن إلرع أم قالر : فلراف الَّ

فا والمرو ، ثمَّ  ،أبىُّصا بالعمر  بالدي  ا آخررا  ثمَّ  ،حىُّصا وبالصَّ بعرد أم هجعرصا  ،مافصا مصافك

 . ومسىم   هوا  الدماهيس ع لحٍجهم. من م ك 

را آخرر بعرد أم هجعرصا مرن  ثرمَّ  :صا بالعمر ذكن أبىس لن الَّ  ▲ وقصلها مرافصا مصافك

رفا والمررو تع م   ع لحٍجهمم ك  ا  ،  به اللَّصاف بين الصَّ ررٰذا لىرع أهللرٍ  األقرصاو ِّ تفسرير با

  .الحدكث

ررا قررصو مررن قرراو: أها ت بررذلَ مررصاف اإلفاضررة   ألمَّ مررصاف فىرريس بصررحي    ،وأمَّ

َا وقد فعىس  ِّ حٍ  الجميعم  اإلفاضة هكن   وبرص  ،مرا كمرصُّ المتمٍترعا  ص ، وإمَّمرا المررا  برذل

فا والمرو  مرَّ  ثاميةك  جصع م اللَّصاف بين الصَّ   .ع لتكميل حٍجهن م ك بعد الرُّ

را مرا  أكثرم  وبص قصوس  ،اهلل بحمدم  وذلَ واض    ة ذلرَ أكضك أبل العىم، وكدوُّ لىع هللرحَّ

حي   هوا  الدسماهيُّ  ا به -ِّ الصَّ ا مجزومك ر ¶ اس  لن ابن لدَّر - تعىيوك ل لرن ئم أمَّره سس

ررة  ♀ ال َّدرر  وأزواجس   فورراو: أبررلَّ المهرراجروم واألمصرراهس متعررة الحررٍج  ِّ حجَّ

ة قاو هسصو اهلل ،الص اع وأبىى ا ا قدم ا مكَّ الَحجِّ بِا ُكامْ لَ اْجَعُىوا إِْهاَل »: ♀ فىمَّ

َد إِ  وُعْمَرةً  فا والمرو ، فلس «يَ الَهْد  الَّ َمْن َقىَّ ، سر ا الٍثيرااأتي ا ال ٍساه ولدم و ،ف ا بالدي  وبالصَّ

َد قَ  نْ مَ »وقراو:  هُ إِ فَ  يَ ْد الهَ  ىَّ اهُ حِ مَ  يُ ْد الهَ  غَ ىُ بْ ذ يَ تَّ  َح لُّ حِ  يُ اَل  نَّ ة التَّروكرة أم مرمرا لشريَّ أس  ، ثرمَّ «ىَّ

ررفا والمرررو . امتهررع فررَّذا فرغ ررا مررن الم اسررَ جم  ،هررلَّ بررالحٍج مس  ئ ررا فلف ررا بالديرر  وبالصَّ

تين  واهلل ألىم.  ،الموصص  م ه وبص هللرك   ِّ سع  المتمٍتع مرَّ

ا ما هوا  مسىم    أمَّ ال َّ   ◙ لن جابر   وأمَّ
َّ
وأهللرحابه لرم كلصفرصا  ♀ در 

فا والمرو  ا ،بين الصَّ ا واحدك و  - إَّلَّ مصافك لىرع مرن سراق  فهرص محمرصو    -مرصافهم األوَّ

حابة  ألمَّهم بوصا لىع إحرامم   الهدي من الصَّ
ٍ
ع حىُّرصا مرن حتَّر ♀ هم مرع ال َّدر 
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ا   ،الحٍج والعمر  جميعك
ُّ
وأمرر مرن سراق  ،قرد أبرلَّ برالحٍج والعمرر  ♀ وال َّد 

اع كا حلَّ حتَّ وأَّلَّ كس  ،هلَّ بالحٍج مع العمر الهدي أم كس  والواهم بين الحرٍج  ،حلَّ م هما جميعك

  واحرد  
وغيرر  مرن  ،المرذكصه كمرا  وَّ لىيره حردكث جرابر   ،والعمر  لريس لىيره إَّلَّ سرع 

حيحة.   األحا كث الصَّ

، ،ال َّحرن أفر  الحجَّ وبو  لىع إحرامه إلع كصم وبكذا ما    واحرد 
 ليس لىيره إَّلَّ سرع 

ع  بعد مصاف اإلفاضةفرم م والمس اهم فَّذا سعع الوا    .  بعد مصاف الودوم كفا  ذلَ لن السَّ

ا بررص الجمررع بررين حرردكث  لائشررةا  رررٰذا المررذكصه  وبررين حرردكث جررابر   ،وابررن لدَّرراس   وبا

 ها. ، وبذلَ كزوو التَّعاهض وكحصل العمل باألحا كث كىٍ ╚

ا كؤ ا الجمعا وممَّ رٰذا حردكثام هللرحيحام، وقرد أثدترا  اس  وابرن لدَّر أمَّ حدكث  لائشرةا  ٍكد با

 
ا
رع  م  ثدمرك فر  ذلرَ، والمس  حردكث جرابر   وظرابرس  ،الثَّراين ِّ حرٍ  المتمٍترع السَّ لىررع    موردَّ

ه    ال َّاِّ المصٍفر   ▐ ِّ لىم  األهللرصو ومصرلى  الحردكث، واهلل كما بص مورَّ

صاا، وَّل حصو وَّل  قص  إَّلَّ باهلل. لىصَّ

 

│ 

 

 قال الشَّارح وفَ قه اهلل:

تررجم لره  ،تعالع فصَلك آخر من الفصصو المدٍي ة ألحكام الحٍج  ؒ ذكر المص ٍف 

واخلـروج إىل  ،فصٌل يف حكم اإلحرام باحلجِّ يوم الثَّـامن مـن ذي احِلجَّـةبوصلره: )

نس ولم كوتصم  ،(ىمًن تعالع  برل إمَّره اسرتسرل  ؒ م به ٰبذا الفصل لىع ما ترجا  رر مسضمَّ

و وألمرا ،والمدي  بمز لفةا  ،كالصقصف بيصم لرفةا   ما وهاه ذلَ من أحكام الحٍج  رم كن ِّ ذم 

ه.كصم ال َّحر، فك مَّه ترجم لم    ما ِّ هللده كَلمه  وم ما امتدَّ إليه كَلمس
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ا ذكر   ن ٰبرذا الفصرل قصلره: ) تعالع فيما كتعىَّ  بديامم  ؒ وكام ممَّ كرام فرَّذا مسضمَّ

رة - كصم التَّروكة جَّ
راج  ،(- وبرص الثَّرامن مرن ذي الحم رٍم  بيرصم التَّروكرة ألمَّ الحجَّ وإمَّمرا سس

رر ذلررَ ِّ بويَّررة إلررع ع َّل كحترراجصا هم م رره حتَّررزا اتم كررامصا فيرره كتررزوَّ وم بالمرراه وكمىررؤوم ما

ةا )فيستحبُّ لىمحٍل  ،ع قدل العص   إليهام ك  موامات الحٍج وهاها  ومرن أها  الحرجَّ مرن  بمكَّ

 )  كرصم التَّروكرة (همبرالحٍج مرن مسراك م  أبىها اإلحرامس 
ٍ
 ♀ألمَّ أهللرحاا ال َّدر 

ولرم كر مربم ، ♀ وأحرمصا بالحٍج م ه كصم التَّروكة لرن أمرر  ،أقامصا باألبل 

 
ُّ
وكرذلَ لرم  ،أو ل رد الميرزاا ،مصا ل د أم كذبدصا إلع الدي  فيسحرم  ♀ال َّد 

را ، ك مربم بلصاف الص اع ل د خرروجهم إلرع م كر ا لعىَّمهرم إكَّ ع، ولرص كرام ذلرَ مشررولك

 
ٍ
ررره ِّ اٍتدرراع ال َّدررر  وحاهللرررل موصرررص   ،(╚ وأهللررحابمه ♀والميررر كىُّ

احرم ه بالحٍج إم لم ككن مس كم م ل سس حرم تعالع أمَّ الحاجَّ كس  ؒ المص ٍف  ن ممر كصم الثَّامن مك

ةا  سصاهك ، فيهذي بص المكام الَّ    .ع أو ِّ غيربماأو ِّ م ك  كام ِّ مكَّ

واو   ،وإحرامه بالحٍج ككصم ِّ أهللٍ  قصل  أبل العىم قدل الزَّ
َّ
 ♀فَّمَّ ال َّد 

راحرم ا هللىَّع الظُّهر ِّ ذلَ اليرصم كرام مس لمَّ  م اإلحررام برالحٍج كرصم  ،مك فيردوُّ ٰبرذا لىرع توردُّ

مس، فَل كصٍى  الظُّهرا   به. إَّلَّ وقد أحرما  الثَّامن قدل زواو الشَّ

كما كفعل ذلَ  ،كسستاحبُّ أم كغتسل وكت ظَّف وكتليَّب ل د إحرامه بالحٍج ذكر أمَّه ) ثمَّ 

رره إذا وٰبررذا اَّلسررتحداا إمَّمرا بالثسرر، (ل رد إحرامرره مررن الميورات جم ررا  ،دت الحاجرة لررهوس أمَّ

   ثصه  لنم تصقيته بشر ه  
ٍ
م  ♀ ال َّد  ، وتوردَّ حابة فىم كثد  ِّ ذلَ ش ه  أو الصَّ

  أمَّ الغسررل الثَّابرر ا 
ٍ
مررن أغسرراو األمسرراك إمَّمررا بررص اغتسرراله  ♀ لررن ال َّدرر 

خ ♀ ا أها  الدُّ ااحابةصو إلررع المسررجد الحرررام، ررررلرررمَّ ااا الصَّ رضااوا  اهَّلل  - وأمَّ

 التسىوا فيها: ثالثة مواضعَ  عنهم فقد ثبت - عنهم
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وقرد هللر َّ ل ره  ،¶ ابن لمررا  لنم  : اَّلغتساو ل د الميوات، وٰبذا ثد ا أحدهما

ر ، وبيَّ َّرا  هبَّمرا اغتسرلا  إذا جراه إلرع الميوراتم كرام أمَّه   كما هوا  ابن أب  شيدةا  وهبَّمرا تصضَّ

 ذلَ، وأمَّه معىَّ   بالحاجة. وجها 

رررةا : وثانيهاااا   الحرررراما  المسرررجدا  موإكررررا ب اغتسرررالسهم لررردخصو مكَّ
ُّ
كمرررا فعرررل ال َّدررر 

حي  لن ابن لمرا   ♀ ا.  وبذا ثد  ِّ الصَّ  أكضك

، ◙ كمررا ثدرر  ٰبررذا لررن ابررن لمرررا  ،ِّ لشرريَّتها : اغتسررالهم كررصم لرفررةا وثالثهااا

 .◙م ثصه  ل ه  ة لرفةا فاَّلغتساو ِّ لشيَّ 

ا ما لدا ذلَ فَّمَّما كس  ا تصقي  ش ه   ظر فيه وأمَّ  .فىيس فيه ش ه   م ثصه   الحاجة، وأمَّ

اج ) واو أو التَّصجره إلرع م كر نُّ لهرمس بعد إحرامهم بالحٍج كسسا ثمَّ ذكر أمَّ الحجَّ ع قدرل الرزَّ

 ولرع تفرَّمَّ الحراجَّ  ،(وكسكثروا من التَّىدية إلع أم كرمصا جمر  العودة ،ن كصم التَّروكةبعد  مم 

ع وكصرىُّصا بم كر)  ♀كمرا هللر َّ ذلرَ مرن بدكره ، ودرةه إذا همع جمرر  العتىديتس 

ىُّصا كرلَّ ، الظُّهر والعصر والمغرا والعشاه والفجر ا   هللرَل   والسُّ َّة أم كسصا ِّ وقتهرا قصرررك

  .(رامإَّلَّ المغرا والفجر فَل كسوصا  ،بَل جمع  

رة وغيرربم برين أبرلم  وَّل فرقا ) احيح( مكَّ رمرن قرصل  أبرل العىرم، فمس  عىاذ الصَّ ب صجم

فرس  ركمرا برص مرذبب المالكيَّر الوصر بص ال ُّسَ َّل السَّ  ذي كردوُّ لىيره بدكرهة، وٰبرذا برص الَّ

♀  
َّ
ة وبرم  لم ك مرن  ♀وبدي أهللحابه من بعد ، فَّمَّ ال َّد  أبل مكَّ

ر بملم ك مرن  ومز لفةك  ع ولرفةك معه بم ك  رباإلتمرام  برل قصا   ♀وا معره ررس رر وقصا

َل  لمَّ  ،◙ وكذلَ فعىصا مع لمرا  رفَّمَّما أمربم بَّتمام الصَّ  فصر َّ  ،ةا ا هجعصا إلع مكَّ

ر  فر تمُّ »أمَّه قاو:  ل ه رفن ر«صا هللرَلتكمإمَّرا قرصمس سا رة، وكرام قصلره ٰبرذا لمَّ ، ولرم ا كرامصا ِّ مكَّ

رربَّتمررام هللررَلتم  ◙ كرر مربم ع ا كررامصا ِّ غيربررا مررن موامررات الم اسررَ كم كررهم لمَّ
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  وغيربا. 

رمس مرن كرصم لرفرة ) تعرالع أمَّره ؒ بعرد ذلرَ ذكرر المصر ٍف  ثمَّ  بعرد مسىرصع الشَّ

ه الحاجُّ من م ك  رر ذلرَ ب مر ا  نُّ أم ك زو، وكسسا ع إلع لرفةا كتصجَّ واو، إم تيسَّ ، كمرا (إلع الرزَّ

 
ُّ
 ،ؒ♀ فعل ال َّدر 

َّ
لرم كردخل إلرع لرفرة إَّلَّ بعرد زواو  ♀فرَّمَّ ال َّدر 

ررمس، وكررام قدىا  رررب الشَّ  مررر ا  ا لرره خيمررة  بم  هررا قررد ضس
ُّ
ررمس خلررب ال َّدرر   ، فىمررا زالرر  الشَّ

 ،ه أم كملرب ال َّراس خلدرةك ت اسرب الحراولإلمام أو مائدمر)سنُّ فيسر ،وهللىَّع ♀

الت يحقاالج ن إلنا  (درٍين فيهررا مراكس   ينااد ااإلصااص  ااألماار بقناا ى اهلل كللقي  ؛ماا، المهمي

ااك بللكقاالب  با كصررىُّصم الظُّهررر بعرردا )و اال اانيل اطلبقاا  االقحااذير ماا، المحاالر  االقيم ُّ

ررا ِّ وقرر م  ا وجمعك  (برر ذام  واحررد  وإقررامتين ،األولررع والعصررر قصررررك
ُّ
 ، كمررا فعررل ال َّدرر 

♀.ؒ

ركعة ِّ ٰبذا اليصم أمَّ الشَّ   العدرد ِّ هللرده كرصم لرفرةا  ركعة أخى م ومن  قائ  أحكام الشَّ

و كصم لرفرةا  شرع ش ه  من العدا اتفَل كس ، من لدا   ، فىم تاشغىه بش ه   ، وإمَّمرا وقرع ِّ أوَّ

غ اإلمسامس مشيلكا آخر كصمم  لراه اهللٰبذا ليتفرَّ ِّ ذلرَ  ▐ ه بالعمل األلظم وبص  س

و ال َّهاه واَّلجتماع لىع تذكير  أو تعىيم    اليصم، فما كفعىه بعض ال َّاس من اَّلجتها  ِّ أوَّ

 
ُّ
  لم بر؛ ♀ أو ولظ ٰبذا خَلف المشرروع، ولم كفعىه ال َّد 

ُّ
 ♀ ال َّدر 

مس، فَل كس  لىرع  ٰبرذا تشرصك    شرع فعل ٰبرذا، وفعرلس لم كملب ال َّاس إَّلَّ لمرَّا زال  الشَّ

  ال َّاس وممالفة  
ٍ
احرة ِّ  وك دغر  أم ك خرذا   ♀ لهدي ال َّدر  اإلمسرامس مفسره بالرَّ

و كصم لرفةا  ركراعم ٰبرذا األهللرل فَّمَّره كا ع ك شط لىعدا   ِّ آخربا، ومن لرم كسرحتَّ  أوَّ  نل لرسس

مرن شرهد  مرن لم  ظم والعدرا   األكررب ِّ كرصم لرفرةا فيضيعس الصق  األل آخر ال هاه، العدا  

لاه فيه.  الدُّ
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رماررةا  لرفررة كىُّهررا مصقررف  ) تعرالع أمَّ  ؒ  بعررد ذلررَ برريَّن المصرر ٍف ثرمَّ   ،(إَّلَّ بلررن لس

 ع ولرفررةا وا   معررروف بررين م كرر: وُعرنااةُ 
ٍ
ِّ  حرردكث   ♀ ، ولررم كثدرر  لررن ال َّدرر 

ر ،مرةا را اَّلهتفاع لن بلرن لس  العىرم    ٰلركمررن أبرلة ِّ ذلرَ فيهرا ضرعف  واألحا كرث المروكَّ

ا لىحاٍج ممتَّفوصم لىع أمَّ بلن لر  لرفة. كصم ِّ ة ليس مصقفك

ررر ذلرَوكستحبُّ لىحراٍج ) حمرة إم تيسَّ  ، (اسرتوداوس الودىرة وجدرل الرَّ
ُّ
 كمرا فعرل ال َّدر 

حي  ♀ ر لره اسرتودالهمافَّم لم ) ،ِّ الصَّ ( بر م كجعرل الجدرل بي ره وبرين كتيسَّ

 
ٍ
ا لهدي ال َّد   .♀ الودىة، فَّمَّه كجتهد ِّ استوداو الودىة اٍتدالك

حمرة)رتعرالع تسرميته بر ؒ  وٰبذا الجدل قد ذكر المصر ٍف ، وٰبرذا اسرم  (جدل الرَّ

ا، وَّل ِّ لسام العرا األسوو، إمَّما كرام كعررف  َّلو(، ثرمَّ إجدل )ربرمحد  َّل كسعرف شرلك

ٍم  ِّ الوروم المت ٍخر  باسم  حمة(سس ، وٰبذ  األسماه إمَّما  خىر  لىرع الردَل  )جدل الرَّ

يات ب ا لمَّ  ا  خل التُّررك وكامر  لهرم وَّلكرة لىرع الحجراز، فاشرتهرت مثرل ٰبرذ  المسرمَّ

 
ٍ
ه ( ♀ كتسررميتهم مدك ررة ال َّدرر  رر ،بررر)المدك ة الم ررصَّ ة  ةا وتسررميتهم لمكَّ بررر)مكَّ

مررة(، وتسررميتهم لجدررل حررراه   َّلو بررر)جدل ر)جدل ال ُّررصه(، وتسررميتهم لجدررل إبرر المكرَّ

 عرف.حمة(، وكلُّ ٰبذ  األسماه َّل تس الرَّ 

ررة  مررة(وم هررا مررا بررص جررائز  َّل برر س برره كتسررمية مكَّ ة المكرَّ ، وتسررمية المدك ررة بررر)مكَّ

ه ( ررةس   كمكررن الد رراه لىيرره   ألمَّ ٰبررذا لرره أهللررل  بررر)المدك ة الم ررصَّ ، وحرمررة   لهررا كرامررة   فمكَّ

ه     مدفصمكا فيها. ♀ بصجص    والمدك ة م صَّ

ا تسمية جدل إكَلو  ، فٰهرذ  لريس لهرا بر)جدل ال ُّصه(وجدل حراه ، بر)جدل الرحمة(وأمَّ

لع تسميتس كس  أهللل   ، ها بما كام  تعرفره العررا، فرَّمَّهم أبرل ٰبرذ  المصاضرعد ع لىيه، فاألون

 ألرف، في دغ  تحصكىها إلع ذلَ. ب سمائهاوبم 
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ا أو ِّ لررما كسعرا لىع من أسماه المصاضع أم كسد ع  اسم   واألكمل ِّ كٍل   فم ف به شرلك

ا   اطس به األحكام، وإحدا س العرا األقحاح، فَّمَّ ٰبذا بص الَّذي تس  ٍتب شرلك  بعد ما هس
أسماه 

و كس  م بركرةا  ،صبم أشياها بامىرةك أو لغةك ل د العرا األسوا جدرل  كمرا هللراه بعرض ال َّراس كترصبَّ

بعرض   إلمراه  ال ُّفرصس وإهللرَلح فسرا با وتلهيرر الوىرصا كمرا كعتورد ال ُّصه وأمَّه محرل  

حمة ،ال َّاس   .أو كما كعتودومه ِّ جدل الرَّ

هرا ولردم بم لمصاضع ك دغ  هلاكتها واَّلبتمرام وٰبذ  قالد   لظيمة  فيما كتعىَّ  ب سماه ا

  ،ضع  لموصص    األسماه إمَّما وس ألمَّ   إبمالها
ٍّ
ا شررل  ررٍِّّ إمَّ را لس ر وإمَّ ذكن ل رد العررا الَّ

جررت ٰبرذ  المرصامن حتَّربم   ع أحرد  ال َّراس لهرا أسرماها أبل ٰبرذ  المرصامن، وهبَّمرا بس

يل الكدير( تغٍير األحكام، كما وضع بعض ال َّاس اسما  جدكد ك   ،)قرم الثَّعالب( لىع )السَّ

ريل الكديرر( باسرم  يل الكدير( بر)قرم الثَّعالب(، والعرا لم تكرن تعررف )السَّ ع )السَّ فسمَّ

را إلرع وقر    ،عِّ م كر الثَّعالرب( برص جدرل  هللرغير   )قرم الثَّعالب(، وإمَّما )قرمس   كرام معروفك

ىرَ أسزكل وتغيَّرر مرع ٰبرذ  التَّغيُّررات الجاهكرة ِّ ت  ، ثمَّ من شهدا  ، وقد أ هك ا بعضا قركب  

 الدَل .

ا المصقرف أم كجتهردا كس ثمَّ ذكر أمَّه ) ررٰذا ه ه و لائمرِّ ذكرر اهلل سردحاما  ستحبُّ لىحراٍج ِّ با

ع إليه، وكا  لاه كدكه حاوا  رفعس والتَّضرُّ   ،(الدُّ
ٍ
فورد   ♀ كمرا ثدر  ذلرَ لرن ال َّدر 

 بَّس ا   
ُّ
  هللحي    هوى ال َّسائ 

َّ
ا كام  ♀ من حدكث أسامةا بن زكد  أمَّ ال َّد  هافعك

 .كدكه كدلص كصم لرفةا 

را مفسا  أم كجمعا  واألَْولذ(، ئكا من الورآم فحسن  شين  أا وإم لدَّع أو قرا ) لاه اٍتدالك ه لىع الردُّ

 
ٍ
   ♀ لهدي ال َّد 

ٍ
ِّ تعيرين  لراه   ♀ ولرم كثدر  حردكث  لرن ال َّدر 

 َوَأْفَضاُل و ُدَعاُء َيْوِم َعَرَفةَ َعاِء َخْيُر الدُّ ») :واألحا كث المروكَّة ِّ ذلَ كحدكث ،لرفةا  كصما 
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وأمثاو ذلَ لم كثد   ( «...َدُه اَل َشرِيَل َلهُ : اَل إَِلَه إاِلَّ اهَّللُ َوْح ا َوالنَّبِيُّوَ  ِمْن َقْبِىيَما ُقْىُت َأنَ 

ررحيحة أو مررا تضررمَّ ته آكررات  ،م هررا شرر ه   بررل كرردلص اإلمسررام بمررا جرراه ِّ األحا كررث الصَّ

  .الورآم الكركم

لاه ؒ  اهلللفع المص ٍفس  دم وق من آيم   اختاه ،تعالع مرفكا من جصامع الٍذكر والدُّ

 حا كث المروكَّ األالورآم الكركم، ومن 
ٍ
ن مع كرع   ♀ ة لرن ال َّدر  را تضرمَّ أو ممَّ

 
ٍ
ا وإم لم ككن مروكًّا لن ال َّد  ن محاسن الجمرع التر  ك دغر  ، وبص مم ♀ جامعك

 الع اكة هبا.

ع برروأحسن م ه وأمثل ما  مة لدد المحسن العدَّرا  المسرمَّ تدصرير »تضمَّ ه م سَ العَلَّ

تر  اشرتمى  لىرع األ ليَّرة المصرلفا  التر  ك دغر  أم لَّ فَّمَّه أحسن الم اسرَ ا ،«ال َّاسَ

ال  ِّ ذلَ اليصم  برا باسرم فرم لجمعها، ولص أفر با إمسرام  فَّمَّره ك دغر  أم كس   كدل  به الدَّ

را تسرميتس ليرصم لرفرةا  ممتراه    )أ لية    هن وم )أو  ،( لاه لرفرةا )رها بر(، وأمَّ
حرزا )أو  ،(لرفرة  م

رمرا كس لم   ع م رهم ارفيس   (لرفةا   ممتراه      برل بر  أ ليرة  ه مرن اختصاهللرها برذلَ المحرٍل صبمم

ر َّة تس  ر لجمعهرا معرام  لظيمرةك  متراهجاهت ِّ الوررآم أو السُّ ن َّل اٍمرَلع لره ليسرتفيد م هرا ما

م  َّذا جس فلىيها،  ٍمي  برمفر    مع  ِّ مدوَّ   (هرا ِّ كرصم لرفرةا دلع بم كسر ممتراه    أ لية  )ر، وسس

 كام ذلَ حس كا.

ا المصقرف أم ككرٍره الحراجُّ كس تعرالع أمَّره ) ؒ  ثمَّ ذكر المصر ٍف ررٰذا مرا  سرتحبُّ ِّ با

م مرن األذكراه واأل ليار   ،(ومرا كرام ِّ مع ابرا ،ةتودَّ
ُّ
ككرٍره  ♀ كمرا كرام ال َّدر 

لاهبر ▐ لىع هٍبه ى َّ كس م وأ ، لاه  ثَلثكا   الدُّ
ٍ
وككصم   ♀ ت ٍسيكا بال َّد 

ا هلل م كسم  ا خاضعك اممدتكا متصاضعك ا لذابه ،ومغفرته هاجيكا هحمته ،بين كدكه ررك  ،وموته خائفك

ا لىتَّصبة ال َّصصح  ألمَّ كصم لرفةا ، محاسدكا ل فسه  ▐ كجرص  اهلل ،كصم  لظيم   مجٍد ك
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يلام ِّ كصم  وما هس فيسعتوهم من ال َّاه، )فيه لىع من كشاه من لدا    بص فيه أ حر وَّل  ئ  الشَّ

لمرا كجرري ِّ ذلرَ اليرصم مرن   (  كرصم برده  ئمرإَّلَّ مرا هس  ،م ه ِّ كصم لرفرةا  وَّل أحورا  أهللغرا 

ل اهلل  هم المَلئكة، كما ومداباته بم  ،عت  م هم من ال َّاهن كس لىع لدا   بَّلتاق ما  تفضُّ

  .ذي ذكر  المص ٍفالَّ « هللحي  مسىم  »لائشة ِّ ثد  ذلَ ِّ حدكث 

مىدكررا لٰهررذ  الفضرريىة   ِّ كررصم لرفررةا  ▐ في دغرر  العدررد أم كجتهررد ِّ  لرراه اهلل

يلام وإبامته وإذاقته األمررَّ  وهغدة ِّ تحزكن ،العظيمة من العت   صريده مرن كمرد  بمرا كس  الشَّ

جصع إلع اهلل بفصاته التَّصبةا  م  وحزا  بمرا وفَّوهرم اهلل  ب ر  آ ما  واختصراصا  ،▐ والرُّ

به لىريهم ِّ  ▐ إليه من أسداا المغفر ، ومن ألظمها ما كمنُّ اهللؒ▐

 .كصم لرفةا 

َّلا  لاه، وأاون  ،ما كام ِّ لشريَّة لرفرةا  - كما سد  - وكدوع اإلمسام مشتغَلك بالٍذكر والدُّ

لاه واَّلجتهرا  فيره مرن كرصم لرفرة برص آخررس  ردس فَّمَّ األحرى واألحظع بتصقي  الردُّ    ، وآكا

روا مس من الغس   ه.اإلمسام م  كفصت حظُّ لئَلَّ   كىَّما قرب  الشَّ

مس) وأكثرروا  ،ووقراه   بسكي ة   ع مز لفةا إل) امصررف ال َّاسس  لرفةا  ( كصما فَّذا غربا  الشَّ

فعرررل ال َّدررر  أسررررلصا كمرررا ) ( إذا وجررردوا فجرررص ك وأسررررلصا ِّ المتَّسرررع ،مرررن التَّىديرررة

رر( غررروا، وَّل كجررصز اَّلمصررراف قدررل ♀ ررةا  الشَّ ررا لهدكررهمس مررن لرفا  اٍتدالك

♀،  
َّ
مس. ♀ فَّمَّ ال َّد  ا فيها حتع غرب  الشَّ  بو  واقفك

  ثمَّ 
ُّ
وإمَّمرا  ،مصضرع  معرروف   :ومادلفاةُ ، إلع مز لفةا  ♀ بعد ذلَ  فع ال َّد 

ررٍم  مز لفررة ألمَّ ال َّرراس كوصرردومه مررز ا   بمررا أمررربم إليرره أي متوررٍربين  فين إلررع هٍبهررملم سس

  .من مالة  فيه ▐

ررفررَّذا وهللررل إليهررا هللررىَّع بم  ررا برر ذام  ر هللررَل  العشرراه )هررا المغرررا والعشرراه  كوصم  جمعك
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  حين وهللصله، (وإقامتين
ُّ
أو  ها بصقر  المغررام سصاهك وهللىا  ،♀ كما فعل ال َّد 

فَّمَّه َّل كجصز  ،ع أوشَ وق  العشاه أم كمرجز  الٍزحام حتَّ جا حا  بعد  خصو العشاه، فَّمن 

ِّ حرٍ  مرن أمك ره إ هاك  ، فالتَّ خير إمَّما بص مشرروع  ع كصل إلع مز لفةا له أم كؤٍخربا حتَّ 

َل  ِّ مز لفةا  وق م  دم الصَّ ا من حس مررج كع حتَّر لره أم كؤٍخربرا َّل كجرصزس  م  فَّمَّرهس بزحرا، أمَّ

 .وقتها  بل كصٍىيها ِّ وقتها، ولص قدل وهللصله إلع مز لفةا 

ا كحتاج التَّ ديه إليه أمَّ ) ثمَّ  رة مرن لا ما كفعىس ذكر ممَّ ره بعض العامَّ ط حصرع الجمراه مرن ون

َل  حين وهللصلهم إلع مز لفةا  َّل  فهص غىط   ،م هم أمَّ ذلَ مشروع   والتوا  كثير   ،قدل الصَّ

  أهللررلا 
ُّ
ه مررن لررم كرر مر أم كسىررتوط لرره الحصررع إَّلَّ بعررد امصرررافم  ♀ لرره، وال َّدرر 

ررر ن مررن حرردكث لدرررد اهلل بررن لدَّرراس   ،(عالمشررعر إلررع م كررر   فوررد ثدرر  ِّ السُّ
َّ
 أمَّ ال َّدررر 

بص ع، فٰهذا كصم ال َّحر بم ك  أم كجمع له الحصع غدا ا  س  بن لدَّا الفضلا  أمرا  ♀

و فعىره  من المس صم، وإم التوله اإلمسام  رن َّل ككصم بص أوَّ
مز لفة  فَل ب س بذلَ  ٰلركم

 
ٍ
ررا لهرردي ال َّدرر  و فعىرره اٍتدالك رر َّة أم  ♀ ألمَّ أوَّ ررَل ، فالسُّ بررص المدررا ه  إلررع الصَّ

و أو هم  بوية األكَّام.  كىتوط اإلمسام الحصع من م ع، سصاه ما كتعىَّ  برم  اليصم األوَّ

و برر  وررداه الجمرراه الَّ تعررالع أمَّ مم  ؒ  ذكررر المصرر ٍفس  ثررمَّ  ترر  تكررصم ِّ اليررصم األوَّ

ا األكَّام الثََّلثة فيىتولها (سدع  ) هرا الجمراه كرمر  بم  ،إحدى ولشررركن حصرا ك  كصم   كلَّ )، أمَّ

  كما سي ي. (الثََّل 

  ألمَّ ذلَ لرم كس ورل به من غير غسل   عرمستحبُّ غسل الحصع  بل كس َّل كس ذكر أمَّه ) ثمَّ 

 
ٍ
  (.وأهللحابه ♀ لن ال َّد 

م  فواو: ) ثمَّ  م  به عرموَّل كس ذكر مس لةك أخرى تتعىَّ  بالرَّ ع قد هس (، وٰبرذا قرصو بحصك

    اإلمسرام فيعيردس مر  بره َّل كوصردس ذي هس أمَّ الحصع الَّ  ،جمهصه أبل العىم
ا
مر  بره، ٰبرذا  الرَّ
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 جمهصه أبل العىم. مذببس 

  والوصوس 
ا
ممر الثَّاين أمَّه كجصز لإلمسام أم كرم  رع قرد هس ليل   بره، وٰبرذا أسرعدس بحصك   بالردَّ

 
ُّ
ررد األمررين الٍشرر ويل  مررة محمَّ  لعرردم المررامع مررن ذلررَ، وقررد اخترراه  مررن المحٍووررين العَلَّ

مة ابن لثيمين   تعالع. ↓والعَلَّ

رٰذا  الىَّيىة بمز لفةا  كدي س  الحاجَّ ذكر أمَّ ) ثمَّ  عفة من ال ٍساه والٍصرديام ، ِّ با وكجصز لىضَّ

ر ،(وغيربمرا وأٍم سرىمةا  لحردكث لائشرةا   يرلأم كدفعصا إلع م كع آخرر الىَّ  ،بمصم ومح ر وآخم

رحي »كما ثدر  ذلرَ ِّ  ،الىَّيل ككصم بغياا الومر فع لرم ككرن كمرا جراه  ،«الصَّ فرَّمَّ الردَّ

حي »ِّ  حدكث أسماها    «الصَّ
ٍ
ىثر   ثس

ٍ
 إَّلَّ بعد غيراا الومرر، والومرر إمَّمرا كغيرب بعرد مسضر 

حيحالىَّيل،  ٍ ثسىث  الىَّيرل فَّمَّره محرلُّ غيراا الومرر،  فالصَّ
أمَّ اإلمسام َّل كدفع إَّلَّ بعد مض 

  .↓م ة وتىميذ  ابن الويٍ قد اختاه ٰبذا شيخ اإلسَلم ابن تيميَّ و

را أبرل الورده  والورصَّ  فالم حٍ  ِّ وٰبذا  عفة من ال ٍساه والٍصديام، وأمَّ شرروع لهرم الضَّ

عفة من ال ٍسراه والٍصرديام، فمرذبب أبرل العىرم  كدفعصا  َّلَّ أ ٰلركمرن إم  فعصا مثل  فع الضَّ

حيح ، جصازس  م كمرا وهو الصَّ رعيف، واألولرع لهرم مرا ك، فيجصز لىوصٍي أم كتوردَّ م الضَّ توردَّ

د ِّ حٍ  الوصٍي الورا ه أم كسوريم ِّ مز لفرةا  إلرع أم كصرٍى  الفجرر،  ذكر  المص ٍف أمَّه كت كَّ

وم هللَلتس وتكصم  رع توردكم الفجرر ِّ ذلرَ اليرصم لتفركرغ وقتها وإمَّما شس  ها بغىس   أي ِّ أوَّ

مس، فرَّذا هللرىَّع الفجررا ل العددم  لاه بعدبا قدل مىصع الشَّ بغىرس  وقرف ل رد  َلشتغاو بالدُّ

 المشعر الحرام.

جدل )رف برالمعررو ،لىوه بعض أبل العىم وكركردوم بره جدرل قرزح  الحرام كس  والمشعرس 

 .ل د المسجد المصجص  اليصم بمز لفةا  ( دا يوا المم 

احيحآخروم وكركدوم به مز لفة كىَّها،  هولىم وكس  مرن قرصل  أبرل العىرم، فرَّمَّ  وهاو الصَّ
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 كىٍ  لمز لفةا  المشعر الحرام اسم  
َّ
روقف ل رد جدرل المم  ♀ ها  ٰلركمرن ال َّد   ، دا يوا

ررا لى َّدرر  فررَّذا اسررتلاع اإلمسررامس  فٰهررذا أولررع، وإذا لررم  ♀ أم كوررف ل ررد  اٍتدالك

   كستلع وقرف حيرث مرا اسرتلاع
َّ
َجْماع  وَ  ،انَاَوَقْفاُت ٰههُ »)قراو:  ♀ألمَّ ال َّدر 

 .كع   مز لفةا   («ا َموِق   هَ ىُّ كُ 

 ▐ ستحبُّ له حاو وقصفه ل د المشعر الحررام اسرتوداو الودىرة و لراه اهللوكس 

ا  أي حتررع لاه حتَّررع كسسررفر جرردًّ كتدرريَّن ال َّهرراه قدررل مىررصع  مررع هفررع كدكرره، وكجتهررد ِّ الرردُّ

مس.  الشَّ

ا( أسفر )فَّذا) رمسإلرع م كر( امصرف )جدًّ ( ِّ مرن التَّىديرة) وأكثررا  ،(ع قدرل مىرصع الشَّ

( لره حبَّ اسرتس ) - عوم كر وبرص وا   برين مز لفرةا  - (حٍسر  إلع مس ( وهللل الحاجُّ )فَّذاسير ، )

َ   ◙ؒكما ثد  ذلَ لن ابن لمرا  حجر   وإسراله قده هميةم ، (اإلسراع) ِّ  ل رد مالر

هبا الفوهراه «ئهمصمَّ » ، وبر  بمورا كر تعرالع بممسرائة ذهاع   ô، وهميرة الحجرر قردَّ

إلمسرام لع، فيسرتحبُّ وم كر شعركن مز لفةا بين الما خمسين وثَلثمائة مرت   اليصم تصل إلع 

 سأم ك
ُّ
  .♀ رع فيها قىيَلك كما فعل ال َّد 

وقصمره،  ب بربرةا  ما مرزو مرن لرذاا  محَلًّ لم  محٍسر   اإلسراع كصمس  ولم كثد  أمَّ مصجب

رر  وإمَّمررا ٰبررذا شرر ه فعىا
ُّ
ا ♀ ه ال َّدرر    ،تعدُّرردك

 
ا كمررا فعىرره ال َّدرر    هفرر حن مفعىرره تعدُّرردك

♀.  

حرين وهللرصلهم  همصبرا مرن ثمَّ  ،ل د جمر  العودةم  ع قلعصا التَّىديةا فَّذا وهللىصا إلع م ك ) 

: (وككٍدرر كرٍل حصرا      ل رد همر م كردا ) ( الحراجُّ كرفعس ، متعاقدات   بسدع حصيات   هلل ا» قرائَلك

  .«أكرب

ع لرن كمي ره  وم كر ، الكعدة لرن كسراهم  وكجعلس  ،يستحبُّ أم كرميها من بلن الصا م وكس )
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  كما فعرل

ُّ
وإم همابرا مرن الجصامرب األخررى أجرزأ  ذلرَ إذا وقرع ،ؒ♀ ال َّدر 

ا اليرصم فورد أسزكىر م  ،(الحصرع ِّ المرمع او الوركدرة الجدر وٰبذا األمر كام فيما سىف، أمَّ

ا من مصضع الجماه، وهللراها  ى اسرتودالها بجعرل  ،اللَّركر  م فسرحك ررن كدورع بر م كتحررَّ
ٰلركم

   ع لن كمي ه  ومم ك الكعدة لن كساهم 
ُّ
 .♀ كما فعل ال َّد 

  فيه وخرج م ه لم كضررَّ  إذا وقعبل  ،(الحصع ِّ المرمع بواهس ( إذا همع )وَّل كشرتط)

( خرج  م ه أجزأت ِّ ظابر كَلم أبل العىرم فىص وقع  الحصا  ِّ المرمع ثمَّ ذلَ، )

ô  َّا قدل  برل كرام أهللرلس  ذي بس   ب خر   تعالع، ولم ككن الحصض ال مصضرع  مصجص ك

را ل رد العررا كا  م  محَلًّ معروفك شراخص  وَّل  ه لرمر  الجمراه، ولرم ككرن ثرمَّ وما وصردس الرَّ

ر ثمَّ  ،ض  صن حا  ضم ربعد ذلرَ وس َّللرة لىيره، ثس راخص لىدَّ مَّ ِّ العهرص  المتر ٍخر  ِّ وَّلكرة ع الشَّ

ضم العثماميٍ  ع هللاهت الجمراه لىرع األمر كتزاكد حتَّ  كزوم  مول ع الحصضس ين لىع الحجاز وس

 ت  ب  لىيها اليصم.ٰبذا الحاو الَّ 

، وبص أكرب ذفم حصع الما مثل ( ك دغ  أم ككصم )حصع الجماهذكر المص ٍف أمَّ ) ثمَّ 

ٍمص قىيَلك   هأس األهللدع وأممىته. ككصم ذلَ قدها و( وأهللغر من الد دق، من الحم

م  ك حر بدكا  ثمَّ ) واهلل ، بسرم اهلل»  أو ذبحره: سرتحبُّ أم كورصو ل رد محررم وكس ، هبعد الرَّ

رٰذا   « هللرحي  مسرىم  »ذي ثدر  ِّ والَّ ، («ا م َ ولَأكرب، الىّٰهمَّ با
َّ
 ♀ أمَّ ال َّدر 

ع وكدَّر، فالسُّ َّة أم كسٍم  اإلمسام وككٍدر، فرَّم شراه أم كزكرد  لراهك ا محر بدكا لمَّ  بعرد  ه سمَّ

ما كدلص به اإلمسام مرن  ، وأمثلس (الىّٰهمَّ ٰبذا م َ ولَ): هوصلك  ذلَ فىه أم كوصو ما شاه

ررر« هللرررحي  مسرررىم»ِّ  ♀ الٍزكرررا   مرررا ثدررر  ل ررره علمَّ   ،ا ضرررحَّ
َّ
 فرررَّمَّ ال َّدررر 

ع قرراو: لمررا  ♀ ُهاا»ضررحَّ اادٍ َح مُ  نْ ِماا بَّااْل قَ مَّ تَ الىّٰ اادٍ َح مُ  آلِ  نْ ِمااوَ  ومَّ ااةِ أُ  نْ ِمااوَ  ومَّ  مَّ

دٍ َح مُ  لاه َّل كمتصُّ به ،«مَّ ك حرر لره أم كورصو بل كل مرن أها  أم  ،♀ وبذا الدُّ
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  دَّلن وا مَّ تا الىّٰهس »فيوصو:  ،ذلَ
د  حا مس  نن مم  وا  ،مَّ

د  حا مس  آوم  نن مم روا  ،مَّ
رةم أس  نن مم رد  حا مس  مَّ   ♀«مَّ

ة محمَّ   فيكصم بذلَ قد  لا ل فسه  .♀ د  ألمَّه من ضمن أمَّ

، (سرم اهلل واهلل أكرربب): برص قرصوس  بدكره حرمل د  والموصص  أمَّ الم ثصه ِّ ٰبذا المحٍل 

    .وما وهاه ذلَ فَّمَّه سائغ  

وذبر  الدورر  ،با اليسررىكردس  والسُّ َّة محر اإلبل قائمةك معوصلةك ، إلع الودىة بدكه وكصٍجه)

إَّلَّ أمَّره تررك  ،ئرة  ه مجزم ( فرَّمَّ ذبيحتارإلرع غيرر الودىرة ، ولرص ذبر ا ها األكسررم والغ م لىع ج دم 

 .وليس بصاجب   فالتَّصجيه إلع الودىة س َّة   ،السُّ َّة

مررن بدكرره وكهرردي  أم ك كررلا  لرره سررتحبُّ كس ه: )تعررالع أمَّرر ؒ  ذكررر المصرر ٍف ثررمَّ 

ق قرررد ، و(]الحرررج[ ﴾ہ  ھ  ھ   ہ  ہ  ہلوصلررره تعرررالع: ﴿  وكتصررردَّ

ك كرل مرن هذ  اآلكة لىرع التَّثىيرث المشراه إليره بوصلره: )بم تعالع  ؒ  المص ٍفاستدوَّ 

ق  فالمشاروع لإلنسا  هو ٰهذه  األمور الثالثة يف هديه: ،(بدكه وكهدي وكتصدَّ

لها  أم ك كل م ه. :وأوَّ

 : أم كهدي م ه.وثانيها

ق.وثالثها  : أم كتصدَّ

 كالهدي، واألضحية وغيربا.حائر  ِّ ال َّ  ثىيث قالد   التَّ بذا و

﴾ ہ  ہ  ہ   ہ  ھ  ھوذكرررر تصررردك  ذلرررَ ِّ قصلررره تعرررالع : ﴿ 

ا الهدكَّة  وٰبذ  اآلكة إمَّما، ]الحج[ دقة، وأمَّ تدوُّ لىع األكل وإمعام الدائس الفوير م ها بالصَّ

ۆ  ۆ  ۈ  ۈ  فىيس  ٰبذ  اآلكة  ليَلك لىيها، وإمَّما كدوُّ لىيها قصله تعالع: ﴿

اسررتحداا أم ك كررل ثىثكررا، بتعررالع قرراو  ؒ  أحمرردا  اإلمرراما  مَّ فررَّ، [36:]الحررج ﴾ۋٴۇ

 .ثم ذكر ٰبذ  اآلكةق بثىث وكهدي ثىثكا، وكتصدَّ 
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 العىم لىع سرتَّة أقرصاو   أبلوٰبذ  اآلكة من مشكَلت آكات التَّفسير، وقد اختىف فيها 

احيحتوركدكا،  َ   والصَّ مر هم   واختراه  جمالرة  « ئرهمصمَّ »ِّ  برص مرا ذبرب إليره اإلمرام مالر

ر القانعأمَّ  ،«تفسير »ِّ  اللَّابر بن لاشصه   ر المعتارَّ ذي كسر و، وأمَّ بص الفويرر الَّ ذي برص الَّ

ض لَ هجاها   م ه. هدكه  وم سؤاو  أم تس  كعرتكَ وكتعرَّ

رر » وسررد  أم ذكرررتس لكررم أمَّ  َ   مصمَّ بمحاسررن التَّفسررير، ومررن جمىتهررا   محشررص  « مالرر

  [36:]الحررج ﴾ۋۆ  ۈ  ۈ  ٴۇۆ  ﴿فعىررع بررذ  اآلكررة: تفسررير ٰبررذ  اآلكررة ، 

وسرد  أم ذكررتس لكرم ذلرَ  ،تعرالع ؒ  ذي أشراه إليره المصر ٍفالتَّثىيث الَّ  كحصلس 

 .«تفسير آكات الم اسَ»ِّ مديَّ كا 

ب ) ذكر بعرد ذلرَ أمَّ  ثمَّ  رام  وقر  الرذَّ كمتردُّ إلرع غرروا شرمس اليرصم الثَّالرث مرن أكَّ

رة  ،(التَّشرك  فتكرصم ، )أقاوال أهال العىام يف أصاحِّ وبص اليصم الثَّالث لشر مرن ذي الحجَّ

ب  كصمس   .(بعد  ال َّحر وثَلثة أكَّام   مدَّ  الذَّ

ر ثمَّ ) ر  س ه كحىمربعد محرر الهردي أو ذبحم م، ه أو كوٍصررر ، والحىر  أفضرلهأسا ( كمرا توردَّ

 ،(ف قرلَّ  ممىرة  قده أس  توٍصر من كٍل ضفير   والمرأ  ) ،وَّلبدَّ أمن كعمَّ  هأسه بالحى  والتَّوصير

 وقد سىف ٰبذا .

ر شر ه   م كرلُّ حررم دراح لىمس كس   أو التَّوصرير وبعد همر  جمرر  العودرة والحىر م ) م لىيره رس حا

و ا التَّحىُّرل: بالتَّحىُّرل األوَّ رٰذا ع با فاإ َّ ارنساا  إذا أتاذ بااثنين  ،(باإلحرام إَّلَّ ال ٍساه وكسمَّ

اًل  من ثالثة تحىَّل  والثَّالثة: وتحىُّال أوَّ

لها م . :أوَّ  الرَّ

 الحى  أو التَّوصير. :وثانيها

  .اللَّصاف: وثالثها
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ر ر ذي كرردوُّ لىرع ٰبررذا حردكث لائشررةا ولىرع ٰبرذا جمهررصه أبرل العىررم، والَّ ذي ذكررر  الَّ

ررحيحين»المصرر ٍف ِّ  ه قدررل أم إلحراممرر ♀ مٍيررب هسررصو اهللك رر  أس ) :«الصَّ

  (ولحٍىه قدل أم كلصف بالدي : )▲فوصلها  ،(قدل أم كلصف بالدي حٍىه ولم ، حرمكس 

ا فرغ   ، ثرمَّ أحرلَّ  ؛♀حىر   ومحرر بدكره، ثرمَّ  ،من هميره ♀كع   لمَّ

،  ♀ومرراف بالديرر   ،دتررهميَّ  ٰهررذا كرردوُّ لىررع أمَّرره فعررل اث ررين مررن ٰبررذ  فحررَلَّلك

 اللَّصاف بم زلة واحرد   علا وجس  ،الثََّلثة، ولىع ٰبذا فَّمَّ من فعل اث ين من ٰبذ  الثََّلثة أحلَّ 

ع جاز له أم كتحىَّل، ومرا لردا ذلرَ وهما  لىع ال َّاس، فىص أمَّ اإلمسام مافا  م هما تصسعةك 

 ْد َقافَ  وةِ َباقَ العَ  ةَ رَ مْ َج  مْ تُ يْ مَ ا رَ ذَ إِ »كحدكث   ل بغيربا فَل تثد من األحا كث المروكَّة بالتَّحىُّ 

ر ،َّل كصر ُّ  مضرلرا   ضرعيف   فٰهذا حدكث   ،«اءُ النََّس الَّ إِ  ؛ءٍ يْ  َش لُّ كُ  مْ كُ لَّ لَ َح  ذي لىيره والَّ

م، وبص   حي  . الصَّ جمهصه أبل العىم بص المذبب الَّذي تودَّ

ا  ثمَّ ذكر المص ٍف أمَّ  رٰذا ع  اللَّصاف)با ومرصاف  (مصاف اإلفاضة ومرصاف الٍزكراه كسمَّ

: إَّلَّ بره، وبرص المررا  ِّ قصلره  تمُّ الحرجُّ َّل كار، من أهكام الحٍج  وبص هكن   ،)الحٍج، 

ررصاف  ،([الحررج ] ﴾ۓ  ڭ  ڭ  ڭ﴿ ررصاف المررذكصه ب ررا بررص اللَّ فررَّمَّ اللَّ

 . لىحٍج 

كعتين خىف الموامبعد اللَّ  ثمَّ ) رفا والمررو  إم كرام   صاف وهللَل  الرَّ كسرعع برين الصَّ

رع  ل ا السَّ ررٰذا ا، وبا و لعمرترهمتمٍتعك رع  األوَّ   واحرد  وَّل ككفر  ، حٍجره والسَّ
ِّ أهللرٍ   سرع 

ع  مرَّ ك  ô( فَّمَّ أبل العىم و العىماهاقصأ لىرع  ثاميرةك  تعالع ممتىفصم ِّ إكجاا السَّ

   المتمٍتع
ٍ
 ِّ ذلَ: ♀ َّلختَلف األحا كث الصاه   لن ال َّد 

 .ِّ جهة   وب  حدكث جابر  

 أخرى. ِّ جهة   اس  وابن لدَّ  وحدكث لائشةا 
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حي  بص مرا ذبرب إليره  را لجمهرصه أبرل العىرم ؒ  المصر ٍفوالصَّ أمَّ  ،تعرالع تدعك

 فرَّمَّ لائشرةا  ،لثدرصت األحا كرث برذلَ  المتمٍتع كجب لىيه أم كسرعع سرعيكا ثاميكرا لحٍجره

ا آخرا  ثمَّ قال : ) ▲ ( تع ر مرا )وإمَّ  ،(ع لحٍجهرمبعد أم هجعصا من م ك  ،مافصا مصافك

فا والمرو صاف )هذا اللَّ بم  ا الحدكث ،اللَّصاف بين الصَّ رٰذا (، لىع أهللٍ  األقصاو ِّ تفسير با

ةوالَّذي ) ر اس  ( ٰبرذا التَّفسرير حردكث ابرن لدَّركدوُّ لىع هللحَّ  ذي لىَّوره الدمراهيُّ اآلخرر الَّ

 
ُّ
ا به ووهللىه الديهو  ئ را فَّذا فرغ ا من الم اسرَ جم وفيه قصله: ) ،ل ه بس د  هللحي    مجزومك

فا والمرو  فا والمرو ) فوصله:، (فلف ا بالدي  وبالصَّ م  ب (وبالصَّ   مَّهم سعصا مرَّ  ثاميرةك إلَلا

حيحكما مافصا له،  لحٍجهم هرذا كفررتق أمَّ المتمٍتع كجب لىيه مصافام وسرعيام، وبم  فالصَّ

  واحد   ليس لىيه إَّلَّ مصاف   لن الواهم، فَّمَّ الواهما 
 
  .واحد   وسع 

ر ذي تجتمع برهذي ذكر  المص ٍف ومصر  بص الَّ وٰبذا الَّ  وكورع بره اَّلٍتفراق برين  ،ةاأل لَّ

واألحا كررث ال َّافيررة كحرردكث جررابر  ،اس  وابررن لدَّرر األحا كررث المثدتررة كحرردكث لائشررةا 

و، وفيه أمَّ  ،◙ م  ثدمروالمس هم لم كلصفصا غير اللَّرصاف األوَّ ألمَّ ِّ   لىرع ال َّراِّ   موردَّ

 العىم.ذلَ ذي تضمَّ ه الحكم الَّ  ثدصت وزكا   العىم توتض  ،اإلثدات زكا   العىم

رع  لىرع المتمٍترع ذكررا زكرا  ك  ¶ اس  فعائشة وابن لدَّ  م مرا فيس  ،ِّ إثدرات السَّ وردَّ

 .◙ ذكرا  لىع ما مفا  جابر  

 

 

  



141 
 

 َصاِلح ْبن َعْبِد اهلِل ْبن َحَمٍد الُعَصْيِمي  

 اهلُل: رمحهقاَل امُلَصنُِّف 

 فصٌل  

 يف بيان أفضليَّة ما يفعله احلاجُّ يوم النَّحر

 

رٰذ  األمصها  كر واألفضل لىحاٍج أم كرٍتب با   :األهبعة كصم ال َّحر كما ذس

َّلك برم  جمر  العودة، ثسم  ال َّحر رمَّ  ،فيددأ أوَّ  ،بالدير م  اللَّرصاف ثسمَّ الحىر  أو التَّوصرير، ثس

ع  بعد  لىمتمٍتع فرم  ،والسَّ   .  والواهم إذا لم كسعيا مع مصاف الودوموكذلَ لىمس

رررٰذ  األمررصه لىررع بعررض  أجررزأ  ذلررَ  ل م بعررضا با  فررَّم قرردَّ
ٍ
خصررة لررن ال َّدرر   ثدررصت الرُّ

  .ِّ ذلَ ♀

ع  لىع اللَّصاف ر  وكدخل ِّ ذلَ تودكم السَّ  ،ل كرصم ال َّحررألمَّه من األمرصه التر  تسفعا

 
ٍ
حاب  ردٍ  :فدخل ِّ قصو الصَّ رئل كصمئرذ  لرن شر ه  قس اْفَعاْل َواَل » قراو: م وَّل أٍخرر إَّلَّ فمرا سس

ا كوع فيه ال ٍسيام والجهل ،«َحَرَج  ا العمرصم ،وألمَّ ذلَ ممَّ ررٰذا مرا ِّ لم   فصجب  خصله ِّ با

  ،ذلَ من التَّيسير والتَّسهيل
ٍ
رئم  ♀وقد ثد  لن ال َّد  رن سرعع قدرل أمَّه سس ل لمَّ

َ   .«َج رَ  َحاااَل »أم كلررصف فورراو:  بَّسرر ا    أخرجرره أبررص  او  مررن حرردكث أسررامةا بررن شرررك

، واهلل المصٍف . هللحي    ٍَّ ه ِّ العمصم من غير ش  ، فاتَّض  بذلَ  خصلس

 جمر  العودة ،ثَلثة   ها التَّحىُّل التَّامُّ بم  ت  كحصل لىحاٍج واألمصه الَّ 
س
والحىر   ،وب  هم 

ع  بعد  لم  ،أو التَّوصير رٰذم كم من ذس ومصافس اإلفاضة مع السَّ ا، فَّذا فعل با   الثََّلثة حلَّ له ر آمفك

  .م لىيه باإلحرام من ال ٍساه والٍليب وغير ذلَرس حا  ش ه   كلُّ 

ما لىيره براإلحرام  حررس
ا إَّلَّ   ومن فعل اث ين م ها حلَّ له كلُّ ش ه  ررٰذا ع با  ال ٍسراه، وكسرمَّ

و. بر  التَّحىُّل األوَّ

لاه  ستحبُّ وكس  ررر مرن الردُّ لاه بمرا تيسَّ راس من ماه زمزم والتَّضىُّع م ه، والردُّ لىحاٍج الشُّ
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  ،«هُ َلا َب ا ُشارِ َمالِ  مَ اَ ْمازَ  اءُ َما»ال َّافع، و

ٍ
ي لرن ال َّدر  وم هللرحي  »ِّ   ا♀ كمرا هس

  لن أب  ذهٍّ « مسىم  
َّ
َهاا َطَعااُم ُطْعامٍ إِ »قاو ِّ ماه زمرزم:  ♀ أمَّ ال َّد  زا  أبرص  ،«نَّ

 «.ُسْقمٍ  ِشَفاءُ وَ »:  او ا 

  وبعد مصافم 
 
ن لىيه سع  ع  ممَّ اج إلع م ك كرجم  ،اإلفاضة والسَّ فيويمصم ، عع الحجَّ

بعرد زواو  ،وكرمصم الجماه الثََّل  ِّ كٍل كصم من األكَّام الثََّلثة ،بىياليها ها ثَلثةا أكَّام  بم 

مس  وكجب التَّرتيبس ِّ هميها.  ،الشَّ

ينررف ترر  تىرر  مسررجدا وبرر  الَّ  ،فيدرردأ بررالجمر  األولررع  فيرميهررا بسرردع حصرريات   ،الما

  .  ل د كٍل حصا   كرفع كدا  ،متعاقدات  

م ل ها ركن وكس  ،وكرفرع كدكره ،وكستودل الودىرة ،وكجعىها لن كساه  ،وكسسنُّ أم كتودَّ
ر مرن ثم

ع.  لاه والتَّضرُّ  الدُّ

ركرم  الجمرر  الثَّاميرة كراألولع، وكس  ثمَّ  م سا وكجعىهرا لرن  ،قىريَلك بعرد هميهرانُّ أم كتوردَّ

ا.  ،وكستودل الودىة ،كمي ه  وكرفع كدكه فيدلص كثيرك

 كرم  الجمر  الثَّالثة وَّل كوف ل دبا.  ثمَّ 

واو ثمَّ  رام التَّشررك  بعرد الرزَّ كمرا همابرا ِّ اليرصم  ،كرم  الجمرات ِّ اليصم الثَّاين من أكَّ

و و ،األوَّ    وكفعل ل د األولع والثَّامية كما فعل ِّ اليصم األوَّ
ٍ
 .♀ اقتداهك بال َّد 

لين من أكَّام التَّشرك  واجب  من واجدات الحٍج  س ِّ اليصمين األوَّ
م  وكذا المدي س  ،والرَّ

لا  ومحصبم فَل كجب.   ع ِّ الىَّيىة األولع والثَّامية واجب  بم ك  وا  والرُّ  إَّلَّ لىع السُّ

م  ِّ اليصمين المرذكصهكن ثمَّ  رل مرن م كر ،بعد الرَّ  ،ع جراز لره ذلرَمرن أحربَّ أم كتعجَّ

ر وبراتا  مس، ومن تر خَّ الىَّيىرة الثَّالثرة وهمرع الجمررات ِّ اليرصم  وكمرج قدل غروا الشَّ

ا ،الثَّالرررث ٻ  ٻ  ٻ  ٻ   كمرررا قررراو اهلل تعرررالع: ﴿ ،فهرررص أفضرررل وألظرررم أجررررك
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 ﴾ٹٹ              ٿ  ٿ  ٿ       ٿ      ٺ   ٺ     ٺ     ٺ       ڀ       ڀ      ڀ       ڀ         پ        پ  پ    پ

 [203]الدور :
َّ
رل برص  برل  ♀   وألمَّ ال َّد  رل ولرم كتعجَّ رص لى َّراس ِّ التَّعجُّ هخَّ

واوأقام بم كر اهتحرل قدرل أم  ثرمَّ  ،ع حتَّرع همرع الجمررات ِّ اليرصم الثَّالرث لشرر بعرد الرزَّ

 كصٍى  الظُّهر. 

 
ٍ
 العراجزم  وكجصز لرصل 

ٍ
رد  مر  أم كرمر  ل ره جمرر ا  الصَّ العودرة وسرائر  لرن مداشرر  الرَّ

غير س  بعد أم كرم  لن مفسه، وبكذا الد  س  ،الجماه مر  كرمر  ل هرا  العراجز س  الصَّ لرن الرَّ

 ،والٍصرديامومع ا ال ٍسراه  ♀قاو: حجج ا مع هسصو اهلل  لحدكث جابر    وليُّها

 . فىدَّي ا لن الٍصديام وهمي ا ل هم. أخرجه ابن ماجهن 

مر  رل   ر سرنٍّ دارأو كم  لمررض    وكجصز لىعاجز لن الرَّ من رصا أم كس  ،أو حا   ن كرمر  ل رهٍكرل ما

وبررؤَّله َّل كسررتليعصم مزاحمررة  ،[16]التَّغررابن: ﴾ہ  ہ  ہ  ھلوررصو اهلل تعررالع: ﴿

مرر  كفررصت  ال َّراس ل ررد الجمررراتم  ، فجرراز لهررم أم كصٍكىررصا  شرررع قضرا س وَّل كس  ،وزمرن الرَّ

ريب من كؤ ٍ  م ستا م أم كا فَل ك دغ  لىمحرم  ،  من الم اسَبمَلف غيرم  ه كه ل ه، ولص كام حجُّ

لورصو اهلل تعرالع:   لزمره إتمامهمرا  ألمَّ من أحرم بالحٍج أو العمر  ولص كامرا مفىرين  مافىةك 

رع  َّل كفرصت ،[196]الدور : ﴾ ۓ  ڭ  ڭ  ڭڭ   ﴿ بمرَلف زمرن  ،وزمن اللَّرصاف والسَّ

م .   الرَّ

ررا الصقررصف بعرفررةا  ََّ  ،عوالمديرر  بمز لفررة وم كرر ،وأمَّ    ولكررنَّ أمَّ زم هررا كفررصتس  فررَل شرر

رٰذا  المصاضع ممكن   مر   وألمَّ  حضصه العاجز ِّ با ة بمرَلف مداشررته لىرَّ ولص مع المشوَّ

ررا ررىف الصَّ مرر  قررد وه ت اَّلسررت ابة فيرره لررن السَّ ، ل  ِّ حررٍ  المعررذوه بمررَلف غيررر الرَّ

ة   ة  والعدا ات تصقيفيَّ  جَّ   .ليس ألحد أم كشٍرع م ها شيئكا إَّلَّ بحس

وبرص  ،جماه الثََّل من ال لن مست يده كلَّ جمر    وكجصز لى َّائب أم كرم  لن مفسه ثمَّ 



144 
 

بازٍ  بِنال« التَّحقيق واإليضاح» َشْرُح  

 
  .ِّ مصقف  واحد  

رر كرجررع فيرمرر  لررن  ثررمَّ  ،هوَّل كجررب لىيرره أم ككمررل همرر  الجمرراه الررثََّل  لررن مفسم

ليل المس   ِّ أهللٍ  قصل  العىماه ،مست يده ة ب لذلَ، ولم صجم لعدم الدَّ ما ِّ ذلَ مرن المشروَّ

، [78:حررررج]ال ﴾ھ  ھ   ھ   ھ  ے   ے  ۓۓ   كوررررصو: ﴿ ▐ واهلل ،والحرررررج

 
ُّ
اااُرويَ »: ♀ وقرراو ال َّدرر  اااُرواَل ا وَ سِّ  وررل لررن أهللررحاا   وألمَّ ذلررَ لررم كس «ا ُتَعسِّ

  م هم، ولص فعىرصا ذلرَ ل سورل هم والعاجزم حين همصا لن هللديامم  ♀ هسصو اهلل

ا تتصافر الهمم لىع موىه، واهلل ألىم.   ألمَّه ممَّ

 

│ؒ

ؒ

   قال الشَّارح وفَ قه اهلل: 

ترجم لره  ،فصَلك آخر من الفصصو المدٍي ة ألحكام الحٍج تعالع  ؒ ذكر المةنِّ  

ه مرن يرىلا ك دغر  أي مر  (فصٌل  يف بيان أفضليَّة ما يفعله احلاجُّ يوم النَّحربوصلره:  )

 قتداهك بم اترتيب ألماله فيه 
ٍ
 .♀هدي ال َّد 

م ٰبذا بذم  ؒ  استلر  ثمَّ  مر  بم كر رم كن تعالع فتمَّ ع ما كتعىَّ  ب حكام المدير  والرَّ

  .كما سي ي

ررٰذ  األمرصها وقد ذكر ِّ هللده ٰبذا الفصل أمَّ ) األهبعرة  األفضل لىحاٍج أم كرٍترب با

َّلك برم  جمر  العودة، ثسم  ال َّحرر :كصم ال َّحر كما ذسكر رمَّ الحىر  أو التَّوصرير،  ،فيددأ أوَّ ثس

ع  بعد  لىمتمٍتع ،بالدي م  اللَّصاف ثسمَّ  فرم  ،والسَّ   والواهم إذا لم كسرعيا مرع وكذلَ لىمس

  ،(مصاف الودوم
ٍ
مو)  ♀ ٰبذا بص األفضل اقتداهك بال َّد   ىرعشريئكا ل (إم قردَّ
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 ) شرر ه  
ٍ
خصررة لررن ال َّدرر  ِّ حرردكث لدررد اهلل بررن ( ♀ أجررزأ  ذلررَ  لثدررصت الرُّ

حي لمر    و ،و ِّ الصَّ
َّ
ئل ) ♀أمَّ ال َّد  ردٍ ما سس  ٍخرر إَّلَّ م وَّل أس كصمئذ  لرن شر ه  قس

هفنعم الحرج ِّ ذلَ اليصم والتَّيسير لىع الحاٍج أمَّ اإلمسام  نن ، فمم («اْفَعْل َواَل َحَرَج »قاو: 

م شيئكا من ٰبذ  األلماو بعضم  إمن  ا بذلَ. ها لىع بعض  قدَّ  لم ككن آثمك

حاب   ئل كصمئذ  لن ش ه  قسدٍ فما ): ◙وقصو الصَّ إلرَلم  بر مَّ ٰبرذا  ،(ٍخرأس  م وَّلسس

رراإلذم بعرردم المؤاخررذ  ومىررب التَّصسرريع ممررتص  بم  ع ككررصم ه حتَّرريعس هررذ  األلمرراو، فتصسم

ا لىحٍج َّل كس  ٍيرد ب لمراوم  ôعرف لرن أبرل العىرم شعاهك   ذلرَ اليرصم تعرالع، وإمَّمرا قس

تها وكثرتم    .التَّصسعة فٰهذا م اطس ما ِّ مثل ٰبذ  األزمام، سيَّ  وَّل ،ها مع از حام الحاٍج لمشوَّ

م أسرهلا  وقرد هللراهت األمرصه را تورردَّ رر ِّ هللرصهتم  وَّل كرزاو الحرجُّ ، ممَّ رركتيسَّ ر ِّ ه وكعسس

رررنَّ سرهىةك  هرا هللراهتن  ِّ أ اه الم اسررَ والويرام بم حويوتره، فرَّمَّ هللرصه  الحرٍج 
 ِّأ اه     ٰلركم

ِّ  هللراهت قىيىرةك  ،الترهلواَّلشرتغاو ب ،▐ن كثرر  اإلقدراو لىرع اهلل ممر ،حويوته

وي ِّ ، وٰبرذا قرد هس فود أضحع الحجُّ ل د كثير م هم سياحةك ولريس لدرا  ك  ،قىصا ال َّاس

سياحةك، واألحا كث وإم كام   ككصم الحجُّ  من لَلمات كصم الويامة أمن  ضعاف   أحا كثا 

رصه  هللراه لىيهرا، فصراه الحرجُّ  إَّلَّ أمَّ الحاوا  اعافك ضم  ن م ره ِّ الصُّ الظَّرابر   بالتدراه الرتَّمكُّ

ا بالتداه حويوتم  ا، وأمَّ ررك ال  واَّلمصرراف ميسَّ ه من اإلقداو لىع اهلل واَّلشتغاو بالعمل الصَّ

ر مات فصاه قىيَلك  بل بعض ال َّاس ِّ تىَ المشالر كجابر بمعاهلليه، وكسظهم ر لىع المحرَّ

ا كدوُّ لىع وا  ،  م ها  وم مكير  ما التا ا  بمرَلف مرا  ،اسحويوة الحرٍج ِّ قىرصا ال َّر نم با ممَّ

رصم وكا كام  لىيه الحاو فيما سىف، فَّمَّ ال َّاس كرامصا كتعدسر لكر َّهم ،  اه حٍجهرمم ِّ أصن وا شن

والتزامهم  ،إلقداو ال َّاس لىع هٍبهم وابتهالهم إليه  كامصا كجدوم لذَّ  اللَّالة والعدا   فيه

 .♀هدي مدٍيهم بم 
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 ها التَّحىُّرل التَّرامُّ بم  ت  كحصل لىحاٍج الَّ  األمصها أمَّ )رعلل   ؒ  ثمَّ ذكر  المص ٍف

 جمرر  العودرةلىحاٍج 
س
رع   ،والحىر  أو التَّوصرير ،بر  همر  ومرصافس اإلفاضرة مرع السَّ

رٰذم ، بعد  م لىيه براإلحرام مرن ال ٍسراه والٍليرب رس حا  ش ه     الثََّلثة حلَّ له كلُّ فَّذا فعل با

ما لىيره براإلحرام ،وغير ذلَ  حررس
إَّلَّ ال ٍسراه،   ومن فعل اث ين م ها حرلَّ لره كرلُّ شر ه 

و ا برالتَّحىُّل األوَّ رٰذا ع با  فالتَّحىُّل يف الحجِّ نوعا  اثنا : ،(وكسمَّ

و :أحادهما را، وككرصم ذلررَ بفعرل اث رين مررن  ،التَّحىُّرل األوَّ ع األهللررغرا أكضك وكسرمَّ

ع . ،ثَلثة   ، والحى ، واللَّصاف مع السَّ
س
م   ب : الرَّ

ا. ،التَّحىُّل الثَّاين :واآخر ع األكرب، وكوع باستكماو الثََّلثة جميعك  وكسمَّ

و حرلَّ لره كرلَّ شر ه  حررم لىيره مرن محظرصهات  فَّذا تحىَّل اإلمسام بالتَّحىُّرل األوَّ

بررص ال ٍسرراه، وإذا أحررلَّ و واحررد   اإلحرررام الٍتسررعة المتوٍدمررة، وبورر  لىيرره م هررا شرر ه  

 ، حتَّع ال ٍساه.ش ه   بالتَّحىُّل األكرب حلَّ له كلُّ 

راس من مراه زمرزم والتَّضرىُّع  ستحبُّ كس تعالع أمَّه ) ؒ ذكر المص ٍفس  ثمَّ  لىحاٍج الشُّ

عم م ره :بالتَّضاىُّعوالمرا   ،(م ه ررن ع تظهرر وترربز أضرَلع الجرصف بره حتَّر ومرلهس  ،كثرر  الكا

اها،  ، َّل كص ُّ م هرا شر ه   ضعاف   فيه أحا كثس  وه تن  واألمر بالتَّضىُّع من ماه زمزما الشَّ

حي ،  ♀ه وإمَّما الصاه  شربس  ي  ،«هُ لَ  َب ا ُشرِ مَ لِ  مَ اَ مْ زَ  اءُ مَ »و)م ه ِّ الصَّ وم كما هس

 
ٍ
كما ثد     ضعف   لك َّها مداهكة  وغير  وِّ إس ا م  رمذٍي ل د التٍ  (♀ لن ال َّد 

 ها فوهللر ، ثرمَّ «ة  َكاارَ بَ ا مُ نَّهَ إِ » :«مسىم   هللحي »َ ِّ ذل
ُّ
َهاا إِ »)بوصلره: ♀ال َّدر  نَّ

 .(«ُسْقمٍ  ِشَفاءُ وَ ») :فيه ضعف   بس د   (زا  أبص  او ا  ،«َطَعاُم ُطْعمٍ 

  ، واَّلمتفررراعس مررراه  مدررراهك   فمررراه زمرررزما 
ُّ
ررررا م ررره كمرررا فعرررل ال َّدررر   بررره ككرررصم بالشُّ

  فيه ش ه    نلن ذلَ فىم كثدس  وما زا ا   ♀
ٍ
كرٍشره  ؛♀ لن ال َّدر 
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أس الَّ  أسذي هوا  أحمدس لىع الرَّ ٍش لىرع الررَّ تر  ل رد أحمردا  ، فرَّمَّ هواكرة الررَّ َّل     شراذَّ  الَّ

 تص ُّ 
ٍ
رنَّ  ♀ ، وإمَّما ثد  لن ال َّد 

را م ه  ٰلركم ، فرَّذا مدراهك   ماه زمزم مراه   الشُّ

ا لك َّر  جرائز   ذلرَ ه م ره فرَّمَّ بدممر هأسره أو لىرع أم كررشَّ  شاه اإلمسام ه لريس شريئا مر ثصهك

 مستحدًّا.

  بعد مصافم ثمَّ )
 
ن لىيه سع  ع  ممَّ اج إلع م ك كرجم  ،اإلفاضة والسَّ فيويمرصم ، عع الحجَّ

رام الثََّلثرةوكرمصم الجم  ،بىياليها ها ثَلثةا أكَّام  بم  بعرد زواو  ،ماه الرثََّل  ِّ كرٍل كرصم مرن األكَّ

مس َ  مصمَّ »ِّ  كما ثد  ذلَ لن ابن لمرا  ،(الشَّ رمرع  تس َّلا »أمَّه قراو:  هللحي    بس د  « َّ مال

مساألكَّام الثََّلثة  ِّالجماه  شر ، فاألكَّام الثََّلثة الداقية وب  الحا ي ل«إَّلَّ بعد زواو الشَّ

رمس، ومرن َّل كجصز أم كرم  فيهرا الحراجُّ  ،والثَّاين لشر والثَّالث لشرر  إَّلَّ بعرد زواو الشَّ

مس لزمه  م  ع قدل زواو هما  ِّ ل د أحمردا  هللحي    بس د   كما ثد  ذلَ لن ابن لمرا  ،الشَّ

ولرم كرزو المسرىمصم لىرع ذلرَ ، لن ذلَ بص قصو  شاذ   ، والمروجس «مسائل اب ه هللال   »

واو من اليصم األخيرر  ،ع مش ت ال َّاشئة ِّ ٰبذ  األزم ة المت ٍخر حتَّ  م  قدل الزَّ ىصا الرَّ فسهَّ

ل فيهالَّ  حيحوبص الثَّاين لشرر أو الثَّالث لشررر،  الحاجُّ  ذي كتعجَّ مر  َّل ككرصم  والصَّ أمَّ الرَّ

مس رمس  ،«َّالمصمَّ »ِّ  كما ثد  لن ابن لمرا  ،إَّلَّ بعد زواو الشَّ ومن همع قدل زواو الشَّ

، وَّل «مسرائل اب ره هللرال   »ِّ ل رد أحمرد  كما ثد  لرن ابرن لمررا  ،ِّ ٰبذ  األكام لزمه  م  

حابة بن لمرا  عرف لعدد اهللكس  رىف  ،ممالف  من الصَّ  ╚ولم ككن ٰبذا من لمرل السَّ

  .وهحمهم

ىفمم ذلَ ومن جاه ل ه  ا أمَّه هلل َّ ل ه غيرس  ،ن السَّ ا أمَّه َّل كص ُّ ل ه، وإمَّ ا أمَّه فَّمَّ  ، وإمَّ

رةا  هلل َّ ل ه ٰلركمررن لرم كعمرل بره أحرد   رة، فرَّمَّ األمَّ ر مرن األمَّ و مرن ِّ الصَّ رحابة ده األوَّ الصَّ

واو ِّ شر ه   ر أمَّ الحجَّ ِّ س ة  ثا ؤن ابعين وأتداع التَّابعين لم كس والتَّ  صا قدل الزَّ  من السَّ صات هما
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م  قدل زواو الشَّ  عة  مقا ة  من ٰبذ  األكَّام، فٰهذ  حجَّ  ا  برل لىع أمَّ الرَّ مس َّل كجصز أبدك

خصرة ة، وتلىُّرب الرُّ ذوذ والمروج لن لمل األمَّ ِّ ذلرَ برص مرن األخرذ  بص من الشُّ

خص الَّ  خص الَّ بالرُّ تسها من ت  لم تثد ، واإلمسام إمَّما ك خذ بالرُّ سس َّة ال َّد  ت  ثدت  أ لَّ

ت الفوهرررراه فررررَّمَّ اإلمسررررام َّل كتعدَّررررد اهللو، ♀  مررررا لرررردا ذلررررَ مررررن زَّلَّ

عائر الظَّاهرةَ  ،ظابر    ما فيما كتعىَّ  بشعير   سيَّ  به، وَّل ▐  كماالِ ن ِما فإ َّ الشَّ

ين حفظُ  ر، فرَّمَّ حفظا ها عىذ األتقذالدِّ را تمزم ع أهجرع ِّ بوائم هرا لىرع األتوا هرا كوس هرا، وأمَّ

ثااثتها واختَلفم  خص وغا  فٰهذا تزوو به شعائر الٍدكن الظَّابر ، فشرعائرس  ،أبل العىم بالرُّ

رة  صا حرا الٍدكن الظَّابر  ك دغ  أم كس  رة، فرَّمَّ األمَّ ا بدوراه األمَّ تدورع إمَّمرا لىع بوائهرا أخرذك

رعائر الظَّرابر  فويرل: كجرصز لىعدرد أم كردفع هللردقة  ٍخرص ِّ الشَّ بظهصه الرٍدكن، وإذا هس

ا، وكجصزس  ا َّل معامك هرا هرا وكردفع  وما   في وىس له أم كرذب  أضرحيته ِّ غيرر بىردم  الفلر مودك

عائر ت لمس ِّ ال  ماَّلك  مرن الردَل   ن مظرائر ٰبرذا ِّ كثيرر   سرع، وممرع تس دَل  حتَّرفَّمَّ الشَّ

  ، والعىرم بير هم م شرصه  اإلسَلمية أمَّهم َّل كعرفصم هللرَل  اَّلستسرواه وبرم مسرىمصما 

جم  رن بس
ل ِّ ٰبذا زال  شعائر الٍدكن هٍ سس ستغربكا، فَّذا ها مس ها، فصاه الويام بم ر العمل بم ٰلركم

 هم.من ال َّاس ووبن الٍدكن ِّ قىصبم 

ررركعة وبرص المعرروف بعىرم ِّ ما كعرفه من كرلع الكٍىيَّات وٰبذا األمر إمَّ  حفظ الشَّ

ا من ك ٍوب ِّ بلصم الكتب ليدحثا  رع، وأمَّ ة لرالم   فويه   لن قصوم  مواهللد الشَّ  ، ثرمَّ أو زلَّ

رركعة، وبرص كوصرد يَّرف كىٍ عررم َّل كا  فهرذاهرا، اس بم كفت  ال َّ  التَّصسرعة لىرع برذلَ ات الشَّ

رة ىيرهمرا كامر  للم  ق  فررٍ مل َّاس، وِّ الحويوة أمَّه كفرٍرق جمرالتهم  ألمَّ ٰبرذا ا مرن  األمَّ

ة وخروج   العمل، ا  لَّ  لىيه األ لَّ   .لمَّ

ا، فَّمَّ التَّشدكد إمَّما بص حملس وليس األخذ بم  ال َّاس لىع خَلف الم مصه  هذا تشدكدك
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ا مر  ممر ك من   به شرلك : َّل كجرصز الرَّ ا مرثَلك هرذا ن الىَّيرل، فرَّمَّ الوائرل بم كوصو اإلمسرام مشرٍد ك

ا ثدت  به الحس  ة لن ابن لمرا الوصو خرج لمَّ  ِّ تسصكغم  ◙ جَّ
ا
م  ِّ الىَّيل ِّ ٰبرذ   ه الرَّ

ا  ،وهحمها ▲ه هللفيَّة ا أذم لزوجم األكَّام لمَّ  ا، وأمَّ فَّذا م ع اإلمسام كام ذلَ تشدكدك

رة وحمرلس التَّمسُّ  ر  لىيره األ لَّ ا، وكس  َ بمرا  لَّ صشرَ أم ككرصم ال َّراس لىيره فىريس تشردكدك

ة بالصجصا ا أمدو  لىيه األمَّ ا ل د قرصم  ،الم مصه به ِّ الكتاا السُّ َّة ممَّ أم ككصم تشدكدك

ىصات بمصاقيتم حتَّ  ،من المتكٍىمين ِّ ٰبذ  المسائل تسرصكغ أم  ها ولدمس ع كصيرا تصقي س الصَّ

ا، وٰبررذا هللرراه الوررصو برره ِّ بعررض الرردَل  ت وررل مررن وقرر    أمَّ اإللررراا  ،آلخررر تشرردكدك

 الظَّرابر المرصهو  ع هللراه الرٍدكنالٍدكن، حتَّ ِّ ح لن ٰبذ  المسائل من التَّشدكد واإلفصا

 
ٍ
ا، وٰبذ ♀لن ال َّد  مدقرة وال ٍفراق الَّ   تشدكدك تر  سررت إلرع موراَّلت أبرل الزَّ

الحويورة برم مرن ال ُّرصاا ِّ  لة، فصاهوا كرٍوجصم لها بال ٍيابة لر هم، وكرل  بعض المتشررٍ 

رر لررن إبىرريسا  اإلمسررام  وَّل كغرررتَّ ،تعررالع ؒ  اع لىلَّركرر  كمررا ذكررر ابررن الجررصزٍي الولَّ

را كرام لىيره أبرل العىرم  ،العتير ا  األمررا  ِّ ٰبرذ  المسرائل، وليىرزمم  ب خر    باٍتساع الوصوم  ممَّ

ô .تعالع  

تعرالع ِّ أحكرام همر  الجمراه أمَّره كجرب لىرع الحراٍج أم  ؒ  ذكرر المصر ٍف ثمَّ 

ينرف تر  تىر  مسرجدا وبر  الَّ  ،فيددأ بالجمر  األولع، ِّ هميها)كرت دها  فيرميهرا بسردع  ،الما

وككٍدرر  ،(كرفع كد  ل د كٍل حصا   وب  أقرا الجماه إلع مسجد الميف، فر) ،(حصيات  

لاه) ،ِّ هفعه ع وككثر من الدُّ   .ف( كما ذكر المص ٍ والتَّضرُّ

م ل ها) ركن وكس  ،وكرفع كدكره ،وكستودل الودىة ،وكجعىها لن كساه  ،وكسسنُّ أم كتودَّ
ر مرن ثم

ع لاه والتَّضرُّ لاه ثابر   ، (الدُّ   وٰبرذا الصقرصف والردُّ
ٍ
قرراه  كورده  ♀ لرن ال َّدر 

ة زحام   ذا، فَّشدكد ك  ه اإلمسام إمالةك يليىس ، فالدور  سصه م    لا بوده ما كستليع. كام ثمَّ
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م قىيَلك بعد هميها) ثمَّ  ،(كرم  الجمر  الثَّامية كاألولعذكر أمَّه ) ثمَّ  وكجعىهرا لرن  ،كتودَّ

ا ،وكسررتودل الودىررة ،كمي رره كرمرر  الجمررر  الثَّالثررة وَّل كوررف  ثررمَّ ، وكرفررع كدكرره فيرردلص كثيرررك

ررم  الَّ فالصقصف إمَّما بص ممرتص  براألولع والثَّاميرة، والمحراوُّ  ،(ل دبا هرا ذكرر  أو فيع تر  شس

ع فيره أم ككٍدرر اإلمسرام ِّ را اللَّصاف كسشن  ، فابتداهس هس با محَلًّ لا رس  َّل تكصم أواخم  لاه  ِّ الحٍج 

وم  رابع، فرَّذا وهللرل را شن وَّل كس  ،شصط   أوَّ اإلمسرام إلرع آخرر ع له أم ككٍدر ل رد فراغره مرن السَّ

ابع صط السَّ ، يف أصحِّ قاولي أهال العىامولم ككٍدر  رن ولم كسشم  امصررفا  ،وحاذى الحجر ،الشَّ

رع  وامتهرع إلرع المررو  ابع مرن السَّ صط السَّ فَّمَّره َّل كسشرررع لره أم  ،وكذلَ إذا فرغ ِّ الشَّ

  .كوف وأم كدلص، وكذلَ ِّ ٰبذا المصضع

ركعة ِّ محاٍو األ لية الَّ  ٰبذ  قالد س   ت  ذكرما.الشَّ

واوثم  ذكر بعد ذلَ أمَّه )  ،كرم  الجمرات ِّ اليصم الثَّاين من أكَّام التَّشرك  بعرد الرزَّ

و و ،كما همابا ِّ اليصم األوَّ اقتداهك   وكفعل ل د األولع والثَّامية كما فعل ِّ اليصم األوَّ

 
ٍ
  .(♀ بال َّد 

 ثم  ذكر أمَّ )
ا
م  لين من أكَّام التَّشرك  واجب  من واجدات الحٍج  الرَّ  ،ِّ اليصمين األوَّ

لا  ومحرصبم   ع ِّ الىَّيىة األولع والثَّامية واجب  وكذا المدي س بم ك  وا  والرُّ إَّلَّ لىع السُّ

   (فَل كجب
َّ
ص لهم. ♀ ألمَّ ال َّد   هخَّ

م  ِّ اليصمين المذكصهكن ثمَّ ) ل من م ك  ،بعد الرَّ  ،ع جاز له ذلرَمن أحبَّ أم كتعجَّ

ر وباتا  مس، ومن ت خَّ الىَّيىة الثَّالثة وهمع الجمرات ِّ اليرصم  وكمرج قدل غروا الشَّ

ا ،الثَّالررث ٻ  ٻ  ٻ  ٻ   كمررا قرراو اهلل تعررالع: ﴿ ،فهررص أفضررل وألظررم أجرررك

           ٿ  ٿ      ٿ         ٿ         ٺ      ٺ        ٺ        ٺ         ڀ           ڀ         ڀ         ڀ            پ            پ  پ      پ

 [203]الدور : ﴾ٹٹ
َّ
رل  ♀   وألمَّ ال َّد  ل ولرم كتعجَّ ص لى َّاس ِّ التَّعجُّ هخَّ
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واوبص  بل أقام بم ك  اهتحرل قدرل  ثرمَّ  ،ع حتَّع همع الجمرات ِّ اليصم الثَّالث لشر بعد الزَّ

رل فمررج ِّ اليرصم الثَّراين لشررفَّذا شاه اإلمسام تع ،(أم كصٍى  الظُّهر ر ، جَّ وإم شراه تر خَّ

قدرل  ع ِّ اليرصم الثَّراين لشررر كجرب لىيره أم كمررجا ، والماهج متعٍجَلك من م ك وبص أفضلس 

مس مس وبص ِّ م ك  ،غروا الشَّ كمرا هللر َّ ذلرَ لرن ابرن  لزمه المدي ، عفَّذا غاب  الشَّ

َ   لمرا   ىحر   مس  ِّ زحرام     أو المحدرصسس   سرفرم دَّ لس جمع والمشتغل ب ،«ئهمصمَّ »ِّ  ل د مال

ردبا ثرمَّ وبص   سفر  دَّ هذا، فَّذا كام اإلمسام قد حمل لس بم  رمس جراز لره أم  كتفوَّ غربر  الشَّ

أم فىرم كسمك ره حدسره الٍزحرام  ع ِّ المروج م هرا، وكرذلَ إذا شررع ِّ المرروج ثرمَّ كشررا 

رمس، وإمَّمرا  كمرج مس لم ككن آثما بمروجه م ها بعرد غرروا الشَّ م ها قدل غروا الشَّ

أم كسرتكمل  دَّ بسر ألمَّ بوراه  فيهرا َّل  كمرج م هراَّل ذي ك ثم بص الذي كمك ه المروج ثم الَّ 

 كمل إَّلَّ سرررتا َّل كس  واليرررصمس  ،[203]الدورررر : ﴾      ڀ       ڀ         پ        پقررراو: ﴿ كرررصمين  ألمَّ اهلل 

مسم  مس فَّمَّه َّل ككصم قدم  ،بغروا الشَّ   .اليصما  استكملا  فَّذا خرج قدل غروا الشَّ

 ثمَّ ذكر أمَّه )
ٍ
 العاجزم  كجصز لصل 

ٍ
د  م  أم كرم  ل ره الصَّ وه  أه، و( وليُّرلن مداشر  الرَّ

إَّلَّ أمَّ اإلجماع م عورد  لىرع جرصاز  ،وإس ا   ضعيف   ل د ابن ماجهن  جابر   ِّ ذلَ حدكثا 

، «اإلجمرراع»تعررالع ِّ  ؒ  كمررا موىرره ابررن الم ررذه ،اَّلسررت ابة لررن الٍصررغاه والٍصررديام

رل   ر سرنٍّ دارأو كم  لمرض  )ومثىهما كذلَ العاجز  من رصا كس  ،أو حا  متَّويكرا اهلل ،(ن كرمر  ل رهٍكرل ما

مرن  لإلمسرام أم كسرت يبا شرع حسب استلالته  ألمَّ ذلَ كش ُّ لىيه، وَّل كس  ▐

فىه أم ك يب من كرم  ل ه  ٰلركمرن ليس لره أم كس يرب مرن كورف  ،سَكؤٍ ي ل ه غير ٰبذا ال ُّ 

 ،مررع لجررز  ع  بررل كحضررر ِّ ٰبررذ  المحرراٍو أو م كرر أو أم كديرر  ل رره ِّ مز لفررةا  ل رره بعرفررةا 

 
س
م  م ، والرَّ لىع  ا ات مد يَّة  قد وه ت فيه اإلمابة بمَلف غير ، والعد بمَلف مداشر  الرَّ

 التَّصقيف.
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م  أمَّه ) لن مسرت يده كرلَّ  كجصز لى َّائب أم كرم  لن مفسه ثمَّ ثم  ذكر من أحكام الرَّ

ن أمابه غيرس  فَّمَّه كرم  لن مفسه فما  ،(وبص ِّ مصقف  واحد   ،من الجماه الثََّل  جمر   

َّلك ل د الجمر  األولع كفعل ذلرَ ِّ الثَّاميرة، وكفعرل ذلرَ  ن أمابه، ثمَّ مَّ ثمَّ كرم  ل ،أوَّ

حيح  من قولي أهل العىامِّ الثَّالثة، ٰبذا برص  أم كرمر  لرن  هه َّل كىزمر، وأمَّرالقول الصَّ

َّلك الثََّل  فيرم  مثىمرا  كرجع مرَّ  ثاميةك ثمَّ الثَّالثة،  الثَّامية ثمَّ  فيرم  األولع ثمَّ  ،مفسه أوَّ

ة والحرررجم لمررا ِّ ذلرر)  ميكررا لررن غيررر اهمررع ل فسرره ه ليل  لرردمم و) ،(َ مررن المشرروَّ الرردَّ

ة والحررجب لذلَ، ولم صجم المس  ھ   كورصو: ﴿ ▐ واهلل ،ما ِّ ذلَ مرن المشروَّ

 ، [78:حررج]ال ﴾ھ   ھ   ھ  ے   ے  ۓۓ  
ُّ
اااُرويَ »: ♀ وقرراو ال َّدرر   اَل ا وَ سِّ

اُروا  .(«ُتَعسِّ
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 اهلُل: رمحهقاَل امُلَصنُِّف 

 فصٌل  

 على املتمتِّع والقارن يف وجوب الدَّم

 

ا أو قاهمكا ولرم ككرن مرن حاضرري المسرجد ا  لحرراموكجب لىع الحاٍج إذا كام متمٍتعك

دنعس  ، م   دنع بور    ،بدمة   وبص شا   أو سس  . أو سس

ب  مٍيب   ألمَّ اهلل تعرالع مٍيرب   وكجب أم ككصم ذلَ من ماو    وكسن
َّل كودرل إَّلَّ  حَلو 

 مٍيدكا. 

ا أو غيربم سصاه   ،التَّعفُّف لن سؤاو ال َّاس بدككا أو غير وك دغ  لىمسىم  ، كامصا مىصكك

ررر اهلل لرره مررن مالمرر ررا ِّ أكرردي ال َّرراس، دكرره لررن مفسررهه مررا كسهإذا كسَّ مررا جرراه ِّ لم   وكسغ يرره لمَّ

 
ٍ
ؤاو وليدم  ♀ األحا كث الكثير  لن ال َّد   ه. ن تركا ما  ه، ومدحم ِّ ذٍم السُّ

رام    والوراهمس لرن الهرديفَّمن لجرز المتمٍترعس  ِّ الحرٍج  وجرب لىيره أم كصرصم ثَلثرة أكَّ

 ،إم شراه هللرامها قدرل كرصم ال َّحرر ،وسدعةك إذا هجع إلع أبىه، وبص مميَّر  ِّ هللريام الثََّلثرة

ىئ  ىئ  ىئ  ی   ی   ی  ی    جئ   قراو تعرالع: ﴿ ،وإم شاه هللامها ِّ أكَّام التَّشرك  الثََّلثة

يت  جثمث  ىث  يث   حج  مج  جح         ىت  مت   خت  حت  جت    يب    مب   ىب   خب    حب   جب    يئ   ىئ حئمئ  

    .اآلكة[ 196:دور ]ال﴾ مح   جخ  حخمخ  

رقراَّلا  وابرن لمررا  لن لائشرةا « هللحي  الدماهٍي »وِّ  رام التَّشررك  أم : لرم كس صن ِّ أكَّ رخَّ

نا إَّلَّ لم  من   ،من لم كجد الهديكسصا
ٍ
ا ِّ حكم المرفصع إلع ال َّد  رٰذا  .♀ وبا

فلم  ليكصم ِّ كصم لرفةا  ،األكَّام الثََّلثة لىع كصم لرفةا  واألفضل أم كوٍدم هللصما  ا  ألمَّ مس رك

 
َّ
امفلمرر وقرف كررصم لرفرةا  ♀ ال َّدر  ، وألمَّ بعرفررةا  هرع لررن هللرصم كررصم لرفرةا وما  ،رك

ا اليص رٰذا لاه م أمشطس الفلر ِّ با  .له لىع الٍذكر والدُّ
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ردعة َّل كجرب وكجصز هللصم الثََّلثة األكَّام  المذكصه  متتابعرةك ومتفٍرقرةك، وكرذا هللرصم السَّ

ألمَّ اهلل سدحامه لرم كشررتط التَّترابع   ومتفٍرقةك  لىيه التَّتابع فيها  بل كجصز هللصمها مجتمعةك 

  .♥وكذا هسصله  ،فيها

رردعة إلرررع أم كرجررع إلررع أبىرره، لوصلرره تعرررالع: ﴿ جت     واألفضررل ترر خيرس هللررصم السَّ

 .[196:الدور ] ﴾حتخت

صم لىعاجز لن الهدي أفضلس  ر والصَّ ه، من سؤاو المىصك وغيربم بدككا كذبحه لن مفسم

را  ،بره فرَل بر سا  مفرس   وَّل إشرافم    من غير مس لة    بدككا أو غيرا لم لن ومن أس  ولرص كرام حاجًّ

  .أي إذا لم كشرتط لىيه أبل ال ٍيابة شراه الهدي من الماو المدفصع له ،لن غير 

ررا مررا كفعىرره بعررض الحكصمررة أو غيربررا شرريئكا مررن الهرردي باسررم  ال َّرراس مررن سررؤاوم  وأمَّ

ََّ ِّ تحركمه ،كذكربم وبص كاذا   أشماص   ا َّل ش رٰذا ل بالكذا، لافاما   فها ألمَّه من التَّ كُّ

  اهلل والمسىمين من ذلَ.

 

│ؒ

 

   قال الشَّارح وفَ قه اهلل:

ترجم له   ألحكام الحٍج تعالع فصَلك آخر من الفصصو المدٍي ة  ؒ  لود المص ٍف

رام  والوراهما  ألمَّ المتمٍترعا   (فصٌل  يف وجوب الدَّم على املتمتِّع والقـارنبوصله: ) كمتصَّ

م لىيهمررفرررم لررن المس  ررا ا  بصجررصا الرردَّ ، إذا لررم ككصمررا مررن حاضررري المسررجد الحرررام، وأمَّ

م )، وقرد بريَّن المصر ٍف أمَّ فىيس لىريهم  م   ،حاضرو المسجد الحرام وبم أبىه برص  الردَّ

دنعس  دنع بور    ،بدمة   شا   أو سس  كجرب أم ككرصم ذلرَ مرن مراو  ه أمَّره )وذكر مرن أحكاممر ،(أو سس

ب  مٍيب   ألمَّ اهلل تعالع مٍيب    وكسن
م أمَّ ٰبذا أهللل  ملَّرم ، (َّل كودل إَّلَّ مٍيدكا حَلو     ِّ وتودَّ
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 أحكام الحٍج كٍىها  بل ِّ ألماو اإلمسام كٍىها.

ررف لررن سررؤاو ال َّرراس برردككا أو غيررر ) ررا أو  سررصاه   ،وك دغرر  لىمسررىم التَّعفُّ كررامصا مىصكك

ر اهلل له من مالم ، غيربم ا ِّ أكردي ال َّراس، دكه لن مفسهه ما كسهإذا كسَّ مرا جراه لم   وكسغ يه لمَّ

 
ٍ
ؤاو وليدم  ♀ ِّ األحا كث الكثير  لن ال َّد   (.هِّ ذٍم السُّ

ثَلثرة  اأم كصرصم مرالرن الهردي وجرب لىيهإذا لجزا ) (والواهما  المتمٍتع) ثمَّ ذكر أمَّ 

إم شراه  ،إلع أبىه، وبص مميَّرر  ِّ هللريام الثََّلثرة( أحدبم )وسدعةك إذا هجع ،ِّ الحٍج  أكَّام  

رةا لىرع  ،(التَّشرك  الثََّلثة وإم شاه هللامها ِّ أكَّام ،هللامها قدل كصم ال َّحر الَّ وذكر اآلكرةا الدَّ

رحي  أمَّ لائشرةا ذلَ، ثرمَّ أوه رام لرم كسركامرا كورصَّلم: ) وابرن لمررا    مرا ِّ الصَّ صن ِّ أكَّ رخَّ

نا إَّلَّ لمن لم كجد الهديالتَّشرك  أم  من رام التَّشررك  حررام   ٰلركمررن إذا كرام  ،(كسصا فصريام أكَّ

ا أو قاهمكا، ولم كجد الهدي ا ِّ ) ،فَّمَّه كجصز له أم كصصم ٰبذ  األكَّرام ،اإلمسام متمٍتعك ررٰذا وبا

 
ٍ
خصة َّل تكرصم إَّلَّ م ره، ومرا جراه لىرع ؛ (♀ حكم المرفصع إلع ال َّد  ألمَّ الرُّ

حابة كوصلهم:  ر ،رأسمم )الد اه لغير الفالل من أقصاو الصَّ ٍخرص ، أو مسهم  أو غيرر ذلرَ، (أو هس

ا ل د جمهصه أبل العىم،  حيحفَّمَّه من المرفصع حكمك  كما سىف. وهو الصَّ

ررام الثََّلثرة لىرع كررصم لرفرةا برذ   كورٍدم هللررصما واألفضرل أم )  ليكررصم ِّ كرصم لرفررةا  ،األكَّ

فلمرر امس   ،(رك
ُّ
ا فيهررا ♀ فررال َّد  لاه ِّ ذلررَ اليررصم،   كررام مفلرررك ليجتهررد ِّ الرردُّ

  ضرعيف   ٰلركمررن   إسر ا س وغيررم  أبر   او ا  ل رد لن هللصم كصم لرفرة بعرفرةا  وحدكث ال َّه م 

لاه وبص الم اسب لىعمل ِّ كصم لرفةا  ،فيها الفلرس  ♀ هبدكس    مرن اإلتيرام بالردُّ

ائم كا  ا. تعبس وككسل لنم ألمَّ الصَّ لاه فيه كثيرك  الدُّ

دعة َّل كجب ) أم تكصم  ذكر أمَّ األكَّام الثََّلثة كجصزس ثمَّ  متتابعةك ومتفٍرقةك، وكذا هللصم السَّ

دعة إلع أم كرجع إلرع أبىره، لوصلره تعرالع: ) ،(لىيه التَّتابع فيها واألفضل ت خيرس هللصم السَّ
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 كع   إلع أبىكم.  ([196:الدور ] ﴾جت   حتخت  ﴿

صم لىعراجز لرن الهردي أفضرلس ثم  ذكر أمَّ ) مرن سرؤاو المىرصك وغيرربم بردككا  الصَّ

 فرَل بر سا  مفس   وَّل إشرافم    من غير مس لة    بدككا أو غيرا لم لن ه، ومن أس كذبحه لن مفسم 

ا لن غير  ،به وَّل تلىُّع مفرس  م ره  ،أي إذا أسلل  بدككا  وم سؤاو  م ه  (ولص كام حاجًّ

را لرن اكام ذلَ جائزك  ،إلع ذلَ الهدي ، ولره أم كذبحره بردككا، وكرذلَ لرص كرام حاجًّ

 لره ال َّفورة مرن أبرل ال ٍيابرة أم كشررتيا  عا إَّلَّ أم كشرتط لىيه من  فا   كجصز له ذلَ غير 

فع له، فيجب لىيره أم كمتثرل ذلرَدي من الماو الَّ اله وأم كشررتي الهردي مرن  ،ذي  س

 ٰبذا الماو، وَّل كجصز له أخذ ما أسلل  من الهدي.

الحكصمة أو غيربا شيئكا من الهدي  ما كفعىه بعض ال َّاس من سؤاوم ومدَّه المص ٍف أمَّ )

م  فَّ (كذكربم وبص كاذا   باسم أشماص   ل بالكذا)، مَّ ٰبذا محرَّ د  ،(ألمَّه من التَّ كُّ وكت كَّ

هرذا الهردي، وَّل ك دغر  لره أم بم  إلرع اهلل ا، فهرص كتوررلدرا     أ اهم  ألمَّره قرائم  موراما  تحركمه

. م  ا بما سددسه محرَّ  كتورَّ

 

ؒ
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 اهلُل: رمحهقاَل امُلَصنُِّف 

 فصٌل 

 يف وجوب األمر باملعروف 

 جَّاج وغريهمعلى احُل

 

اج وغيرربمألظم ما كجب ومن  األمرر برالمعروف وال َّهر  لرن الم كرر، ، لىع الحجَّ

ررىصات الممررس ِّ الجمالررة كمررا أمررر اهلل بررذلَ ِّ كتابرره، ولىررع  ،والمحافظررة لىررع الصَّ

 . ♀ لسام هسصله

ررا مررا كفعىرره الكثيررر مررن ررة وغيربررا وأمَّ ام مكَّ ررَل  ِّ الديررصت ، ال َّرراس مررن سرركَّ مررن الصَّ

رعممالف   فهص خل     وتعليل المساجد ال َّاس بالمحافظرة  فيجب ال َّه  ل ه، وأمرس  ، لىشَّ

َل  ِّ المساجد  لم  ر - أمَّره قراو َّلبرن أٍم مكترصم   ♀ ما قد ثد  ل هلىع الصَّ ا لمَّ

 النِّاَداءَ  َهاْل َتْساَمعُ »: - اه لرن المسرجد  ِّ بيتره لكصمره ألمرع بعيرد الردَّ است ذمه أم كصرىٍ 

ااااَلةِ بِال  وقررراو، «اَل َأِجاااُد َلاااَل ُرْخَصاااةً »: وِّ هواكرررة  ، «َفَةِجاااْب »قررراو: معرررم، قررراو: « ؟صَّ

اَل بِ  رَ آمُ   ْ أَ  ُت مْ مَ هَ  ْد قَ لَ »: ♀  َق ِىاطَ نْ أَ  مَّ و ُثامَّ النَّااَس ؤُ َيااًل فَ ُج رَ  رَ آمُ  مَّ و ثُ امَ ُتقَ فَ  ةِ الصَّ

ااَل  و َ ُد هَ ْشا يَ اَل  الٍ َجاذ رِ َلاإِ  « سر ن ابرن ماجررهن »وِّ ، «النَّاارِ بِ  مْ هَ وتَ ُيابُ  مْ هِ يْ َىااعَ  َق رِّ َح ةُ َفا وةَ الصَّ

   اس  لن ابن لدَّ  حسن   وغير  بَّس ا   
َّ
َساِمَع النِّاَداَء َفَىاْم َماْن »قراو:  ♀ أمَّ ال َّد 

ُه َأْ  مَ »قاو:  لن ابن مسعص   « هللحي  مسىم»وِّ  ،« ِمْن ُعْذرٍ إاِلَّ  ؛َة َلهُ  َصاَل و َفاَل َيْةِت  ْن َسارَّ

اَىَواِت َحْياُث ُينَااَدى بِِهانَّ  َفْىُيَحافِ ْ و َلًدا ُمْسِىًماَيْىَقذ اهَّللَ  و َفاإِ َّ اهَّللَ َشاَرَع َعَىاذ َهاُؤالِء الصَّ

ُكْم و َوَلْو ُسنََن الُهَدىو َوإِنَُّهنَّ ِمْن ُسنَِن الُهَدىلِنَبِيُِّكْم  ْيُتْم فِي ُبُيوتُِكْم َأنَّ َكَما ُيَصىِّي َهَذا َصىَّ

َرُجاٍل و َوَماا ِماْن نََّة َنبِايُِّكْم َلَضاَىْىُتمْ و َوَلاْو َتاَرْكُتْم ُساَتَرْكُتْم ُسانََّة َنبِايُِّكمْ لَ  الُمَتَخىُِّ  فِي َبْيتِِه؛

رُ   َلاُه بُِكالِّ  اهَّللُ  َب َتا كَ و إاِلَّ دِ اجِ َساالمَ  هِ ذِ َها نْ ِما دٍ جِ ْساذ مَ َلاإِ  ُد َماعْ يَ ُثمَّ  طُُّهوَروالَفُيْحِسُن  َيَتَطهَّ
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و ُخ  و َوَلَقاْد َرَأْيُتنَاا َوَماا ةً ئَ يِّ َسا هُ نْاا عَ َهابِ  طُّ ُحاو َويَ بَِهاا َدَرَجاةً ُه اهَّللُ ْرَفُعاَويَ ْطَوٍة َيْخُطوَهاا َحَسانَة 

ُجُل  َكا َ و َوَلَقْد َفاِق نِّ ال  ُمنَافِق  َمْعُىومُ َيَتَخىَُّ  َعنَْها إاِلَّ  ُجَىْيِن َحتَّاذ   ُيْؤَتذ بِهِ الرَّ ُيَهاَدى َبْيَن الرَّ

 «.ُيَقاَم فِي الصَّ ِّ 

رراج وغيررربم اجت رراا محرراهم اهلل تعررالع جَّ  ،هرراوالحررذه مررن اهتكابم  ،وكجررب لىررع الحس

رررقة ،والٍىررصاط ،كالٍزمررا والغررٍ  ِّ المعررامَلت،  ،وأكررل مرراو اليترريم ،وأكررل الٍربررا ،والسَّ

ررررا المسررركرات خام، وإسرررداو الٍثيررراا ،والميامرررة ِّ األمامرررات، وشس  ،والكررررب ،والررردُّ

مركة بالمسى ،وال َّميمة ،ةوالغيد ،والٍركاه ،والحسد مين، واستعماو آَّلت المَلب   والسُّ

برراا ،والعررص  ،سررلصاماتكاأل وآَّلت  ،واسررتماع األغرراين ،والمزاميررر وأشرردابها ،والرَّ

ا كص وغير ، والىَّعب بال َّر  ر ،والٍشلرمج ،اللَّرا من الرَّ ر وبرص الومراه، والمعامىة بالميسم

رررٰذ  كىُّهررا مررن   ين وغيررربم، والٍرضررا بررذلَوتصررصكر ذوات األهواح مررن اآل مٍيرر فررَّمَّ با

مها اهلل لىع لدا   ِّ كٍل زمام  الم كرات الَّ  راج ومكرام   ت  حرَّ ، فيجرب أم كحرذهبا الحجَّ

هرا أشردُّ  ا الدىد األمين إثمس رٰذا ام بي  اهلل الحرام أكثر من غيربم  ألمَّ المعاهلل  ِّ با  ،وسكَّ

ڤ  ڤ  ڦ  ڦ  ڦ   ڦ  ڄ  ڄ  ڄ   لع: ﴿وقد قاو اهلل تعرا ،ولوصبتها ألظم

د من أها  أم كسىحم [25]الحرج:  ﴾ڄ فكيرف تكرصم  د ِّ الحررم بظىرم  ، فَّذا كام اهلل قد تصلَّ

رر ررن فا لوصبررة ما ََّ أمَّهررا ألظررمس لا عا ومررن سررائر  ،فيجررب الحررذه مررن ذلررَ ،وأشرردُّ    َّل شرر

 المعاهلل . 

مصا رراج بمرررُّ الحررٍج وغفرررام الررذُّ رررٰذ  المعاهللرر   ،وَّل كحصررل لىحجَّ إَّلَّ بالحررذه مررن با

م اهلل لىيهم ،وغيربا ا حرَّ   ،ممَّ
ٍ
َمْن َحجَّ »أمَّه قاو:  ♀ كما ِّ الحدكث لن ال َّد 

هُ  مِ َجَع َكَيوْ رَ  ؛َفَىْم َيْرُفْث َوَلْم َيْفُسْق   «.َوَلَدْتُه ُأمُّ

رٰذ  ا وال َّرذه لهرم  ،هرمواَّلسرتغاثة بم ، لم كرات وألظم م ها  لاه األمصاتوأشدُّ من با
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ب  لهم وا غائدره ومحرص  ،أو كشفصا مركضه ،هجاه أم كشفعصا لداليهم ل د اهلل  والذَّ أو كرر ُّ

ا من الٍشرك األكرب الَّ  ،ذلَ رٰذا مه اهللوبا ة، وقرد بعرث وبرص  كرن مشررك  الجابىيَّر ،ذي حرَّ

سل وأمزو الكتبا   إلمكاه  وال َّه م ل ه.  اهلل الرُّ

اج وغيربم أم كحرذه  فيجب لىع كٍل فر   من ر ،الحجَّ ا سرىف وأم كترصا إلرع اهلل ممَّ

، وأم كسرت مف حا  ،من ذلَ رةك جدكرد ك إم كام قد سرىف م ره شر ه  ألمَّ   بعرد التَّصبرة م ره جَّ

ۓ  ۓ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ       كمرا قراو اهلل تعرالع: ﴿ ،ط األلماو كٍىهاالٍشررك األكرب كسحدم 

 .[األمعام] ﴾ۇ  ۇ

 والكعدة واألمامة ومحرص الحىف بغير اهلل، كالحىف بال َّد :األهللغرومن أمصاع الٍشرك 
ٍ
 

معة، ذلَ ا مرن هلل وأم ا ولصَّل ا ،وقصو: ما شاه اهلل وشئ ا  ،ومن ذلَ الٍركاه والسُّ ررٰذا ، وبا

 ذلَ.  وأشدا س ، اهلل وم َ

رٰذ  الم كررات الٍشرركيَّ   لمرا ثدر  لرن ال َّ   والتَّصاهللر  برتكهرا ،ةفيجب الحذه من با
ٍ
 در 

أخرجه أحمد وأبص  او   .«َفَقْد َكَفَر َأْو َأْشَركَ  ؛َمْن َحَىَ  بَِغْيرِ اهَّللِ »أمَّه قاو:  ♀

رررحي  لررن لمررررا  ،والٍترمررذي بَّسررر ا   هللررحي     قرراو: قررراو هسرررصو اهلل ◙ وِّ الصَّ

را:  ♀ وقراو، «َيْصُمْت لِ  وْ أَ  وًفا َفْىَيْحِىْ  بِاهَّللِ َمْن َكاَ  َحالِ »: ♀ أكضك

ا:  ♀ أخرجه أبص  او ، وقاو .«؛ َفَىْيَس ِمنَّاَحَىَ  بِاألََماَنةِ َمْن » ا َما ُف وَ ْخ أَ »أكضك

اارْ  مُ كُ يْ َىااعَ  اُف َخااأَ  رر ،«رَ غَ ْصاااألَ  كَ الشِّ َياا»ئل ل رره فورراو: فسس  اَل »: ♀ ، وقرراو«اءُ الرِّ

وأخررج ال َّسرائ   ،«   اَل فُ  اءَ َش  مَّ ثُ  اهَّللُ  اءَ ا َش وا: مَ ولُ قُ  ٰلاكِانْ ؛ وَ    اَل فُ  اءَ َش وَ  اهَّللُ  اءَ ا َش وا: مَ ولُ قُ تَ 

 ي هَّللِ نِاتَ ىْ عَ َج أَ »، فوراو: مرا شراه اهلل وشرئ ا   اهلل أمَّ هجرَلك قراو: كرا هسرصوا   اس  لن ابرن لدَّر

ا؟!؛ بَ نِ   «.هُ َد ْح وَ  اهَّللُ  اءَ ا َش مَ  ْل دَّ

 
ٍ
رٰذ  األحا كث تدوُّ لىع حماكة ال َّد  تا  ♀ وبا ه ج اا التَّصحيد، وتحذكر  أمَّ
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رمن الٍشررك  هم مرن لرذاا اهلل ومجراتم  ،همه لىرع سرَلمة إكمرامم األكررب واألهللرغر، وحرهللم

 ه، ومصر  هلل ولعدرا  وأمرذا  غا وأسداا غضده، فجزا  اهلل لن ذلَ أفضل الجزاه، فورد أبىار

ا  ائمين إلع كصم الٍدكن.  ♀  هللَل ك وسَلمك

اج والمويمينلىع أبل العىم مم  والصاجبس   رة هسرصله ِّ بىد اهلل األمرين ومدك ،ن الحجَّ

رموكحرٍذهوبم ، عٍىمصا ال َّاس ما شرع اهلل لهمأم ك  َل  والتَّسىيمالكركم لىيه الصَّ  م مَّ ا حررَّ

تره وكدٍي رص  بيامكرا شرافيكا ،من أمصاع الٍشرررك والمعاهللر  ،اهلل لىيهم  ،وأم كدسرلصا ذلرَ ب  لَّ

وا بذلَ مرا أوجرب اهلل لىريهم مرن ، س بذلَ من الظُّىمات إلع ال ُّصهليمرجصا ال َّا وليؤ ُّ

ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ       قراو اهلل سردحامه: ﴿الدَلغ والديرام، 

 .[187:آو لمرام] ﴾ڀ  ڀ  

رة مرن سرىصك مسرىَ الظَّرالمين مرن أبرل  والموصص  من ذلَ تحذكر لىماهم  رٰذ  األمَّ با

ا لىعاجىة لىع اآلجىة، وقراو تعرالع: ﴿ ِّ كتمام الحٍ   ،الكتاام  ڻ  ڻ   ڻ  ڻ  إكثاهك

ڭ        ڭ    ۓ    ے  ۓ  ے    ھ    ھ     ھ    ھ    ہ  ہ      ہ    ہ    ۀ       ۀ

ۋ  ۅ  ۅ  ۉ    ۋ      ٴۇ    ۈ    ۈ    ۆ  ۆ      ۇ  ۇ   ڭ      ڭ

  .[196:الدور ] ﴾ۉ

رر  اآلكررات الورآميَّررة ررةواألحا كررث ، وقررد  لَّ لص  إلررع اهلل سرردحامه ،ال َّدصكَّ  ،لىررع أمَّ الرردَّ

ىوصا له وأمَّهرا بر  سرديل  ،وأبرٍم الصاجدرات ،ن أفضل الوربراتمم ، وإهشا  العدا  إلع ما خس

سل وأتدالهم إلع كصم الويامرةا چ  چ  ڇ  ڇ  ڇ   ڇ   كمرا قراو اهلل سردحامه: ﴿  لرُّ

ڇ    ڇ ﴿:  وقرررررراو ،[فصررررررى  ] ﴾ڍ  ڍ  ڌ  ڌ    ڎ     ڎ  ڈ  ڈ

 ﴾ک   گ  گ      ک  ک    ک   ڑ  ڑ       ژ    ژ    ڈ     ڈ ڎ   ڌڎ      ڌ     ڍ   ڍ

  ،[كصسف]
ُّ
أخرجره  .«َفَىاُه ِمْثاُل َأْجارِ َفاِعِىاهِ  وْن َدلَّ َعَىاذ َخْيارٍ َما»: ♀وقاو ال َّد 
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  ،«هللحيحه»ِّ  مسىم  
ٍّ
َخْيار  َلاَل  و َواِحاًداَل َرُجااًل ْ  َيْهِدَي اهَّللُ بِاأَلَ »: ◙ وقاو لعى 

ته .«ِمْن ُحْمرِ النََّعمِ  ا المع ع كثير    ،متَّف  لىع هللحَّ رٰذا  . واآلكات واألحا كث ِّ با

لص  إلررع اهلل سرردحامهضررالم أم كس   فحويرر   ب بررل العىررم واإلكمررام  ،فصا جهررص بم ِّ الرردَّ

ا ما ِّ سريَّ  وَّل ،وتحرذكربم مرن أسرداا الهرَلك ،وإهشا  العدرا  إلرع أسرداا ال َّجرا  ررٰذا با

امرة ،ذي غىد  فيه األبصاهالعصر الَّ  والٍشرعاهات المضرٍىىة،  ،وامتشرت فيه المدرا ئ الهدَّ

وَّل حرصو وَّل  ،فراهلل المسرتعام ،ةوكثر فيه  لرا  اإللحرا  واإلباحيَّر ،وقلَّ فيه  لا  الهدى

 العظيم
ٍ
  .قصَّ  إَّلَّ باهلل العى 

 

│ؒ

ؒ

ؒ  قال الشَّارح وفَ قه اهلل:

َّل كمرتصُّ بديرام األحكرام المتعٍىورة برالحٍج   تعالع فصَلك آخرا  ؒ  المص ٍفذكر 

د فيه، فألجل لظيمم  تعالع ِّ ٰبذا الكتراا،  ؒ  الحاجة إليه ذكر  المص ٍفس  لك َّه كت كَّ

واألمرر   (فصٌل يف وجوب األمر باملعروف علـى احلجَّـاج وغـريهمفرتجم له بوصلره: )

ركعة، وإمَّمرا  بالمعروف وال َّه  لن الم كر َّل كمتصُّ بالحٍج  بل بص أهللل  من أهللصو الشَّ

دس الويام بم  من ألظرم مرا كجرب فرر) ،هذا األهللل حاو اجتمراع ال َّراس، وذلرَ ِّ الحرٍج كت كَّ

اج ( مرا أسمرروا بره مرن وال َّه  لن الم كر، والمحافظة لىع ،بالمعروف األمرس  ،لىع الحجَّ

 ل ه. ▐ هابم اهللوالتَّدالد لن كٍل ما ما  ،مالة  

را مرن المر مصهات الَّ  ؒ  وقد ذكر المص ٍف را  ،تر  كجربس امتثالهراتعالع مرفك ومرفك

مرات التر  كجرب اَّلمتهراه ل هرا، فرذكر مرن ذلرَ ) رىصات  المحافظرةا من المحرَّ لىرع الصَّ

  (♀ كما أمر اهلل برذلَ ِّ كتابره، ولىرع لسرام هسرصله ،الممس ِّ الجمالة
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رَل  ِّ الديرصتما كفعىه الكثيرس وأمَّ ) ة وغيربا مرن الصَّ ام مكَّ وتعليرل  ،من ال َّاس من سكَّ

رررع، المسرراجد بالمحافظررة لىررع  م كسررؤمروال رره، وأ أم كس هررصافيجررب  ،خلرر   ممررالف  لىشَّ

َل  ِّ المساجد  .(الصَّ

اج اجت ابس  ا كجبس لىع الحجَّ ا ممَّ ، هراوالحرذه مرن اهتكابم ) ،ه مرن المحراهمثمَّ ذكر مرفك

ررررقة ،والٍىرررصاط ،كالٍزمرررا مهرررا اهلل( إلرررع آخرررر مرررا لررردَّ مرررن الم كررررات الَّ ...والسَّ  تررر  حرَّ

د ِّ ٰبذا الموام ▐ ، إَّلَّ أمَّ التَّحركم كت كَّ ألمَّ المعاهلل  ِّ )  ِّ كٍل زمام  ومكام 

ها أشدُّ  ا الدىد األمين إثمس رٰذا ڤ  ڤ  ڦ  ڦ  : ﴿ كما قاو ،ولوصبتها ألظم ،با

د[25]الحرج:  ﴾ڦ   ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ اإللحا  ِّ  لىع مركدم  (، فَّذا كام اهلل قد تصلَّ

ا أهللررَّ فيره، إذا كام مجرَّ الحرم بظىم   فرَّمَّ مرن فعرل الفعرل ألظرم ِّ العوصبرة،  ،  فعىه بمًّ

حيح رتَّب لىيها العواا أمَّها اإلها   المورتمرة بالورده  لىرع الفعرل ِّ اإلها   الت  كس  والصَّ

ا  بَّها   اإلهللراه،  ن م ه، وب  المسمَّ  فإ َّ ارمام أحمد ذكر أ َّ الهمَّ نوعا :والتَّمكُّ

 .: بمُّ خلرات  أحدهما

 .إهللراه   : بمُّ والثَّاين

بر م ككرصم اإلمسرام قرد  ،رتَّرب لىيهرا العورااتر  كس وبمُّ اإلهللراه بص المرا  باإلها   الَّ 

كر ة م ه، فَّمَّه كس   داشر .عاقب لىيه، ولص لم كس لزم لىع الفعل مع الرمس

رر وقررد ذبررب بعررض أبررل العىررم إلررع أمَّ  ااحيحٍيئات تضررالف ِّ الحرررم، السَّ أمَّ  والصَّ

ٍيئات َّل تس  ا  بل جزاهس الف ِّ الحرم كا ضا السَّ ا ولد ك ا لك َّهرا تس و ،هرامثىس  سرٍيئة   مًّ ضرالف قردهك

رةا  وكيفيَّةك، فالمليئرة ِّ الحررم ألظرم مرن مثىهرا إذا فسعرل ِّ غيرر ، فرال َّظر س   الحررام ِّ مكَّ

  ظم من ال َّظر  الحرام ِّ غيربا.أل

مصا)أمَّه  ذكر بعد ذلَ ثمَّ  اج بمرُّ الحٍج وغفرام الرذُّ إَّلَّ بالحرذه مرن  ،َّل كحصل لىحجَّ
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رٰذ  المعاهلل    ،(با
ُّ
َرَجاَع  ؛َفَىْم َيْرُفاْث َوَلاْم َيْفُساْق َمْن َحجَّ ») :♀ كما قاو ال َّد 

هُ  مِ َكَيوْ  م بيام مع ا  ،(«َوَلَدْتُه ُأمُّ   .وتودَّ

،  لراه األمرصات)كرالصقصع ِّ ؛ؒ▐ ومن أشٍد الم كررات مرا كتعىَّر  بحرٍ  اهلل

ب  لهرم ،همواَّلستغاثة بم   هم، أو شرفاه المرركض، أو ه ٍ هجراه شرفالتم   (وال َّذه لهرم والرذَّ

ر ذي كجرب لىرع كرٍل فرر   مرن الحجراج وغيرربم أم الغائب، وٰبرذا مرن الٍشررك األكررب الَّ

ۓ   كمرا قراو اهلل تعرالع: ﴿)، لىعمرل كحذه ، وأم كتصا إليه  ألمَّ الٍشررك األكررب محردط  

 (.[األمعام] ﴾ۓ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ      ۇ  ۇ

الحىرف بغيرر اهلل، كرالحىف  :من أمصاع الٍشررك األهللرغر)ثم  ذكر مظير  من الم كرات 

 والكعدة واألمامة ومحص ذلَبال َّد
ٍ
معةو،   ولرصَّل  ،وقصو: ما شاه اهلل وشرئ ا  ،الٍركاه والسُّ

ا من اهلل وم َهلل وأم ا ا رٰذا تر  الَّ  كىُّهرا مرن الم كررات الٍشرركيَّة ، فٰهرذ (ذلَ وأشدا س ، ، وبا

  ؒ وذكر المص ٍف ، كجب تركها
ٍ
ة لىيها مرن أقرصاو ال َّدر   ♀تعالع األ لَّ

ةم لىع حرمتها،  الَّ   حماكرةم )والدَّ
ٍ
تارج راا التَّصحيرد، وتحرذكرم  ♀ ال َّدر  ه مرن   أمَّ

 .(الٍشررك األكرب واألهللغر

اج والمويمينلىع أبل العىم مم  والصاجبس ) ِّ بىد اهلل األمين ومدك ة هسرصله  ،ن الحجَّ

رموكحرٍذهوبم ، عٍىمصا ال َّاس ما شرع اهلل لهمأم ك  والتَّسىيمَل  الكركم لىيه الصَّ  م مَّ ا حررَّ

ال  ،تعررالع ؒ  ( كمررا ذكررر المصرر ٍفس اهلل لىرريهم لررع مررا كسررعع فيرره الرردَّ ِّ تىررَ  وأون

صامن ن ٰبذ  الدَل  وغيربا، من الصافدكن إلع ٰبذا المحٍل مم  حاو الحجيجم  بص إهللَلحس  الما

وأهجررع لىودررصو،  هم ألررينس فوىررصبس   ▐ لىررع اهلل المحرراٍو ودىررصم ِّ ٰبررذ  فررَّمَّهم كس 

الصم إلررع اهلل فيجررب أم كجتهررد العىمرراهس  ا العىررم والرردَّ ٰبررذا  باغت ررامم  ▐ ومررَلَّ

 ▐ هم إلع امتثاو مرا أمرربم اهللو لصتم  ِّ إهللَلح حاو ال َّاسم  المصسم المداهكم 
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لص  إلرع اهلل سردحامهمرن فصا ضالم كس )وأم به،   مرن أسرداا حرذكرتَّ الو ،جهرص بم ِّ الردَّ

 
ٍ
ا العصررسريَّ  وَّل ،الهَلك الغ  ررٰذا ر) - كمرا ذكرر المصر ٍف - (ما ِّ با ذي غىدر  فيره الَّ

رر (هوامتشرررت فيرر ،األبررصاه ة، وفشرر  الفم ررالَّ لصات الضَّ ا الرردَّ رق والمىررل الم سررصبة زوهك

 وكذبكا إلع اإلسَلم.
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 اهلُل: رمحهقاَل امُلَصنُِّف 

 فصٌل 

 يف استحباب التَّزوُّد من الطَّاعات 

 

اج أم كَلزمصا ذكر اهلل ومالته والعملا وكس  را ستحبُّ لىحجَّ رةا  ال  مردَّ ا لصَّ  ،إقرامتهم بمكَّ

َل  واللَّصاف بالدي  رٍيئات فيره  ،ألمَّ الحس ات ِّ الحرم مضرالفة    وككثروا من الصَّ والسَّ

ررَلم لىررع هسررصو اهللسررتحبُّ لهررم اإلكثرراه مررن ، كمررا كس شرردكد    لظيمررة   ررَل  والسَّ  الصَّ

♀ . 

اج المروجا فَّذا أها  الحس  ةا  جَّ   وجب لىريهم أم كلصفرصا بالدير  مرصاف الرص اع من مكَّ

 اس  لحدكث ابرن لدَّر  فساه فَل و اع لىيهمائض وال ُّ إَّلَّ الحا  لهدبم بالدي  ليكصم آخرا 

را ال َّراسس أامن »قاو: 
من بمالأسمم

بم ردم هن ررس لا
رصما آخم ٍفرفا   داينر م  كاكس رائمضم إمَّلَّ أامَّرهس خس  الحا

أا م ررن رنم الما .  « لا

ته.   متَّف  لىع هللحَّ

ع مضرع لىررع وجهرره حتَّرر ،وأها  المررروج مررن المسررجد ،فرَّذا فرررغ مررن تص كررع الدير 

 ألمَّ ذلَ لم كس وا   ك دغ  له أم كمش  الوهورىوَّل ، كمرج
ٍ
وَّل  ♀ ل لرن ال َّدر 

  ،لن أهللحابه  بل بص من الددع المحدثة
ُّ
َعِماَل َعَمااًل َمْن »: ♀ وقد قاو ال َّد 

ااُكْم َوُمْحاَدَثاِت األُُماورِ »: ♀ ، وقراو«َفُهاَو َرد   ؛َنااَأْمرُ  َلاْيَس َعَىْياهِ  َفاإ َّ ُكالَّ  وإِيَّ

 «.ُكلَّ بِْدَعٍة َضاَلَلة  و وُمْحَدثٍة بِْدَعة  

ا خالفهمس و اهلل الثَّدات ل َلمةس ممَّ  . كركم   إمَّه جصا   ، ىع  ك ه والسَّ

 

│ؒ

ؒ
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   قال الشَّارح وفَ قه اهلل: 

ةك  لك َّره  تعالع ب ا فصَلك آخرا  ؒ  ذكر المص ٍف ا َّل كتعىَّ  ب حكام الحٍج خاهللَّ ممَّ

د فيه د مـن فصٌل  يف استحباب التَّزوُّوبص التَّزوُّ  من اللَّالات، وترجم له بوصله: ) ،كت كَّ

تنمس الحٍج ه ما كوع به وذكر ِّ ضم م   (الطَّاعات   .خا

راج أم كَلزمرصا ذكرر اهلل ومالتره كس )ذكرر ِّ هللرده ٰبرذا الفصرل أمَّره قد و سرتحبُّ لىحجَّ

ررا والعمررلا  ررةا  ال  مرردَّ ا لصَّ ررصاف بالديرر أم و ،إقررامتهم بمكَّ ررَل  واللَّ ألمَّ   ككثررروا مررن الصَّ

فالحسر ة بعشرر   ،ةك كغيربرا ِّ محاٍلهرا، وب  مضالفة  كٍميَّ (الحس ات ِّ الحرم مضالفة  

 ين بالتدراه كا  ، وكرذلَ بر  مضرالفة  كثير    إلع أضعاف   ها إلع سدعمائة ضعف  ضعافأ
هرا، فم

ا، فالحس ة المفعصلة ِّ الحرم ألظم من مظيربا ِّ غير  ا وكيفك لشررف   فه  تضالف كمًّ

مام كام ألظم ِّ قدهبا. المكام، وإذا اقرتم بذلَ شرفس   الزَّ

رررا  رررَلم لىرررع هسرررصو اهللكس )ثرررم  ذكرررر أمَّ ممَّ رررَل  والسَّ  سرررتحبُّ لهرررم اإلكثررراه مرررن الصَّ

♀).  

ه أمَّه اج المروجا أها  الحس ) إذا ثمَّ ذكر ما كمتم الحاجُّ حجَّ ةا  جَّ وجب لىريهم أم  من مكَّ

رة الَّ  ،(لهدبم بالدي  ليكصم آخرا   كلصفصا بالدي  مصاف الص اع فا تر  وٰبذا بص آخرر األمنصم

 :أطوفةٍ  إ َّ مريد النُّسل له ثالثةُ فتكصم من مركدي ال ُّسَ، 

لها  : مصاف الودوم.أوَّ

ع بلصاف اإلفاضة. ،مصاف الحٍج  وثانيها:  المسمَّ

 مصاف الص اع. وثالثها:

و هكن  ِّ حٍ  المتمٍتع  ألمَّ    .فرم ه، ومستحب  ِّ حٍ  الواهم والمس لمرتم  ه هكنس واألوَّ

 والثَّاين هكن  ِّ حٍ  الجميع.
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فَل كجب  ،كسمفَّف ل هما (فساهئض وال ُّ الحا أمَّ  إَّلَّ )  واجب  ِّ حٍ  الجميعوالثَّالث 

حيحين»ِّ  اس  كما ثد  ِّ حدكث ابن لدَّ  ما و اع  ىيل ررا ال َّراسس أامن »)قاو: « الصَّ
رصما أسمم  كاكس

من بمال
بم دم هن رس لا

ٍففا   داين م آخم ائمضم إمَّلَّ أامَّهس خس  الحا
أا م رن نم الما ر ،(« لا ها فالمرأ  الحائض ومن ج سم

  .سوط ل ها مصاف الص اعال ُّفساه كا 

ع مضرع لىرع وجهره حتَّر ،وأها  المرروج مرن المسرجد ،فَّذا فررغ مرن تص كرع الدير )

 ألمَّ ذلَ لم كس وا   ك دغ  له أم كمش  الوهورىوَّل ، كمرج
ٍ
وَّل  ♀ ل لرن ال َّدر 

 ،فيمرررج اإلمسررام لىررع حالرره ِّ المررروج ،(لررن أهللررحابه  بررل بررص مررن الدرردع المحدثررة

 الدي  ِّ ظهر . وكجعلس 
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 اهلُل: رمحهقاَل امُلَصنُِّف 

 فصٌل

 يف أحكام الزِّيارة وآداهبا 

 وتس 
ٍ
لمرررا ثدررر  ِّ   قدرررل الحرررٍج أو بعرررد  ♀ سرررنُّ زكررراه  مسرررجد ال َّدررر 

حيحين» فِاي َصااَلة  »: ♀ قراو: قراو هسرصو اهلل ◙ لن أب  بركر « الصَّ

أمَّ  ولرن ابرن لمررا ، «و إاِلَّ الَمْساِجَد الَحاَرامَ َما ِساَواهُ َخْير  ِمْن َأْلِ  َصاَلٍة فِي وَمْسِجِدي َهَذا

 
َّ
و إاِلَّ َما ِساَواهُ ِمْن َأْلِ  َصاَلٍة فِي َأْفَضُل  وَصاَلة  فِي َمْسِجِدي َهَذا»قاو:  ♀ ال َّد 

 ، هوا  مسرىم   .«الَمْسِجَد الَحاَرامَ 
م
بيرر ولرن لدرد اهلل  قراو: قراو هسرصو اهلل ◙ برن الزُّ

و إاِلَّ الَمْساِجَد َما ِساَواهُ ِمْن َأْلِ  َصاَلٍة فِي َأْفَضُل  وَصاَلة  فِي َمْسِجِدي َهَذا»: ♀

أخرجره  .«ي َهااَٰذادِ جِ ْساي مَ فِا ةٍ اَل َصا ةِ اَئامِ  نْ مِ  ُل َض فْ أَ  امِ رَ الَح  دِ جِ ْس ي المَ فِ  ة  اَل َص الَحَراَمو وَ 

قراو:  ♀ هسرصو اهلل أمَّ  ◙ ولرن جرابر  ، وابن حدَّراما  وابن خزكمةا  أحمدس 

 ة  اَل َصاو إاِلَّ الَمْسِجَد الَحاَراَمو وَ َما ِسَواهُ ِمْن َأْلِ  َصاَلٍة فِي َأْفَضُل  وَصاَلة  فِي َمْسِجِدي َهَذا»

، وابرن ماجرهن  أخرجره أحمردس  «.ا ِساَواهُ يَمافِ  ةٍ َصاَل  ْلِ  أَ  ةِ ائَ مِ  نْ مِ  ُل َض فْ أَ  امِ رَ الَح  دِ جِ ْس ي المَ فِ 

ا المع ع كثير    رٰذا  . واألحا كث ِّ با

بَّ له أم كوٍدم هجىه اليم ع ل د  خصلره، وكورصو: 
ائر إلع المسجد استسحم فَّذا وهللل الزَّ

ررَلم لىررع هسررصو اهلل، ألررصذ برراهلل العظرريم» ررَل  والسَّ  ،وبصجهرره الكررركم ،بسررم اهلل والصَّ

جيم، الىّٰهمَّ افت ن  ،وسىلامه الودكم يلام الرَّ ، كما كورصو ذلرَ «هحمتَ ل  أبصااا  من الشَّ

  .ذكر  ممصصص   ♀  ل د  خصو سائر المساجد، وليس لدخصو مسجدم 

بما  من خيريم  كصٍى  هكعتين فيدلص اهلل فيهما بما أحبَّ  ثمَّ  ميا واآلخر ، وإمن هللرَلَّ الدُّ

ركفة فهص أفضل وضة الشَّ َرْوَضاة  ِماْن  وَما َبْيَن َبْيتِي َوِمنَْبارِي»: ♀ لوصله  ِّ الرَّ
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 «.ِرَياِض الَجنَّةِ 

ررَل  كررزوهس قررربا ثررمَّ    بعررد الصَّ
ٍ
هللرراحديه أبرر  بكررر ولمررر  وقررربين   ♀ ال َّدرر 

¶ ، 
ٍ
كسرٍىم لىيره  ثرمَّ  ،وخفرض هللرصت   بر  ا   ♀ فيوف تجا  قررب ال َّدر 

َلم لىيَ كا هسصو اهللقائَلك  ♥ سر ن »مرا ِّ لم   وهحمة اهلل وبركاته( ،: )السَّ

ا َما»: ♀ قاو: قاو هسرصو اهلل ◙ لن أب  بركر ا  حسن   بَّس ا   « أب   او ا 

ُم َعَىايَّ  ائرر ِّ سرَلمه: « َردَّ اهَّللُ إَِلايَّ ُروِحاي َحتَّاذ َأُردَّ َعَىْياهِ إاِلَّ و ِمْن َأَحٍد ُيَسىِّ ، وإم قراو الزَّ

 اهلل، 
َّ
َلم لىيَ كا مد  رَلم لىيرَ كرا سرٍيد )السَّ رَلم لىيرَ كرا خيرر  اهلل مرن خىوره، السَّ السَّ

ة ومصح ا  ،وأ َّك  األمامة ،المرسىين وإمام المتَّوين، أشهد أمََّ قد بىَّغ  الٍرسالةا   ،األمَّ

ا كىَّه من أوهللرافه  ِّ اهلل ح َّ جها  (، فَل ب س بذلَ وجابدتا  رٰذا   ♀ ألمَّ با

ركعة من شرليَّ لم  ،وكدلص له، ♥وكصٍى  لىيه  ه ِّ الشَّ ة الجمع بين ما قد تورَّ

ررَلم لىيررره ررَل  والسَّ ڃ  چ   چ  چ  چ  ڇ   لمررَلك بوصلرره تعرررالع: ﴿  الصَّ

ع ضَّ رتوك ،وكدلص لهما ،¶ ولمرا  ثمَّ كسٍىم لىع أب  بكر  ، [األحزاا] ﴾ڇ  ڇ

 ل هما. 

سصو ◙ وكام ابن لمرا  َّل كزكد غالدكا  ،وهللاحديه ♀ إذا سىم لىع الرَّ

َلم لىيَ كا أبرا بكرر   َلم لىيَ كا هسصو اهلل(، )السَّ رَلم لىيرَ كرا لىع قصله: )السَّ (، )السَّ

رٰذ  الٍزكاه  إمَّما تس ك صرفس  ثمَّ  ،أبتا ( ةك ، وبا ا ال ٍساه فىيس لهنَّ شرع ِّ حٍ  الٍرجاو خاهللَّ ، أمَّ

  ،ش ه  من الودصه زكاه س 
ٍ
رنا زا   أنيا ♀كمرا ثدر  لرن ال َّدر  عا دسرصهم وَّ لا  الوس

اتم مرن  اها

. ال ٍساه، جا رس السُّ دا وا
اجم سا ا الما ينها ىا كنا لا

ذم تَّمم المس  وا

سصو َل  ِّ مسجد الرَّ ا قصد المدك ة لىصَّ لاه فيه ومحص ذلرَ   ♀ وأمَّ والدُّ

ا كسشرع ِّ سائر المساجد م مرن األحا كرث ِّ  ،فهص مشرروع  ِّ حرٍ  الجميرع  ممَّ لمرا توردَّ



170 
 

بازٍ  بِنال« التَّحقيق واإليضاح» َشْرُح  

 
 ذلَ. 

سررصو وكس  ررىصات الممررس ِّ مسررجد الرَّ ائررر أم كصررٍى  الصَّ وأم  ،♀سررنُّ لىزَّ

لاه وهللَل  ال َّافىة ا لم   كسكثر فيه من الٍذكر والدُّ  ما ِّ ذلَ من األجر الجزكل. اغت امك

ررركفةكثمررسررتحبُّ أم كس وكس  وضررة الشَّ لمررا سررد  مررن الحرردكث   ر مررن هللررَل  ال َّافىررة ِّ الرَّ

حي  ِّ فضىها َرْوَضاة  ِماْن  وَماا َباْيَن َبْيتِاي َوِمنَْبارِي»: ♀وبص قصو ال َّدر   ،الصَّ

 «.ِرَياِض الَجنَّةِ 

ا هللَل  الفركضة م إليها :أمَّ ائر وغير  أم كتودَّ و  وكحرافظا  ،في دغ  لىزَّ رف األوَّ لىرع الصَّ

يَّةمه
دنىم
   (1) ما استلاع، وإم كام ِّ الٍزكا   الوم

ٍ
رحيحة لرن ال َّدر  لما جراه ِّ األحا كرث الصَّ

و ♀ ررٍف األوَّ  وْ َلاا»: ♀مثررل قصلرره  ،مررن الحررٍث والتَّرغيررب ِّ الصَّ

ِ  وَ  اءِ ي النَِّد ا فِ مَ  النَّاُس  مُ ىَ عْ يَ  لِ األَ  الصَّ  .«وامُ هَ تَ ْسااَل  هِ ْياىَ وا عَ مُ هِ تَ ْسايَ   ْ الَّ أَ وا إِ ُد جِ يَ  مْ لَ  مَّ ثُ  ووَّ

وا بِايو َوْلَياْةَتمَّ بُِكاْم َماْن »ألهللرحابه:  ♀لىيه، ومثرل قصلره  متَّف    ُموا َفاْةَتمُّ َتَقادَّ

ُجُل َبْعَدُكْمو َواَل َيَااُل  رُ  الرَّ اَلةِ  َيَتَةخَّ َرُه اهَّللُ  َعِن الصَّ وأخررج أبرص  ،أخرجه مسىم   .«َحتَّذ ُيَؤخِّ

   بسرر د  حسررن   ▲ لررن لائشررةا   او ا 
َّ
ُجاا اَل »قرراو:  ♀ أمَّ ال َّدرر   ُل َيااَااَل الرَّ

ر َعِن الصَّ ِّ الُمقدَّ  رَ َحتَّ  ومَيتةخَّ  .«فِي النَّارِ  اهَّللُ  هُ ذ ُيؤخِّ

وَ  َكَماا َتُصا ُّ الَماَلئَِكاُة ِعنْاَد »أمَّه قاو ألهللرحابه:  ♀ وثد  ل ه َأاَل َتُصافُّ

ةس لم ندا قالصا، «َربَِّها؟ ئمكا َلا فُّ الما ينفا تاصس كا ، وا
م
صوا اهلل سس راوا : : كاا ها ا  قا ٍبها اُفوَف »ها اوَ  الصُّ ُيتِمُّ

وَ  فِي الصَّ ِّ  واألَُوَل   .هوا  مسىم   .«َوَيَتَراصُّ

ا المع ررع كثيررر    رررٰذا قدررل  ،وغيررر  ♀  وبرر  تعررمُّ مسررجدا  ،واألحا كررث ِّ با

  .الٍزكا   وبعدبا

                                                           

ت  من جهة الودىة، فَّم المسجد زكد فيه من1) ، م ها جهة الودىة. ( أي الٍزكا   الَّ  جهات 
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ٍ
رفصف ♀ وقد هللر َّ لرن ال َّدر   ،أمَّره كرام كحرثُّ أهللرحابه لىرع ميرامن الصُّ

ررف ِّ مسررجدم  ومعىررصم   و خرراهجس أمَّ كمررين الصَّ وضررة   األوَّ ررعس فا  ،الرَّ
الع اكررة  م بررذلَ أمَّ ىم

رررفصف األس  رررفصفوا بالصُّ رررركفة، وأمَّ  موٍدمرررة   ،و وميرررامن الصُّ وضرررة الشَّ لىرررع الع اكرررة بالرَّ

وضرة رَل  ِّ الرَّ ا برٍين  واضر   لمرن ، المحافظة لىيهما أولع من المحافظة لىع الصَّ ررٰذا وبا

ل األ ا الداات مَّ رٰذا  واهلل المصف .  ،حا كث الصاه   ِّ با

 أم كتمسَّ  بالحجر  أو كودٍ 
هرا  ألمَّ ذلرَ لرم كس ورل لرن ىها أو كلصف بم وَّل كجصز ألحد 

ال  ىف الصَّ  . م كر    بل بص بدلة    السَّ

سرصو وَّل كجصز ألحرد  أم كسر وا  ربرة   ،حاجرة   قضراها  ♀ الرَّ أو ، أو تفرركج كس

رر  ذلررَشررفاه مررركض  أو محررص  ه مررن ومىدسرر ،لىررب إَّلَّ مررن اهلل سرردحامهه َّل كس ألمَّ ذلررَ كىَّ

 لغير .  ولدا     ،األمصات شرك  باهلل

 
 
 لىع أهللىين:  و كن اإلسَلم مد  

  . إَّلَّ اهلل وحدا   كسعددا أحدبما: أَّلَّ 

سصو كسعدد إَّلَّ والثَّاين: أَّلَّ   . ♀  بما شرله اهلل والرَّ

ا مع ع شها    رٰذا ا هسصو اهلل. َّلَّ أوبا دك   إٰله إَّلَّ اهلل وأمَّ محمَّ

سصو وبكذا َّل كجصز ألحد   فالةا  ♀ أم كلىب من الرَّ َس   الشَّ اهلل  ألمَّهرا ممىر

 ،[144الزمررر:] ﴾گ  گ  ڳ  ڳڳ  لىررب إَّلَّ م رره كمررا قرراو تعررالع: ﴿سرردحامه، فررَل تس 

َِّّ  عن المرؤم ين، الىّٰهرمَّ شرفٍ  ولدا كا  َا فتوصو: )الىّٰهمَّ شٍفع َِّّ مديََّ، الىّٰهمَّ شٍفع َِّّ مَلئكتا 

 ومحص ذلَ.  ،أفرام (

ا األمصات فَل كس  فالة وَّل غيربا م هم ش ه   بس لىا وأمَّ أو غيرر  كرامصا أمديراهك  سرصاه   ،َّل الشَّ

اهع. امولع لمىس    قدم شرع  وألمَّ الميٍ ألمَّ ذلَ لم كس   أمدياه   ا استث ا  الشَّ  ه إَّلَّ ممَّ
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إَِذا »: ♀ قاو: قاو هسصو اهلل ◙ لن أب  بركر  «هللحي  مسىم»وِّ 

و  َوَلاد  َصاالِح   وْ أَ ِعْىام  ُينَْتَفاُع بِاِهو  وْ أَ َماَت اِرْنَساُ  اْنَقَطَع َعَمُىُه إاِلَّ ِمْن َثاَلٍثو َصَدَقة  َجاِرَية 

 «.َيْدُعو َلهُ 

  وإمَّما جاز مىبس 
ٍ
فالة من ال َّد  لودهته لىرع   ه وكصم الويامةِّ حياتم  ♀ الشَّ

م فيس و هبَّه لىلَّالبم  ميا فمعىصم  ذلَ، فَّمَّه كستليع أم كتودَّ ا ِّ الدُّ ا  ،، أمَّ وليس ذلَ خاهللًّ

اشفع ل  إلع هٍب  ِّ كذا وكذا : به  بل بص لام  له ولغير ، فيجصز لىمسىم أم كوصو ألخيه

ألخيه، إذا كام ذلَ  اهلل وكشفعا  له ذلَ أم كس وا  ، وكجصز لىموصوم - اهلل ل  بمع ع ا عس  -

ررا أبرراح اهلل مىدرره ررا كررصم الويامررة فىرريس ألحررد  أم كشررفع إَّلَّ بعررد إذم اهلل ، الملىررصا ممَّ وأمَّ

 .[255الدور :]﴾ ۆ  ۈ  ۈ  ٴۇ  ۋ  ۋ   ۅۅ   سدحامه، كما قاو اهلل تعالع: ﴿

ا حالة المصت فه  حالة   وَّل  ،قدل المصتَّل كجصز إلحاقها بحاو اإلمسام ، ة  خاهللَّ  وأمَّ

راهع،   هامه بكسدهَّلمولاع لمل المٍي  واهتم   شصهبحاله بعد الدعث وال ُّ  إَّلَّ ما استث ا  الشَّ

فالة من األمصات ممَّ  اهعوليس مىب الشَّ ََّ  ،ا استث ا  الشَّ فَل كجصز إلحاقره برذلَ، َّلشر

 
َّ
  حيرا ك برزخيَّربعد وفاتمر ♀ أمَّ ال َّد 

ر أكمرلا  ةك ه حر  هداه  ولك َّهرا مرن حيرا  الشُّ

وَّل من ج س حياتره كرصم الويامرة  برل حيرا   َّل كعىرم  ،من ج س حياته قدل المصتم  ليس ن 

رحويوتها وكيفيَّ  رركف قصلس م ِّ الحدكث الشَّ ا تودَّ رٰذا َماا : »♠ه تها إَّلَّ اهلل سدحامه، ولها

ااَل  ُردَّ إالَّ َردَّ اهَّلل َعىيَّ ُروِحي َحتَّذ أَ  وُيَسىِّم َعىيَّ  ِمْن َأَحدٍ  فردوَّ ذلرَ لىرع أمَّره ، «مَ َعَىْياه السَّ

َلم.  ، ولىع أمَّ هوحه قد فاهق  جسدا  ،مٍي     لك َّها تسر ُّ لىيه ل د السَّ

ة لىع مصته الَّ ، وبص أمر  متَّف   ة معىصمة  من الورآم والسُّ َّ  ♀ وال ُّصصص الدَّ

هداه لم كم رع  كما أمَّ مصتا  ،ه الربزخيَّةلىيه بين أبل العىم  ولكنَّ ذلَ َّل كم ع حياتا  الشُّ

گ  گ  ڳ  ڳ  ڳ    ڳ  ڱ  ڱڱ  ڱ  هم الربزخيَّة المذكصه  ِّ قصلره تعرالع: ﴿حياتا 
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 .[169آو لمرام:] ﴾   ں  ں  ڻ  ڻ  ڻ

رٰذ  المس لةم  ا ن كس بسدب كثر  ما  ،لدلاه الحاجة إليه ،وإمَّما بسل ا الكَلم ِّ با رٰذا شٍده ِّ با

ف س و اهلل ل ا ولجميع المسرىمين ، األمصات من  وم اهلل الٍشرك ولدا  م الداا وكدلص إلع 

َلمة من كٍل ما كمالف شرله، واهلل ألىم.   السَّ

رصت ل رد قرربم اه من هفرع الصَّ وَّ ا ما كفعىه بعض الزُّ ومرصو الويرام  ،♀  وأمَّ

ة لن هفع أهللرصاتم فهص خَلف المشروع  ألمَّ اهلل سدحامه ما ، ب اك فرصق هللرصت هم هع األمَّ

 
ٍ
ر ،♀ ال َّد  هم لىرع غرٍض ، وحرثَّ هم لردعض  ولن الجهر له بالوصو كجهر بعضم

ررصت ل ررد  ِّ قصلرره تعررالع: ﴿ ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ۀ  ۀ   ہ  ہ  ہ  ہ    الصَّ

ڭ  ڭ    ڭ  ۇ  ۇ  ۆ      ڭ   ۓ   ۓ   ے     ے       ھ    ھ    ھ  ھ

ى         ې      ې  ې  ې    ۉ      ۉ    ۅ     ۅ     ۋ     ۋ    ٴۇ    ۈ     ۈ    ۆ

واإلكثراه مرن  ،♀ وألمَّ مرصو الويرام ل رد قررب ، [169آو لمرام:] ﴾ ى  ائ

ررَلمم  ررجيج واهتفرراع األهللررصات ل ررد قرررب  تكررراه السَّ  كسفضررر  إلررع الٍزحررام وكثررر  الضَّ

رٰذ  اآلكات المحكمات، وبص  ♀  وذلَ كمالف ما شرله اهلل لىمسىمين ِّ با

تكا، فَل ك دغ  لىمؤمن أم كفعل ل د قرب  مرا كمرالف األ ا محرتم  حيًّا وميٍ  ♀

 
َّ
رل   .الشَّ

وَّ  لاه ل رد قرربموبكذا ما كفعىه بعض الزُّ  ،َلك لىورربمسرتودم ،  اه وغيربم مرن تحرٍري الردُّ

ا كىُّره خرَلفس  رٰذا ا كدكه كدلص، فها رال  هافعك رىف الصَّ ن أهللرحاا هسرصو اهلل ممر ،مرا لىيره السَّ

   بل وأتدالهم بَّحسام  
ُّ
َعَىاْيُكْم »: ♀ بص من الددع المحدثات، وقد قاو ال َّدر 

اِشااِديَن الَمْهااِديِّينَ  وبُِساانَّتِي ااُكوا بِ مَ تَ  ِمااْن َبْعااِديو َوُساانَِّة الُخَىَفاااِء الرَّ ااوا َعَىْيَهااا  واَهااسَّ َوَعضُّ

اُكْم َوُمْحَدَثاِت األُ  أخرجره . «ة  ٍة َضااَللَ عَ ْد لَّ بِ كُ وَ  وبِْدَعة   َفإِ َّ ُكلَّ ُمحدَثةٍ  ؛ُمورِ بِالنََّواِجِذو َوإِيَّ
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  أبص  او ا 

ُّ
 ِمنُْه؛َمْن َأْحَدَث فِي َأْمرَِنا َما َلْيَس »: ♀ وقاو، حسن   بَّس ا    وال َّسائ 

 ؛َنااَأْمرُ  َمْن َعِمَل َعْماًل َلْيَس َعىْياهِ »: وِّ هواكة لمسىم  ، ومسىم   أخرجه الدماهيُّ  .«َفُهَو َرد  

 « .َرد   ُهوَ فَ 

  ¶ - زكررن العابرردكن -وهأى لىرر  بررن الحسررين 
ٍ
 هجررَلك كرردلص ل ررد قرررب ال َّدرر 

لرن  ،لن جرٍدي ، أحٍدثسَ حدكثكا سمعتسه من أب ف ها  لن ذلَ، وقاو: أَّلا  ♀

ُقُباوًراو وَصاىُّوا  ُكمْ ُياوتَ َواَل بُ  وتَِّخاُذوا َقْبارِي ِعياًدااَل تَ »أمَّره قراو:  ♀ هسرصو اهلل

ررد بررنس  .«َيْبُىُغنِااي َأْينََمااا ُكنْااُتمْ  مْ فااإ َّ َتْسااِىيَمكُ و َعىاايَّ  لدررد الصاحررد  أخرجرره الحررافظ محمَّ

 
ُّ
 «. األحا كث الممتاه »ِّ كتابه  المودس 

َلم لىيه اه ل د السَّ وَّ مرن وضرع كمي ره لىرع  ،♀ وبكذا ما كفعىه بعض الزُّ

ررَلم  رررٰذ  الهيئررة َّل تجررصز ل ررد السَّ  لىيررهشررماله فررصق هللررده  أو تحترره كهيئررة المصررٍى  فها

لماه وغيربم  ألمَّها بيئرةس  ،♀ َلم لىع غير  من المىصك والزُّ ذوٍّ  وَّل ل د السَّ

« الفرت »ِّ  ؒ  كما حكع ذلَ الحافظ ابن حجرر   ،إَّلَّ هلل َّل تصى س  وخضصع  ولدا    

  واضر   
رل المورام وكرام بدفره اٍتدراع بردي  - لن العىماه، واألمر ِّ ذلَ جىر  لمرن ت مَّ

ال .  ىف الصَّ  السَّ

ب ا من غىب لىيه التَّعصُّ لا  إلرع  وسرصه الظَّرنٍ  ،والتَّوىيرد األلمرع ،والهصى ،وأمَّ بالردُّ

ال  فر مرس  ىف الصَّ   إلرع اهلل، ومسر و اهلل ل را ولره الهداكرة والتَّصفير  إلكثراه الحرٍ  بدي السَّ

 . مسؤوو   إمَّه سدحامه خيرس  ،لىع ما سصا 

رركف مرن بعيرد  وكذا ما كفعىه بعرض ال َّراس مرن اسرتوداو  وتحركرَ شرفتيه  ،الوررب الشَّ

لاه َلم أو الدُّ ا مم  ،بالسَّ رٰذا رفكلُّ با وَّل ك دغر  لىمسرىم أم  ،ثاتحردا ه مرن المس ا قدىارن جر س ما

ا العمرلم وبص بم  ،  ِّ  ك ه ما لم ك ذم به اهللحدم كس  رٰذا أقررا إلرع الجفراه م ره إلرع المرصاَّل   ها
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  َ فاه، وقد أمكر اإلمام مال ا العمرل وأشردابا  ؒ  والصَّ ررٰذا    آخررا لرن كسصرىم »ه وقراو: با

ة رٰذ  األمَّ لهاإَّلَّ ما أهللىا  ،با  «.   أوَّ

 أمَّ الَّ  ومعىصم  
ٍ
رير لىرع م هراج ال َّدر  ة برص السَّ رٰذ  األمَّ و با   ♀ ذي أهللى  أوَّ

اشردكن رررٰذا  ولررن كسصرىم  ،هم بَّحسرام  وأتدرالم  ،وهللرحابته المرضررٍيين ،وخىفائره الرَّ   آخرر با

ة هم هم وسرعا تس وفَّ  اهلل المسىمين لما فيره مجراتس ، بم لىيهوسيرس  ،كهم بذلَإَّلَّ تمسُّ  األمَّ

ميا واآلخر  بم ِّ الدُّ  . إمَّه جصا   كركم   ،ولزَّ

 

│ؒ

ؒ

   قال الشَّارح وفَ قه اهلل:

تررجم  ،تعالع فصَلك آخر ِّ كتابه ٰبذا َّل كتعىَّر  ب حكرام الحرٍج  ؒ ذكر المص ٍف 

 : والمررا  بالٍزكراه  ،(يف أحكـام الزِّيـارة وآداهبـافصٌل له بوصلره: )
ٍ
زكراه  مسرجد ال َّدر 

ررة  ( الزِّيــارة)الكررائن ِّ مدك ترره، فررر)أو( ِّ قصلرره:  ♀ رررا  بم  ،لهدكَّ هررا المع ررع كس

ا كام جمهصه المسىمين إمَّما كا  رن لمَّ
إلرع  دس فم المتوٍدم، وَّل تعىُّ  لىٍزكاه  ب حكام الحٍج، ٰلركم

تب الم اسَ إلع بيام األحكام الَّ  َ الحٍج احتاج ال َّاس ِّ كس ت  تتعىَّر  الحجاز بوصد مسسس

َّل تكررصم إَّلَّ ِّ مثررل ذلررَ الصقرر ، ولىررع ٰبررذا  هم لىمسررجد ال َّدررصٍي بالٍزكرراه   ألمَّ زكرراهتا 

فَّمَّرره ذكررر ٰبررذا  ،تعررالع ؒ  جرررى لمررل المصرر ٍفين ِّ الم اسررَ، ومرر هم المصرر ٍف

 وابتدأ  بوصله: )الفصل 
ٍ
 َلف ،(قدل الحٍج أو بعد  ♀وتسنُّ زكاه  مسجد ال َّد 

رر  لهررا ب حكررام الم اسررَ ررَل  ِّ لم   تعىُّ ررحيحة ِّ فضررل الصَّ مررا ثدرر  مررن األحا كررث الصَّ

 مسجد 
ٍ
مرن ألرف هللرَل   فيمرا سرصا  إَّلَّ  خيرر    م ِّ مسجد وأمَّ  هللَل ك   ♀ال َّد 

ررحابة الحرردكث مررن هواكررة جمررعم  صرر ٍف ٰبررذاوذكررر الم، المسررجد الحرررام وبررص  ،مررن الصَّ
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  مستفيض  من هواكة غير واحد   هللحي    حدكث  

ٍ
  .♀من أهللحاا ال َّد 

ائر إلع مسجد)  بَّ له أم كوٍدم هجىره اليم رع ل رد  ♀هؒفَّذا وهللل الزَّ
استسحم

خصو إلع المسجد األذكاها  ، وكوصو( خصله إمَّمرا أم الثابر  م هرا وسرد   ،الصاه   ل د الدُّ

وبصجهره  ،ألرصذ براهلل العظريم» :مع اَّلستعاذ ، «ل  أبصاا هحمتَ الىّٰهمَّ افت ن »بص قصو: 

جيم ،وسىلامه الودكم ،الكركم يلام الررَّ ومالردا ذلرَ فرَل كثدر ، وٰبرذا الرٍذكر  ،«من الشَّ

، )كس    .(ذكر  ممصصص   ♀  وليس لدخصو مسجدم واو ل د كٍل مسجد 

حيحين»فف  ، كصٍىيهما ِّ كٍل مسجد  ( كما كصٍى  هكعتين ثمَّ ) من حردكث أبر  « الصَّ

  ◙قتا   
َّ
ذ تَّ َح  وْس ىِ جِ  يَ اَل فَ  َد جِ ْس المَ  مُ كُ ُد َح أَ  َل َخ ا دَ ذَ إِ »قاو:  ♀ أمَّ ال َّد 

  ،«نِ يْ تَ عَ كْ رَ  عَ كَ رْ يَ 
ٍ
ر  ♀وٰبذا حكم  َّل كمتصُّ بمسجدم ال َّد  ه اإلمسرام فَّذا  خىا

رر تحيَّررةك لىمسررجد، والمسررجدس  المسرراجد مررن هللررَل  هكعتررينم ه كسررائر غيررر  مررن كررام حكمس

كعتينكىُّ  ال َّدصيُّ  ر ،ه محرل  أل اه براتين الررَّ رركفة لا وضرة الشَّ يس لره فضرل  وأ ا بمرا ِّ الرَّ

به  بل ِّ المحاٍو الوركدة م ها  ، وٰبذا َّل تمتصُّ الودكم ها من المسجدإَّلَّ كصما  ،صُّ بهتتم

وضرة بر  اه ما بص معدو   من جمىة المسج د الودكم، فىم كثدر   ليرل  لىرع تمصريص الرَّ

كعتين  ٰلركمرن ب  من المسجد الودكم ل بره المسراجدس  ،الرَّ ا تفضس ر وممَّ  ها لىرع بعرض  بعضس

ا  ألمَّه محل  لىلَّالة كما ذكر الفوهاه بعضم  كصمس   تعالع. ôها لتيوك

  قررربافررَّذا هللررىَّع هكعتررين زاه )
ٍ
وقرررب هللرراحديه أبرر  بكررر ولمررر   ♀ ال َّدرر 

¶)،   َ ة الهدى كاإلمرام مالر ككرر  أم كورصو اإلمسرام: )زهتس قرربا  وكام بعض أئمَّ

 
ٍ
 ثررررمَّ أم كسورررراو: ) فاااااألْولذ، (♀ال َّدرررر 

ٍ
ررررَل  كسررررٍىم لىررررع ال َّدرررر  بعررررد الصَّ

وكسررٍىم لىررع هللرراحديه(  ألمَّ زكرراه  الورررب مشرر  ل هررا كثيررر  مررن الدرردع  ،♀

َلَّلتم   »ِّ  ابرن تيميَّرة كما بيَّ ره شريخ اإلسرَلم ،والضَّ
ٍ
ٍ  لىرع األخ رائ  ، وذكرر كرَلم «الررَّ
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  َ   .وبيَّن وجهها  اإلمام مال

( 
ٍ
كسرررٍىم لىيررره  ثرررمَّ  ،وخفرررض هللرررصت   بررر  ا   ♀ فيوررف تجرررا  قررررب ال َّدررر 

َلم لىيَ كا هسصو اهللقائَلك  ♥ ( ثد  مرن ماوهحمة اهلل وبركاته(، لم  ،: )السَّ

بكصمرره  ♀ لىيرره وَّل كمررتصُّ التَّسررىيمس   ♀األمررر بالتَّسررىيم لىيرره 

 بس د  هللحي   لن ابرن مسرعص   
ُّ
  ل د   بل هوى ال َّسائ 

َّ
 َّ إِ »قراو:  ♀ أمَّ ال َّدر 

ُغاابَ يُ  وينَ يَّاحِ ًة َسااَكاائِ اَل مَ  هَّللِ  تِااأُ  نْ ي َعااونِ ىِّ اااَل مَّ  مررا سررىَّم اإلمسررام لىررع هسررصله، فحيثس «مَ ي السَّ

♀  
ٍ
رَلم لى َّدر  ولإلمسرام أم كسرٍىم بمرا شراه مرن  ،♀ بسٍىغ ذلَ السَّ

م اهلل ،األلفاه رَلم لىيرَ كرا سريد  ،▐ ما لم تشتمل لىع ما حرَّ فرَّذا قراو: )السَّ

ا برَل خرَلف   ،المرسىين وإمام المتَّوين( وكصرٍى  لىرع برين أبرل العىرم، ) كام ذلَ جائزك

 
ٍ
ررع مرن الحرٍض لم  ،والصسيىة ،بالموام المحمص  (وكدلص له ،♀ ال َّد   ما ِّ الشَّ

لاه له َلم لىيه والدُّ َل  لىيه والسَّ  ولمرا  ثمَّ كسٍىم لىع أب  بكر  ، )♀لىع الصَّ

أمَّره  ؒ¶ؒ(، والثَّاب  ِّ ٰبذا من األلفاه ما هلل َّ لن ابن لمرا وكدلص لهما ،¶

سصوكام ) رَلم  ،وهللاحديه ♀ إذا سىم لىع الرَّ َّل كزكد غالدكرا لىرع قصلره: )السَّ

َلم لىيَ كا أبا بكر   َلم لىيَ كرا أبترا (لىيَ كا هسصو اهلل(، )السَّ  ،(ك صررفس  ثرمَّ  ،(، )السَّ

رىف، وممر رالحة أم كوتردي فيره بالسَّ لع مرا أ َّى فيره اإلمسرام شريئكا مرن األلمراو الصَّ ن وأون

َلم فيما فعلا  بؤَّله ابن لمرا  َلم لىيَ كا هسرصو اهلل(، فيسسىٍ  ،من هلليغة السَّ م بوصله: )السَّ

َلم لىيَ كا أبا بكر   َلم لىيَ كا لمر(.)السَّ   (، )السَّ

رٰذ  الٍزكاه تعالع أمَّ ) ؒؒ ذكر المص ٍف ثمَّ  رَلم مرن المسرجد با ( بالوصد إلع السَّ

ةك إمَّما تسشرا بعد هللَل  هكعتين ) ال ٍساه لريس لهرنَّ زكراه  شر ه   ألمَّ ، ع ِّ حٍ  الٍرجاو خاهللَّ

  ،(من الودصه
ٍ
ت المرأ  قركدكا من ال َّد  رن إم مرَّ

  ♀ ٰلركم
ٍ
 لها أم تسرٍىم لىرع ال َّدر 
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ت قركدكرا مرن الموررب  جراز لهرا أم تسرٍىم لىريهم ،♀ كمرا ثدر  ِّ   كما إذا مررَّ

 
َّ
حي  أمَّ ال َّد  ت بالودصه.م لىَّم لائشةا  ♀ الصَّ  ا توصله إذا مرَّ

سصو قصدا ) ذكر بعد ذلَ أمَّ  ثمَّ  َل  ِّ مسجد الرَّ لاه  ♀ المدك ة لىصَّ والدُّ

جرل، فرالمرأ  إمَّمرا  ( مشرروع  فيه ومحرص ذلرَ ِّ حرٍ  المررأ  كمرا برص مشرروع  ِّ حرٍ  الرَّ

 ِّ مسجد ال ها هكعت الورب بعد هللَلتم إلع الوصد  لن تمتصُّ بال َّه 
ٍ
 .♀ َّد 

ائرررر  رررىصات الممرررس ِّ مسرررجد ك دغررر  لررره أم كحرررافظ لىرررع )ثرررمَّ ذكرررر أمَّ الزَّ الصَّ

سصو لاه وهللرَل  ) ،لما فيه من الفضل ؛(♀الرَّ وأم كسكثرر فيره مرن الرٍذكر والردُّ

ا  ال َّافىة  ( لألجر.اغت امك

رركفةكس وذكر أمَّه ) وضرة الشَّ وَّل مع رع لٰهرذا  ،(ستحبُّ أم ككثر مرن هللرَل  ال َّافىرة ِّ الرَّ

حي  وضة من المسجد العتي  إَّلَّ كصما  ،لىع الصَّ فما شاهكها ِّ ٰبرذ  العىَّرة، فرَّمَّ لره  ،الرَّ

َل   وم غيرم  ا تمصيص ٰبذ  الدسوعة بالصَّ ، من الفضل كما لها، أمَّ با، فىم كثدر  فيره شر ه 

 ، ، والمرب َّل كوتض  التَّمصيص بالعملخرب بص وٰبذا إمَّما 
َّ
أخرب  ♀ فَّمَّ ال َّد 

را م هما. هاه الج َّة، فَل كوتض  ذلَ استحدااا من أمن  هرامأمَّ ال ٍيل والفرات ما   الشُّ

م إليها وكحرافظ لىرع  هللَل ا ذكر بعد ذلَ أمَّ ) ثمَّ  ائر وغير  أم كتودَّ الفركضة ك دغ  لىزَّ

و ف األوَّ وضة هللاهت مت ٍخر ك  ،(الصَّ وضة  ألمَّ الرَّ م لن الرَّ كد من جهة الودىةفيتودَّ  ،، وزم

ررفصف المتوٍدمررة  ررفصف  ِّ المسررجد ال َّدررصٍي والصُّ وغيررر  مررن المسرراجد أولررع مررن الصُّ

فصف أولع من مياسربا المت ٍخر ، وميامنس  . ،الصُّ  كما ثدت  بذلَ مصصص  كثير  

ر  برالحجر  َّل كجرصز ألحرد  ذكر بعد ذلَ أمَّره ) ثمَّ  أو كلرصف  ،ىهراأو كودٍ  ،أم كتمسَّ

ال بم  ىف الصَّ  (.م كر    بل بص بدلة   ،ها  ألمَّ ذلَ لم كس ول لن السَّ

سررصو) ( لإلمسررامم وَّل كجررصز) أو تفررركج  ،قضرراه حاجررة   ♀ أم كسرر و الرَّ
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ربررة   و كررن ) ،▐ َّل كسلىررب إَّلَّ مررن اهلل - ومررا كررام مررن ج سرره -ألمَّ ذلررَ   (كس

 
 
  :(لىع أهللىين اإلسَلم مد  

 أحدبما: تصحيد اهلل.

سررررصو :والثَّرررراين    َّلَّ برررر ،♀ متابعررررة الرَّ
ٍ
رررررع لى َّدرررر   كعدررررد اهلل إَّلَّ بمررررا شس

♀.  

سررصو) :وقررصو المصرر ٍف ررا جرررت برره ،(♀ بمررا شرررله اهلل والرَّ لررا    ممَّ

سصو ررع إلع الرَّ ع ِّ مسدة الشَّ رعا   ♀ المت ٍخركن من التَّصسُّ حر    وسد  أمَّ الشَّ

 .(♀ أم كوصو اإلمسام: )شرع هسصوس اهلل فَل كص ُّ  ،هلل كمتصُّ به

سرصو أم كلىربا  ألحرد   َّل كجصزس أمَّه )ثمَّ ذكر  رفالةا  ♀ مرن الرَّ ألمَّره َّل   (الشَّ

فالةس كمىكها  بم  رن إذا  لا اإلمسامس هبَّه أم لس ذي كسس ا فهص الَّ  ،(ممىَ اهلل سدحامه) ل الشَّ
ها  ٰلركم

فٰهرذا جرائز  ِّ قرصو بعرض أبرل العىرم،  ،(الىّٰهمَّ شرٍفع َِّّ مديَّرَ م كوصو: )ك هفيه مديَّ  عا فٍ شا كس 

ر ôومن أبل العىم  رتعالع ما لاه أم كورصو اإلمسرام: )رم ن كا الىّٰهرمَّ شرٍفع َِّّ   ٰبرذا الردُّ

رر، (مديَّررَ ررفالة تمررتصُّ والَّ ررم لىررع ذلررَ بررص أمَّ الشَّ ىاهس ما غالدكررا  ذكن كربررصا ٰبررذا إمَّمررا حا

مصا   هرذا كربرصا ذلرَ  غالدكرا بم  ألجرل مرا شراع مرن اختصاهللرهافب هللحاا الكدائر والرذُّ

حيَح ٰلركمرن  فالة توع ِّ الصَّ ا أمَّ الشَّ هجات وغيربا أكضك فعة الدَّ  ،تحصيل الكماَّلت من هم

لاه.فىم   إلمسام أم كدلص بمثل ٰبذا الدُّ

فالة وَّل غيربرا ،األمصات َّل كسلىب م هم ش ه  ثمَّ ذكر أمَّ )  كرامصا أمديراهك  سرصاه   ،َّل الشَّ

  وإمَّما جاز مىبس )، (أو غير أمدياه  
ٍ
فالة من ال َّد    ه وكصم الويامةِّ حياتم  ♀ الشَّ

ررده ا لودهترره لىررع ذلررَ ررا المٍيرر  فررَل قس كجررصز لىمسررىم أم كوررصو لرره لىررع ذلررَ، و) (، وأمَّ

  (ألخيه
ٍ
وإم كام األكمل أم   (- اهلل ل  ا عس  أي -  إلع هٍب  ِّ كذا وكذا لم  اشفعن ) :الح 
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ر كداشر اإلمسرام  لراها هٍبره  أهللرحاا غيرر  ذلرَ، وقرد كرام كدراه  ه، وَّل كسر وس ب فسم

ٍ
 ال َّدر 

 ، لىع ٰبذا ♀
َّ
 أم كسر و لهرم هبَّهرم ♀ فىرم ككصمرصا كسر لصم ال َّدر 

ررحابة وألرررابم ▐ شرريخ  ذلررَ كمررا ذكررر، هم، وإمَّمررا ثدرر  ٰبررذا لررن هللررغاه الصَّ

ل والصسيىة»ة ِّ اإلسَلم ابن تيميَّ   «.قالدته ِّ التَّصسُّ

 .(ليس ألحد  أم كشفع إَّلَّ بعد إذم اهللكصم الويامة )ذكر بعد ذلَ أمَّ  ثمَّ 

 ذكر أمَّ حاو المصت الَّ  ثمَّ 
ُّ
رة  ) ♀ ت  لىيهرا ال َّدر  ، فهرص ِّ (بر  حراو  خاهللَّ

مصته، وَّل من ج س  ه قدلحيا  برزخيَّة أكمل من حيا  غير   لك َّها ليس  من ج س حياتم 

ب أم كسسر و وأم وٰبذ  الحيا  الربزخيَّة َّل تسصجم كصم الويامة،  ♀ه حياته بعد بعث

ررا أحدثرر ؛♀ كرردلع رر، ه ال َّرراس ِّ األزم ررة المترر ٍخر بررل ٰبررذا ممَّ ا فشرر  لمَّ

َلت بغير اهلل  .▐ اَّلستغاثات والتَّصسُّ

رصت ل رد قرربم)ذكر أمَّ  ثمَّ  اه من هفرع الصَّ وَّ ومرصو  ،♀  ما كفعىه بعض الزُّ

   مصهفذلَ خَلف األ ا المر، (أمَّه خَلفس المشروعالويام 
ٍ
  ♀ بره مرع ال َّدر 

جيج واهتفاع األهللرصات حامز اَّل)روكذلَ كفضر  إلع مفاسد كثير  ك ، فرَل (وكثر  الضَّ

را كدكره فرَّمَّ ٰبرذا أمرر   ،ك دغ  فعىه، وكذلَ َّل ك دغ  أم كستودل اإلمسام الورب بدلائره هافعك

رةا ِّ  ؒ  وذكر المص ٍف ،الورب وهاه  وكجعلس  ،  بل كستودل الودىةا محد    تعالع األ لَّ

 التَّحذكر من الددع.

  خربذكر  ثمَّ 
ٍ
  الحسين بنم   بنم لى 

ٍ
را  بن أب  مالب   لى  المعروف برر)زكن العابردكن( لمَّ

 هأى )
ٍ
ثه بم ف ها  لن ذلَ ♀ هجَلك كدلص ل د قرب ال َّد  هذا الحدكث لن ( وحدَّ

  أبيه لن جٍد ، وٰبذا الحدكثس لزا  المص ٍف
ٍ
، وقرد أخرجره «الممتراه »ِّ  إلع المودس 

 « المصر َّف»ِّ  ك ب  بكر بن أب  شريدةا   من بص قدىه
ٍ
 ،«مسر د »ِّ  وأبر  كعىرع المصهللرى 
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 َّل ب س به. وإس ا   ،فالعزو إليهم أولع

ا ) َلم لىيرهوذكر أكضك اه ل د السَّ وَّ مرن وضرع كمي ره  ،♀ ما كفعىه بعض الزُّ

رَلم لىيرهلىع شماله فصق هللده  أو تحته  ررٰذ  الهيئرة َّل تجرصز ل رد السَّ  كهيئة المصٍى  فها

َلم لىع غير  ،♀ إَّلَّ  َّل تصرى س  ذوٍّ وخضصع  ولدرا       ألمَّها بيئةس وَّل ل د السَّ

 (.هلل

رركف مرن بعيرد  ذكر بعرد ذلرَ أمَّ ) ثمَّ   ،مرا كفعىره بعرض ال َّراس مرن اسرتوداو الوررب الشَّ

لاه ررَلم أو الرردُّ ا ممرر ،وتحركررَ شررفتيه بالسَّ رررٰذا رر ،( المحرردا ن جرر سكررلُّ با م ررع م رره ذي كس الَّ

  ،اإلمسام
ٍ
م إلع ال َّد  ام لىيه وكسىٍ ،ؒ♀ ومن أها  أم كسٍىم فَّمَّه كتودَّ أثر لرن  بمما

م ◙ابن لمر  رة ِّ اَّلتٍ  ،وقد توردَّ اَّلقترداه، وفسرا با ِّ العردوو دراع ووسرَلمة األمَّ

 اَّلبتداع ِّ الٍدكن.ضين ولن مرك  الما

 

ؒ
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  َقاَل امُلَصنُِّف رمحه اهلل: 

 :َتنبيهٌ 

 
ٍ
ةم  ♀ ليس  زكاه س قرب ال َّد  واجدةك وَّل شرمكا ِّ الحٍج كما كظ ُّه بعض العامَّ

سرصو أو كرام قركدكرا  ،♀ وأشدابهم  بل ب  مستحدَّة  ِّ حٍ  من زاه مسجد الرَّ

 م ه. 

ا الدعيد لن المدك ة حرل لوصرد زكراه  الوررب، ولكرن كسسرنُّ لره شردُّ  ،أمَّ فىيس له شردُّ الرَّ

احدين، و ا  ركف وقرب الصَّ ركف، فَّذا وهللىه زاه الورب الشَّ حل لوصد المسجد الشَّ   م ىا خا الرَّ

را لزكراه  مسرجد  ♥الٍزكاه  لورب   وذلرَ  ،♀ وقرب هللراحديه تدعك

رحيحين»لما ثدر  ِّ   « الصَّ
َّ
َحاَشا تُ اَل »قراو:  ♀ أمَّ ال َّدر   ةِ َثااَل ذ ثَ َلاالَّ إِ إِ  اُل دُّ الرِّ

 «.ذَص قْ األَ  دِ جِ ْس المَ وَ  وي َهاَٰذادِ جِ ْس مَ وَ  وامِ رَ الَح  دِ جِ ْس : المَ َد اجِ َس مَ 

ا ♥ولص كام شدُّ الٍرحاو لوصرد قررب   رة  ،أو قررب غيرر  مشررولك لردوَّ األمَّ

بم لره خشريةك  ،وألىمهم باهلل ،ألمَّه أمص  ال َّاس  هوأهشدبم إلع فضىم  ،لىيه وقرد  ،وأشدُّ

هبم من كرٍل شررٍّ  ، وحذَّ ته لىع كٍل خير  ه مرن  ،بىَّغ الدَلغ المدين، و وَّ أمَّ كيرف وقرد حرذَّ

حرل لغيرر المسراجد الثََّلثرة ُقُباوًراو  ُكمْ ُياوتَ َواَل بُ  وتَِّخاُذوا َقْبارِي ِعياًدااَل تَ »وقراو:  ،شٍد الرَّ

 والوصو بشرليَّة شٍد الٍرحاو لزكراه  قررب ، «ُكنُْتمْ  َحْيُث ْبُىُغنِي تَ  مْ كُ َصاَلتَ فإ َّ و وَصىُّوا َعىيَّ 

رررركس  ♀ ا، ووقرررصع المحررررذوه الَّ  فضررر  إلررررع اٍتمرررراذ  ليرررردك
ُّ
 ذي خافرررره ال َّدرررر 

بسرردب  ،كمررا قررد وقررع الكثيررر مررن ال َّرراس ِّ ذلررَ ،مررن الغىررٍص واإلمررراه ♀

 . ♥التوا بم شرليَّة شٍد الٍرحاو لزكاه  قرب  

ا ما  ا الداا من األحا كث الَّ كس وأمَّ رٰذا ها من قاو بشرليَّة شٍد الٍرحاو ت  كحتجُّ بم روى ِّ با

كمرا قرد مدَّره لىرع  األساميد  بل مصضصلة   فه  أحا كث  ضعيفةس  ♥إلع قرب  

اه    ضعفها الحفَّ
ٍ
اهقل    كالردَّ

ٍ
فرَل كجرصز أم  ،وغيرربم ، والحرافظ ابرن حجرر  ، والديهور 
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حيحةس ها األحا كث ض بم عاها كس  الَّ  الصَّ  ة لىع تحركم شٍد الٍرحاو لغير المساجد الثََّلثة. الدَّ

ا الدراا لتعرفهرا وتحرذه  ررٰذا وإليَ أكُّها الوراهئ شريئكا مرن األحا كرث المصضرصلة ِّ با

 ها: بم  اَّلغرتاها 

و:   «. فود جفاين ،من حجَّ ولم كزهين»األوَّ

 «.  حيايفك مَّما زاهين ِّ ،من زاهين بعد مماي»والثَّاين: 

 «. ضم  س له لىع اهلل الج َّة ،من زاهين وزاه أب  إبرابيم ِّ لام واحد  »والثَّالث: 

ابع:   «. وجد  له شفالت  ،من زاه قربي»والرَّ

رٰذ  األحا كث وأشدابها لم كثد  م ها ش ه  لن ال َّد   . ♀ فها

ررٰذ   -« التَّىميص»قاو الحافظس ابنس حجر  ِّ  مررق »: -الٍرواكرات بعرد مرا ذكرر أكثرر با

ا الحدكث كىُّ  رٰذا  «. ها ضعيفة  با

 وقاو الحافظ العس 
ُّ
ا الداا ش ه  »: ويى  رٰذا  «. َّل كص ُّ ِّ با

رٰذ  األحا كثا   ؒ  ةوجزم شيخ اإلسَلم ابن تيميَّ  َ وحسردس  ،كىُّها مصضصلة   أمَّ با

ا.  ا وحفظكا واٍمَللك  به لىمك

حابة أسد ا ال َّراس إلرع العمرل بره، وبيرام  ╚ ولص كام ش ه  م ها ثابتكا لكام الصَّ

ة وألىمهرم بحردو  اهلل وبمرا  ،ألمَّهرم خيرر ال َّراس بعرد األمديراه  هم إليهو لصتم  ،ذلَ لألمَّ

ا لم كس وا وأمصحس  ،شرله لعدا    وَّ ذلرَ لىرع   ل ل هم ش ه  مرن ذلرَهم هلل ولمىوه، فىمَّ

رليَّ  ذلَ لصجب حملس   ولص هلل َّ م ها ش ه   ،أمَّه غير مشرروع   ت  ليس ة الَّ لىع الٍزكاه  الشَّ

ا بين األحا كثفيها شدُّ الٍرحاو لوصد الورب وحدا   ألىم. ▐ واهلل ،   جمعك

  

│ 
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   قال الشَّارح وفَ قه اهلل:

ا بيَّن المصر ٍف   ؒ  لرمَّ
ٍ
كراه  مسرجد ال َّدر   تعرالع ِّ الفصرل المتورٍدم مرا كتعىَّر  بزم

مم  ،♀ َلم لىيه كما سرىف والتَّودُّ را بريَّن فيره أمَّ   إلع السَّ قررب  زكراه )لوردا ت ديهك

 
ٍ
ةم وأشردابهم  ليس   ♀ ال َّد  واجدةك وَّل شرمكا ِّ الحٍج كما كظ ُّه بعض العامَّ

سرصو ، فهر  (أو كرام قركدكرا م ره ،♀ بل ب  مستحدَّة  ِّ حٍ  من زاه مسجد الرَّ

 برص أم إلع المدك رة كرام أهللرلس لمىره المسرتحبُّ تابعة  ألهللل العمل، فَّذا خرج اإلمسامس 

سصو  سصو   ♀كزوه مسجد الرَّ لره  حبَّ استس  ♀فَّذا زاه مسجد الرَّ

 
ٍ
ا الدعيد لن المدك ة) ،♀أم كسٍىم لىع ال َّد  حرل لوصرد  ،أمَّ فىيس لره شردُّ الرَّ

ررركف حررل لوصررد المسررجد الشَّ ، فررَّذا وهللررل إلررع (زكرراه  الورررب، ولكررن كسسررنُّ لرره شرردُّ الرَّ

 
ٍ
ه لهرم ِّ ه وزكاهتسروامدهج سرَلمس ، هولىع هللاحدي ♀المسجد سىَّم لىع ال َّد 

ررحيحين»لمررا ثدرر  ِّ )  ه لىمسررجدزكاهتمرر  « الصَّ
َّ
دُّ َشاا تُ اَل »قرراو:  ♀ أمَّ ال َّدرر 

َح  ، («ذَصاقْ األَ  دِ جِ ْساالمَ وَ  وي َهااَٰذادِ جِ ْس مَ وَ  وامِ رَ الَح  دِ جِ ْس : المَ َد اجِ َس مَ  ةِ ثَ اَل ذ ثَ لَ الَّ إِ إِ  اُل الرِّ

 ،سصى ٰبذ  المساجد الثََّلثة وٰبذا الحدكث  او  لىع حرمة شٍد الٍرحاو إلع بوعة  معظَّمة  

والواضر   ،وال َّرصوٍي  ،لويرل  ك ب  الصفاه ابن   من أبل العىم كما ذبب إلع ذلَ جمالة  

 تعالع. ôة اس ابن تيميَّ   العدَّ أبو لياض  

ا ♥ولرص كرام شردُّ الٍرحراو لوصرد قررب  ه )ثمَّ ذكر أمَّ  رة  ،مشررولك لردوَّ األمَّ

ا، وبص ( ولا لىيه ا، وقصردس  ♀ديَّ ه بيامكا تامًّ تره مرن اٍتمراذ قررب  ليردك ه أمَّ   قرد حرذَّ

حل كجعىس  ا، فيوع ال َّاس فيه ِّ مع ع المتَّما بالٍزكاه  وشٍد الرَّ رذ ليدك ٍذهوا م ره ومس عرصا مرا حس

 من الغىٍص واإلمراه.

ا الداا من األحا كثما كس )ذكر أمَّ  ثمَّ  رٰذا كمرا مدَّره لىرع   َّل كص ُّ م هرا شر ه   (روى ِّ با
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ررراه)ذلررَ كدررراه     الحفَّ
ٍ
اهقل    كالرردَّ

ٍ
رررا مرررن ٰبرررذ  (، ابرررن حجررر  ، والديهوررر  ، وأوه  مرفك

 األحا كث.

ة ِّ ذلَ كوصو )بعض ساق  ثمَّ  مررق : »«ىمريصالتَّ »حجر  ِّ  الحافظ ابنم كَلم األئمَّ

ا الحدكث كىُّ  رٰذا  العس  الحافظم ) ، وقصوم («ها ضعيفة  با
ٍ
ا الدراا شر ه  »: ويى  ررٰذا ، «َّل كص ُّ ِّ با

ررٰذ  األحا كررثا   ؒ  ةوجرزم شرريخ اإلسررَلم ابررن تيميَّرر وشرريخ  ،(كىُّهررا مصضررصلة   أمَّ با

ِّ بعررض  وإم كررام هررا بالصضررعحكررم لىيهررا كىَّ  إمَّمررا تعررالع ؒ ة اإلسررَلم ابررن تيميَّرر

اع  ألمَّ األمر المشهصه المستفيضا  أساميدبا ضعف   ورل إليه إذا مس  المحتاجا  وليس فيه وضَّ

ا فيه حتَّ فضعيف   بس د   ا شدكدك مك م تصبُّ ع ك مَّه هللراه بم زلرة مرن ٰهذا كدوُّ لىع أمَّ هاوكه تصبَّ

د الكذا، كمرا قراو  مرن فعىره  هكعرات   ِّ أهبرعم  تعرالع ِّ الحردكث المرروٍي  ؒ تعمَّ

وتدعره تىميرذس  ابرن  ،فَّمَّه كام كجزم ب مَّ ٰبذا الحدكث مصضصع   ،قدل العصر ♀

رل  الويٍ  إمَّمرا حكرم لىيره شريخ اإلسرَلم بالصضرع ألمَّ الٍثورات ، وم، وإم كام إسر ا   محتاما

ررحي ولائشررةا  األثدررات كمررا ِّ حرردكث ابررن لمرررا  ا ذكررروا المرتَّررب مررن فعىمرر  ِّ الصَّ ه لرررمَّ

واتب المتعىٍ من  ♀ رَل ، لرم كرذكرس السُّ ن الرَّ را قدرل العصررم وة بالصَّ مرن  وا أهبعك

افعىم  ا شردكدك مك مه تصبُّ ٰهرذا مع رع فع ك مَّره وقرع ِّ الكرذا، حتَّر ،ه، فدوَّ لىع أمَّ هاوكه تصبَّ

أمَّ  ة، فمرا كسرتدهكه بعرض ال َّراس مرنذي كذكر ِّ كَلم شيخ اإلسَلم ابن تيميَّرالصضع الَّ 

 ،ة لىيها بالصضرع مجازفرة  أب  العدَّاس ابن تيميَّ  ، وأمَّ حكما بعض ٰبذ  األحا كث ضعيف  

ل مع ع   بمثرل ٰبرذا الكرَلم، فتفرصَّ  ةابن تيميَّ  ذي أها   شيخ اإلسَلمالصضع الَّ  فَّمَّه لم كعوم

ِّ معرفرة األحا كرث واآلثراه، فورد قراو المصر ٍف:  وأبص العدَّاس ابن تيمية بم زلة  لظيمة  

ا) ا وحفظكا واٍمَللك بد  ،(وحسدَ به لىمك تعرالع وبرص مرن برص كورصو:  ؒ  وكام الرذَّ

جل إذا تكىَّم ِّ األحا كث  ثلس فمم ، «كلُّ حدكث  لم كعرفه ابن تيمية فىيس بحدكث  » ٰبذا الرَّ
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  مرن ب ر  آ م كلررأ ه َّل ككصم لىع وجه المجازفرة، معرم برص كغيررم فَّمَّ كَلما  ،بما تكىَّم به

رهص  ٰلركمرر َّ  كهررذا  - ض  ررررمستفي لرامٍّ  م ِّ أمررر  ه إذا تكىَّرلىيره الرصبم والغىرط والملرر  والسَّ

م مرا   ِّ ذلَ، ولص كام شدُّ الٍرحاو إلع فَّمَّه ك دغ  أم كسفها  - المصضع بمثل ٰبذا الكَلم 

حابة أسد  ال َّاس ِّ ٰبذ  األمَّ  فدوَّ لىع أمَّره  ،هم لم كفعىص لك َّ و  إليه ةقرب  ثابتكا لكام الصَّ

 .غير مشروع  

ر ،ها ل رد المتر ٍخركنة بم ت  لظم  الدىيَّ المس لة من المسائل الَّ وٰبذ   هرا ال َّكيرر بم  ما ولظس

واألمرر كمرا ذكرر هرا، تعرالع وك مَّره برص المرتكٍىم بم ؒؒ ةلىع شيخ اإلسرَلم ابرن تيميَّر

مة مفت  ح روَّ ضالعَلَّ ديرد اهلل السَّ حٰمن برن لس غيرر أبر  العدراس تكىَّرم أمَّ اف رمصت لدد الرَّ

رنَّ  ،والواض  لياض   ،وال َّصوي، كابن لويل    هابم 
ٍىور  ٰبرذ  ، ال ُّفصس فيهرا مرا فيهرا ٰلركم فعس

رعص كة كمرا كرام، عىَّ  ، واليصم تس المس لة بابن تيمية وحدا  ولرة السُّ   ٰبذ  المس لة ليس  بالدَّ

ولررة فررَّمَّ ال َّرراس فيمررا سررىف ك سرردصم ٰبررذا الم ررعا  ررعص كة  ٰلركمرررن  إلررع الدَّ م صالمتحررذلوالسُّ

ابيَّر)َلمين كوصلصم: ا إلع السَّ بالتَّورُّ  سرة الٍدك يَّرة ة مرن المؤسَّ إمَّ األوهللياه مرن أتدراع الصبَّ

را لىمراه ٰبرذ  الردَل  فمر هم مرن َّل كم رعس بم الَّذكن كم عرصم برذا  مرا ، وهبَّ (ذلرَ فورط، أمَّ

ر ذي كركدومه، والحر ُّ صافوهم ِّ بصابم الَّ ككجدوم من  اا وَّل َّل كمرتصُّ برابن لدرد الصبَّ

رنَّ 
عص كة  ٰلركم ولة السُّ رمراق برص مرا الح َّ  ابن تيميَّة، وَّل بالدَّ ر  لىيره األ لَّ  ة قائمرة  ة، واأل لَّ

رافعيَّ  ٰبذا ال َّصويُّ بل لىع تحركم شٍد الٍرحاو، وَّل كمتصُّ ٰبذا بالح ابىة،  وٰبرذا  ،ةمن الشَّ

 اليا  الواضرر  ليرراض  
ُّ
ررة كا الكيَّررمررن الم حصررد  رمررة شرردٍ  امم ركا   الرٍ حس

ٍ
 حرراو إلررع قرررب ال َّدرر 

ر والَّذكن  ♀ اا أو مرن  كرن كصٍصهوم أمَّ ٰبذ  المسائل من  كن ابن لدرد الصبَّ

ر، ةابن تيميَّ  راو  فهم إمَّ ر ا جهَّ ر أمَّ  ابمرذابب أبرل العىرم ِّ ٰبرذ  المسرائل، وإمَّ  الهرم أغراضك

 كركدوم الصهللصو إليها. خفيَّةك 
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  َقاَل امُلَصنُِّف رمحه اهلل: 

 

  فصٌل

 والبقيع(1) يف استحباب زيارة مسجد قباء

 

رحيحين»مرا ِّ لم     فيرهوكصرىٍ  ،وكستحبُّ لزائر المدك ة أم كزوه مسجد قداها  مرن « الصَّ

 »قاو:  حدكث ابن لمرا 
ُّ
  وكصرىٍ ، هاكدكا وماشريكا كزوه مسجد قداها  ♀ كام ال َّد 

َماْن » ♀ قراو: قراو هسرصو اهلل ◙ برن حس يرف   ولن سرهلم ، «فيه هكعتين

ر فِي َبْيتهِ   «. ُعْمَرةٍ  ْجرِ َكاَ  َله َكةَ  وَصاَلةً َفَصىَّذ فِيه  وُثْم َأَتذ َمْسِجد ُقباء وَتَطهَّ

ررهداه ،وكسسررنُّ لرره زكرراه  قدررصه الدويررع    ◙ وقرررب حمررز  ،وقدررصه الشُّ
َّ
 ألمَّ ال َّدرر 

َهاا  وُقُباورَ ُزوُروا ال»: ♀ ولوصلره ،كام كزوهبم، وكدلص لهرم ♀ َفإِنَّ

ُرُكُم ا  .أخرجه مسىم  .«ِخَرةَ آُتَذكِّ

 
ُّ
من »كعٍىم أهللحابه إذا زاهوا الودصه أم كوصلرصا:  ♀ وكام ال َّد  رينكس ىا مس لا رَلا السَّ

لا الٍدكا  الأابن ينا وا
مم م ؤن نا المس

ااهم مم إممَّا إممن شا ، وا ينا
ىممم سن ، ما مس صما وس حم من َّلا يارةا لا ارا سن اوس اهللا الها اهللس بمكس

افم عا

من  كس لا  لن أبيه.  بن بسركد ا  ن حدكث سىيماما أخرجه مسىم  مم  .«وا

  ◙ اس  رمذي لن ابن لدَّ وأخرج التٍ 
ُّ
بودرصه المدك رة  ♀ قاو: مرَّ ال َّد 

ْناُتْم َساَىُفنَا َوَلُكاْمو أَ ُقُبوِرو َيْغِفُر اهَّللُ َلنَا اَلُم َعَىْيُكْم َيا َأْهَل الالسَّ »ف قدل لىيهم بصجهه فواو: 

 «.َثرِ َوَنْحُن بِاألَ 

ررٰذ  األحا كرث كسعىارومم  رررليَّ ن با ر  ة لىودرصهم أمَّ الٍزكراه  الشَّ ر اآلخرر كسوصا  ،د م هرا ترذكُّ

                                                           

رف، هما أمَّ أهللحُّ  ،مذبدا( قداهس فيها 1) ضدط الٍرواكة به   ا ها كَلبما مذبب  هللحي ، ووا وها غير مم صلة من الصَّ

   كما موىه جمالة    الم وصو بالٍرواكة المسمصلة المضدصمة« حيحينالصَّ »ضدط أحا كث 
ُّ
 ِّ مسمته. م هم اليصمي  
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لاه لهم والتَّ  ،واإلحسام إلع المصتع م لىيهم. والدُّ  رحُّ

ررا زكرراهتس  لاه ل ررد قدررصهبمف مَّ أو سررؤالهم قضرراه  ،أو العكررصف ل رردبا ،هم لوصررد الرردُّ

ررٰذ  زكراه   ، هرمأو سرؤاو اهلل بم  ،أو شفاه المرضع ،الحاجات أو بجرابهم ومحرص ذلرَ، فها

رال  ،هلم كشرلها اهلل وَّل هسصلس ، م كر    بدليَّة   رىفس الصَّ برل بر    ╚ وَّل فعىها السَّ

سصوذي ما جر الَّ من الهس   واوُلاقُ  تَ اَل وَ  والُقُباورَ ا ُزوُرو»حيث قراو:  ♀ هع ل ه الرَّ

 «.ًراْج هُ 

رٰذ  األمصه المذكصه  تجتمرع ِّ كصمم  فدعضرها  ،المراترب هرا ممتىفرةس ولك َّ  ،هرا بدلرةك وبا

ه بحرٍ  المٍير  وجابره ومحرص وسرؤالم  ،كدلاه اهلل سدحامه ل د الودرصه  وليس بشرك   بدلة  

 هم ومحص ذلَ. واَّلستعامة بم  ،كدلاه المصتع  ذلَ، وبعضها من الٍشرك األكرب

م، فت دَّرهن وقد سد   َلك فيما توردَّ ا مفصَّ رٰذا َا  ،واحرذهن  بيام با التَّصفير  والهداكرة  واسر و هبَّر

 فهص سدحامه المصٍف س والها ي َّل إٰله غير ، وَّل هاَّ سصا .  ،لىحٍ  

 

 ًلا وآخًرا، واحلمد هلل أوَ  ،إمالءه أردنا ما آخر َذاَه

 وصلَّى اهلل وسلَّم على عبده ورسوله وخريته من خلقه حممَّد، 

 إىل يوم الدِّين. وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحساٍن

 

│ؒ

ؒ

 قال الشَّارح وفَ قه اهلل: 

رتعرالع كتابره بم  ؒ  ختم المصر ٍف  ،ذي َّل تعىُّر  لره ب حكرام الحرٍج هرذا الفصرل الَّ

م من زكراه  ه تابع  لم ٰلركمر َّ   ما تودَّ
ٍ
 مسرجدا  فرَّمَّ اإلمسرام إذا زاها   ♀ مسرجد ال َّدر 
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ٍ
 واستسحم  ♀ ال َّد 

ٍ
-ولىرع هللراحديه  ♀ بَّ لره أم كسرٍىم لىرع ال َّدر 

 ،مسرجد قدراه ، والدويرع   بر  رةك فيهرااستسحبَّ له أم كزوه مصاضع معيَّ   - وكام ِّ المدك ة

، ثمَّ كما ترج رهداه) بعد ذلَ أوه ا  م به المص ٍفس ، فالممصرصص (وقررب حمرز  ،قدصه الشُّ

 
ٍ
ن مسراجد المدك رة برص مسرجد بالٍزكراه  ممر ♀ من المساجد بعد مسجد ال َّدر 

 
ٍ
  وكصٍى  فيره هكعترين كرلَّ سرد    ،كام كزوه  هاكدكا وماشيكا ♀ قداه  ألمَّ ال َّد 

، وثدررر  ِّ فضرررىه حررردكثس أسسررريد برررن    رمرررذٍي ل رررد التٍ  يرررر  هظا أي كرررلَّ أسررردصع 
َّ
 أمَّ ال َّدررر 

، وبرص أهللر ُّ  ،«ةٍ رَ مْ عُ كَ  اءَ بَ قُ  دِ جِ ْس ي مَ فِ  نِ يْ تَ عَ كْ رَ  ةُ اَل َص »قراو:  ♀  وإسر ا   جٍيرد 

، وموصرص   ا حردكث سرهل  ٰبرذا ففيره ضرعف    «ةٍ رَ ْماعُ كَ »األحا كث المروكَّة ِّ ذلَ، وأمَّ

  يف.كما وقع التَّصررك  به ِّ حدكث سهل بن حس  ،لمر    كع   ك جرم 

رهداه ،قدرصه الدويرعالمسجدكن المتوٍدمين )( أم كزوه غير سنُّ لهوكس ) وقررب  ،وقدرصه الشُّ

 ألمَّ  ،(حمررز 
َّ
 ♀كررزوهبم وكرردلص لهررم، وقررد أمررر كررام  ♀ ال َّدرر 

كاه  الودص ر ♀ وسرنَّ ل را ،هبزم  با، كمرا ذكرر المصر ٍفه مرن الرٍذكر ل ردا مرا موصلس

رعيَّةذلَ،  تعالع بعضا  ؒ  يارة الشَّ رعية هي ما اجتمع  ووٰهذه هي الاِّ يارة الشَّ فإ َّ الاِّ

 فيها شيئا  اثنا :

ر اآلخر .  أحدهما: ائر بتذكُّ دس امتفاع الزَّ  قصن

دس مفعه لىما والثَّاين لاه له. وهم زس : قصن  بالدُّ

جد ٰبذام المع يام كام  الٍزكاه  شرليَّ    .ةك فَّذا وس

لاه ل ررد قدررصهبمفررَّم زاهبررم ) أو سررؤالهم قضرراه  ،أو العكررصف ل رردبا ،لوصررد الرردُّ

ررٰذ  زكراه   ، هرمأو سرؤاو اهلل بم  ،أو شفاه المرضع ،الحاجات أو بجرابهم ومحرص ذلرَ، فها

ىفس ) ،♀ (هسصله( س َّها ل ا )لم كشرلها اهلل وَّل، م كر    بدليَّة   ( وَّل فعىها السَّ
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ôؒ. تعالع 

ا،  ،ة ٰبه ا ب  لىع إها   األمر المحد والددليَّ  ا وقرد َّل ككرصم شرركك وقد ككصم شركك

َّل  ،أمَّره بدلرةك كركردوم مرن جهرة اإلحردا  تعالع قد كعٍدروم لن ش ه   ôوالفوهاه 

ا، بررل قررد ككررصم شررركك  ، وم رره تعديررر أي محررد     ا وبررص بدلررة  كركرردوم أمَّرره َّل ككررصم شررركك

ا لشيخ اإلسَلم ابن تيميَّ  ،المص ٍف ٰبه ا  «.م سكه»ة ِّ كما وقع أكضك

 :والتَّحقيق أ َّ زيارة القبور ثالثة أنواعٍ  

م وهللفها.ة، وب  الَّ : الٍزكاه  الٍشرليَّ لهاأوَّ   ت  تودَّ

 صكمرن كوصرد تىرَ الودرصه ليردل  ة، وب  المشتمىة لىع بدلرة  : الٍزكاه  الددليَّ والثَّاين

ا بالمكامم   أو كفعل شيئكا من الددع ل د الورب. ،ة  بدليَّ  ، فٰهذ  زكاه   اهلل ل دبا متربٍكك

كاَّلسررتغاثة   ركترر  تشررتمل لىررع الٍشرروبرر  الٍزكرراه  الَّ   ةركيَّ : الٍزكرراه  الٍشرروالثَّالااث

 .▐ بالمصتع و لائهم من  وم اهلل

 ،تعرالع إبرداه  مرن أحكرام الحرٍج والعمرر  ؒ  وإلع ب ا امتهع ما أها  المصر ٍف 

ليل. ى فيه اٍتداع الدَّ  ممتصر  تحرَّ
 لىع وجه 

كمررا ذكررر  تىميررذ  لدررد  ،الم اسررَ الممتصررر  وٰبررذا الكترراا كمررا سررىف مررن أمفررعم 

  لىرع ٰبرذا ال َّحرص م اسردةك ومرالرا ك ، ووقرع إقرراهس «تدصير ال َّاسرَ»المحسن ابن لدَّا  ِّ 

 .لىموام

شردما وأم كوي را م كسىهم را هس أم ك فع بذلَ المعٍىم والمرتعٍىم، وأ ▐ مس و اهلل

ا الىّٰهمَّ آتم ، شرَّ أمفس ا ابا وزٍكها أم ا ، مفصس ا توصابا   .وليُّها ومصَّلبا أم ا  ،خير من زكَّ

 وٰبذا آخر التَّوركر لىع ٰبذا الكتاا.
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 اإِلَجاَبُة َعَلى األْسِئَلة

 

أبرل  تجاوز ميوراتا  من أبل الٍركاض ذبب إلع المدك ة ال َّدصكَّة، ثمَّ  هجل  :ؒ(1)السَُّؤاُل 

، وأها  أم كحرم المدك ة ولم كسحرم  ؒ ، فما الحكمس م من ميوات أبل مجد  من

ن تجاوز ميواتكا كمررُّ بره تعالع فيما  ôٰبذ  المس لة مذكصه   ل د الفوهاه ؒ:اجلواب

كرجرع إلرع  ، ثرمَّ المدك ة مرن أبرل مجرد   بميواتم ه، فهل له ذلَ أم َّل  كمن كمرُّ إلع ميواتم 

حيح من قولي أهل العىم، مثَلك  ميوات أبل مجد   م من الميورات أمَّه كجصز له أم كسحرم  والصَّ

و الثَّررراين، وأمَّررره َّل كضررررُّ  تجررراوزس  رررحي »مرررا ثدررر  ِّ لم   الميورررات األوَّ   «الصَّ
َّ
أمَّ ال َّدررر 

رر ♀ رر  ٰبررذ  المصاقيرر  قرراو: لمَّ  وَ  ونَّ ُهاالَ  نَّ ُهاا»ا وقَّ
 رِ ْياالَ  نْ ِماا نَّ هِ يْ َىااذ عَ َتااأَ  نْ َماالِ

اة ة والمالكيَّ ، وٰبذا بص مذبب الح فيَّ «ةَ رَ مْ العُ  وِ أَ  جَّ الَح  ادَ رَ أَ  نْ مَّ مِ  ونَّ هِ ىِ هْ أَ  ، حيحوهاو الصَّ

ات أبرل بىرد  كرجرع إلرع ميور واهلل ألىم، فيجصز لٰهذا أم كتجاوز ميوات أبل المدك ة، ثمَّ 

يل الكدير  كسحرم م ه. ثمَّ  ،وبص السَّ

ة حدكث:ؒ(2)السَُّؤاُل  نُ  ا ِ َيافِ نْ يَ  ةَ رَ ْماالعُ وَ  جَّ  َّ الَح إِ » :ما هللحَّ  يِفانْ ا تَ َماكَ  رَ ْقاالفَ وَ  وَب الاذُّ

  «يدِ دِ الَح  َث بَ َخ  النَّارُ 

ن حرردكث ابررن ممرر حسررن   وغيررر  بسرر د   رمررذيُّ هوا  التٍ  ،ذا حرردكث  هللررحي   برر:اجلــواب

 مسررعص   
َّ
 رَ ْقااالفَ  ا ِ َياافِ نْ ا يَ َماانَّهُ إِ فَ  وةَ رَ ْمااالعُ وَ  جَّ وا الَحااعُ ابِ َتاا»قرراو:  ♀، أمَّ ال َّدرر 

هَ  َث بَ َخ  يرُ ي الكِ فِ نْ ا يَ مَ كَ  ووَب نُ الذُّ وَ   روى من حردكث جمالرة  ، وكس «يدِ دِ الَح وَ  ةِ ضَّ الفِ وَ  ِب الذَّ

حابة ل بمجمصلها توصكة ٰبذا الحدكث، وإ هاجس ، من الصَّ  ه ِّ جمىة الٍصحاح.كحصس
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داح إلع أمَّ ما أشرتس :ؒ(3)السَُّؤاُل  ن ترك التَّعىُّم وترك شيئكا من الصاجدرات م ِّ  هس الصَّ

ررف، أمَّرره آثررم   ه عررذومتررع كس   الررتَّعىُّم أو َّلهتكابرره المحظررصه وتركرره الصاجررب ه لرررتكم هررل إثمس

 آمل بيام ٰبذ  المس لة.  اإلمسام بالجهل

وترتيرب اإلثرم، فرَّمَّ  ،برين ترتيرب الفدكرة مفتاح بيام ٰبذ  ا لمس لة أم تفٍرقا  :اجلواب

ا لجهىم  منم ترتيب الفدكة لم  ا  اهتكبا  لىيه، فمنم  اإلثمم  ترتيبم  ه غيرس اهتكب محظصهك محظرصهك

، فرَل كرتتَّربس يف أصاحِّ القاولينلىيره  فَّمَّه َّل فدكةا  ،من المحظصهات فيه فدكة  وكام جابَلك 

ا اإلثم فَّمَّره كرتتَّرب لىيه ش ه   ا، وأمَّ لىيره، فرَّمَّ أبرل  ه ِّ العىرم الصاجربم لىيره لتفركلمر أبدك

ر ôالعىم  ِّ ٰبرذا مرا   األقاوالوأصاحُّ ذي كجرب، تعالع ممتىفصم ِّ تودكر العىرم الَّ

رر ،«عينإلررَلم المررصقٍ »وابررن الوررٍيم ِّ  ،«الفررروق»ِّ  ذبررب إليرره الوررراُِّّ بررن د لىرر  ومحمَّ

  حسين
ُّ
اه يجاب عىيال أ  كالَّ عماٍل أمَّ  ،«هذكب الفروقتا »ِّ  المالك  وجاب عىيال فإنَّ

م العىاام بااه بااين يديااه لىررع لىررم  هٍمَللررالمررَلك  وم  اإلمسررام عصاقمرر، إذ َّل كجررصز أم كس تقاادِّ

م اإلمسامس تعىُّما  ركعة فيه، فَّذا قدَّ رَل  أو الٍصريام أو  -ه بين كدي العمرل الصاجرب الشَّ كالصَّ

روبره، ه أم ك ي به لىع الصجه المشروع المر مصه أمك ا  - الحٍج  را إم لمم ل ب حكامره  وم أمَّ

م ن لم كعىا ك هع ما  ◙ لتفركله ِّ العىم الصاجب، وكام لمرس   فَّمَّه كوع ِّ اإلثم ،لىم  

صق، فَّمَّ أحكام الديع ليس  واجدرةك  أحكام الديع أم كديعا   عابترداهك  ٰلركمررن مرن تعراما  ِّ السُّ

ط ِّ تعىُّرهمرا، فرَّذا كجرب لىيره أم كرتعىَّم أحكاما  الديع والٍشراها    فَّمَّره آثرم   ،م األحكرامفررَّ

ا إلتفر ا  ذاكله ِّ لىم  واجب  لىيه، أمَّ لم كحرتج إلرع الديرع والٍشرراه، أو لرم ككرن مسرتليعك

ا الفدكة  ،ها ليس واجدكا لىيه، فالمرتَّب بسدب الجهل بص اإلثمم أحكامم تعىُّ  لىحٍج، فَّمَّ  أمَّ

 فه  ساقلة  ل ه بسدب جهىه.
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غير المحمصوس شتا بل كس  :(4)السَُّؤاُل     حراوا لن كسراهم  مجعصلةك الكعدةس  رط أم ككصم الصَّ

ة  أث اه الحمل  ،اللَّصاف ا أمَّ ِّ ٰبذا مشوَّ  خصصهللك

م فيما سىف أمَّ اللَّائف كجعل الكعدرةا ؒ:اجلواب رلرن كسراهم  تودَّ ن   ل رد مصافره، وأمَّ ما

ا حملا  ا أو لاجزك بم ، وجمهرصهس أهل العىام أصحِّ قوليْ يف ه به مع مفسم  له أم كلصفا  ،هللغيرك

، وٰبرذا الورصو رط أم تكصم الكعدرة لرن كسراه   ألمَّ ٰبرذا برص أهللرل اللَّرصافم شتا لىع أمَّه كس 

ة، وإذا ضراق    ألمَّ الحملا   من جهة ال َّظر أقيسس ، وإم كام غيرس أحصطس  إمَّما أوجدته المشوَّ

رررنَّ  وإذا لظسمرر م  ،األمررر اتَّسررعا 
ة وجررب التَّيسررير  ٰلركم األحررصط بررص األخررذ بوررصو  المشرروَّ

ا.  الجمهصه، وبواه ذلَ شرمكا ِّ حٍ  المحمصو أكضك

  واحد   :(5)السَُّؤاُل 
برن لدرد اهلل ِّ  وه  ذلَ لن جابرم بل ع، ولىمتمتٍ  بل ككف  سع 

 حٍجه مع ال َّ 
ٍ
  وبص قصو  لإلمام أحمدا  ♀ د 

لرن اإلمرام  ، وبرص هواكرة  بن لدرد اهلل ِّ هللرفة الحرٍج  وه  ٰبذا لن جابرم  ،معمؒ:اجلواب

حيح ة  ، اختاهبا شيخ اإلسَلم ابن تيميَّ أحمدا  بر مَّ  ،بص ما ذبب إليه الجمهرصهٰلاكِان الصَّ

م فيمرا  ،اس  وحردكث ابرن لدَّر لائشرةا  ع لىيه سعيام، وثد  بذلَ حردكثم المتمتٍ  كمرا توردَّ

  .تعالع ؒ ذكر  المص ٍف 

َؤاُل    بررل بررص مررا كررام بالمصسررع أم كرردخل فيرره مررا ككررصم مررا ضررابط الحىرر م  :(6)الســُّ

 ه بالمكي ة بحيث َّل كدوع جزه  كسمكن مسكس 

رعر بالكٍىيرة الحىر س ؒ:اجلواب لالرة ِّ ذلرَ، فاآللرة َّل  وَّل مردخلا  ،برص استئصراو الشَّ

رنَّ 
ر الحكما  تعىُّ  لها بالحكم، ٰلركم رعر كىَّربص أم كست هللم رؤن ه، فرَّذا استس ل الشَّ رعرس كىُّره هللم ل الشَّ

ررا)سررٍم  ٰبررذا  ع (حىوك ا م رره كسررمَّ ررعرس ولررص كسرريرك ا الشَّ
رر  ررا إذا بوم ا)، أمَّ ع  ،(توصرريرك وَّل كسررمَّ

ا)  .(حىنوك
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هوس الكائ رة ِّ ٰبر ذ  وٰبذا آخرر األجصبرة المتعٍىورة بالم سرَ، ومكرصم قرد ختم را الردُّ

ماميَّ   .ة قدل الحٍج الدسربة الزَّ

 ا أجمعين.ل م َّ ال ، وأم كتودَّ لىع العمل الصَّ  اكعي  ا جميعك مس و اهلل أم 

 ا.رك وآخم  َّلك والحمد هلل أوَّ  ،وكرضع ما كحبُّ وف  اهلل الجميع لم 

 

 َتمَّ الشَّْرُح ِفي ثالثة جمالس

 احِلجَّةمن شهر ذي  الثَّالثاجلمعة آخرها َليلَة 

 َسَنَة َثالِثنَي َبْعَد اأَلْرَبِعِماَئِة َواأَلْلفِ 

ِؒفي جامع اإلميان ِبَمِديَنِة الرِّياض
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