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مقدمة

وعلىمحمد، نبينا على وملم اض وصلى العالمين، رب ف الحمد 
أجمعين.وصحبه آله 

بعد؛أما 

نشرتأن بق حمالحج، نوازل، ائل مبعمى في بحوث ذهذْ 
مع- جمعها رأبتا ثم التواصل، وسائل عبر مفرقة بعضها 

إنتفرقها، من نفعا أكثر فهدا واحد، كتاب في - إليها أصمن، ما 
تعالى.اض شاء 

الكتاب:نهج م. 

البحوثومن الفقهاء، كلام س العلمنة الكتاب مادة جممتذ -  ١
واءا.ث<عندي، من أشياء عليها أصيف، وقد ، النوازل( فى المعاصرة 

.متاساأراه ما الصياغة فى 

فيأنامل أني ت بمعنى عندي، من كله فهو للترجيح بالتسمية - ٢ 
للادلة،وأقرب أقوى، أراه اليتم، المول، وأرجح وأدلتها، المسألة، 

والهناقة.الوسع حسمي، 

الهوامش.من المنامحب مكانها فى الحوث هده ذكرت وقد 



العؤلوازل يه ممانل 

منإليه، التنبيه نحى ما فيه ووحد الكتاب، مرأ ممن وآمل 
أوالإلكزوني الريد على به يتحفني أن غيره، أو اقتراح، أو ملحوظة، 

.سلما والتقدير الذكو وافر مع الواني 

كتبه

الميلعُمسِ ضح اصسء 

الأولى/-أفاه■آ/جمادى 

.هه  ٠٠٢١ ٠٠٥٢

oommooaa@gmail.coniالإممروني: الربد 
• ٠٩٦٦٠٠٥١٣٩٠٧٩الواني: 



راثلقبة(المحيط بالإزار الإحرام حكم 

)النشة(المحيط بالإزار الإحرام حكم 

يتحدثولم عصرنا، في حدنت، مسألة المخيعل( )الإزار مسألة 
واذكرعليها، ينصوا لم اعني مصنفاتهم، في المتقدمون الفقهاء عنها 

هناومن عنها، يتحدثوا لم أنهم في المسس، - اض ثاء إن - البحث، في 
بينبجوازها القول انتثار مع سئما لا بمكان، الأهمية من بحثها فان 

الناس•بعض 

وحاولتؤالخالة، بهده حاص بحثإ كتابة في اجتهدث، فقد ولهدا 
وذكن_، اض رحمهم - الفقهاء كلام على وتخريجها فيها الكلام جمع 

ص،والترجيح الأقوال، أدلة مع العاصرين، بين هو كما الخلاف 
والوسع.الهتافة 

بعضعن أتحدث، أن المسالة هذه على الكلام انتمى وقد 
.المسألة بهده ارتثاءلها لشدة الأخرى؛ المسائل 

يليكما البحث، مهلالسا فكانت، 

ت،وعبأنواعه؛ وبيان ؛ الخيعل. بالإزار التعريف—، لأول! ا المهلل—، 
فيه.الخلاف 

.المسالة( هازه في الفقهاء )حلاف حكمه الثاني! المطلسؤ 



العؤنوازل قمح, سانل ٨

نلبسما أن على يدل وهل عمر؛ ابن حديثا ت الثالثح المطلب 
معدود؟أو محدود المحرم 

عمر.ابن حديث، من الشوكاتي الملامة موشج الرابع: الخطيب، 
عمر.ابن حديث، مجن عشمين ابن شيخنا موقفا الخامس: الخهليثح 
الخالة.هده في الأربعة الأئمة مداهب السادس: الؤليب، 
المسالة.هده في تيمية ابن مدهبا بيان المابح: العللمح 

هوآ ته 



رالنفية(اسيط بالإزار الإ-مرام حكم 

او،طاباهول

شهامحلأف وسبب، أنواعه؛ وبيان المغيط؛ بالإزار اثقعريف 

قيؤيوصع حاتباه، تخاط الذي الإزار هوت المخسهل® *الإزار 
مىؤيذلك، نحو أو سير، أو مهلاط، أو حيهل، من إما يكة؛ أعلاه 

الزمن؛هذا في الماء ه تلبما تماما ينبه وهو النقثة؛ العرب، لغة في 
المورة.يمي بما 

ن!نوعا وهو 

علىبعضه بهلئ إلا المغرم؛ بدن على الثج تميلا الأول'. الؤع 
;عضْنالأض•

طيإلى يحتاج ولا المطاط، من مند أعلاه في كون الثاني؛ النؤع 
القود،لحفغل جبن،؛ الإزار غرض في وضع وربما حزام، ولا عفد ولا 

الإطلاق.عند القمري هو الؤيع وهذا بحاب،، غلمه ؤيمكن 

المسأثة؛هذه في الخلاف سبب، .إ 
٠بيهن لاخلفوا 

المحرمه يلبفيما الأصل هل الفقهاء اختلاف الأول! المج، 
إلاالمللبوّاث،؛ لكل الجواز الأصل أو والرداء؟ الإزار إلا المع؛ 

عمر؟ابن حديث، في جاءيت، الني المعدودامتج 
المرواليشبه المخيهل١١ *الإزار هل الفقهاء ختلاف ا I الثاني الم، 

^j؟م،ماه؛ وفي الإزار، يثبه أو نحرم؟ معناه؛ وفي 



العؤلوازو يه صالل 

lu_| 1وتازؤ|

المسام(هذه في الممهاء )خلاف حكمه 

قولض•عر احتلغوا 

جماعةمذهب وهو المحيطا، ُالإزار لبس جواز الأول■ لقول ا ا
افرحمه - عثيمين ابن شيخنا منهم ؛ المعاصرين الفقهاء من 

جاءممن القول هذا تجى ومل بجوازه، أفتى من أول وهو -، تعالى 
مله.القول هذا يعرف لا لأنه له؛ تع نهو شيخنا بعد 

اإإأء؛اق:ءو 

إرارئي أحدكم رردئنخرم ئال؛ ه أنه شمر ابن حديث - ١ 
نرم(\م.

لجبمقل، عبعث، في محها الكلام يأتي فالمقدس؛ الفقهاء أقوال أما )١( 
٠حينها صيذكر 

(.١٥٣البر)٩;الفض أيئا رطر الحج، في عنمين ابن اخيارات )٢( 
(،٢٦٠١صحيحه)فى حزيمة وابن (، ٤٨٩٩ني)المنى أحمد أحرجه )٣( 

أصلهوالحديث عمر،ؤف، ابن حديث من ( ٤١٦)المنتقى في الجارود وابن 
قالولهدا الصحح؛ في معناه حاء لكن الزيادة، هده بدون لصحيحين؛ ار 

ونعلين،،ورئاء إزار في أحدكم روليحرم هؤث'ت عمر ابن •حديث ت النووي 
منهأ الني )انطلؤ، ناوتمحاص ابن عن ت ما محه ؤبمي غريب، حديث 

ينهولم وأصحابه هو ورداءه، إزاره، ولجى واذهن، ترجل، يعدما الما.ينه 
الجلدعلى تزذغ اكي المزعفرة، إلا بلبس والأردية الأدر، من شيء عن 

هوأهل المداء، عالي امتوى حتى راحلته ركب، الحليفة؛ بذي اصبح حتى 
شرحالمجمؤع صحيحه٠ في البخاري رواه الحديث تمام ذكر ثم • وأصحابه( 

(.٢١٥/٧)المهذب 



)النقية(اتمخيط بالإزار الإحرام حكم 

خيطالذي المخيءلاا؛ ®الإزار يثمل الإزار؛ أن الإسدص؛ وجم 
كلاهمالما، البدن على يلف الذي المطل.قاا؛ وّالإزار ببعض، بعضه 
بهالتث ولو حائز، فهو الإزار؛ المحرم حاط فلو هذا وعلى حائز، 

حائز،فهو وغيرها؛ للنفقة، جيبا فيه وصع ولو جائز، فهو التفاها؛ 
٢•إزارأ فهو إواوا س نما ثقيد لم ؤإذا يقيد لم ه والحم، 

استدلالاهموتكاد الجيزين، عمدة هو I الدليل هذا المناقشة: 
القولأدلة من الراح؛ الدليل ه نفهو ت الدليل هذا وجواب، حوله، تدور 

لاإتكرار.دسا الجواب؛ محا أذكر لن ولهذا -، ساتي كما - الثاني 
وتسرعالخة الإزار ت أن وهو حلاصته، إلى الإشارة يمكن لكن 

الراحالدليل فى عليه والاستدلال ذللثج، وتفصيل . المخيمل يثمل لا 
١(.)ص؛ وسيأتي 
رجلاأن ها؛ عمد ابن حدث من وملم، البخاري، رواه ما - ٢ 

ال ٠٠ه•' افه رمول قال الثياب؟ من الحرم يلبى ما اطة رسول يا فال؛ 
زلاالمناص، زلا زلا اونائب، زلا القنص، لمز ي:

منأنثي زيممبما ئين، مئين ممن، جد لا أخد إلا الخفان، 
.، ززّن٠١٢أز ١^^١؛،، نثة شثا افاب من تينوا زلا ١^؛>،، 

الممنوعة؛الألبسة بتحديد أجاب النبي أن وجم 
مباحا.عداها ما ليكون 

!٦١المنير البدر في الملقن ابن ذكرها بمعناه أحرى أحاديث، الصحيح في و ت
١٤٤، ١٤٢.)

ثابتج.الحديث، هدا معنى أن ت والحاصل 
<.٦٧)U/المتع الشرح )١( 
)ءسآا(.تخريجه سيأتي )٢( 



العهلوا>و ه سانل ١^^^> 

جاءوهل العحديث؛ نهم على بهيا الاستدلال يعتمد ساقش: 
الثاني.القول أدلة قي مفصلا هن.ا وصاني بالحد؟ أو بالعد، 

ةالألبهن.ْ تخصبص نقول؛ أن الاختمار سيل على ؤيمكن 
مباح.أو جائز، معناها؛ في هو منا غيرها أن على دد.ل لا بالذكر؛ 

الموصؤع؛هن>ا بخصوص المهم؛ هن>ا حهلآ على تيمية ابن ت وقد 
يكونوفد معرفته؛ إلى للحاجة يكون ند بالدكر فالتخصيص  ١١ت فقال 

الجباب؛دون القميص فتخصيص بالحكم. أولى عنه كون الم
الباب؛هدا من هو التبابيزت دون راؤيلأت والالقلانس؛ دون والحمائم 

،.١١٠٧أذن فقد اللفغل تناوله لا ما كل لأن لا 
ملم أنها  ١١هات عاسة عن صحيحه؛ في البخاري علقه ما - ٣ 

،.٢١١١هودجهاحلول ين للدين بأنا بالشان 
٠تبائا بعرفة لبس ٠ أنه )غهتع عمار عن صح وكيلك 

محرم.وهو الخفين لبس أنه: عوف بن المحمن عبد وعن 
الدلجة.في الخف لبس في رحص أنه: عطاء وعن 
أولى.باب من المخيهل الإزار فهوا التبان؛ جاز إذا أنه الإسدأس وجم 

علىئد لأنه يصح، لا ها عائشة بأثر الاستدلال بأن وسامش: 
لموأيصا مهللما، يجوزونه المحيط. للإزار والمجوزون لحاجة، الجواز 

المشابهة؛الحاجة وجود مع هال.ا، على عائشة الصحابة من أحد يوافق 

الفتاوىمجموع )١( 
طريقمن محرر، بن بد عائثة؛ أنر وصل راونله الحانغل! نال )٢( 

غلمانومعها حجت؛ أنها ت عائشة عن أبيه، عن القاسم، بن الرحمن عبد 
الشابينشحذوا أن فأمرتهم الشيء، منهم سدو رحلها شدوا إذا وكانوا لها؛ 

(.٣٩٧)م/حجر لاين الباري فتح محرمون®. وهم فيونها 



١٣)النمبة( انمخيط بالإزار الإحرام حكم 

قالولهذا ذلك؛ ونحو الجمال، على الثقيلة الأمتعة حمل I مثل 
ينفرق لا أن4 على فالأكثر ؤإلأ عائنة؛ رأته رأى هذا »ولكو الحافهل: 

للم«>رماامتعه قى والراؤيل التان، 

عمارالأن به، الاستدلال يصح لا نأيقا! نجهنه عمار أثر وأما 
ءرأيتحيرت عبد حديث، نى حاء كما مريئا؛ كان لأنه لذللث،؛ مضطث 

الديراره!ت الأعرابي ابن ثال ممتون* إني وقال! دقرارة، عمار على 
الكسائىأآ،.ناله مثانمه. يثتكى الذي والننثون: الكان، 

عائشة.أثر عن حجر، ابن الحافذل قال ما بنحو يناقش وأما 

عنهماأحاب، ففد ء0لاء؛ وفتوى عوف، بن الرحمن عبد أثر وأما 
معناهافى ومجا المذكورة، الأمور هذه لبس تحريم ررفيه فقال! العراقي 

رواهما الإحماع؛ دعوى في ويقدح . . عليه. مجمع وهو المحرم؛ على 
للمحرمرحص أنه رباح: أبي بن عمناء عن سه، في منصور بن معيد 

ولاالترمذي! ثرح في ثءزفة والدي قال الدلجة، في الخف، لس في 
ارأنت المشكل بيان في روى الطحاوي أن إلا عيناء؛ لنير ذللث، ، يحرف
وحم،فقال: محرم؛ وهو حفين عوفذ بن الرحنن عيد على رأى عمر 

•والدي قال . ١٠منلث،حير هو مى مع فعلته فقال: محرم؟ وأنتج أيصا؛ 
للنعلينٌالرحمن عبد وحدان عدم ؤيحتمل ءهلاء، متتد هذا فلعل 

عليهوأنكره النص، صريح يخالف، عوفج بن الرحمن عبد فأثر 
هذاعلى حمله وفد المعلين، يجد لم أنه على حماله؛ فيجب، عمر، 

(.٣٩٧)م حجر لاين اJارى نح )؛(
الحديثغريب (، ٦٦٦/١روالحديث، القرآن غريبي ني المغيت، المجمؤع )٢( 

لالخامينّلأم)؛/؛أ(.
(.٤١١)ه/الممريت، ثرح ني اكريب، >ح )٣( 



المعنوازل يه سانل 

،•ابن 
بنالرحمن عبد عن أحده وريما الأمة، لإجماع مخاف عطاء وأثر 

لبسفي رحص ولهذا للحاجة، عمياء فتوى تكون وقد تقدم، كما عوف 
وجوببرى ممن نفسه عطاء أن هذا ؤيوكد فقمل، الدلجة فى الخف، 

الخم،.لبس فى الفدية 

المدينةمن . الئبى ايثللق ار ءال1  ٥٥٠٤)عباس ابن حديث - ٤ 
ضينه محلم وأصحاثه، هو ورثاءْ، إزانة ونز وادهن ^•؟3 نا بعد 

البمب'ض  i''jاض اد>ئن؛ إلا مميز، نالأنب الأُنس ص ئي؛ 
البخاريأحرجه 

الجلد(.على طسها أر ينبئ أي: الجالل. على )نرتع 
والأزرا'،الأردية، من شيء عن ينه فلم ١١قوله: الاستي.لال وجه 

والمغلمة.المفتوحة، الأزر؛ أنواع جمح يعم وهذا 
الجحن،لكن الأزر؛ جميع أباح ه أنه إشكال( لا بأنه يناقش: 

سأتياللففل؟ هذا في وثرغا لغة، يدخل المخيمل الإزار هل الأن: 
دخوله٠ءلأم على يدل، ما 

منعه،على يدل( ما والسمنة الكتاب،، في يأمت، لم المخيمل أن - ٠ 
أي؛المحيط،ا، المحيط: ١١به: ومرادهم الفقهاء؛ تعبير من هو بل 

مخيهلكل : فقالواالبعفس، عند لبس بها وح ولكن العضو. أو باليين 
حهلآ.وهو الخياطة هي والعلة: يلبس، لا 

البدنأسفل في المحيط,®؛ لإزار ١١١لبى في حرج فلا عليه: بناء 

(.٤٦٢)؛/العمدة شرح )١( 
١٥٤٥)البخاري أحرجه )٢( 



رالنسة(المخيط< بالازار الإحرام حكم 

الإحرام.حال لسه يجوز فانه إزارا، يمي كان فما 
الخياطة؛لمجرد يمنعونه لا المخيهل للإزار المانعين بأن ببائى: 

يمعلا أنه -  ٥٠٣٧١أي: يعلمون. بل المجيزين، دليل من مهم كما 
قعلةالجميع. عند لجاز فخاطه الإزار تمزق فلو مخ؛ْل، كل من المحرم 

أدلتهم.في ذكره سيأتي آحر؛ أمر بل الخياطة؛ ليست المنع 
مذهبوهو المخيهل الإزار لمس جواز عدم التانؤ: لقوو ا ■
المعاصرين.الفقهاء جمهور 

1اإه؛اق;؛؛؛ 
اممه،رسول يا فقال: نائي رحلا أن ه عمر ابن عن . ١ 

ولاراؤيل، البلمس لا  ٠٠ت فقال الثياب؟ من المحرم يجتنب ما 
ولازعفران، منه ثوبا ولا العمامة، ولا البرنس، ولا القميص، 

نعلينبجد لم فإن ونعلين، ورداء، إزار في أحدكم ولمحرم ورس، 
الشن"رادمن أمقل يكونا حتى وكلمهما حفين، فليلمن 

فيالحل.دث وأصل تخريجه، وتقل.م )ص'١( مختصرا الحديث ذكر نقدم )١( 
الشينا؛.رامن وليس: الكمينء ل)س بالقفل: الصحيح 

أنبلففل: عمر ابن حدث )أ/؛هها( الحبيرا( ررالتلخيص في الحاففل وذكر 
يلمنلا رُ فقال: الثياب؟ من المحرم يجتنب ما ت فقال ه المي نائي رجلا 

زعفران،مسه: ثوبا ولا العمامة ولا البرانس، ولا الممص، ولا الراؤيل، 
فمحاتحلض يجد لم فإن ينعلن' للداء إزار في أحدكم ولمحرم ودس، ولا 

ءالكمين« إلى يآكونا حض وليقيهما حقين، 
٠.. ة1ل:ه المثي أن ثبت ارْختمرْ«: في المدر ابن )وقال قال: ثم 

فان.كره(.
انْللؤائال. ■ماس ابن عن كريب' طريق من البخاري عنل■ اهد شوله 

هوورداءه، إزاره ولبس وادهن، ترجل بعدما المدبمة من ه اض رسول 
المزعفر(.إلا يلبى والأردية الأزر س شيء عن بمه ولم وأصحابه، 





١٧رالثقبة( المغيظ بالإزار الإحرام حكم 

وأنهاالعضو، أو البدن، محير على مفضلة الألبسة هذه كون هى 
منفيه رحص ما وبين بينها الجوهري الفرق هو وهدا بنمها، تملث، ت

أوالبدن هيئة على والتفصيلا؛ اءالخياطة لحالته محالممنؤع والرداء، الإزار 
ولهداتفصيل، ولا فيه، حياطة لا مرملا، كان فيه رحص وما العضو، 

دخلتهما حفلر على تدل حث دفيئا، بالمخي3ل القدامى الفقهاء تعيير كان 
فيالألبسة من المحرم النؤع عن نميرا يكون وبذللئ، والتفصيل، الخياؤلة 

منكلةبكونها الاعتراضي أما بلاغة! ذلك وفوق فقه فهو واحدة! كالمة 
يوردإنما فهدا ررحيهل،ا، فيه كان ما حفلر يوهم لأنها الماس؛ عامة على 

اللغويةاللففل دلالة على لا اللسان، اد فبب بالعوام« ررتنبيه نطاق فى 
أوالمخعى، إبراهيم اللففلة! هذه أهللق من أول كان وسواء والفقهية، 

ا.عليهال الفقهاء تتابع ومحي الفقهاء، كبار س فهما زفر، 

كلامفؤب يرد لم المخيهل لمي من ، ٠٣٥٠٠١امنع بان بخاقش: 
منبهذا تكلم مى أن كما أصحابه، من أحد كلام فى ولا .، المي 

حياهلةفيه ما كل من معه المخيهل؛ من المحرم بمنع يريد لا الفقهاء 
والإزارالرداء، لبس جواز في بينهم حلاف، لا إذ كان؛ وجه أى على 

منحيهل ما على المخيهل س المحرم منع يقصروا لم أنهم كما المرقع، 
البدن؛من عفو على فصل ما كل بمنع محالوا يل ونحوها، القمص 

.ذللث، غير أو منسوجا، أو مخيثلا، كان سواء 

معنىفي ليس الأزر من النؤع هدا إن الجواب؛ في أيصا ؤيقال 
والبرانس،القمص، من الحرم يلبسه لا مما ه الّحما عليه نص ما 

يمغ.فلا راؤيلأيت، وال

http://www.feqhwebxom/vb/tll844.htinl





١٩اسيطراضة( الأوار الإمام حكم 

عليهيدل كما راؤيل؛ المن نؤع وهو نقية، بل خيط، إذا إزاوا لغه 
اللغة.أهل كلام 

أعلاهايجعل حنقه I رروالنئبة الا_رب<ا ررلسان فى جاء 
نخيئلأنه إلا اثناق، مثل النمه وقيل: كالإزار، وأسفلها ^١^١^^؛، 

الحدث:زفي سامن. نير نزاؤيل هي وقيل■• الئراؤيل؛ نحو الغزة 
ننمق،ض من حجزه، لها ثكرل التي راؤيل الهئ يمتها؛ أمتا أليقا 

•سراويراُ'فهي نمق، لها كاف فإذا 
مخيثلة،حجزه له يجعل كالإزار ثوب النقية: ١١الجوهري: وقال 

•السراؤيلء لسد كما ؤيد نمق، غر ْن 

تندنم فتلبمه، ثوتا، المرأة تأخذ أف ررالنaلاق: عبيد: أبو وقال 
أنهإلا طه، والنمة الأمفل، على الأعر ترسل ثإ بحبل، وسطها 

السراؤيل؛؛من نحو الحجزة مخيئل 

مننحو الحجزة تجيهل أنه إلا كالئطاق ررالنمبة المخصص: وفي 
الئراُل•'"■

وأمثلهاكالئراؤيل أعلاها يجعل خرقة - النقية  ١١أيما: وفيه 
الثراويل،انحو الحنة مخثعل أنه إلا النثلاق مثل الضية وفيل: كالإزار، 

هي: نقبتها'اأمتا تتا ألب ١١عمر: حديث، رروفي الأثير• ابن وقال 

(.٤٣٣)Y/الخرب )١( 
المنمص)ا/هآ-م(.)٢( 
المنمص)٣( 
)\إح(.)٤( 
الصحاح)0( 





٢١

الألسةمن أنواع ثلاث هناك أن تبين النصوصى فهدم 
توصيلولا تكة، فيه ليس الذي المعروف الإزار؛ الأول 

للءلرض•

يختلفولا تكة، وفيه الطرفين مخيعل لباس وهي القبة: الثاني 
نوعااعتبروه وليلك ساقان، ولا نيفق فيه ليس بأنه إلا السروال؛ عن 
الراؤيل•من 

فينوبا وسماها الجوهري؛ عن تقدم كما نوبا سموها وكيلك، 
حزم؛ابن فال ،، )العين(ل مماب، 

والمتوطاة٠الملبوسة هي الشاب أن اللنة في ٠الأصل 
بثيبل ؛تكة فيه ليس لكن طرفيه، باتمال ؤيتميز الهلاق: الئالث، 

الممل-

أنبينهما والفرق متقاربان، والقبة الطاق أن سق؛ ما وحلاصة 
يالحبل.يشد بل تكة فيه ليس الهتاق 

أنوميم تماما، القبة نفس هو المخيهل( )الإزار يكون هدا وعلى 
عندالمعروفة المحيطة الألبسة من وأنها راؤيل، الأنواع من القبة 

مماالمرآة مئزر ءالنمبه: السعدي: قال اء. بالمخاصة وهي المُرب، 
الثياب،«لم.من كان 

لغةفي إزارا ليس الخيهلا١ *الإزار أن؛ يبين نصا ووجدت قلت،: 
الإزار،عير الإتب *إب العين؛ كتابح ففي حلذ• بمشكل العرب 

(.١٨٠)ه/انمن )١( 
)م،هْ<•الفقهي القاموس )٢( 
(.rvU/T)الثياني عمرو لأبي الجيم كاب )٣( 





)النفبة(المحيط بالإزار الإ>رام حكم 

قال:حث الإزار؛ تعريف في الإحرام،لا، لاس )مشكل ارالمفيد*.■ كتابه 
والملاءةالملاءة، هي والملحفة الملحفة، هو العرب لغة في الإزار ارإن 
لبعض،بعضها يخمل لم واحدة قْلعة الخرب عند والريعلة الريعلة، هي 
بجلاءاء.النتيجة هدم تفيد مفيدة؛ محررة نقولأت اللغة كتب عن نقل وقد 

بأنهماوالرداء® ®الإزار يعرف الزبيدى جعل الذي هدا أن بين ثم 
سلنتغير 

وفنرهوهو)الخلحفة(، معروف؛ بالكر رُروالإزا0 الربيدي؛ قال 
أعلأ0،به يستر ما ت والرداء البدن، أمقل يستر بما الخرب أهل بعض 

ومهلهفي الخانق نحتا ما الإزار؛ ت ونيل مخيعل، غير وكلاهما 
يسترما الإزار: وقيل؛ والظهر، الخانق على ما والرداء؛ الأسفل، 

ميخنا®ل٢/قاله صحيح، والكل مخيتتا، يكون ولا البدن أمقل 
الإطلاقعند *الإزار* أن وهي واحدة، بق ما كل محن والنتيجة 

نؤعهو بل الُرب، عند إزارا ليس المخيهل®، *الإزار وأن مخيعل، غير 
عندهم.المعروفة المخيهلة الألمه من 

؛النمف،لإحاطته يجوز لا أكمام بلا ارالقميحس® لمس أن - ْ 
فرق،ولا الأسفل التهمذ فكدللئر عليه، اكه وامتمالبدن، من الأعلى 
بكليحيْل أن يشترط■ ولا سويا، اقين القدر على يفصل ما فيمنع 
المخيعل®*الإزار محمي ولهدا ،، والماقين الماق بين فرق لا إذ ماق، 

سروالا.اللغة كتب، في 

صراحة،الفقهاء كب ش بوصفه يذكر لم المخيعل* *الإزار أن - ٦ 

)صم؛آ(وننلها.يفلر:)ا(

)•؛/■Y؛(.العروس -اج )٢( 
)_U؛T(.الحج في الوازل، بفلر: )٣( 



حولكثيرة تفصيلأت ذكروا المفهاء أن •ع سبق، كما اللغة كتبا في ولا 
محدث.أنه على يدل مما المخيهل■* *الإزار يذكروا ولم الإزار، 

فيكثيرة أشياء ذكروا لأنهم الإزار؛ هو لأنه يذكروه لم يقال ولا 
بكثير.طرفيه خياطة دون هي الإزار؛ 

ذإىأو الإزار زر ؤإن الإ٠لأءت ش الشافعي *زال ت ادووي ذال 
فإنأصحاسا; فال عاليه، متفق فاله الذي وهذا يجز• لم حاطه أو 

اللول«لا،.من سبق لما الفدية لزمته خالف 

كالخهل.الآ،ّيصير لأنه يجز *لم آخرت موصع ش ونال 
حزممحرم في أحمد أقال الإرادات،I منتهى *شرح في جاء 

فلهإزاره( )إلا بعض في بعضها ؤيدحل يعقدها لا ومهله: على عمامته 
عورته(٠^٣،.لتر لحاجته عقده 

أنفله بالشد: إلا يشت لم إذا الإزار *أما *الإنصاف،: وفي 
خلاف.العقد ففي العمد بغير ثبن، ؤإن يعني: ، نزاع، بلا يعقده 

منوغيرها والعقد، بنوكة التخليل يذكروا أن يعقل فهل 
الخياطة؟يذكروا ولا التفصيلات، 

زاينا■كان ارإذا له: فال الني أن ه، جابر حدث - ٧ 
عليه.متفق حموث« عر هائدذة صتما كال نإدا بص يحالفن، 

واسعاالثوب، كان إن أنه وهو الصلاة، لباس كيفية ه له فبين 

(.YoUZU)المهيب نرح الجموع )١( 
)ب/بم؛'ا(.الهوب شرح المجمؤع )٢( 
(.٥٤٠)ا/ الإرادايت، منتهى شرح )٣( 
(.٤٦٧)ُآ/للمرداوي الخلان، س الراجح ُهرزة ش الإنصاف )٤( 



٢٥)النقبة( المحيط بالإزار الإحرام حكم 

ومعلومالبدن، أمقل تر باكتمى صيما كان ؤإن البدن، جمح به ستر 
لمااسم ت ®الإزار* أن على ^>J، ذلك،، فيه أمكن لما مخيظا كان لو أنه 

■مخمظا ولى البدن أمقل تر ي

المخيهل*ررالإزار لبى تحريم على المسالين إجماع انعقد _ ٨ 
العلمأمل من جماعة الإجماع هدا نقل الحرم، عل 

وهذاالخيط، مسألة في محكي الإجماع هذا بأن ساكى؛ 
الإزارهل النغلر يبقى لكن الخيط، للإزار المجيزون فيه يخالف، لا 

يدخل؟فلا الجائز من أو الإجماع؟ في فيدحل الممزع من المخيهل 
المخيطالإزار أن أنما مز صحيغا يكون بالإجياع فالاستدلال 

الممؤع.المخيهل جملة في يدحل 

 Wالراجح؛لقوو ا

•للحرم يجوز لا المحيط* ءالإزار أن وهو الثاني؛ القول الراجح 
العربألبسة من نؤع المخيهل* *الإزار أن ذللث،، على دليل وأقوى 

أوالمراؤيل، من تؤع وأنه والمعلماق، الشبة، بين يجمع معروف،، 
البدن.من الأسفل الجزء ^ر على يفصل المغير، القميصى 

شبطال وابن (، ١٩٨)a/التمهيد ترتيب في الر فتح ينغلرت الر؛ عبد كابن 
نرحالمفهم في والفريي (، ٢١٦، ٢١٤)،/الخاري لمحيح شرحه 
وشخ(، ١١٨.  WU/O)اسي في قدامت ٧^، (، Yon/nسلم صحح 

)ه/التتريب طرح في والمراش (، ٢١)أ/ العمدة نرح في تيمية ابن الإسلام 
)مالإنصاف في والمرداوي (، ١٠٦٨)مالفروع ني مفلح وابن (، ٤٥

)١;الإفصاح في ميرة وابن (، ٢٢٠٦)U/المجموع في واكووى (، ٤٤٦
وما( )ص٦٨الإحرام لباس مشكل )ينغلر; . حمينااف رحمهم (، ٢٨٣

بعدها(.







الهينوا)و يه سانل  ٢٨

اء،ارالندون الذكور بهيا المراد أن على وأجمعوا العالم، أهل 
بمابعمه أو بدنه، في المخيهل لبس I ررالرابع I مملح ابن وئال، 

نحوأو معقودا، لبدا أو وجا، متدرعا ولو إجماعا قدره على عمل 
ومنتشر.العلم أهل كلام في كثير وهدا . ذللث،،، 

لكنالحديث،، في معدود المحرم عنه ينهى ما أن والخلاصة: 
المحصلةتكون وعليه لها، جامعا حدا المعدودا>أت، هذه من الفقهاء أحد 

.معدودالا محدودا، المحرم ه يلبما أن 
قوله؛وهو الموصؤع؛ حول المهم تيمية ابن كلام معنا وتقدم 
المكونيكون وقد معرفته، إلى للحاجة يكون قد بالدكر ررفالتخصص 

دونوالعمائم الجباب،، دون القميص فتخصيص بالحكم، أولى عنه 
كللأن لا الباب، هدا من هو التباين، دون والمراؤيل القلانس، 

فيه،اأم.أذن فقد اللفغل يتناوله لا ما 

يتناولهلا ما كل لأن رالأ قوله! وهي جدا مهمة الأحيرة وعبارته 
.اللفغلفقدأذنفه<ا

الرابوالمطلب 

عْرابن ح^إث ْن الشوكانمّ، اسدمة موقف 
ولمذللث،، على اتفقوا وقد العلماء، عند الحديث، معنى بيان تقدم 

الشوكاني.العلامة إلا الحديث، هدا فهم في يخالف 

)ه/هاا(.فدائ لأش المش )١( 
اموع)ه/بما؛(.)٢( 
)ا/س(.تمة لأبن الكرى الخاوي )٣( 



)اضة(المسد بالإزاد الإحرام حكم 

بضعوردت ند المحسحة ارالأح-اددث ت الثوكاني نال 
بذلكنته نل ج أنه ت قالوا ثم راؤيل، والالقميص لص من المحرم 

يدلما ورد فإل صحيحا، هذا أرى ولا مخيهل، كل من المنع على 
ببضنرد، لم ولكه فذاك، العموم على المخيهل لمس تحريم على 

الصادقأن والحاصل . . . ه. السي سماه مما المنع على الموقف 
عدانما ه، لبللمحرم يجوز لا ما بيان أكمل بين ند ه المصدوق 

٢.مخطاا١ غير أو مخ؛ْلا كان سواء لبه، له جاز ذللثا 

حصرمن أحد لم بحثا طول اربعد الصيحي؛ إبراهيم الدكتور قال 
.الثوكاني الإمام إلا عنه النهي ورد يما التحريم 

عليهما حلاف أنه رده فى ؤيكفى حدا، صعيما الثوكانى ومذهبا 
الحديث،.هل-ا في المعنى اعتار من العلماء؛ إجماع 

فابنأنمهم، الذلا>رية ت مجن ظاهرية أشد المسألة هذه في وهو 
الثوكاني•من أكثر للمحرم عنه المنهي اللمام، مفهوم يوسع حزم 

فهومه: الرأس لإحراج موصع مه جب ما أكل ت حزم ابن يقول 
علىليتضلث، طرفيه في نج أو حيط ما وكل الرب، لخة م، جية 

ونحوها#أكالغفارة برنس فهو الرأس 

يولالذي وأن ، صعيم، الشوكاني الملامة مدمن، أف والخلاصة! 
اللماءوأن معدودا، وليس بالحد؛ مضبوط عته الخهي أن المنة عليه 

عليهيقاس ألا منه يريدون لا محصور؛ أو معا.ود، إنه ! قالواالذين 
.دثبه4 ما 

)صهاّا(.الأزهار حدائق على المدقق الجرار الميل )١( 
)_U\،(.الإحرام بس ثكل وطر: (، ٦٤)م/بالأنار المحل )٢( 





راض(اسط بالإزار الإحرام ثم 

.الرسول حمرها التي الخمسة؛ هذه معنى فى كان ما يلحق هل 
.٢ إلحٌل . . . معناهافي كان ما بها يلحق نعم الجواب• بها؟ 

هالله رمول يعده لم ما قياس على زهؤ منه موانقة هده الجواب: 
أوجهتحديد محي نؤع لكنه بينها. الشبه لقيام عده بما المنهيات؛ من 

تخصه.عالة الله رسول عنه نهى مما واحد لكل فجعل • بينها الشبه 
عنتختلمح راؤيل الوعلة البرانس، علة عن ، تختلفمثلا القميص نمله 

المقيس،بين اللبس هبة وصف وحول هي: يراها التي فالعلة غيرها، 
بعضه.على أو البدن، على مخيْثا كونه مهللق وليس عليه، والمقيى 

التيالتحريم علة تحدبوهم في الفقهاء؛ حالف، بهذا أنه وأرى 
ندرعلى مخيعلة الألبسة كون وهى المياس، مدار تكون أن يجب، 

ثمءلاهر، العلتين بين والفرق أعضائه. من عفو قدر على أو البد«ن، 
منوجه من ما لأنه القياس، له ملم لما الشيخ فال بما لمنا سلو 

والمقيسالمقيس، بين فارق فيها ؤيوحد إلا ذكرها؛ اض القياس وحوم 
معقياس لا أنه تمرر وقد للقياس، الشيخ نصبها التي العلة في عليه 

صحيح،غير قياس القميص على الكون قياس فمثلا الفارق. وحول 

اعتو(! ١٢٦)a/المرام بلؤغ بشرح والإكرام الجلال ذي فتح في شيخنا نال )١، 
إلايلبس عداها وما ثلبس، لا التي هي ة حمأنها نجل• المحفلورات تأمل 

فالهبمعناه! كان فما متماّن بين يفرق لا الشمع فإن بمعناها، كان ما 
منقريبة أنها حيث الفانيلة - مثلا - بمعناه فالذي كالممص®، حكمها، 
والطاقة،الغترة نفليرها والعمائم والزبون، والدئلة الكون وكذلك، القميص، 

المراؤيلأتين فرق لا وأنه العموم، الحديث وءل1هر معروفة، والمراؤيلأت 
شيءأترب ت نقول أن يمكن والبرانس القصيرة، أو الطويلة الأكمام ذوات 

هيوالجوارب غرق، لا لأنه الجوارب،؛ منالها والخفاف المثلح، لها 
سضكان ما إلا يلبسه ٌنياء كل إذن • • حلال• فهو ذلك، عدا فما الشراب، 

الأشاء.هذ0 



^^نخإ>زايي ٣٢

وهذاالبدن، من الأعلى للنصف ولأنه الأمام، من مفتوح الكون لأن 
القميص.على قياسه صحة عدم قي كاف 

الأمام.من مفتوح بأنه القميص عن يختلفا فهو القباء عن يقال، وكذا 
حاءكما عنه، الهي ورد قد القثاء أن علنا الشيخ؛ قياس يصح فلا 

فيتخريجه مبق كما ها• عمر ابن حدينا رواية وجوه من وجه في 
يمحلا العباءة؛ وكال.ا الأول، الحالي.ث، رواية وجوه من النالثا الوجه 
فيهاليس ولأنها الأمام. من مفتوحة العباءة لأن البرانس، على قيامها 

علىرآءزقق النووي قاسها وقد البرض، بخلاف بالرأس؛ حاص غمناء 
صحيحغير القياس هن.ا أن وأرى ، ارالمج.موعا في كما القميهى، 

وردما على العباءة قياس الصحح؛ والقياس بينهما، الفارق لوحول أيثا؛ 
أعلم.وافه الأمام. من مفتوح منهما كلأ لأن القثاء. وهو عنه الهي 

يديهيدخل لم إذا فأحازه القباء لبس بين طف الشيح فرق وقد 
منمفتوحان بأنهما يتفقان أنهما هع Jالءثاءة، هذ.ا يقل ولم كميه، في 

هإاأاو Lullا

المسامهذه في الأربمت الآنْخ مذاهب 
)الإزارعن صراحة )تحدث ما الفقهية المذامب، دواؤين في ليس 
لمأنه بمعّنى الهلرفين(، ومخيهل تكة )له التفصيليةI بمقته المخيهل.( 

١حكمه يبين ثم د المحل، بوصفه يذكر 

IV)للمحي الإحرام مشكلبس )٢( 



)النقية(المحيط بالإزار الإحرام حكم 

Iالوصفين جمع الذي الإزار عن نتحدث أننا على التأكيد وأحب 
الطرفين(.ومخيط تكة، )له 

إزاراليس أنه وص ياصح، ~ تفديرى في - ذكره عدم في والسبب 
تقدمكما المعروفة، العرب ألبسة من أصبح التغيير بهيا هو بل أصلا، 
عنه.وتحاا-ووا لم ولهدا المغ؛ أدلة في تفصيله 

زرهمثل بكسر؛ منه أنل صور عن تحدثوا أنهم هذا ؤيوكد 
أوالإزار زر ؤإن ®الإملأء؛ات في الشافعي ارفال، ت النووي نال بالنوكةت 

تأصحابنا قال عليه، متفق ناله الدي وهذا يجز. لم حاطه أو شوكه 
،٠الدليل٠ل من سق لما الفدية لزمته حالف فإن 

،.كالخيطااال يصير لأنه يجز *لم أحر؛ موصع في وثال 
حزممحرم في أحمد ®نال ; الإرادات<اامنتهى ®شرح في وجاء 

إزاره()إلا بعض؛ في بعضها ؤيدحل يعقدها لا ت ومطه على عمامته 
ءأعورته تر للحاجته عقد.ه فله 

عدممع التفّصّيلأدت، من وغيرها والعقد، بشوكة، للتخليل فذكرهم 
لمأنهم على يالل التكة؛ مع تكون التي الكاملة؛ للخياطة ذكرهم 
بكثير؟دونه هو ما ؤيذكروا ؛ يتركو0 أن يبعد إذ إزارا، يعيروْ 

داحللأنه النؤع؛ هذا ذكروا الفقهاء أن يرى العلم أهل وبعض 
الثر!عبد ابن مول في داخل ~ مثلا فهو الممنؤع، المخيهل حملة في 
فيوهكذا العالم®. أهل جمح عند المخيْل مجن شيء لباس يجوز رلأ 

(.Y0U/U)الهوب شرح المجموع )١( 
 )Y( المهرب شرح الجموعiY؟/U(.)
 )Y"( (.٥٤٠)١; الإرادات مض شرح





٣٥)النقبة( المحيط بالإزار الإحرام حكم 

أنه— تعالى الله رحمهما — محمد عن هشام ذكر راوقد ت أيصا وقال 
حينئذبأس فلا التكة مرصع إلا راؤيل؛ الففتق الإزار بجد لم إذا 
المحرميجد لم فيما الأثر؛ به ورد ما نغلير وهو المئرر، بمنزلة ه بلب

العلين''أا،•مض في لصير الكعض، من أسفل حفته قطع نعلين 
متعه!على يدل فكلامهم الإزار طرفي خياطة وأما 
إلخ• • معمول. كل أي ارقوله! عابدين،، ابن حاشية ١١في حاء 

المذكوراتخص ؤإنما المحيط، لبى عن المخ المراد أن إلى به أثار 
أنالحلبي؛ حاج أمير ابن؛ مناسك عن البحر وفي، الحديث، في، لذكرها 

بهيجعل بحيث بعضه أو البدن قدر على معمول ثي،ء كل لبسر، صابطه! 
لبسرإبنمي، عليه تمك ؤيغيرهما، أو يبعضى، بعضه نلزيؤ؛ أو بخياطة 

بحسنالا ببعمى يعفه خيمل ما فخرج ت قلت اه. المكاب.إلا مثله 
قدمناه((كما ه بلببأس فلا المرقعة مثل بالبدن؛ يحيهل 

.وغيرهما، الدقانؤ،ا( كنز رح ث الفائؤ، الهر ١١في، ونحوه 
بحفهأو البدن، قدر علير معمول ء شي، كل، )لبى، I الوصف وهدا 

المخيهل®،ارالإزار علهم، ينهلبؤ؛ تجد0 تأملته إذا بخياؤلة(، ؛4 يحيمل بحيث 
بهبمحيهل بحبنا الملي،، الجزء وهو البدن؛ بعضى قدر عش معمول فهو 

•مله لمح؛ ينفى عليه ج لؤيتميخياؤلة، 

يحيهنبحينا لا ، يبعفم، بعضه خيهل ما فخرج  ١١قوله! تأمل وكذلك 
. ٠٠ه بلببأس فلا المرقعة مثل بالبدن 

الأطرافوصل أما فمهل، الرقيع نحو هو؛ الخياطة من فالجانز 

)أ/آ-مأا(.للمرحس \بط )١( 
•( ٤٨٩)"ا/المحتار( )رد عادبن ابن حانية )٢( 
>آ/آ،"(.)٣( 



العؤيوازو ؤه مسائل 

فائدْ.المرغ استثناء في يكن لم حاز لو لأنه يجوز؛ فلا 
تالأحرى الحنفية نصوص تفهم ذللث،؛ صوء وعلى 

فلاّراويل، وله ^١^١ يجد لم إذا »وكدا الكاساني: قول فتلا: 
صارفتقه لما لأنه به؛ ؤياتزر التكة موصع حلا مراؤيله يفتى أن بأس 

الإزار((را،.بمنزلة 
 Iبمنزلة)صار معتادا إزارا يصح الفتق بعد السروال أن مقصوده

محناموض به يحصل المحمل وهذا الطرفين، مخيهن ليس فهو الإزار(، 
.مجتمعايفهم بل تعارض، فيه يكون لا بحسنا كلامهم، 

ررولوالكاسانيت يقول ذلك،؛ لما لتبين أولها من العبارة املنا ولو 
لأنهيه؛ ويرتدي قميصه يثق بأن بأس فلا قميص؛ وله رداء يجد لم 

فلامراويل وله إزارا يجد لم إذا وكذا الرداء، بمنزلة صار شمه لما 
صارفتقه لما لأنه به ؤياتزر التكة، موصع حلا محراؤيله يفتق أن بأس 

الإزار®.بمنزلة 

وكذلل،ًلرفيه، بحيط لا ا يحيالشممصن ق لفالممصود 

الراثمنل•

اتمالكة:مذميا انيا: ث. 

الإزار،زر يمنع صرحوا وكل.للثإ التكة، بمغ صرحوا المالكية 
الزر.من أعظم والخياطة 

ولاتكة مئزره فوق يشد ررولأ ت المالكي المواق الله عبد أبو قال 
خثلاا(رى.

(.١٨٤)أ/الصانع بدائع )١( 
(.Y'T)؛/حلل لمختمر والإكليل التاج )٢( 



)اينفبق(المحيط بالإزار الإحرام حكم 

يلبسأن الإحرام دٍب الرجل على بحرم ٠٠•' الخرثي نال 
بكلهحئا يكون أن بين المحيهل لبى حرمة في فرق ولا • • • المحيط 

عقدأو عليه، قفله زر أو بنج أحاط ما بين فرق ولا ببعفه أو البدن 
يعودا؛يخلاله أو يربطه 

بكلمحيثنا يكون أن بين المحيهل لبى حرمة في فرق ررولأ ت وقوله 
البدن.قدر على بقولهم: الفقهاء مقصود ؤتتن مهم ببعفه؛؛؛ أو البدن 

كان)ؤإن( بل ٠٠: الصغير١٠الشرح على راحانيته في الصاوي قال 
يربطهأو أزرارا يجعل أو إزاره، طرفي يحقد كان زر(؛ أو )يعند محيطا 

ونحوه®يعود حلال( )أو بحزام، 
ومنالتكة، مغ في صريهحة نصوصهم المالكية أن والحاصل: 

منهما.أشد الإزار طرفي وخياطة الزر، ومن العلرفين، عفد 

القاضية:مذهب الئا: ت. 
حعلااوإن الشيرازي! قال التكة؛ وصع بجواز صزحوا الشافعية 

،•جازأل به واتزر التكة فيها وأدخل حجزة لإزاره 
ليسلأنه تفر؛ لا الخياطة ااوهانْ بقوله: الجواز البجيرمي وعلل 

الإزار®نفى في هي بل سببها يالبدن محيطا 
لأنهمالشافعية، محي يجوز لا السلا؛ »الإزار ذللتح مع لخن 

خياطته.أو شوكه، أو الإزار، زر يمغ صرحوا 

(.Tio/y)للخرشي خليل مخمر ثرح )١( 
(.٧٥)Y/اّلك لأثرب ازلك بك )٢( 
(.٣٨١)ا/)٣( 

)أ/ب؛ا(.حاشيته ز )٤( 





٣٩

فدى،ؤإلأ للنفقة، إلا المنطقة ثد يجور لا ت أنه تقدم مما تبين 
يخفى.لا كما أولى باب، من فالتكة المنهلقة؛ متعوا ؤإذا 

ذللث،من أبلغ والتكة عقيم، إذا بالمنديل وسهله شد متعوا كدلاك1 
.شلث، بلا 

لسترإليه يحتاج لأنه عليه؛ إزاره يعقد أن ررويجوز I قدامة ابن قال 
.للمرأة٠٠ كاللياس فيباح، العورة 

لمإذا حاز مراويل، أو بحبل، أو بالمنديل، وسهله شد ؤإن 
يعقده.

ؤيرحلتعقدها، ءالأ ومعله; على عمامة حزم محرم في أحمد قال 
،.١١بعض((في بعضها 

.التكة!بوصع فكيف لحاجة، إلا الإزار عقد يجوزون لا الحنابلة بل 
إلاغيره ولا رداء عليه يعقد ررولأ الإرادادتجااأ منتهى ١١في قال 

لحقدا؛حاجة مع نفقة فيهما وهميائا ومنهلقه إزاره 
يعقدهأن فله بالعقد؛ إلا يثسن، لم إذا الإزار ارأما ت ، الإنصافوفي 

.٢٣^٠٠٤١^بلا 
إذا!اكن فيه، صريحا كلأنا لهم أجد فلم الإزار طرفي حتاطة أما 

وهوأعفلم هو عما سكتوا ، فكيفالإزار• عقد تفاصيل عن تكلموا كانوا 
الإزارمسمى في أصلا يدخل لا أنه! على يدل فهذا الهلرفين، خياطة 

الثاني.القول أدلة في أطفت، كما عندهم؛ 

(.١٢٤/٥اJض))١(
.الإرادات،)مآ(سض 

.٤(  ٦٧)V/ للمرداوي الخالف، من الراجح معرفة في الإنصاف )٣( 



العؤنوازل ءو> مسانل 

أوبدنه في المحيط( لبى ت رر)الرابع ت ؛ ٠٤^^١٥في قال ولهدا 
إجماعا((قدره على صل بما يعفه 

متعه.عندهم مستقر البدن يعفى قدر على فالمخيهل 

محيوحد ومنه تقدم، كما عندهم واصح التكة متع كل وعلى 
.الخعل((ارالإزار 

•المعاصرة بصفته المخيهل الإزار أن سبق مما تبين الخلاصة؛ 
الأربعة.المذاهب على يجوز لا ، ويتتكة( الطرفين، )مخيهل 

وابو11اوالهيتإلأب 

المسامهذه في تيمية ابن مذهب بيان 
فيتيمية ابن الإسلام شيح بقول المعاصرين من جماعة نمك 

يجوزحتى الإزار، بمتزلة يجعله راؤيل المحتق ررإن •' العمدة(، شرح  ١١
بالإجماع((.الإزار وجود *ع لبه 

تيلي لما مهللما محله غير في ل لا استل• وهو 

وهم- بتتكته السروال، بقاء الشيح يقصد أن يمكن لا -  ١
فيالخلاف لأن _؛ بتكة المخيعل(( ®الإزار جواز على به تندلون ي

والحنابلةبمنعه، يمرحون المالكية أن وتقدم مشهور، معروف التتكة 
يمول،فكيف، التكة، بوصع فكيف لحاجة، إلا الإزار عقل• يمنحون 

بالإجماع؟

عباسابن ■محلين، عن الكلام سياق، في جاءيت، العبارة هذه - ٢ 

(.١٣٠المدع)م)١( 







ربويبماو الحج حكم 

ربويبمال الحج >ا3كم 

٤٣ء

أييشمل بل الربوى، بالمال يختءس لا المآلة هده في الكلام 
وتنؤعلكثوف الرئوي؛ المال عن الكادم اشتهر ؤإنما محرم، مال 

العافية.اض أل نعصرنا، فى وانتشارها الربوية، المعامادت 

عن،، ص_أ>بمحهر في لم مرواه ما الباب• هذا في الأصل 
ظئباف إل الناس، أيها  ١١ه•' رمحول نال قالا خهنع هربرة أبي 

ف:ند أين،أثث ١^> ظ ١^ أكن ج ^1، رلأ بمن لا 
ومالنئحزام، ونذنأ4 حزام، ومئلنمت رب، يا رب، يا الثناء، إلى 

. ١١لدللش؟ ينتجان، ماش دالحنام، وعدي حرام، 
والأثار،الصوص ءاليها دلت، التي الشرعية، القاعدة أن ثلث، فلا 

يقبللا ءلمِإ اممه فان حائل، بمال العبادات اللم يودي أن يجب أنه 
.ملماإلا 

أولا؟حجه يصح هل محرم؛ بمال وحج حالف لو فيما الفلر يبقى لكن 
•قولثن على الفقهاء بين حلاف، فيه هدا 

عنهوسنهل حجه، صح حرام يمال حج مى أن الأوزإ لقوو ا ا

برقم



المؤنوا>و بجق> سانل ).^>  ٤٤
مذهبوهو مبرورا، ليس وحجه لإثم، ارتكابه مع الحج، فرض 

الفمهاء.جمهور 

.عنهاحارج لمعنى والتحريم مخصوصة؛ أقعال المج أن ل؛ءاياءمإ 
راكباأو حرام، بمال حج ارإذا ا؛ ارالمجمؤع في النووي قال 

حنيفة،أبو مال وبه ءنال.نا، وأحزأه حجه، وصح أنم، مغصوبة دابة 
يجزئه.لا أحمد! وقال الفقهاء. أكثر قال ويه والمدري، ومالكا، 

.عتها١١خارج لمعتى والتحريم مخصوصة أفعال الحج أن ودليلنا 
ر)وسقطآ[ الطالباال روض ثرح في الهلال_ا تى ررأمفي وحاء 

الملأةفي كما عاصنا كان ؤإن كمغموب؛ حرام بمال ج من فرض 
حرير"•ثوب أو مغصوب قى 

حجةعن ذلك يجزه لم حرام بمال حج من ليول ا■ 
١للمالكية وقول الحنابلة، مدم، وهو الإسلام، 

يلييما واستدلوا 
.، ^ ١١يا إلا تمث لا طتن، اف ررإة وفيه! المابق هريرة أبي حديث، - ١ 
٠نداال٤، مهو أمنا علته لمز عنلأ عجز من » :مرفوعاعائشة حويث، - ٢ 
منهيبمحرم وسيره وقعوده، وقيامه، وطاعة، قرية الحج أن - ٣ 

عنه.منهي هو بما مأمورا ولا به، عاصن هو بما متقربا يكون فلا عته، 
تأي حج؛غم،؛  ١٠مزت أن الإرادارت،اا منتهى ثرح  ١١في حاء 

.(٦٢/U) (١)

)\إ\0ه.)٢( 

)صّآ؛(.تخريجه سق )٣( 
(.١٧١٨)لم وم(، ٢٦٩٧)الخارى صحح )٤( 
)٥(



ربويبمال الحج ذتم 

حجأو فيه صلى ما بأن عالما مغصوب حيوان على أو مغضوب، بمال 
.يمح٠١ لم العبادة وفت له ذاكتا محرم به 

لمحرام بمال حج »ومن الرثاد((را،: سيل إلى ررالإرشاد في وقال 
تعنه وميل المذهب، من المحيح في الإسلام حجة عن ذلك يجزه 
.أفلهر؛اعنه والأول الكراهية، مع تجزئه 

 Mلراجح؛ا
يلي:ما ملأحفلة ببغي لكن أقرب، الجمهور فول لعل 

•الأريعة الأئمة باتفاق يأثم به الحاج أن إلا بصحته؛ القول »ع -  ١
أنهإلا الوجوب، عهدة من به وحرج صح، ؤإن الحج أن - ٢ 

عليه.يثاب لا 

الحج٠٠: ١١طساإلا افه يقبل ارولأ حديث، على تعليما الأبي مال 
ثوابلا أي• متقبل؛ غير وهو الفرض، يه قط بإذ صحيح، بالحرام 

^٢،.١١فيه 
الثوابحصول )القبول(: و)المحة(: )القبول(، بين فرق فهناك 

رانمل•
للفرض.منقظا الفعل كون المحة(: و) 

نفيمن بلزم لا أنه: والقاعدة المحة، من أحص فالقبول 
الأم.نني الأخص 

هه ًلإ•؛، 

(.٦٦٢)إ/الموطأ على الزرناني شرح )٢( 





جدةمن الإحرام حمحم أولا: 

حدةمن الإحرام حكم أولا: 

٤٧

أقوالأربعة عر المسالة هده في العلم أهل اختلف 

التالية*البحوث من المألة هذه قى ١تنين 
(.)ص٧١١النلعان ض د. ١^، في ١^٠١^ 

)صى٨١(.الكاكر افه عبد د. الحج، نوازل 
•الغفتلي اممه عيد ئ. ميقايت،، حد«ة كون ألة مفي المبهمات توصح 

http://www.saaid.nel/mJctarat/liajj/l42.litm7prin= ا 

تالبحوث هده من استفاد أنه النفير د. ذكر وقد 
•عرعور آل محمل بن لعينان ميقات، حدة أن إنات أدلة -  ١
كتابهفي الثاني المم في المسيحي إبراهيم الدكتور عليه رد وقد . ٢ 

والعمرة(.الحج ماساك، ر المشكلة ائل )الم
بنالله لعبد البحرية، فن والالعنائرات لركاب حدة ر الإحرام حواز - ٣ 

ممحمود.آل نيد 
جدة-من الإحرام حكم ر المختصر - ٤ 
.ميقاثا، iJحدة أن في السعودية في العلماء كبار لهيثة فتوى . ٥ 
فيام  ٤٠٢•ل/إ•/بتاريح الثار الإسلامي الفقهي المجمع وفرار - ٦ 

الثالثة>ج')/صا)ا"ل(.الدورة 
.)( )»،_UAفتاؤيه ر الزرفا لممهلفى وفتوى - ٧ 
فادي•الدين لمحي الإسلامي، الفقه ر الهلائرات لركاب حدة من الإحرام - ٨ 
الحنفي•اللبني أبي بن لجعفر حدة، إر الإحرام الأفاقي احبر يجوز الشدة دفع - ٩ 

مجمعمجلة من الثالث، الجزء الثالث،، العلأد المنثورة، البحوث فى وغيرها 
الإسلامي.الفقه 



العؤلوازو ه سالل  ٤٨

يجوزولا مطالما، مكانثا يا ميما لست، جدة إذ الأول: لقول ا ا
لمفلمةالتاع الإسلامي الفقه مجمع يوار وهو لأهلها، إلا منها الإحرام 
الإسلاميالفقهي المجمع وقرار ، الثالثة الدورة في الإسلامي المؤتمر 

السعوديةأم.في العلهاء كبار هيئة وقرار ١^٠١^٢،، التاح 
الأول:ااقول أه؛اق 

ساف رسول ومغ 'ر قال! فهنم عباس ابن رواه ما الأول؛ لدليل ا- 
يزذيجد الجخمه، الشام ولأه،و الحليمة، يا المدينة لأهل 

نلننشمحمحمحف4ئل4ئ،نس؛ا، ام زلأم 
أهلوا؛من ثثهلث دولهن، ممن'كاذ والئننْ، الحج ثريد لمن"كاذ أئلهن 

عليه.متفق 

هذهعلى من من إحرام وجوب على ئد الحديث أن وجم 
أوجدة، إلى الإحرام تاحير له يجوز ولا أهلها، من وليس المواقت 

محيطةالمواقست، كانم، ولما عليه، مث الذي الميقات يلي مما غيرها 
جدة.من للإحرام الميقات تجاوز يجوز فلا بالحرم، 
هدانيتح ررلما ت قال، نهأ عمر ابن رواه ما الثاني؛ لدليل ا- 

المومنص،أمير يا ت هثالواعمن، أئوا - والبصرة الكوفة أي• - المضران 
إذؤائا ئلريقنا، عن جور وهو قرئا؛ نجد لأهل حث• ه اقو رسول إل 

ذاتاجز مححد هإزيييز، من حدوها ئاJهلنوا قادت عنبما، سى قرئا أردنا 
•الخاري أحرجه عرق؛؛ 

.١٦٤٩٩/٣/٣٤الفقهي المجمع مجلة )١( 
.)_AA( الجمع ترارات مجلة )٢( 
._٦YA'U عدد الإسلامية، الحوJ؛، مجلة )٣( 



٤٩جدة من الإحرام حكم اولأ؛ 

ليتوجدة حيوه، أو الميقات، في يكون الإحرام إن وجع 
.ميقاثا ذكون فلا أقرب، مكة إلى افتها فمالمواقيت؛ لأحد محاذية 
ولمه النبي عهد في موجودة كانت جدة أن الثالث: لدلمل اء 
لاسيماه، التتي عليه لنص المواقيت من كانت ولو ميقائا، يتخذها 

وأهميتهووصوحه موقعها قرب ْع 
مأهولةغير جهتها لكون ميقاJا؛ يجعلها لم ه التهم، بأن دأجمب؛ 

وثمالممر، جنوب في ملون حينذاك يكن ولم بالسكان، 
•أفريقيا في وجهتهما المودان، 

جدة؛غرب جهة على منزل ذللئ، بأن الجواب؛ هدا عن وأجيب 
أوالشمال، من القائم أما غربها، من للنادم ميقات أنها أي; 

منعليه يمر ما ميقاته بل له ميقائا فلسست، الشرق أو الجنوب، 
يحاذيه.أو المواقستح، 

للقادمفيجوز مكاني، ميقات جدة مدينة إن ، ر نؤ: ليا ا لقول ا ■

فيكما آدم حلق متن. حدة لوحود أثار حيث )ا/٧٧( كثير ابن نفير ينفلر؛ )١( 
اهيجدة: عن ( ٣٧١)ا/ اسعجم ما معجم في ونال المري، الخن أنر 
مكة®.حل ما 

عباراتاحتلمت مر المعاصرينر، الفقهاء من، حماعة القول هزا إلى ذم، )٢( 
الشيخمثن، مهللئا، الجواز عبارته من، يمهم فبعضهم القول، بهنا القادليرإ 

مصعلفىالشيخ مثل بالقائم يخصصه وبحقهم عرعور، عدنان 
آلنيد بنر النه عبا الشيخ مثل فينة، والبالطائرة، وبعضهم الزرقاء، 
محمود.

بن،اش عبد الشيخ فمثلا: وضوح، وعدم ملما، عباراتهم بعفن، في، أن مع 
بالسفينةالقادم أدرج ثم ؛الهلادرة، القادماٌتثناء أدلة أولا قرر محمود آل زيد 
السفينة،عليه تنهلبق لا للهلاJرة ذكرها التي، المبررات أن مع البحث،، آحر 

الجوازعلى يدل أولها من، الرسالة سياق عرعور عدنان الشيخ وكيلك، 





٠١مم; سة ض الإحرام حكم اولأ: 

تحديدفي القاعدة أو من ذكرتموه، ما بأن ذلك: عن وأجيب 
الذيالقول لكن صحح، المحاذاة هي عاليها المنصوص غير المواقيت 
التعريفأن وسيأتي مرجوح، قول المحاذاة تعريف في ذكرتموه 
إلىميقات أثرب مكة، إلى المتجه امتة )مهوت للمحاذة الراجح 
مكة(.عن البعد في المساواة مع المار، أو اليمين، جهة من طريقه، 

ؤيلملمفجدة نلملم، لميقات بة يالمجلوة على ينطبق لا لكله وهدا 
لوحتى اره، يأو يمينه، عن يكون حتى أصلا، واحدة جهة فى تا لب

اؤية.متالمسافة أن فرصنا 

وهو؛ذكرتموه الذي الفابعل وأما 

•واحد( حهل على ميقاتين يئن واقعا المحاذي الموصع )يكون 
منعليه يرد ما مع الفقهاء، من أحد به يقل لم الضايعل فهذا 
المحاذاةمبحث في محياني كما _ صعقه على تدل كثيرة إشكالات 

منفدم من أن على اتفقوا قد العالم أهل أن اJشانبم: ودو-ل ا- 
منيحرم فإنه ذلائ<، جهل أو حاذاه، ولا بميقات يمر ولم مكان، 

إذنفجدة مرحلتين، اوي نمكة عن جدة افة وممكة، من مرحلتين 
المموصةالمواقيت على إصافى، مكاني ميقات 

فنحنجدة، مسالة على أصلا هذا في دليل لا بأنه عنم: وأجيب 
يمرلم لمن بة يالمالفول، بهذا نقول بل الصورة، هذه في ننانع لا 

الرابع.القول في سأنى كما ميقات، بمحاذاة ولا بميقات، 
وذلالث،:ألبتة؛ البحر ز محاذاة لا أنه نث\دث.■ \ .

(.١٦٦لإصتحريره محيأتى )١( 
)صا،'آ(.مقات جدة أن إنات أدلا يفلر: )٢( 



العؤزءا)و يه ممالل ٢

فيها.المواقيت تعيض يتعذر لأنه -  ١
أوالمة، أو الكتاب، في دليل هدا على يقم لم ولأنه - ٢ 

الإجماع.

الصحيح،المعنى على المحاذاة، البحر في تتحقق لا ولأنه - ٣ 
جدةإلى الإحرام ناخر البحر من للقائم أل يذللثإ فيسين 

مخالف،فهذا البحر، في محاذاة لا بأنه اليم التبعدم عند؛ واجيب 
البحركان من على الإحرام وجوب من الملم، أهل إليه ذهب لما 

حاصلةالمحاذاة بل ،، ل يلملم أو الجحفة حاذى إذا مكة إلى طريقه 
نقولأننا كما البحر، في المحاذاة تتعال.ر ولا طريقه؛ البحر كان لن 
ؤيلملم،الجحمة ميقات، محاذاة يمكن ولكن البحر، في ميقات لا بأنه 

الشمال،من للقادم متعذرة محاذاتهما وليتا البحر، من قريبان وهما 
الجنوب.أو 

تخلوIلا جدة ملوينة أل الراء؛ لياليل ا- 

حلفها.والواهيت، الموافيتؤ، داحل تكون أن إما —  ١

الوافينا.حدود خارج أو ~ ٢ 
ه.نفّا-أوعلىالحيْل

رابعة.حالة توجد ولا 

وهذاالمحاذاة، مسافة على الزيادة هدا فيعنى الأولى: الحالة أما 
.وواقعاشرعا مردود 

(.)ص١٣ميقات جدة أن( إثبات أدلة بنظر• ، ١١
الحجماك من المشكلة والسائل >صمْ(، للجامر الأنام مفيد ينفلر: )٢( 

)ءس؛م\ا(.والعمرة 





العينءازل يه ممانل 

ومكان.زمان لكل صالحة الشريعة أن ذلك ؤيوكد ، الممانه 

ولاالجو في تتصور أن يمكن لا المحاذاة أن انمادس: لدليل ا- 
ا.البحرأ في وكدا تنضهل، 

والبحر؛الجو في متصورة المحاذاة بل التسلم، بعدم عنم؛ وأجيب 
يتجاوزلا حتى لدلك الاحتيامحل يمكن كما تقريبية، المحاذاة لأن 

يحرم.أن دون الميقات الناسك 

عليهم،مشقة الجو في بالإحرام إلزامهم في أل المابع: لدليل ا- 
اكسيرتجلب والمشقة 

الجوًمحا الإحرام يمكن بل المشقة؛ بوجود التسليم بعدم وأجيب؛ 
عندالنية وعمد الهلاJرة، ركون قيل الإحرام تقديم يمكن أنه كما ر، بي

منأيسر هى بل فينة، اللركاب بة بالنالحال وكن.ا ؛الميقات، المرور 
لمصمن الحرم يتمكن بحيحا الحركة و؛هلء المعة، جهة من الهلادرة، 

بسهولة.إحرامه 

الحاليةأماكنها في الواهيت، وضع في الحكمة أن الثامن: لدليل ا- 
الحجاز،بأؤلراف تقع وكلها مكة، مداخل وعلى الناس، بطرق كونها 

ؤيحتاحونوالممن، الaل١ئرات، ركانم، لجميع طريقا جدة صارت وفد 
وعمرتهم،لحجهم منه يحرمون أرصي متقات إلى الضرورة بياعي 

فيالمسألة مناقشة في الهام اش وعبد حمال محمل. أحمد جواب ينفلر؛ )١( 
(.١٦٣٧)م/الفقه مجمع مجلة 

(١٦٠٧)م ابرية فن والالهنائرات لركاب حدة من الإحرام جواز بحث )٢( 

الزرفالممطفى والعمرةاا للحج حوا نره  IJaJLjالقادم يحرم اين 'ررمن بحث )٣( 
/n١٤٣٧.)



٠٠^^^نثثينأثئ 

يمكنلا إذ عرق، ذات العراق لأهل ■محمر وقت كما إجابتهم، فوجبت 
يتمكنلا الذي البحر لجة في أو الماء، أجواء ض الميقات جعل 

والاغتسالالثياب، حلع من فعله، لهم ينبغي ما فعل من فيه الناس 
الضرورة،تقتضيه ما هو إذ للإحرام، ينز ما وسائر والصلاة، للإحرام 

نموصيخالف ولا المعمول، ؤيوافمه الملحة، وتوجبه 

هالرسول 

أنهمنه يلزم لا الناس؛ ؤلريق في المواقيت وضع بان عنم: وأجيب 
المواقيتإلى نفلر بدون ميقات، لهم وضع طريئا الناس استحدث كلما 

المواقبتلتلك صار لما كيلك كان لو إذ لها، محاذاة ولا المنصوصة، 

علىيدل افاتها، متفاوت إن ثم أثر، كبير لوضعها يكن ولم مرعية، 
يدلكما بها، الأحرى المواقيتإ وربْل مراعاته، تجبا تعبدي مقصد 

اءانفئرواقال! حيثج عرق ذات توقيت في التهدم عمر حديث، أينا عليه 
النازل.قرن حدو أي■ حيوها٠؛ 

إشكالفلا البحر، لجة أو الماء، جو في الميقات كون وأما 
صنععاليه يخفى لا وافه الأزمان، لكل جاءت الشريعة إذ فجه، 
ظيدهلا ما ونفق أ؛ؤوزثه ت القائل فهو فن والالطائرات، تللئ، 

٨[.]الحل: 

سننوسائر والصلاة، للإحرام والاغتسال الثياب، حلع وأما 
الإحرامعندنا تعارضى إذا لأنه الهتايرة؛ ركوب قبل تقدم فإنها الإحرام، 

لأنهريب،؛ ولا الميقات قبل الإحرام فيقدم بعده، أو الميقات، قبل 
!تعارضي إذا فكيفا الميقات بعد الإحرام هع تعارضي بدون جائز 

ابق.انالمربع )١( 
الفقه.مجمع سلة ص ( ١٦٤٠)"T/ الزرقا مصلفى على ازلوص علي رذ )٢( 





٥٧اولأ:حكمالإعرامسبة 

الرحمنعبد ين ال،ه عبد والشيح ،، الفقهيل المجمع عضو جرني محمود 
وغيرهم.المعود؛ةأآ،، في مابما الإناء عفو الجثرين 
منالقادم وامتثتوا الأول؛ القول بائلة استدلوا الرابع؛ القول دلق ا- 

أمامه،نالمواهيت يحاذونه، ولا بميقاتر، يمرون لا ممن الغرب؛ 
يعدعلى لأنها حدة من يحرمون ولهذا ؛ محاذاتها قبل لجدة يمل ف

مكة.من مرحلتين 

تالراجح  ١٠

القولأصحاب من ^١ أن ؤيظهر الرابع، القول بوصوح ال;ّاجح 
ولابميقات، يمرون لا للدين جدة في الإحرام مجن يمنعون لا الأول 

يحاذونه.

-ه،الهي، عمر من موجودة جدة أن القول، هذا لقوة ؤيكني 
الإحرامجواز بعدهم من ولا أصحابه، عن ولا عنه، يقل لم ذللئا ومع 
•منها 

جدةتكون أن يمنع المحاذاة؛ معنى في الصحيح القول أن كما 
شرحه.تقدم كما الوامت، لأحد محاذية 

محاذيةأنها باعتبار - ميقات؛ جدة بأن القول; أن لى ؤيفلهر 
الا_المأمل كلام في ، بعرفلا محدث؛ نول - الموانست، لأحد 

اللهحمهم ر- 

'\/i'تاريخ الثاني القرار \\\(، r/r)الفقهي المجمع مجلا انفلر: )١( 
١٤٠٢.;،

X٠٨/بنفسه الجبرين اشٌ عبد الشيخ حدش الغفير• اُأه عند د قال )٢( 
٠٠٠١٤٢٢







المؤنوازو محه سانل ٦

٢.وراءْاال 

مبقايايحاذ لم ررومن • الشافعي الجاوى عمر بن محمد وقال 
منمرحلتين على فميقاه سراكن، جهة من البحر من لكلجائي أصلا، 

بأنذلك معرفة وتحصل القدر، هذا من مسافة أقل ميقات لا إذ مكة، 
ذللئ،من ؤيمهم فيها، يجتهد بأن أو المسافة، تللث، يعرف، من عنده كان 

أنيكفى مرحالتين، عن تنقص لا مكة إلى مسافتها كانت، إن حدة أن 
نحرمأن بد فلا ؤإلأ اليمن، جهة من البحر من للجائي ميقايا تكون 

جهةأن وذلك مرحلتين، مكة إلى المسافة بلغ بحيث جدة، وصول قبل 
أمامفصارت ثرقى، جنوبي منها يلملم وجهة غربي مكة من جدة 

إحرامهيرحر أن يجوز فلا الحليفة، ذي على المار بخلاف الجائي، 
متحدة((مكة من جهتهما لأن الجحفة، إلى 

منلكلجاش مرحلتتن، قل ْثفاثا يحاذ لم ررومن الحضرمي: وقال 
إلىمرحلتان وجدة ميقائا، يحاذى أن قبل يصلها فإنه جدة؛ إلى سواكن 

.دونهماميقات لا إذ مكة؛ من مرحالتين على أحرم . مكة. 

تعتبرا،لا المرحلتين يعد المحاذاة أن يعلم تمرر وبما 
منيجيء كالذي ميقائا، يحاذ لم ررإذا ت الحنبلي البهوتي وقال 

حينئذلأنهما يلملم، ولا برايغ، يمر أن غر من جدة، إلى سراكن 
مرحلتين،بقدر مكة عن أحرم محاذاتهما؛ قبل جدة فيصل أمامه، 
أقللأنه مكة، من مرحلتين على لأنها جدة؛ من المثال في فيحرم 

(.)؛/OUالكير الحاوي )١( 

•ب•؟( المتدين إرشاد و الزين نهاية  ٢٢)
التعاليمائل مبشرح الكريم بثرى مى المالحفرمية المقدمة نرح في  ٢٣)

)ص؛اا'(.



٦١

المواقيت

الفقهاء،عند معروفة حدة أن بيان المقول، هده من والمقصود 
كلامبل المواقيتر، أحد حاذي أنها منهم أحد عن ينقل لم ذلك ومع 

الصورةفي إلا ميقائا تعتبر لا حدة أن على يدل والحضرمي، الهوني، 
.مهللقا وليس الصورة هده قي ميقائا جعلها لأنه فمهل؛ ذكرها ام 

يعرفلا محديث، قول ميقائا اعتبارها أن ت أقول ححلتي ما وهذا 
اللهرحمهم - المتهدمين الفقهاء عند 

وأنهاالواقيت،، من ميقتا تحاذى حدة بأن القول على مهم■ تنبيه 
منت رمثل جهة كل محن يأتي لمن ميقاثا تكون لا فإنها فرعي؛ بيفات 

أنعاليه فيجب بميقات يمر كان إذا بل الشام(؛ أو نجد، من يأتي 
أنبمعنى . قريبا ميقائا يحاذي حتى يوحر أن له وليس منه، يحرم 

,احر ميقات إلى الميقات تجاوز كمسألة لمت، المسألة هده 
عدمعند يعتبر إنما ؛المحاذاة الإحرام ®وحولت، I عابدين ابن قال 

يمرما آحر مجاوزة له يجوز فلا عليها مر لو أما المواقبتإ، على المرور 
احراميقاثا بعده يحاذي كان ؤإن منها، عليه 

أحرى،مسألة فهي مينامحت،؛ من أكنر )ميحاذي( كان من أما 
)ص1آ"(.المحاذاة أحكام في ذكرها ومياتي 

بالصواب.أعلم تعالى والله 

)ا/ْماْ(.الإرادات متهى شرح )١( 
ولمالملحم د. ، وكفيتها الممات محاذاة أحكام في بحثها بنظر )٢( 

.حلائاالمالة نى ذكر 
(.ivn/Y)عابدين ابن حاشية )٣( 



العؤنو1)و فه سانل  ٦٢

ٌ،)ا(« . وضضتهاالميقات محاذاة أحدكام ثانيا؛ 

مباحثثلاثة وفيه 

المحاذاة.أحكام الأيون البحث 
مطالب;أربعة وفيه 

بميقات.يمث لا طريئا سلك من إحرام مكان ت الأول الطلب 
يمتان.يمر لا بمن مختص المحاذاة من الإحرام I الثاني المهللب 
المحاذاة؟في يراعى الموافت أي الثالث: المطلب 
المحاذاة؟في يراعى الميقات أحزاء أي الرابع: المطلب 
المحاذاة.كيفية الثاني• المبحث 

مهنالب:ة حموفيه 

اللغة.فى المحاذاة معنى الأول: الطلب 
الاصهللاح.في المحاذاة معنى الثاني: المهللب 

الدكتوركتبه الذي المحرر البحث من ..ّألهخ المأهذ.ه مباحث في استفدت 
فيعنثور وهو وكيف~هاا، الميقات محاذاة )أحكام بعنوان؛ اللحم سليمان 

(.١٠٣)العدد الإسلامية البحويث مجلة 
عنيغني لا التلخيص وهدا القيم. البحث لألك تلخيص هو منا كتبته وما 

بمالةاتماله لشدة هنا لخمته ؤإنما الأصل، بفراءة أنصح بل الأصل 
•جدة س الإحرام 







وكيفيتهاالميقات محاذاة آحلكم ياننا: 

|وتانؤإهاطاب 1و

لأوْيىتيمر لا بمن ْخممى من الإحرام 

المواثيتمن يمينان يمر لم مص حق في المحاذاة تعتبر 
دونمنه، الإحرام فعليه معين لميقات، من من وأما عليها، المنموص 

بذللث،.العلماء صح وقل لعدم. أو نله، ميقات لمحاذاة اعتبار 
يلي!بما ذللث، على يستدل أن ؤيمكن 

أنهممع الجحفة؛ الشام لأهل وقت ه النم، أن ؛^؛ ٢١اي"ديل ا- 
قي؛المحاذاة العمل عدم في واصح وهدا الحليفة، ذا ذللث، قبل يحاذون 

بالميقات.المار حق 

المدينةأشل ُُُّهل وفيه• جابر عن لم مرواء ما الثاني■' ل"ريل ا— 
الحديث،..* . الجحمه. الأحر والعلريق الحليمة، ذي مى 

لوحب،ه، نفيالميقات كالمرور معتبرة، المحاذاة كانت، لو وجهد: 

ذيمحساذاة من الإحرام آحر؛ طريفا سلكوا إذا المدينة؛ أهل على 
الجحفة.إلى التاحير لهم حاز ولما الحليفة، 

لث،الممريدا البعيد ؛الميقات مر لمن فليس سق؛ ما عش وبناء 
منالإحرام يجب، ولا القريب،، الميقات محاذاة إلى الإحرام؛ تأحير 
.يريب،بميقات ذللمثؤ يعر سيمر لمن البعيد؛ الميقات محاذاة 

القرين،،؛الميقات مروره قبل البعيد، الميقات يحاذي كان لو لكن 
أيمن أحرم لو كما الميقات، نبل إحرامه صار محاذاته، من فأحرم 
أنعلى الاتفاق العلماء من واحد غير وحكى الميقات، نبل مكان 

أنللرحل أن في مخالئا نعلم ُلم ت )؛نإظ الشافعي فال صحيح. إحرامه 
.ميقاته* ياتي أن نبل ثهل 





٦٧إمغءئ^إ^ وكيفيتها الميقات محاذاة احنكام ئانيا: 

■ Jgill  :أولمحاذاة عند الإحرام يلزمه أنه ت المالكية قول الثانؤ
ونحوهم،الغرب، أو ممر، أو الشام، أهل من يكون أن إلا ميقان،، 

الجحفة،محاذاة إلى الإحرام تاحير فلهم الجحمة، ميماتهم ممن 
منالحليفة بذي كالمار أقفل، الحليفة ذي محاذاة من ؤإحرامهم 

الحليفةذي من ؤإحرامه الجحفة، إلى الإحرام يؤخر أن فله هؤلاء، 
أضل.

بينالمار يخلو لا والحنابلة؛ الشافعية فول : uJLxJIوق_ول ا ■
الأتية!الحالامت، من ميقاتين 

حدعلى مكة عن البعد في الميقاتان يكون أن الأولىت الحالة 
ضيقاتهعرق وذاتء المنازل، قرن بين طريما ساللث، لو كما مواء، 

ولاللأخر، محاذي لإحداهما المحاذي المكان أن حسث، يحاذيهما، ما 
واحدة.التيجة لأن الأحر، من طريقه إلى أقرب أحدهما لكون أثر 

؛حثمكة، عن المعد في اليقاتان يتفاوين، أن الئانية؛ الحالة 
صريين؛على وهدا الأحر، من مكة إلى أقرب أحدهما يكون 

واحدا،المحاذاة عند طريقه عن هما ؛عل. يكون أن الأول؛ الضرب 
كلعن بعده وكان والجحمة، الحاليفة، ذي بين طريئا ملك لو كما 

؛أحدهماوحهان؛ الشافعية فعند كيلا. عشرين يحاذيه حين واحد 
عندهم.الأصح وهو مكة، عن الأبعلء محاذاة تتعين والناني؛ يتخير، 

منفيه ن مكة؛ عن الأبعد محاذاة من يحرم الحنابلة؛ وعند 
الاحتياط.

فعندطريقه؛ عن المعد في الميقاتان يتفاوت أن الثاني؛ الضرب 
طريقه.إلى الأقرب اعتبار أصحهما وجهان؛ الثافعية 

نزاع.باد طريقه إلى الأقرب محاذاة من يحرم الحنابلة؛ وعند 





وكيفيتهاالميقات محاذاة اذكام تانيا: 

الأنة;للأمور المحاذاة في طريقه إلى المواقيت أقرب اعتبار 
معالمراق؛ أهل حق في قرن محاذاة اعتبر تههند عمر أن إ أولا 

منطريقهم لقرب ذلك كان ؤإنما الحليفة؛ ذا يحاذون ذلك قبل أنهم 
اريا! قالواحيث موالهم ذلك على يدل الحليفة، ذي عن وبعده قرن، 

طريقنا؛عن حور وهو قرئا، نجد لأهل حد الله رسول إن المؤمنين أمير 
علينا٠.ثق أردناه إن ؤإئا 

اعتبارمن أولى طريقهم إلى المواقيت، أقرب اعتبار أن ! ثانثا
نعده.بما إلحاقه من أولى منه؛ قرب بما الشيء إلحاق لأن البعيد؛ 

سيمرمن حق فى البعيد الميقايتخ محاذاة يعتبر لم الشيع أن ؛ ناكا
يحاذونأنهم مع الجحفة؛ الشام لأهل وقت فقد قريب، بميقات بعده 
الميقاتيحاذون كانوا إذا ما ذللثإ على فيقاس الحليفة، ذي ذلك قبل 

سبقلما العكس أو قرب، س الثاني الميقات ؤيحاذون بعد، س الأول 
بعد.بما إلحاقه س أولى منه؛ قرب بما الشيء إلحاق ن أس 

فانهواحدا، المحاذاة عند طريقه عن الميقاتين بعد كان إذا وأما 
قياناالشافعية؛ عند الأصح وفي الحنابلة، عند الأبعل، محاذاة س يحرم 
لهيجوز ولا الأول، من يحرم فانه نفيهما، بالميقاتين مز لو ما على 

عنالنعي في اؤيا تلما لأنهما هنا؛ فكدللث، عندهم، الثاني إلى التأحير 
الجهة؛هده س بالاحر إلحاقه س أولى ما بأحد إلحاقه يكن لم طريقه 

الأول؛الميقات من الإحرام وجوب وهو الأصل، اعتبار إلى فرحعنا 
راجح،معارض دون لثا للممريد.ا به مروره وهو يقتضيه، ما لوجود 

يحاذيه.ما فكذا 

لهجاز بميقاتين مز من بأن قولهم؛ وللحنيفة سلم لو أنه على 
للمارلميقاتين المحاذي إلحاق لكان منهما؛ الأخير إلى الإحرام تأخير 



اليؤنوازل فه مسالل 

حيثواحد؛ طريقه عن بعدهما كان لو فيما متجها الحكم في يهما 
لموحيث أولا، محاذاته مجرد إلا الميقاسن بآحد للإلحاق مرجح لا 

بالمحاذاة.فكدللث، ه نفبالمرور الإحرام لضويم موجتا ذلك يعتبروا 
لميفلا الميقاتض من واحد كل عن البعد في الاختلاف مع وأما 

للادلةأولى منه القرب الميقات حكم إعهلاؤ٠ فيكون وحينثد ذك، لهم 
نيل.نل ,;/UU الم 

الرابوالمطلب 

المحاذاة؟في يراعى الميقات أجزاء أي 
يهللقالواقين، بعض اسم أن في المسألة هذه بحث أهمية تغلهر 

عنالبعد في أحزاوه وتمماوت مكة، إلى المتجه يعترض ؤلويل واد على 
المحاذاة؟عند به يعتد أحزاته فاي مكة، 

هول،:فا 

وادفى محدود مكان أو كقرية محصورة، بهعة الميقات كان إذا 
وذاتوالجحغة، الحليمة، ذي بميقات لدلك التمثيل ؤيمكن يمهلعه، 

إحرامهكان ؤإن منه، جزء أي يحاذي أن منه قريتا المار فيكفي عرق، 
أولى.مكة عن الأبعد جزئه محاذاة من 

اي،لك;مملز واك؛ويل أو 

مفرعةوأحكامه الميقات، مقام قائم للميقات المحاذي المكان أن 
منأحرم ضن البقعة، هذه لجمح شامل الميقات واسم أحكامه، على 

منأحرم من فكدلك له مجاورا بكن لم مكة إلى القرب جرنه 
.محاذاته 



١وكيفيتها الميقات محاذاة آحكام ثانيا: 

بهفيلحق الأصلي، الميقات في الحكم هدا على العلماء نمئٍإ وقد 
المحاذاة.حكم 

إلىالمتجه عرصه يقطع طويل واد على يطلق الميقات كان إذا أما 
أجزائهفأي واضحا؛ تفاوثا مكة عن البس في أحزاؤْ وتتفاوت مكة، 

المحاذاة؟محي يراعي الطويلة 

لجميعاسم هو هل المواقينا، بعض في العياء احتلما وقل هذا 
فيالامتهلراد البحث، مقصود من وليس منه؟ ببقعه يختمى أم الوادي؟ 

والتجرير.البححا من مزيد إلى وحاجتها أهمتها مع القضية هذه 
اضعبد الشيخ يقول يلملم، ميقات وهو ذللثا محلى مثالا ولناحن. 

معالإحرام مكان لمعرفة كونت، لجنة أعفاء أحد وهو _ المنام 
والمشاهدةالمنهكة فى التجزل راوبعد الجدياو الماحلى الملريق 
أنلدينا تفرر والمكان؛ الخبرة أهل ل وسوا الملماء كالم وتطبيق 

أنتم،ومن اليمن؛ لأهل يا متقا الشريف الحدث في الوارد يلملم مسمى 
اليمنطرق لجميع المعترض الوادي هذا كل هو طريقهمI من 

عليهيهللق لاسم ا وأن المعودية، العربية الملكة حل ا ومححالي، الما 
وأنهالأحمر، البحر في ممبه إلى المراة حبال سفوح ض فروعه من 

منجهة أي من إحرام باد يتجاوزه أن به وم نسكا أراد لن يحل لا 
.طرقه((من وطريق جهاته 

المراةفي العليا مجاريه من كيلا  ١٢٠بعلول يلملم وادي واريمتد 
الثماءمتعلقة جبال من وهو الأديم، جبل محي من الطاش، غرب جنوب، 

البحر؛سعلح توى م فوق متر  ١٦٠ارتفاع على - سفيان بتي قاء ث_ 
وواديقرن ووادي وج ووداي لية وادي من كل مع الماء يتقاسم حيث، 
•الأحمر® الحر على تهامة في مجيرمة محي مصبه ؤينتهي نعمان 



الهؤنوازو فه سا»ل عسم 

بالجملة®والوادي أحمدت محمد يومف، الدين بدر الدكتور ؤيقول 
.كيلالإ  ١٣٠نحو مصه حتى أصله من طوله يبي، 

إلىالشرقي الشمال من طولثا ثكلا ®يأ-خد الوادي ولكون هذا 
علىالميمات نموقع متفاوت، مكة عن بعده فإل الغربي، الجنوب 

كيلا،. ١٣٠بحوالي الحرام المجد عن ®يبعد الجديد الساحلي الطريق 
كيلو ١٠٠حول مكة عن يبعد القديم الهلريق على الميقات وموغ 

متر•

ْكة.من قربا الوادي أعر إل شرقا اتجها وكالما 
هذهبحث أهمية لنا تظهر للوادي مختمر وصم، مجن سبق وبما 

المسالة.

اجتهادمحل وهي المسألة، هده في تكلم العلماء من أحدا أحد لم 
الاستدلال.حينا ومن العلماء، أقوال على التخرج حيث من ونظر 

ذللث،تماد يأن فيمكن العلماء مازاهب على التخرج حيث من أما 
منأكثر محاذاة عنل يراعى المواقيت أي في أنوالهم؛ في الطر من 

>المايق المطلب قى الأهوال هده يكر ستق وقد ميقالتا؟ 

الإحرامجواز الحنفية مذهب من ل ينلهر فالذي ذللن،؛ على وبتاء 
بعد،أو طريقه، من يثإب الوادي، أجزاء من جزء أي محاذاة من 

وتحققناالميمات، امحم عليه يضيق أنه مادام بعد، أو مكة، من وقرب 
كانؤإن شرحه، سيأتي الذي المحاذاة معنى ص، على له محاذاته من 

ميقاتينحاذى لمن جوزوا لأنهم أور؛ العيد الجزء محاذاة من إحرامه 
عنالأبعد محاذاة من إحرامه كان ؤإن أحدهما؛ محاذاة من يحرم أن 

حاذىفيمن يكون فلأن ميقاتين حاذى فيمن هذا كان فإذا أقفل، مكة 
أور.باب من واحد ميقات من متفاوتة أجزاء 





٧٤

محرم؛وادي جهة من قرن والى أعلى المحاذاة في روعي ولو إليها، 
عرق.ذات من أقرب المحاذاة موصع لكان 

ميقاتينحاذى فيمن الميقات من القرب اعتبروا العلماء أن I ثانيا 
المتفاوتالطويل الميقات فى كيلك الأمر فليكن شماله؛ أو يمينه، عن 

الأبعاد.

بعد.بما إلحاقه من أولى منه؛ قرت بما المكان إلحاق أن I ثاكا 

هذاأحزاء من حزء أي محاذاة من الإحرام في تخييره أن رابئا! 
الواديبطول من من بين: كبير تفاوت إلى يزدي المواقيتا؛ من النؤع 
مجنبالإحرام الأول فنلزم منه، قريتا ؛محاذاته مر من وبين مكة عن العيد 

أبعاده،في نموره يكفي أمر وهدا قرب، من الإحرام للثاني وتجوز بعد، 
منهماالأول ومن اليمن، جهة من مكة إلى قدما رجلين افترصنا فلو 

بالسفينةالثاني ومن البحر، إلى يلملم وادي أجزاء أقرب إلى يارة بال
الأولسنلزم القول هدا على فإننا البحر، في يلملم وادي مصب من قريتا 

مكة،من الوادي مصب بعد وهي كيلا؛  ١٣٠افه ممن بالإحرام 
بعدوهي كيلا؛  ٨٠تقارب مسافة إلى الإحرام تأحير للثاني وسنجوز 

واحد،بميقات متعلق حكمهما أن مع مكة، عن يلملم وادي أعلى 
الأحر.ملتكه الدى الهلريق من جدا قريب أحدهما ملكه الذي والطريق 

يوحرأن له ليس الميقات من البعيد بالجزء مر من أن ! حامتا
كماواحد، ميقات أنه بحجة منه، القريب الجزء محاذاة إلى الإحرام 

ذلكبعد سيمر مادام البعيد، الجزء محاذاة من الإحرام يلزمه لا أنه 
الإحرامبجب الذي الموصع في التفاوت صار فاكما القريب، بالجزء 

بعدهتفاوت عند له والمحاذي به، المار بين الواحد الميقات فى منه 

أجزاءه.محاذاة ش كذلك الأمر فليكن مكة عن 



ذ.،«__1 الميقات محاذاة أحكام ثانئا: 
٧٥--صء: 

0عوالمتفق ، لالا وامحتل ، تخريجا المسألة هده في لي فلهر ما هذا 
٠ترجيحه مبق ما 

إلىقرب ما بمحاذاة القول هو المحاذاة؟ في يراعى المواقسى أى 
نظرى،في الأقرب وهو صفته، هذ0 الذي الميقات؛ طرفي من ريقه 

منزلةمنه قرب وما ميقات، هو الذي الوادي من بعد ما تنزيل كان ؤإن 
نظر•من يخلو لا ٌثقاتض؛ 



٧٦
العؤنءازو يه سانل 

الثانيالؤبحث 

المحاذاةكيفية 

ااهطلباا(ول

اممغقفي ال٠همحاذاة معنى 
متقاربة.معان على  AxlJlفى المحاذاة لففل يطلق 

تلأتي ا قي وماجملها 
إزاءه،I الشيء ررحذاء ت الجوهري قال والمقابلة، الموازاة -  ١

.؛حواو4ااصار أي• وحاذاه بحدائه جلس ت قال، 
صاحبه.جنب إلى منهما واحد كل أي! حدثن؛ الرجلان وجاء 

إذابالنعل؛ الخل »حدوت، يقال،: الشيء، مثال، عر القدير - ٢ 
.رالقانةا(المدة حزو يقال،؛ صاحبتها، على واحدة كل قدرت، 

يحتذيفلأن يقال،: . . ٠ فعله، فعل حيوه: ررحدتح( الاقتداء، - ٣ 
أمرْ«.قي به اقتدتم( إذا فلأن؛ مثال، على 

الهطلب

الاصطلاحفي المحاذاة سنى 
وقدالمحاذاة، لمحنى المبتنة الفقهية العبارات بعض على وقمت 



وكيميتهاالميمات محاذاة احلكم ياسا؛ 

كتبفي ثم بكنرة، النافسة كتب ض متداول تعريفها أن لاحقك 
المالكية.

كانؤإن عندهم، لها تعريم، على أهم، فلم والحنابلة الحنفية، أما 
بها،يتعلق فيما كلامهم مجمؤع من يغلهر كما واصحا بها مقصدهم 
,ومنافثايت، استدلألأيتؤ من مساش فيما - اش ماء إن - ذللث، لنا وميتضح 

اتفاقهمرأى أحكامها وفي المحاذاة، في الفقهاء كلام امل ومن 
الواسرالميمان، مكة؛ إلى المتجه امتة موهو• لها؛ عام مفهوم على 
ذللث،كبعد الكعبة عن بعده يكون حيث وذللث، شماله، أو يمينه عن 

الخيقاُت،.

اختلافهمإلى راجع مفهومها في عاراتهم اختلاف من يفلهر وما 
معنىفي اختلافهم إلى لا المحاذاة؟ في يراعى المواقت أي في؛ 

ه.نفالمحاذاة 

يرتكزأنه ذكره بق مالذي للمحاذاة الخام المفهوم في ؤيلاحفل 
أمور!ثلاثة على 

مكة.إلى الاتجاه حال في المسامتة الأول! الأمر 
شماله.أو يمينه، عن اليهامحت، كون الثاني! الأمر 
مكة.عن البعد في المساواة الثالث،! الأمر 

،111111الطك 

المعاصرينبمص س المحاذاة معنى 

فيتقريره مبق عما يختلف، فهما المحاذاة العاصرين بعمى مهم 
الأحكاماختلاف في أثره له جوهريا، احتلاما الخلمّاء جمهور مذهب، 

والأثار•



العؤنوازل فه مصانل 

تنيه،معلى والتعرف ذسsC لمعرف مائ الحاجة كانت ولذا 

.صقيمه من صحيحه ونمييز 

Iمتاقشته مع قول كل ؤإليك ذلك، في أقوال ثلاثة على وقفت وقد 
المساواةتعنى المحاذاة أن 1لْت1ه؛اة: ممنز فم الأول لقؤأ\ \ ■

عنالمحادى المكان يكون أن اشتراط دون ، مطالئا الحرم عن البعد ني 
واحدة.جهة محي يكونا أن أو ار0، أو الخيمات، يمين 

بعضمذهب على و-؛مجه اللجتي؛ بكر أبي بن جعفر قال وبه 
الأفاقىتاحير بجوار الشدة ءدفي ت بعنوان له رسالة عليه وبثي الحنفية 
جدة®.إلى الإحرام 

وبننصعقها، وبتن وناقشها القول؛ هذا أدلة الملحم د. ذكر وقد 
يصح.لا الحنفية مذهب على تخريجه أن 

فلامحييا يعد القول هذا *أن ت القول هذا صحف فى قال ومما 
هبله®.به قال أحدا أن أعالم 

بقعةكل تعنى المحاذاة أن اا2ْتاه؛ات; ممنذ فم ١^^ لفول ا ■
بينحهل يوصل أن ذلك وبيان الواقين،، بين الواصل الخعل على تقع 
إلىنصل حنني يليه الذي واليقامنن، الخمسة الواقين، من ميقات، كل 

وهذهجانب، كل من بمكة الخمحلوؤل هذه تحيهل وحيتي الأول، الميقات 
يقصدمكة إلى المتجه يتجاوزها فلا المحاذاة؛ حمحلومحل هى الخمحلوؤل 

يحرماإلا العمرة أو الحج، 

عنالتظر بغض ميقاتض بين البقع كل من الإحرام يجوز القول هدا وعلى 
الصبتم،إبراهيم للدكتور المناّاك، مشكل مكة. ويين بينهما الفاصلة المسافة 

.(YAA_)



هئهت•وتيميتهاالميقات محاذاة احكام ثانيا: 
٠٧٩

اللهعبيد ومنهم! العاصرين، بعمى القول بهذا قال وقد 
ومحمدالطنطاوي، وعلي المباركموري، الرحمن وصفي المباركفوري، 

عرعور•وعدنان قلعجي، رواس 

القول؛هذا يبين رمم وهذا 

المعاصرينأقوال من الثاني القول على المحاذاة خطوط 

المال

متياانا;ل

ill،!!

١(١ رض الربأ 





وكيفيتهاالميمات محاذاة اذكام تانيا: 
٨١

نمه؛، JuJLالجنوب؛من القادم وميقات الشرق، من للقادم ءند0 يرن حداء 
حاذىفقد الجنوب من به مر فمن الغرب، إلى الشرق من يمر حهلا ارسم 

القول.بهيا القائلين يم لم الكاتب هذا لكن ، يلمام١١ 

تالقول هدا يوضح رسم وهدا 

المعاصريناقوال من الثالث القول على المحاذاة حملوط 

ضممفء'َم؛ل 

ز>،ادا;و

سيفا

رأ(رقم الرسم 

بعنوان!كتابة على تعليما - الحديث أهل ملتقى - المعلومات ثبكة انظرت 
حدة(.من الإحرام يمالة وعلأتتها بالخراممل المحاذاة معنى )توضح 





ح-ءغسكضضا ه الممات محاذاة حكام ١ تاننا: 
٠٨٣

منترجيحه سبق ما على بناء هذا طريقه! إلى ميقات أقرب - ٣
طريقه،إلى الأقرب يعتبرون الذين والمحنا^؛ الشافعية، مذهب 

•مكة عن أبعدهما اعتبر طريقه عن البعد في تساؤيا فان 
أوالأمام، من المحاذاة يخرج اليسار أو اليمين، جهة من - ٤ 

موصعوهو فر، الفي المقصود المكان فيها مادحفل لأنه الخالق؛ 
بدونمكة إلى الميقات مجاوزة عدم فيها حفل وملأ المناسلث،، أداء 

إحرام•
أنبد فلا السابق، بالمعنى المحاذاة طبقنا إذا الثانية! الوقفة 

أمروهذا الكعبة، عن البعد في للميقات اؤنا مالمحاذاة موضع يكون 
لوازمه•من بل التعريف، صلب من ليس 

الميقات،من كل بعد لمعرفة المسافة حاب يكون الثالثة! الوقفة 
المطابقالحقيقي النعي لأنه مستقيم؛ حط على الكعبة عن يحاذيه وما 

تختلفلأنها الناسي؛ لكها يالك، الطرق لأبعاد التفات دون للواقع، 
والتواءبعضها، لأستقامة بينها فيما تختلف أنها كما الحقيقي، البعد عن 

الاخر•

الطرقحسب الميقات بعد المحاذاة في راعى فمن ذلك ومع 
البعدمن أطول الهلرق هذه أن حيث بالاحتياط؛ أحذ فقد المعهودة 

الناسمعرفة هولة لكثيرا؛ الحاجة إليه تدعو أمر وهو يقينا، الحقيقى 
مستقيم.حقل على البعد معرفة وحفاء به، 

طويلواد على يطلق الميقات اسم بأن لا ثبت إذا الرابعة! الوقفة 
منلإحرام فا منه، بجزء خاصا وليس ماكة، إلى المتجه طريق يعترض 

منلا ه، نفالميقات من إحرام وسطه، أو أسفله، أو الوادي، أعلى 
.محاذاته 



العؤنءازل يه مسانل 

العمليالتهلبيق به ينضط الذي الهندسي الثكل ة! الخامالوقفة 
الكعبة،مركزها يكون بحيث الدائرة؛ ثكل هو المحاذاة لمحنى 
يمينعن محيهلها يدار ثم والميقات، الكعبة بين ما ثعلمرها ونمنا 

للميقات؛محاذيه فهي المحيط هدا على بقعه فكل وشماله، الميقات 
ينتفيأو منه، الطريق لقربا أحر ميقات محاذاة إلى الحكم ينتقل حتى 

أويمينه، عن الميقات يكون فلا المحيط؛ انحناء لقوة المحاذاة معنى 
شماله.

أويمينه، عن الميقات كون بين تنافى لا السادسة! الوقفة 
ثكلعلى المحاذاة مواصع عليه تقع الذي الخط كون وبين شماله 
حقفي المحاذاة مواضع به ^؛1، الدائرة محيهل لأن الداترة؛ محيعل 

وأماينالكونها، التي الطرق اختلاف عاز مكة إلى يدم نن كل 
علىوام منه المحاذاة وضع فإن بخموصيه؛ طريق لكل ثة بالن

راعينالو بحيثا اليسار؛ أو اليمين، جهة من الميقات سمتا 
مكة،إلى الاتجاه وهي المحاذاة؛ لمعنى الثلاث، المرتكزات 

لمارشماله أو يمينه، عن الميقات وكون عنها، البعد في والمساواة 
فالانحناءمستقيما، الميقات وبين المحاذاة، موضع بين الواصل الخهل 

هذاعلى بقعه فكل الطرق، لجمح المحاذاة مواضع ضبهل أحل من 
مواضعكل إر بة بالنوالاستقامة للميقات، معحاذيه فهي الخعل 

بينالمستقيم الخط على تقع بقعه كل تا وليبخصوصه، محاذاة 
محاذاة.والميقات المحاذاة موضع 

القول!هدا يوضح رمم وهدا 







وكيفيتهاالميقات محاذاة احكام ثانيا: 

تحريماااوكر0 جد! المأحكام بيان في المختار الدر في حاء 
.ماء،، العنان إلى مجد لأته والتغوؤل، والبول فوفه الوطء 

أنالمحيح الطر يقتضيه رروالذي المالكي; الشاط ابن ومحال 
الأموية®.كحكم الأبنية تحت ما الحكم 

منوغيرهما والإمام الحسين القاصي راقال الزركشي; ومحال 
إلىوتحتها الماء عنان إلى هوائها ملك أرصا ملك من الأصحاب! 

الأرض®.تخوم 
الطلقفهواء لأصله؛ تابع والبناء الأرض في ررالهواء ; أبثاوقال 

الداروهواء ممترك المترك المارة وهواء ا سمجي المجد وهواء طلق 
٠® احرة محرة المتأ 

٠تخومه® إلى له كان الموصع ملك ررإدا قيامة; ابن وقال 

للقرار®.ناع ُ'والهواء ■ ال؛هونى وقال 
فهواءومحما، الوقف وهواء مجدا، الجل. هواء كان ؤإذا 

بالميقات.مار به فالمار ميقات، الميقات 

تحتهنفق من أو مباشرة، الميقات فوق يمر لا أن الثانية; الحالة 
له،محاذاته عند اره يعن أو يمينه، عن الميقات يكون بل مباشرة؛ 

مناليمان فيه امت، يموصع في كان فإذا المعريفح، في داخل فهدا 
المناسك؛أداء مواصع إلى اتجاهه حال في الشمال، أو اليمين، جهة 

محاذفهو طريقه، إلى ميقات أقرب كثعد الحرم؛ عن بعده يكون ؛حيث، 
ولاالعمرة، أو للحج، مريدا مادام محرم، غير يتجاوزه أن له وليس له 

مماثاأكان مواء الميقات، من أممل أو أعلى، مكان في كونه يفر 
منأعالي حبل على للميقات محاذاته حال في كان لو كما للأرض؛ 
للطائرة.رامحا كان لو كما ذلأدض ممامن غير أو الميقات، 



المؤيوازو ياي صالل أ.^>:  ٨٨

جهةمن يحاذيه ولا مباشرة، الميقات فوق يمر ألا الئالئة! الحالة 
ولوإله، ميقات أقرب حكم ياحذ أنه يفلهر فالذي الثمال،، أو اليمين، 

عدمأن يرى من محي له محاذ لأنه إما مسافته، مثل من فيحرم منه، بعل 
أولىإليه؛ ميقات أقرب حكم إعهناءْ لأن ؤإما متصور، غير المحاذاة 

هذاتوصيح وسيأتي مهلالئا، مكة إلى المواقيت أقرت حكم إعهناءه من 
اكالث،.المحن، فى الأمر 

بسرعةيمحاذاته أو الميقات، فوق تمر الْلادرات أن حيحا تنبيه• 
حدا،يسير ومتإ في له المحاذي المكان أو الميقات سماء تقطع شديدة 

غيرحذوه أو الميقات، يجاوز لم أنه يتيقن حتى الاحتيامحل؛ من بد فلا 
يجوز،لا عنه وتأحيرْ حائز، الميقات قبل الإحرام لأن محرم؛ 

قدأنه يعلم حتى الإحرام يلزمه ولا فيه، ثلث، لا ما فعل فالاحتياحل 
بالثالث،.يجبا فلا وجوبه عدم الأصل لأن حاذاه؛ 

بهاكالعمل الجو؛ في ؛المحاذاة العمل من تقريره مبق الذي وهذا 
الفقهيةوالمجامع الخالمية، الهيئات قرارات به صدرت والبحر، البر في 
الودية،العربية المملكة فى الملماء كبار كهيئة المحر؛ هذا فير 

الفقهومجمع الإسلامي، المالم رابملة فير الإسلامي، الفقه ومجمع 
العاصرينبعض فيه وحالف، الإسلأمير، الموتمر منفلمة فير الإسلأمجير 

محمودآل نيد بن الله عبد والشيخ عاشور، بن، اله؛لاهر محمد كالشيخ 
كنون.الله عبد والشخ الزرفا مصعلفتحر والشيخ 

المسالة.هذه في التوسع البح»ث، مقصود منر وليحمر 



وكيفين،االميقات محاذاة احكام ثانيا: 
٨٩

الثالثانمحث 

عدمهاأو بالمحاذاة الجهل عند الاحرام موضع 

 mءمهيد ت

تتعلقإحداهما مسالتين، على المبحث، هذا في الكلام يشتمل 
تتعلقوالأ"؛مى فتها، الاشتاه أو ُالمحاذاة الجهل عند الإحرام بمكان 
منها.شيئا يحاذ ولم الوامت،، من ء بثي يمر لم من إحرام بمكان 

حيث،من الثانية؛ المسألة في العلماء بين حلاف، وقع وحيث، 
وهيالأولى؛ المسالة معتى على بعضهم وحملها والتصور، الإمكان، 

.فيهابعضهم كلام في تداحل وحمل ؛المحاذاة، العلمعدم 
معواحد؛ مبحثإ في المسألتين جمع الماب من كان ولهذا 

شتايث،ثجمع بنتيجة الخروج مم ومن بالكلام، منها واحدة كل إفراد 
.فيهماالكلام 

الطلب!،وو

اساذاةفي الامحاه أو الجهل س الاحتياط 
جهلاكان فربما متعددة، صور له المحاذاة في والاشتباه الجهل 

كانوربما حفه، في منها بالحتبر جهلا كان وربما المواقيتإ، بمواع 
محاذاته.بموصع جهلا 



٥٥٤٠
٠

الهؤنوازو فه مصانل 

منيحرم بحيث يحتاط؛ أن نعليه ذلك من شيء له حصل فمن 
وهذاحمه، في المعتبر الميقات حدو يتجاوز لم أنه فيه محقي ملكن 
عاليهيجب فلا الوجوب وأما والاستحباب، الاحتياط، بيل حمعلى 

حدوتجاوز تجاوزه؛ لو أنه ظنه على يغلبا موصعا يلغ حتى الإحرام؛ 
الميقات.

بالمنالعلم تعذر لما لأنه ظاهر؛ الحال، هذه في الاحتياط ووجه 
فىكالشاك بالمطلوب؛ الإحلال إلى تركه يودى كلأ بالاحتياط، أحذ 
متيقن.لأنه الأقل على يبني الصلاة؛ ركعات عدد 

الثانؤ|وهطلب 

والخصورالإمكان حيث من اامهد1ذاة 

بميقاتيمر لا طريما سلك هن إحرام موضع أن مبق فيما عرفنا 
إلىالمتجه ساللثا أن يتصور هل هوت موال وبفي الميقات؛ محاذاة 

ذلالثvكان ؤإذا منها؟ شيئا يحاذى ولا ؛المواءستا، يمر لا طريما مكة 

يحرم؟أين فمن، متصورا 
والتصورالإمكان، حيّثج من المسالة أصل في العلماء احتلغ، 

قولن؛على 

وهوممكن؛ المواقيت من سميء محاداه عدم أن الأول؛ لفول ا ٠
.منهاالتأحر وحاصه الأربعة، الذاه٣^ كتبا من كثير في، مذكور 

يمرأن غير من جده إمح، ّواكزا من بجي،ء 'رالذي ب لذلك ومثلوا 
وليسمحاذاتهما|ا، قبل جده فيصل أمامه؛ حينئذ لأنها يلملم؛ ولا براخ، 
•حدة بغرب بعضهم عبر ولهدا الجهة؛ المقصود بل واكن؛ بخاصا الأمر 



وكيفيتهااثميقات محاذاة اذةام ئانيا: 

I ممكنغير المواقيت من لشيء المحاذاة عدم أن الثانؤ: لقور ا
المكلف.تل بها العلم عدم المتصور ؤإنما الحقيقة؛ في 

أنوحدنا الخراط، ى المواقيت موافر في نظرنا ؤإذا I قث 
الشرق،في وقرئا الجنوي،، في ؤيالمالم الشمال، محي الحليفة ذا 

ؤإذاالشرقي، الشمال في عرق وذات الغربي، الشمال في والجحفة 
أوديةعلى المواقيت، يعص أصماء العلماء بحص إؤللاق ذللث، إلى أصفنا 

جهةمن حاء من أن لما ظهر مكة، إلى المتجه طريق تعترض طويله؛ 
الشمالأو الغربي، الشمال أو الشرق، أو الجنوب،، أو الشمال، 

يمرإلا فيه يتصور لا الشرقي الجنوب، أو الغربي، الجنوب، أو الشرقي 
يالمحاذاة.العلم يجهل قد لكنه يحاذيه؛ أو يميقات 

إلاالفرعية، أو الأصلية، الجهات، من يبقى فلم ذلالئ، على وبناء 
لأنميقائا؛ يحاذى لا مكة إلى قصدا الغريح، جهة هي واحدة؛ جهة 

منوالقائم اليسار، أو اليمين، جهة من الميقات امتة مالمحاذاة 
افةمبمقدار مكة وبين بينه صار إذا جوا أو بحرا، القاصد الغرت، 

بمقدارمكة وبين بينه صار ؤإذا باره، عن الجحفة تكون لا الجحفة، 

.منهالواحل. محاذيا تعتبر فاد يمينه عن يلملم تكون لا يلملم؛ بعد 

ميقاتامم أن عاليه يرد كان ؤإن يبعني، ولمى محتمل، أمر وهل.ا 
البحرفي مصبه حتى الوادي، جمح على العلماء بعفى ■sX يهللق يلملم 

سبقالتي العلمية بالهتريقة المحاذاة وطبقنا ؛دلل؛،؛ أخدنا فإذا الأحمر، 
محيملأدرنا ثم الكعبة مركزها وجعلنا الدائرة، محيهل وهي شرحها، 

سيمتدالمحيعل هدا فإن الغرب،، جهة إلى يلملم، مصت، من الدائرة 
يختلأن دون الغربح، من القادم طريق إلى وصل وربما طويلة، مسافة 
منيلزم لا بأنه سابثا عالمنا ومحي لاسيما يمينه، عن الميقات كون معنى 







ص؛٩ 
العيلوازو فه سالل 

أماكنالمشاعر اتخاذ حكم 
والزيارةوالمؤانسة للسره 

مقدمة

ومنسحانهت فقال ئعائر0؛ تعظيم على كتابه في تعالى اممه حث، 
جمعوالثعانر! [؛ ٣٢]الحج: أإماودّاه ئقؤر من ثردها الم ثتجر يعقم 

ؤيدحلبتعظيمه، وأمر اممه، عئلمه ما كل يثمل ذللث، أن ثلث، ولا شعيرة، 
أووأعماله، الحج مناٌلثخ أو بينة، من الحج شعانر أوليا لحولا فيه 

سميت،المنامل؛،، مواقع I الحج #مشاعر ت فارس ابن تمال ومعالمه مواصعه 
الحجاعادم وهى الشعائر، واحدة والشعيرة الحج. معالم لأنها بدللثح 

[.١٥٨]القرة: ه أللب ثعأر ين وآلننؤأ الثما وإل ت هد افد قال وأعماله. 

القول:وحلاصة 

ومشعرامعلما لعّاده اض جعلها التي اممه؛ معالم النه شعّانر أن 
وعرفة٠والمزدلفة منى فيها حل فيد عندها، يعبدونه 

)كم؛تى،للمّشام الل.هاب الناس، بعفر واعتتاده زمننا في كثر مما 
والأستجمام.النزهة، بغرض وعرفة( ومزدلفة، 

إلىصا،مأ )من الثالعان الدكتور المالة _>< ذكر :١( 



.واتريارة والمؤانسة للتنزه اماكن المسامر اتخاذ حكم 
 ———— ٠٩٠

مول؛العمل هذا حكم ن ولبيا 

والزيارةوالمؤانسة، لكزه، أماكن المشاعر هذه اتخاذ يخلو لا 
أحوال:من 

يفعلهما مثل؛ التعبد؛ باب من الأماكن هذه نيارة الأول؛ الحال 
والصلاةبركته، لنل ؤإنما عليه؛ للتحرف، لا عرفة حبل زيارة من البعض 
سكولا وأحجاره، ترابه من شيء وأحذ محابته، بين والتصوير عنده، 

فيالإحداث من وهي مشروعة، غير الوجه هذا على التعبدية الزيارة أن 
كان؛؛،ولو ، رد٠٠يهو منه ليس ما دسا قي أحلث، 'رمن ه؛ قال الدين، 
وقده، المبي أصحاب لفعلها الوقوف؛ وقت، غير في مشروعة زيارتها 

قيل؛لما البيعة شجرة تقخ أن وأمر الأنبياء، آثار نتع خهتع عمر أنكر 
عندهاليصلوا يقصدونها الناس إن 

مكة،إلى ءلريقة في وهو الصبح صلى أنه ه عمر عن ورد وقد 
أميريا فقيل؛ هؤلاء؟ يذهب، ررأين فقال؛ مذاهب،، يذهبون الماس ورأى 

أهلكإنما فقال؛ فيه، يصلون فهم ه الٌحم، فته صلى مجد المؤمنين 
كنائسؤيتخذونها أنبيائهم، آثار يتبعون كانوا هذا، بمثل قبلكم كان من 

ومنفليصل، احي المهذه في منكم الصلاة أدركته فمن وبيعا، 
.٢٢١٠فليمض(لأ 

يكرهونالمدينة علماء س وغيره مالكا، أن العلم أهل نقل وقد 

(.٣٨٦)Y/رجت، ابن للإمام البخاري، صحح رح ث الباري فتح يقلو؛ )١( 
اقتضاءفي منصور بن معيد عند إمناله ®ذكر منصور؛ بن معيد حه أح )٢( 

للمطرطرشيوالبدع الحوادث ؤيتنلر: )صآحم(اا، تقيم المالصراط 
للشيخالحميد العزيز ير تيوكتاب 'ا(، )ا/إ«اللهفان وإظنة 

(.)>_0UYالشح آل ملمان 





والزيادةوالمؤانسة للتنره اماكن المشاعر اتخاذ حنكم 

المنجد®قي I الرواة يعص وزاد ،  ٠٠ممر 

علىبوما س اف رسول رأيغ ®لمد قاك1 ها عائشة روته وما 
ننئرييالني. درنود اتحد، ني يلنثوذ رالحبمث ياتح، 

المجدفي يجوز والشرب الأكل، وكيلك، ،، ا، لمبهم إلى أئظر بردابي، 
هاف رمرل عهد عر ئأكز رائ قال؛ الحارن، ن اف عد عن ورد لما 
هذهفي فجوازْ أحر وأحاديث ،، والثم؛^١ الخنز المنجد في 

•أور باب من الأماكن 

الحلال؛أكل بيفيد والترب الأكل، ذللن، أن ثالث، ولا 
هذهفي حرمته وتعنلم ومكان، زمان، كل في حرام الحرام؛ فأكل 

الحرمأما المباح، اللهو من كان بما يقيد اللعب وكيلك، المشاعر، 
أولالأدلة في أملقنا كما - ملث، بلا _ المشاعر هده في حرمته فتعظم 

الحرمات،،من التنزْ أساء الأماكن هذ0 في يحصل مجا أما الآلة، 
منفهذه ونحوها، واكحان، الشيشة، وشرب ، اء الموتبرج 

المكانيعظم المحرمة وتعظم مكان؛ كل في اف حرمها التي المحرمات 
مقاديراعم، يفهذا ومن  ٠٠ت فئزقة القيم ابن فال شل؛،، بلا 

كبيرةميتة لكن سيئة، حزاوها الميثة فإن كمياتها، لا فيه الميثان 
وبلدهالله حرم في ينة فالمثالها، حزاوها وصغيرة مثلها، حزاوها 

ولهذاالأرض، ، أطرافمجن ، طرففي مها وأعظم آكد بساطه وعلى 
البعيدالموضع في عصاه كمن مذكه ياط على اّللأ، عصى ذن ليس 

(.٣٨٩وملم ، ٢٧٤٥عليه)البخاري مغق )١( 
(.٤٩٣٨)الخاري أ-ءرحه )٢( 
(.٣٣٠زجه)٠ ابن احرجه )٣( 
(.١٧٢الأوطار)٢;ونل )أ/بمآم(، رجب لاين اgرى نح يطر: )٤( 



٩٨
العؤنوازو ياي سانل 

٠٢٠٣

واشالسينات، تضييف قي النزاع نمل فهذا وبساطه، داره من 
أعلم«لا،.

هنجي دلإي 

الشم)ا/اه(.لأبن الماد زاد )١( 



الحجحملات لمرافقه المال احد 

٩٩ي

الحجحملات لمرافقة المال أخذ 

حملاتبعض مع العلم طلاب بعض يذهب I المسألة صورة 
بعضنعهليهم فد الحملات وهذه اض، إلى والدعوة للتوعية، الحج 

العمل.هذا عر المالية الملكفآت 

ليرافقالمكافآة هذه يأحذ أن العلم طالب أو للداعية، يجوز فهل 
لا؟أو الحملات، تلك، 

تفصيل:من يخلو لا الحكم أن لي يظهر والذي 

لخجهم:بالنسبة ولا: أ. 
هذهراثم تيمية؛ ابن قال ففد لياحذ حج إنما منهم كان من أما 
فيلها كان الميت؛ نفع أو الحج قصدها كان إن الميت عن الحاجة 

فىلها فما الأجرة أحذ إلا مقصودها ليس كان ؤإن وثواب، أجر ذللن، 
منالأحرة 

تالتالية ايع المر من متقيتها ١ المسالة ^٥ )١( 
)صر'اليم اض عبد الشيح وأنواعه، وأحكامه حقيقته الأصغر الث.رك 

(.٤١٨)صلالجبرين اف عبد د. الإسادمية، العقيدة هل ت
\'(.A_s)الثالعان علي د• الحج، في الوازل، 

مناميه.رأيتها ؤإصافات تعادJالآت مع 
)آ*أ)/اِا(.الفتاوى مجموع )٢( 







العؤنوازل فه سانل 

غمانا'كان ]من. ;^٤١؛ أنثغمروأ نلئ ؤ I نوح عن تعالى ونوله 
وبجعلجنب دؤ ويل لّه بانوف وبندذؤ و نذتارا ء؛بمم الثا، ذيل 

الغار.أصحاب نمة الأحاديث ومن [. ١٢- •١ ننوح: أّأرا ل؛م 
الثمنيإئهنا والننن؛، الحج سن ئايعوا  ١٠ت هت ونوله 

الحديد'؛حبش الك؛ر تممى 'كما والدنوب، 
علىإثم ولا العمل، يبهلل لا كاث ؤإن التايعة المقاصد وهلءه 

كاحراف؛ إلا يرد لم من أحر فليس أحرم، تنقص أنها إلا قاصدها، 
العاحلة.للحفلوخل التفت، ْبن 

ميصتبوذاللب نبيل فى ئعرد عانبث مى لأنا قآت قوله عليه ؤيدل 
وإ0الثلل، نؤر يسمى الأجرة، مس أجرهم يلثي يعجلوا إلا الثنيمه، 

فيالمعجل الأجر أن على فدل، أجرهم" لهم ثم عمحمه، تحسوا لم 
الأحرة.أحر يه ينقص الدنيا 

اللهوجه ابتغاء يقاتل كمن معا، والثواب الدنيا يريد أن ت الثالثة الحالة 
اللهلوجه العلم يهلل، وكمن والتمرد؛ للصلاة يتوصا وكمن والدنيا؛ 

عمله؟يقبل لا أو يقبل هل العلم، أهل بين حلاف موصع وهدا وللوخليفة، 
I المالكية،بعض مذهت، وهو مهللما، يقبل لا الأول: لقول ا
القصي.هل.ا لأن ؛ القثم ان كلام وؤناهر حرم، وابن الشافعية وبعفس 

اتارخنى اكر عوابن مختصرا، ( ١٦٧)وأحمل. (، ٢٨٨٧)ماجه ابن أحرجه )١( 
)هأ/ا<هأ(.دمتزر 

(.٤٩٦)•مشم أخرجه )٢( 
صلى،الأجرة يأخل- لم لو فهو بالأجمّة، بصلي كمن ااومحد.ا يقول؛ فهو )٣( 

٠حح فلأن ويمالط: عنه الفرض ليقط. يحج وكمن وللاجرة، ف يصلى ولكنه 
ربعن الموقعين إعلام العمل•. منه يقبل لا فهذا كذلك؛ الزكاة بعملي او 

)\/ه\\(.العالين 



٣١ نحج ا حملات لمرافقه المال أخد 

،•ايخاكس١ العمل إلا فه وليس الإخلاص، ينقص 
مذهبوهو الأجر، نقص مع مطالما، يقبل نؤ: tillلفول ا ا

دنيويةمنافر على نص اض لأن وذلك والمنعاني، والفرافي، رجب، ابن 
ذسفي يفضل ولم ذلك، قصد عن يزجر ولم العبادات؛ لبعض عاجالة 

عملهينطل لا ولكن الدنيا؛ قصد من أجر نقصان على نصهم معر 
علىالدنيا قصد غلب فإن للغالب،؛ الحكم أن ااتالوأ; لقول ا ■

الساطي،مجدهبإ وهو يالعكس، والعكس بالعبادة، يعتل لم التعبد قصد 
عدىوال

الأمر؛أول، من حالعلته الدنيا إرادة كانت، إن اi_ج; JJالقول ا■ 
كانت،ما وبين له، أجر لا فهدا العمل على بعثه ما جملة من هي فكانتا 

فهدا؛يالي، لا الدنيا من أمر له عرض ثم أمر0 أولط من ش خالصة فيه النية 
الوهابعبد بن محمد بن الله عبد بن سليمان مدمن، وهو يضره؛ لا 

لراجح؛ا. 

رقيةقمة في معيد ابك، لحديثإ الثاني، القول الأقرب لعل 
الجعلعلى الحصول هو الباعث، أن ٠لاهر٠ فان اللدخر؛ 

(.١٨٠)Y/القرطى وق )ا/ا''\(، حزم لأبن ص يفلر: ١( 
دارهامش معر للفرانى المروق (، )ا/١٨والحكم العلوم حامعر ينفلرت ٢( 

(.٦٠)١;ساني والعدة (، ٤١٢)*ا/الثروق 
والقول(، ١٢١٢١)T)/للثاطي واJواءقات (، ١٨٦٢)Y/اووق«ين إعلام بمنلر: ( ١٠

.( ١ ٢ )صرإ٩ عل.ي للالتوحيل٠ كتاب ثرح يد ن.ال
بنمحمل. بن اض عبد بن يمان للشيخ الحميد العزيز ير تيينفلر; ٤( 

)صسخئأ(االوهاب عبد 
(.٤١٩)ءىالجبرين اض عبد دّ الإسلامية، العقيدة سهيل ; انفلر ٥( 



البمؤيءازل ءن،ي صانل 

تصححووجوب المسالة، حطورة اض شاء إن يخفى لا ذلك ومع 
منياتي وما الآحرْ، والدار اف العمل من الممد يكون بأن النية؛ 

.مقصود غير نح فهو الدنيا 
بالصواب.أعلم تعالى واض 

 . ..



الحجفى يقطعه ا'و الحبيس يجلب ما ة لمرا ا استعمال 
١٠٥

الحجق يقطعه أو الحيض يحلب صا المرأة اساعمال 

الحجفي - عام بشكل يقطعه أو الحيض، يجلب ما استعمال 
بئرومحل.حاتز - وغيره 

حائز؛الحيض يجاو_، ما استعمال I وئنة عثيمين ابن شيخنا قال 
•سرطض 

ب°رتتتعمله أن مثل! واجب، امقامحل على به تتحيل ألا الأول! 
ذلك.ونحو الصلاة، به لتقهل أو تفهلر، أن أحل من رمضان، 

منيمنعه الحيض حصول لأن الزوج، بإذن ذللئج يكول أن الثانى• 
كاكؤإن برصاْ، إلا حقه يمع ما استعمال يجور فلا الاستمتاع، كمال 

رجعة١له كاف إن النجعة من الزوج حق إمماحل تعجيل فيه فإ0 مهللقة، 
نفي.أو بدني، صرر ذللثح على يترب، ألا والثالث؛ هلت، 
مباحدواء بنسرب باس لا إ ررفائدة المسيح! في مفلح ابن قال 

الزوجإذن القاصي واعتبر عليه، نص صررْ، أمن إذا الحيض لقطع 
لحصولؤيجوز ®الوجيز* فى ذكره نعلفة، لإلقاء يجوز وشربه كالحزل، 
الصغيرءأى.يعلى أبو ذكره لتفهلر. رمضان فرب إلا الحيض، 

0آ0 )ص عيمين ابن للشخ للتاء، العليعية الدهاء في رمحالت )١( 
(.٢٥٨/١ام)رح ر المدع )٢( 







ايعؤنوازل فص ممالل ١ ٨

أوللضرورة للحورب المحرم ارتداء حكم 

سهالهمج عليه ويدخل يرى أ0 يحب لا مرض إخفاء مثل؛ 

لصلمن المدية وجوب في الخلاف إلى المسالة هذه ترجع 
تقولن على المسألة هذه قى العلماء احتلف وقد ؛ يعذر الخف 

الخنابالة.مذهب وهو الفدية، عليه الأول: لقول ا ا
!هالبيمكنه لا نعلا وجد ®لو )الإنصاف(؛ في المرداوي قال 

الفرؤع.قى وقدمه فدية، ولا الخم،، لبس 
والمنموصىالصواب، وهو I قالته والشارح. المنهج، اختاره 

الرعايتين،فى وقدمه الخفه، بلص الفدية عليه أن أحمد؛ الإمام عن 
الذم_ااالهذا ؛ قلت، والحاؤيض. 
لبنفاله ، ها لبيمكنه لم نعلا وجد ®ؤإن ؛ قدامة ابن وقال 

لوكما كالمعدوم، اسعماله يمكن لا ما لأن عليه؛ فدية ولا الخفه، 
يمكنهلا الش والرقبة التيمم، فى وكالء ، صغيرة أو لغيره، العل كانت 

فعلمسالة فهي نعتبره لم إذا أما ،  ijJif■وأمثاله الأمر هدا اعتبرنا إذا )١( 
*والفديق لأتم، ا ففيه عذر بلا المحظور 

بقدرمن هو الممتمب بل لهذا، عامة ناعية وصع يمكن لا ت أنه لي ؤيفلهر 
.المتض حال بحسبح عدمها، أو الحاجة، 

(.TOY/A)الإنصاف )٢( 





المؤنءازل يص سانل ١ ١ *

لزلك(راا.مهما فخفف بهما؛ مأمور النجس عن الرجل 

لراجح؛ا. 

تعجرة بن كعب لحديث الفدية، وجوب القواعد مع ينجم الذي 
راسك؟هوام أيؤذيك، فقال؛ القدر، تحث، أوني وأنا ه الّكا بي *م 

المحظورفهدا بالفداء، أمرنى ثم فحلمه، الحلاق فدعا نٌم، • قلث 
الفدية.عليه هت الني جعل ذللئ، ومع بعذر؛ كعب فعله 

%.<ه ه 

)\إ\'0أاظالب روض نرح في المْلالب أض ، ١١
(.١٢٠١)وتلم (، ٤٦٦٥)الخاري أخرجه )٢( 



الزكاةمن الحج إلى للأسلأم المهتدين ارسال 
١١١

الزكاةمن الحج إل للأسلأم المهتدين إرسال 

ُؤلد*ات تعالى فهال كتابه في هث سنها الزكاة مهارف 
ألنهاي،وق ئزبرم ؟ص؛ عث؛تا و\شتجؤو وأككن للئثج ألثدقت 
عيروأئ ألإ نى ثرمتثه أشل وش أممه سنجل رفيذ وقوحئآ 

[.٦٠]التوة: ثآ=كبثه 

المرادوهي أحرى؛ مسألة على سني للحج الزكاة أحذ وحكم 
الإهآُسثيل رمحا ت بمصرف 

هنا؛ذكرها الناسب من أنه أرى لا هلويالة؛ خلافية مسالة وهى 
:فيهاالأقوال رؤوس إلى شل أشير ولكن المقصود، عن بنا يخرج لأنه 

قالوقد اف،؛ سبيل في الغزاة ؛ل،للئ، المقصود أن الأول: 1^0ل ا ■
الذاهبمن والفقهاء، والمحديين، المقرين، من العلماء حمهور بهذا 

.وغيرهاالأربعة 

I والحجاج،الغزاة، اف بيل بالمراد أن الثانؤ: لقول ا
•أحمد عن ورواية ؤإسحاق، الحز، مذهب وهو والعمار؛ 
سبوهذا البر؛ وجوه حميع بذلك الراد أن ; ullxJIاقول ا ا

للكاسانيإلا المتقدمين؛ من بعينه لأحد ونا منأره ولم الفقهاء؛ لبعض 
١الحنفية من 

قلت،؟كما بها أطل لن ومناقشات أدلة، الأقوال ،يوه من واحد ولكل 



^مح؛ءا>يالد؛غإئس ١ ١ ٢

الراجح؛و. 

كلامفي القول هذا جحان ر أدلة وستأتي الأول، القول أرى فيما 
قيامة.ابن 

•الحج في الزكاة صرف يجوز لا وعلته 

أنإلا ليحج؛ الفقير بمطي أن عنده يجوز الثاني القول يرجح دس 
يعمموبعضهم فقهل، الفريضة لحج أنه يرى بعضهم القول هذا أصحاب 

لذلك.منته الحكم 

فتهلما المسألة؛ هذه عالي قيامة ابن كلام نقل الناب من ولعله 
.لألارسالمن فيها ما مع طويلة ليت بعبارة للمسألة محرر تلخيص من 

•وزجح مختمر 

الحج،في أيصا راؤيعهلى ت فال ت ألة مI قدامة ابن الموفق فال 
وهومنسيلاض«.

اف.سبيل في الحج عمر، ابن وعن هماس، ابن عن هذا ؤيروى 
اممه،سبيل ش له ناقة جعل رجلا ®أن دّوي لما إسحاق؛ نول وهو 

فيالحج فإن اركبيها، ه.' المبي لها فقال الحج، امرأته فأرادُت، 
سبيلاف4«.

.الحج® في منها يصرف ارلأ I أحرى رواية زشؤ أحمد وعن 
ثور،وأبو ، والشاذٌءأ، والثودّى، حنيفة، وأبو ، مالك نال وبه 

المحذر.وابن 

إلى، ينمرفإنما الإطلاق عند الله ثيل حملأن أصح؛ وهذا 
الجهاد؛به أريد إنما افه سبيل ذكر من القرآن في ما كل فإن الجهاد، 

الفلاهرلأن ذلك؛ على الأية هذه في ما يحمل أن فيجب اليسير، إلا 



الزكاةمن الحج إلى للأسلأم المهتدس إرسال 

إليها،محتاج I رجلين أحد إلى تصرف إنما الزكاة ولأن يه، إرادته 
هنأو ديونهم، لقضاء والغارمين الرقاب، وفي اكين، والمكالفقراء، 

لإصلاحوالغارم والمؤلف، والغازي، كالعامل، المسلمون، إليه يحتاج 
البين.ذات 

ولاإليه، بهم حاجة ولا فيه، للملمين ي لا الفقير من والحج 
لهمملمية ولا فيغطه، عاليه فرض لا الفقير لأن إليه، أيصا به حاجة 

عنهوحمق منها، اض رفهه ند مشقة وتكليمه علميه، إيجابه فى 

أوالأصناف، محمانر من الحاجة ذوى عالي القدر ^ا وتوفير إيجابها، 
أولى.المسلمين مصالح في دفعه 

بالأيةوالمراد اض، سيل من الحج يكون أن يمغ فلا المصر وأما 
.ذكرنا لما ؛ غيره 

-صل؛؛ابن لكونه الحج، أراد من إلك، الدغ "يجوز الشافعي: وقال 
محتاجهو ومن به، المنقهلمر السافر السبيل ابن لأن يصح؛ ولا 

الفر.صوا إلى بهذا حاجة ولا الفر، إلى 

.منهاالحج في يدير ت قلتا فإن 
بهيحج ما له ليس ممن يكون أن ■' أحلءهما بثرهلين إلا يعهلى فلا 

،٠نوى؛رلمث؛ لدى ولا بعثي، الصدقه ج3 لا رر • الّكا لقول سواها؛ 
•منهم الحاج بذكر ولم • لحمنة٠؛ إلا لعيي الصدقه ئجث لألا وقال؛ 

المطبوع.في هكاوا )١( 
ميالبر عبد ابن وصححه (، ٦٥٢والمر.ذي)(، ١٦٣٤داود)أبو أحرجه )٢( 

اكه؛ار)؛/ه•؛(.

أن(; ١٥٧)مملة أحاديث، في الوادعي وذتر (، ١٥٠٣)ماجه ابن أحرجه )٣( 
حطأ.عال.ا نالا! زرية وأبا حاتم أيا 





ُمبمالمعطرة(والمناديل والشامبو رلاصابون المحرم استعمال 

المحرماستعمال 
المعطرةوالمناديل والشامبو )للصابون 

Iلحدث إحماعا؛ الطسح وصع له يجوز لا المحرم أن الأصل 
بغسلأمية بن يعلى أمره وا ، ا؛ زعفران ولا ورس مثه ثوبا ولا را 

متفق ١١تحنطوه لا را ت ناهته وقمته الذي المحرم في وقوله الئليب(ا، 
٠ ١١يطبب تمو0 لا لإ ٠ لم ولمعليه، 

ونحوها؛المعهلرة( والمناليل والثامبو، )الصابون، وامتعمال 

•متن نإلى م ينق

بالمعنىمحلينا ليس الصابون في ما يكون أن الأول! م الم
فمثلاطيبا، تكون زكية رائحة كل فليس شل، حنة نكهة بل الدقيق؛ 

زكية.رائحة كانت ؤإن طيبا، ليست التفاح وورق المعتاع، رائحة 

نرحفي نال يفر؛ لا ذلك نحو ثم لو أنه الفقهاء ذكر وقد 
منفواكه ا قمت. ولو محرم . ثم. إن فدية ولا إثم ءلأ الإرادات! متتهى 

١١حليتاليت لأنها وأترج تفاح، نحو 
يكونبأن حفيقنا؛ محلينا الصابون في ما يكون أن الثاني: الشمم 



العخنوا)ِو يه سائل ^ ٥٥٠
منلأنه امتخداس؛ يجوز لا فهدا ، آحر طيب أي أو مثلا، مسك معه 

عامةالتمم هدا ذكر وقد ذلك، من ممنؤع والمحرم الطيب امتعمال 
المعاصرين

انية:ف. 

القهوة،في الزعفران باسخدام يتعلق ما المسالة بهده يلحق ومما 
أنللحرم يجوز هل I سئل فقد عثيممن، ابن شيخنا حكمه لخص وقد 

زعفران؟بها الش القهوة يثرب 

فلاالزعفران؛ رائحة بقست، قد كانت، ررإذا I يقوله فضيلته فأحاب 
ذهبت،كانت، إذا أما الهلمي،، من الزعفران لأن للمحرم؛ استعماله يجوز 

به١١بأس فلا بالهلخ رائحته 

.تض ه

ختاوىومجمؤع (، ١٣٢/ )آُا باز ابن شيخنا فتاوى مجمؤع مثلا؛ ينغلر ر١( 
اسن)آآ/هها(.ابن شيخا 

(.١٥٥/yy)العثيمين صالح ين محمد المخ فضلة ائل ورمحفتاوى مجمؤع )٢( 



لاشخامنوالابداع للحملأت لسقى ا اتضمان اشتراط 
١١٧

يشخاصوالإبداع للحملأت الداuلما الضمان اشآراط 

;٢ الهل1أألقل ورة ط■ 

المناركةوالخارجية الداحلية، الحملات على الحج وزارة سترحل 
منبنك أي من بنكي( )حطاب بنكي صمان استصدار الحج؛ موسم في 

٣٠٠ْجلمغ بواسر المجلين؛ الحجاج عدد على يعتمد المعتمدة، البنوك 
الخارجيةالحملات تشترحل وكذلك الواحد، ليشخمى ريال  ٦٠٠إلى 
ذلك؟حكم فما ربوثة؛ بزك عامتها بنوك في مبالح إيداع الحجاج من 

•من لقم تنقالة المهده 

مفسدةالفمان حطاب أحذ على يترتب لا كان إذا الأول: الشم 
لمنتحصيله ؤيجستا يجوز فهذا واضح، فأمره ربوية؛ معاملة في الوقؤع 

.بهاالمأمور الحج نفقت حملة من لأته استطلع؛ 
ممسيةالضمان حطاب أحذ على يترتب كان إذا الثاني: المم 

يتمكنلا كان إذا للضرورة يجوز أيصا فهذا ربوية؛ معاملة في الوقؤع 
هذافي المعاصرين بين حلاف على ، أقفولم ، ؛، jUJbإلا الحج من 

•الحكم 

يلي:ما الحكم هذا وعلة 

ار)صبْ الحج ز النوازل ط: :١( 



١١٨

مملحةاجتمعت إذا أنه الشريعة عالماء عند التقرر من أن ت لأول ا
المملحةحصلت الممدة من أعغلم المالحة كانت فان ممدة، مع 
دةالمفالتزام ْع 

منبكثير أهون ولكنها محرمة؛ ية منالربوي البنك في لإيداع وا 
الحج.أداء مملحة 

النهي؛ترك حنس من أعغلم المأمور؛ فعل حنس أن الثاني؛ 
كثيرةبأمثلة لها ومقل الماعدة، هذه تيمية ابن الإسلأم شيخ قرر وقد 

،.^١٢واسدل 

الفمانحهناب محللب أو الإياداع، وهي السيئة؛ هده أن I الثالث 
الإسلامشيخ قرر وقد واجسؤ، فهو به إلا الواجب يتم لا مما المخالف 

دونهاينة بإلا الراجحة الحنة فعل له يتأتى لا كان : إذاأنه تيمية ابن 
صورتان؛فلها العقاب؛ فى 

يتملا U فإن سيئة، يض لا فها ذلك؛ إلا يمكن لم إذا : إحداهما
كانتإن ثم مستحب، أو واجب، فهو به؛ إلا المتحب أو الواجم،، 
للمضطر،الميتة كأكل محفلورا؛ يكن لم المملحة تللث، دون ممدنه 

الحريركلبس الحاجات تبيحها التي المحظورة؛ الأمور من ذللئ، ونحو 
تثعريالتاسمي سم، كثيرا فإن عفليم. بائح وهذ.ا ذللثح؛ ونحو البرد في، 

من،بها يحصل التي له العارضة الحاجة إلؤر ينظر ولا الفعل؛ سوء 
.. ذللث،. على يربو ما الحنة لواأّبح 

لامالعبد بن، العز محمل لأبي الأنام؛ مصالح قيئ الحاكم قواعد ت ينفلر )١( 
(.١٦٩٨٨)الخاوي ومجموع )ا/؛\/(، 

 )٢( I٥٨الخاوي مججمؤع ينفلر/Y•( ،) أءلال وقد .JU^ ،بماالقاعل.ة هذه تقرير في
عليه.•زياو لا 











نهازاوقف لمن الشمس غروب قبل عرفات من 
١٢٣ص

الشمسغروب شل عرفات من الإفاضة 
نهاراوقلق لمن 

الحاجةكثرة النوازل من لكن النوازل، من ليمت المسالة هذه 
.حكمهاليان 

؛مهاالزاع محل تحرير حكمها؛ عن الكلام قل محيحن 
ارلأت قيامة ابن قال الوقوف، وفت، آحر على العالماء اتفق -  ١

النحر"يوم فجر ًلاوع الوقت آحر أن في العلم أهل ين حائيا نعلم 
صحح،فحجه فمهل ليلا وقف من أن على العلماء اتفق كذلك - ٢ 

غابتحتى عرفة حاء ولا النهار من حزء يدرك لم *ومن قدامة: ابن قال 
مخالئا؛فيه نعلم لا تام، وحجه عليه شيء فلا ليلا فوقف النص؛ 

لمولأنه الخج«لأ؛؛ ص ثقي شل زض أئنك »_ M.• \ذني لقول 
منه®أحرم إذا الميقات دون منزله من فأشبه النهار، من حزء يدرك 

وحجهعليه، شيء فلا ليلا، وقف )_ بقولهم: الفقهاء ومقصود 
قالوقد ذلك، تعمد مى وليس المهار بدرك لم لمن إ أي نام(؛ 

لأندم؛ يلزمه ولا يجزته فإنه حاصة؛ الليل في وقف *إذا قيامة: ابن 

 )١(tji ،^ لأن.)نمائ)ه/؛يآ
ضش.وفه (، iU،\/Y)الدارئطى )٢( 
المغنىلأبننمائ)ه/ةبآ(.)٣( 



١٢٤

ولاعليه، يتعين فاد ، نهاراالوقوف يمكنه لا وحده الاليل أدرك من 
نهارا((أدرك من بخلاف دم، بتركه عليه يجب 

ليلابعرفة الوقوف، أن الملمون أجمع رروقد البر• عبد ابن وقال 
يكنلم إذا عندهم ذللث، فاعل أن إلا بالمهأر؛ الوقوف، عن يجزئ 
دماعليه رأى من الحلم أهل ومن مسيء، فهو عذر له كن ولم مراهما 
ل٠٠نيئاعليه يز لم من ومنهم 

وأمامسيء، فهو عذر دون من فمهل بالليل إلا يقن، لم فمن 
حلاف.فمحل الدم وحوُب 

عندصحيح حجه لكن حالما؛ فقد الغروب، قبل لغ إذا ~ ٣ 
. ٠٠له حج رالأ قال،ت فإنه ماللئ،، إلا ، يخالفلم الجماهير؛ 

بقولقال الأمصار فقهاء من أحدا نعلم ررلأ البر! عبد ابن قال 
فللث،ص.

عريانألرف رامي ت قال جئآ الخم، أن عمر، ابن، روى ما وحجته 
كمحليالخج، قانت فقد شل مفارت، ك ثس |j^، أئنف فقد شل 

يائو"•ئ ال؛تج دعي بمرة، 
لأمبن حارثة بن أؤم، بن مضرم، بن عروة روى ما الجماهير ودلل 

الصلاة.إلى حنج جنس بالمردبمؤ، اف رسول أبت را قال• الطائي، 
وأتجت،راحلتي، أكللت، ثلي، جبل ثس جئت إئي اممه، رنوي با ت هملت، 

ممالخج؟ من لي فهز عيه، زممت، إلا حم من م'وثؤ نا وافه نسى، 

(.٣٩٤)ه/دائ لأبن اسى )١( 
(.٢٧٥)\</والأج العاني من اووْلا فى نا الممهد )٢( 
(.٢١)•ا/والأّانيد العاني من \سمط\ فى  LJالممهيد )٣( 







إويهٍنهازا وقف لمن الشمس غروب قبل عرفات من الأفاضة 
١٢٧مجو، اض 

.ذلك ونحو الرس بعد الدعاء ت مثل ياكمات فالمقصود معلوم، هو 

وهذاسنة، الليل إلى نهارا وقف من بقاء أن لقوو ا ا
وقولاحمد عن رواية وهو النووي، واختاره فعية، آ العند المذهب 

^٢،•٧٥١١حزم ان 
المتهدم.مضرص ن عروة حدث هإللهم; 

منيتمكن لم مى على العلماء عند محمول بأنه عنه: ؤيجاب 
بذلك.العالم أهل عن القولان قريتا مت مل. وقد نهارا، الوقوف 

ونقلليلا، كواقف عليه، دم لا >اومحه: (.' T'/i)للمرداوي الإضاف، في )١( 
ذهبله أذن فإذا الإمام، بخبر بعرفة وهو بمنى نقمته ني فيمن ٍيالب أبو 
.لااعن.رااله فرحص القاصي! فال يرمع، ولا 

عنالروايات تيمية ابن ذكر وقد أحمد، أصول على غريبة الرواية هده قلتا! 
-'قال (! )٠٦ْ/٢العمدة نرح في فقال المعللق الجواز يدكر ولم أحمد؛ 

وقالدنا، بهريق الشمس غروب نل عرفة من دفع إذا - حرب رواية في 
دفالشمس غروب نيل يفر إذا ينول! مالك، الأنرم؛ رواية في - يئا أ- 

دم.عليه ندهبا! والدي شل.يد، وهذ.ا حجه، 
نشهبنمي أن مثل: الثمس، غروب قبل الإفاضة في ءل.ر له كان فإن 

الإماممعر بعرفة يقفا الرجل عن أحمد ألتا ر>با! حنالأبو فقال آحر؛ بمكان 
وقفقد كان إن قال: يمنى؟ نفقته ني أنه يدكر نم العصر إلى الفلهر من 

ذمج،له أذن فإذا نلخه، ني أنه يخبره الإمام بتاذن أن إلي فاحنح بعرفة 
.....وقفا.ك يرجعر ولا 

فهوذلك، صح ؤإذا ء؛لاو_ا، أبي رواية محن مأحوذة المهنكة الرواية أن وأحنى 
تاوليحاصة حال في رحمة طالسبح أبي رواية لأن صحيح؛ غير أحد 

مطلقة.

)ْ/واكحلى )؛/•م، للمرداوي والإنماف، (، ١٢٣)A/المجموع سنلر: )٢( 





١٢٩^صانمجاجضاسغلأك 

الحجاجيسكن لا مما ض حبال سفؤح على البناء 
استغلا^من 

حماليكون المال بيت من بالبناء حاص المسألة هذه قي الكلام 

أساباتلعدة جوازه والأنرب 
أيامفي الغالب في للمكن صالحة غير الجبال مفوح أن أولا; 

العامةالمصلحة لتحقيق فرح الهده بها تستغل طريقة وجدت فإذا متى، 
استقائه.بدون تركها من أولى فهو 

منى.في الزحام يخفف مما ذلك أن ; ثانتا
يمكنهملا الن>ين الحجاج من لكثير المبيت هل يأنه ئالثا 

•شرعي مهلل هذا أن ثك ولا الزحام؛ بسبب منى في المبيت، 
الاحرين.؛الحجاج صرر عليه يترتب، لا أنه ت رابئا

هذهبجعل بمني؛ البناء منع في الخلة تلافي يمكن أن ! حامنا
منعليها الإشراف يكون عامة، مرافق المال سموح على التي الأبنية 

الأسبقية.بحمسبح للحجاج وتكون الدولة، 

Jjl_^Jl ، الجيزانيمحمل. د. الوازل( ونقه (، ٤٥)ص• الثلعان د. الحج ني
(Y-iY/Y ،) (١٦من  ١٥)الحج في اكوازل الفقهية الحج يسجدان

الغض،•الملم، مويع الخحجي هائل ين محمد د. 





ه>هقماستغلأك من الحجاج يتمكن لا مما منى جباو سفوح على البناء 
—١١ ١

فيهفهدا للمسلمين؛ عام ومشعر سق، من مناخ متى بقاء مع الخلين 
إن- حائز فهو تقدم كما المايقين العلمام كالم مم يتعارض ولا مصالحة، 

ض..اأ 

بالصواب.أعلم تعالى والله 

CfZy (fM



١٣٢
العؤنوا>و يمحآ صالل 

المشاعرق والتملك البناء 

العلميةللبحوث الدائمة للجنة اعد بحث المسألة هذه فى 
(.٣٣٥)م/اساء كار بة والإفتاء/أبحاث 

منى.في أكشاك إقامة حكم حول وهو 
يلي:ما الحث في وحاء 

'•وبعد وصحبه، واآله رمحوله، على واللام والصلاة لله، الحمطو 
(٢٣٣٠١)٧ا/برقم الداحلية وزارة من الواردة المعاملة على فبناء 

أكشاكإقامة انملوفض بعض ٍللب بخصوص واريخ 
جلالةوتوجيه الحجاج، من أكبر قدر لأسباب دوينن من مى في 

واريخ( ١٣٢١٢)رقم حهلا؛ه في . ، ٥١حفظه اسك. 
الخموصى.هدا في المشايخ رأي يوحد بأن 

فيالعلماء كبار هيئة على الموصؤع عرض من تقرر ما على وبناء 
•الهيثة لدى العمل محير لائحة من )٧( المادةعلى وبناء الرابعة، دورتها 

يتعلقفيما بحثا والإفتاء العلمية للبحوث الدائمة اللجنة 
بذك.

حكممنه يتبين والسنة الكتاب في صرح نص ورود لعدم ونظرا 
ه،الني عهد في العمل عليه كان ما إلى تشير أن اللجنة رأت - ذلك 
وأنالحج، مومحمم في بمنى حيام صرب من بعده الأمة عليه جرت وما 



اثمشاعرض لتملك وا البناء 

منمناخ مى وأن مش، قي الناء عن الهي من السنة في ورد ما تذكر 
بينالمقارنة في يكون أن عسى الفقهاء، كلام من طرئا وتذكر مبق، 
يليوفيما المسألة، هذه في للحكم تقرب ذكر ما وبين الأكشاك، إقامة 
ذلك:بيان 

يدلصريح نص المنة في ولا الكناب في يرد لم أنه العلوم من 
رغبهالحج؛ موسم في بمنى ونحوه حشب من أكشاك إقامة حكم على 

فيباطراد تزداد التي الزحام لمشكلة وحلا الحجاج، على اكوسعة في 
تضربكانت، الخيام أن ثت لكن الجمرات،، رمي أيام عام كل منى 

علىالعمل واستمر قث، المي عهد في السلث، لأداء الزول؛ أيام بمنى 
وأنهمنى، في البناء عن نهى أنه ه عنه روي كما بومنا، إلى ذللث، 
البناءوحديثا قديما اللم أهل وكره ، مبق٠٠ من مناخ رربني نال• 
ذلك.من الغ على ونصوا بها، 

كانإن بمنى أكشاك إقامة إن يقول: أن لقائل فيمكن هذا وعلى 
بعدحلها معه يتأتى لا أو تركيبها؛ بحد حلها معه يصعب، وجه على 

أقرب،إليه وهي بالخبام، منها بالبناء أشبه فإقامتها بعناء؛ إلا تركيبها 
كانتؤإن البناء، حكم فتعملي ذللثح، مثل في الدوام إلى القصد لخلبة 

صمِبإلى فهي الركيب؛ بعد الحل معها هل يحال، على إقامتها 
فيهيغلب منهما كلأ فإن الخيام، حكم فتعهلى أشبه، وبه أفرب، الخيام 

التملكدعوى إلى ينتهي أن ؤيثعد والاستقرار، الدوام إلى القصد عدم 
معدودة.أياما الحجاج يه لينزل مؤقتا؛ أقيم إنما والاختصاصي، 

كلعر بالبناء ملحق بمي الأكشاك \ق\ب' إن يقول: أن آخر ولقانل 

وسيأتي(، ٣٠٠٧)ماجه وابن (، ٨٨١)والترمذي (، ٢٠١٩)داود أبو أخرجه 
(.١٣٦)صرادرجته عن الحديث 





المشاعرفى لتملك وا البناء 

٠١٣٥

بنيوسف عن مهاجر، بن إبراهيم عن - السكا - إسرائيل أجرنكا 
ساسش نك شي ألا اض رنوي يا يلغ: عائشة: عن أمه، عن ماهك، 

إش«.نق بمن ^١٤ قو إِتا »لأ هقاد: الشى؟ من تظك، بثاة أن 
ومحيرربيئا®، ماجه: ابن رواية في حاء : البناأحمد الشيخ نال 

.هناكما بناءا،، أو رابيثا داود: أبي رواية وفي رابناءا،، الترمن.ي: رواية 
منآخر دون ؛أحد مختصا ليس لأنه بمنى، بناء لي تبنوا لا أي• 

يشتركونحوها وال>اق والذبح الرمي من العبادة موصع هو إنما الناس، 
فتضيقه، به نامتا الأبنية؛ كثرة إلى لأيي فيها بني فلو الناس، فيه 

•الأمواق ومواصع الشواؤع حكم وكلللث، الناس، على 
هالله رسول لأن موقوفة؛ الحرم ررأرض حنيفة: أبي الإمام وعند 

أحدا،أن يجوز فلا موقوفة، الحرم أرض وجعل قهرا، مكة فح 
اه.تالمقاة[.في كدا 

اممه،رمول يا قلت،: قالت،: ٍها عائشة إلى نده بداود أبو وروى 
إنمالا، ارفقال: الشص؟ من يظل.لث، بناء أو بيثا، بمنى للث، نبني ألا 
إليه'ا.مبق من مّاخ هو 

نبتي،،وألا الحل،ينح: لهدا شرحه في الحق مص الهليب أبو وقال 
موصعالميم، بفم ومناخ،، الصحابة، معاشر نحن أ أي البناء، من 

بقبالفيه الاحتصاصى أن والمعنى: ، ا، إليه بق ملأمن الإناحة، 
بالماء.لا 

فيه؟لتكن متى؛ في بيتا لك، نبني أن أتاذن معناه: العلمي: وقال 
الجمارورمي النحر من لئ، النلأداء موضع منى بان وعلل: فمنع 

نامتاالأبنية؛ كثرة إلى لأيي فيها بني فلو الناس، فيه يشترك والحلق، 
الأمواق.ومقاعد ال.شوارع حكم وكدللث، النامى، على فتضيق به، 





١٣٧اسام ض والتمس البناء 

عيي؛أبو قال العربي^ ابن قال سق"• من مناخ منى ررلأ، قال؛ منى؟ 
إلابمنى لأحد استحقاق لا أن بظاهره يقتضي وهو حن. حديث هذا 

بهاذلك بعد يبنى ثم أيامها، في النسك لقفاء بها؛ الإناحة بحكم 
أرىوكنت قفراء، فمارين، حربت، تم لثح، النمرصع غير في ولكن 
فيفيفرثها وحمرته بحصره باتي أحد كل الجمعة يوم اللام بمدينة 
صاحبهاياتي حتى تحاموها الصلاة إلى الناس لحل فإذا الخليفة، جامع 

بكرأبي الإسلام فخر لشيخنا وقلت، ذلك،، فأن،كرات، عليها، فيحلي 
لا.قال؛ مكنا؟ منه يتخل أو وملنا المج,،.. في أحد أيومحلن I الشاثي 
لقولغيره؛ من الموضع ؛ذللت، أحق كان مصلاه وضع إذا ولكن 

حرجثم برحله بمش رحل نزل فإذا . ١٠بق -من مناخ ارمتى ه: النبي 
منه.لمغيبه رحله يننع أن لأحد يجر لم حوائجه لقضاء 

به،للانتفاع مباح كل جواز في أصل وهذا العربي: ابن قال 
اه..والتماللئؤااالاستحقاق خاصة 

ماهائ،اابن يوسم، ررعن قوله؛ المباركفوري؛ الرحمن عبد وقال 
فيكذا - مصروف، لأصيلي ا وعند صرفه، ترك وبكافح هاء بفتح 

،يعرفلا المكية بالتصغير! مسيكة( أمه )عن الئاكة من ثقة )المغني،؛ 
في)الميزان( في الذمي وذكرها )التقري.-،(، في كذا اكالخة، من حالها 

)بيتا(،ماجه! لأبن رواية وفي بناء(، للئ، نبني )ألا قوله: المجهولات،. 
هوإنما بأحد، مختصا ليس لأنه بمنى؛ بناء تبنوا لا أي؛ لا( )قال،؛ 

البناءأجيز فلو ونحوها، والحلق الهدى وذبح الرمي من العبادة موصع 
ومقاعدالشوارع مثل وهدا المكان، وتفيق الأبنية لكثرت؛ فيه 

يملكهاأن يجوز فلا موقوفة، الحرم أرضى حنيفة؛ أبي وعند الأسواق، 
الميم،بفم والمناخ؛ مبتدأ، حبر سبق١٠ من مناخ ٠٠مبتدأ )منى( أحع.، 



^نوا>زالثي؛مع:  ١٣٨
ماجهابن وأخرجه حمن حديث هذا ت قوله الإبل. إناخة موصع 

كمامجهولة وهى مسيكة، على الحديث ^ا ومدار أيقا، والحاكم 
فيهالناس كل الذي الحرام المسجد فرأينا الهلحاوي! وقال عرفن،، 
.موصنامنه يحتجز ولا بناء، فيه يبنى أن لأحد يجوز لا مواء، 

وجميعملك، فيها لأحد يقع لا التي المواضع حميع حكم وكذللث، 
مواء.فيها الناس 

فيهيقف \ذذي المكان في يبني أن رجل أراد لو عرفة أن ترى ألا 
دارافيها بتي أن أراد لو منى وكذ.للث.، ٠ له ذللث، يكن لم بناء فيها الناص 

حدثنا، افرمول عن الأير جاء وكن.لك ممنوعا، ذللف، من كان 
حدثناقال؛ الكوفي، الضرير مروان بن الحكم حدثنا قال؛ بكرة أبو 

أمه،عن ماهك، بن يوسف عن المهاجر، بن إبرامم عن إسرائيل، 
نتفللثبئا بمنى لك نتخذ ألا ال؛ة، رسول يا ؛ ررقللم، قالت؛،؛ عائنة عن 
اممهرسول أن ترى أفاد . سق؛المن مناخ إنها عاتثة، يا فقّال؛ به؟ 
ّبق،من مناخ لأنها به؛ تفلل يسيئا فيها له يجعلوا أن لهم يأذن لم 

حدثناقال؛ نمر بن ين ححدثنا سواء. فيها كلهم الناس ولأن 
حدثناقال؛ الومثِقي، عمرو بن الرحمن عبد وحدثنا ح. القريابي. 

بنيوسف عن المهاجر، ين إبراهيم عن إسرائيل، حدثنا قادت نعيم، أبو 
عائشةعن فحدثته المؤمنين، أم عائثة تخدم وكانت، أمه، عن ماهك، 

أنه النما توفي ٌا بعل هنا عائشة مكان أمي رروسالثه • قال • مثله 
بيتيأهل من لأحد ولا للئ،، أحل لا عائشة؛ لها فقالت، إياه. تعهليها 

حكمفهذا جعفر؛ أبو قال منى- تعني؛ المكان، هذا يستحل أن 
المقصود.اه . عليهاءالأحو مللثج ولا سواء، فيها الناس التي المواضع 

فيوما مكة، أرض يع منع ص أدلة عن إجابته في الووى وقال 



،٠٠٥سمهق" المشاعر في والتملك البناء 
١٢٦فو حم —

فمحمول ١٠سق من مناخ متى ء حديث؛ ،اوأما ؛ دورهااء وى حكمها 
اه.. ١١منهاالحجيج ول ئ ومواضع مواتها على 

فىالخائف ذكر أن بعد المقدمي عمر أبي بن الرحمن عبد وقال 
بناءذك وجواز عنوة؛ فنحت أنها على بناء وكراتها؛ مكة دور بح مغ 

مواصعغير في الخلاف وهذا عميل؛ ابن ارئال ؛ صلحا فتحت أنها على 
حكمفحكمه - والرمي عى المكموصع - المناك بقاع أما المناسك، 

اه.٠  ١١حادف يغير احد الم

يجوزألة المأصل في الثانية الرواية راوءلى المرداوي؛ وقال 
المناسك؟بقاع ذلك من تثنى يلكن نزاع. بلا والإجارة البيع 

يحرمانما الثانية؛ والطريقة نزاع• بلا - ونحوها والرمي، عى، كالم
ومحيالحرام، والمسجد البيت حريم الحرم لأن ؤإجارتها؛ رياعها يع 

لأحديجوز فلا [، ١٢٥لالا>ج؛ وإ'0ده فه '؛لعنكم، توإء■؛وللقثايي، الله جعله 
مكنه،منه يدْ في ما إلى احتاج إن لكن وتحجيره، ؛مالكه التخصص 

عميلابن للثح موهو إليه، للمحتاج فاغله بذل وجب عنه استغنى ؤإن 
الدين،تقي الشيخ واحتارْ حالفه، في القاصي وملكه نظرياته، في 

اه•-أحرىا'ومنحه مرة فاجازه البح جواز في كلامه وتردد 
حرمهانص، من بمكة طاف ما ما ارفأ يعلى؛ أبو القاصي وقال 

الأنباريمثنى رواية في قال حكمها، والإجارة البيع تحريم في فحكمه 
قال؛—؟ بمنى التي، يعني• — المضارب، من يشترى هل محاله؛ وقد 

جمحأن بين فقل- كله- الحرم وكدك يباع، ولا يشترى أن يعجبني لا 
أنلهم يكن لم طالبح؛ أبي رواية في وقال مكة. حكم حكمه الحرم 

كانقد بإذنه، إلا أحد يدخله فاد انحازوا فإذا . شيئابمتن يتخازوا 
الحدين،؛لأصحاب، قال وربها بيتين. فيه وبني حاتئنا بها انخل سفيان 



الهؤفوارل ءئه نل مسآ 

أحازقد أنه هذا وظاهر بإذنه. إلا رحل مخرب رحل يدحل فلا بقوها 
.به® ينفرد وجه على بمنى البناء 

فظاهرأكرهه((. فإني بمنى البناء ارأما ت منصور ابن رواية في وقال 
المغ.هذا 

سمحوة.إنها _ إذا كله فهذا 

وقد. ؤإحارتها بيعها يجوز فإنه صلحا فتحت إنها • قلنا إذا قاما 

مثلحرة أرصا كانت ®؛ذا ت تقدم فيما طالب أبي رواية في أحمل■ نال 
علىنص فقد . رقبتهايمازكون لأنهم الصدقة، فعليهم - وخراسان مكة 

يجوزان حرامحأرض أن ومعلوم بخراسان، ومحبيها مكة، رقثة مللث، 
اهل..بيعها(( 

أنهمالوفد بعض حدثنا ااوقل. تيمية؛ ابن الإسلام محيح وفال 
بتركأفتاهم ١^١^، أهل بعض إن ثم أرصكم، ببعض يجمعون كانوا 

بمدر،مثنى مجد هنالك فقال؛ المكان، صفة عن فالتام الجمعة، 
شتاةالمكان عن يفلعنون لا مستوطنون، مقيمون كثيرون، أقوام وحوله 

وأجدادهموآباؤهم هم بل بقهر، أحد يخرجهم أن إلا صيما، ولا 
بيوتهملكن القرى، أهل سائر كاستيء؛لان المكان، بهذا مستوطنون 

—فاعلموا ونحوه، النخل بجريي مثنية هي إنما بمدر، مبنية ليت 
قومكل فإن الجمعة، فيها تقام الصورة هذه مثل أن - الله رحمكم 

تقام- صيما ولا متاء عنه يفلعنون لا متقارب، ببناء توطنين م كانوا 
أوي، وحثمدر من عادتهم به جرت بما مبنيا كان إن الجمعة فيه 

تايرلا ومادته البناء أجزاء فإن ذك، غير أو سعف، أو جريد أو قصب 
الخيامكاهل ليسوا مستوطنين يكونوا أن الأصل إنما ذلك، في لها 

البقاع،في ؤيتنقلون المئلر مواقع الغال-، في ينتجعون الدين والحلل 



المشاعرفى والتملك البناء 
ا،ا

العلماء.جمهور مدهب وهذا انتقلوا، إذا معهم بنوتهم ؤينقلون 

تقاملا قال! حسنا حنيفة؛ أيي على الجمهور احتج أرصكم ويقصة 
أولأن ه: عباس ابن عن المأثور بالحدث - القرى في الجمعة 

يقالبقرية بالبحرين جمعة المدينة جمعة بعد الإسلام في جمعتا جمعة 
عاملوكان ه، هريرة أبا وبأن الحربن، فرى من جواثى لها• 
إقامةفى يستأذنه عمر المؤمنين أمير إلى فكتب، البحرين على )ه عمر 

كنتم.حيث، الجمعة أقيموا عمر! إليه فكتبا البحرين؛ بقرى الجمعة 
يرىمن قول تقلدوا قد تقام، لا الجمعة إن لكم! قالوا الدين ولعل 

الكتب،في الفقهاء قول معنى أن اعتقدوا أو القرى، في تقام لا الجمعة 
اسميشمله بحيث، متقاربا أو متصلا بناء مبنية بقرية تقام إنما المختصرة! 

أوكلس أو طتن من بالمدر إلا يكون لا الثناء أن فاعتقدوا واحد. 
البناءأن على العلماء نص فد بل منهم، غلعل وهذا لبن، أو حجارة 

كان،ء ني أي من المستوتلنين أولئلث، عادة به حرنا بما يعتر إنما 
ونحوه.خشبا أو قصبا 

وبينالحمد، أهل الأءرا١بح بين فرقوا إنما الأئمة فالعلماء ولهذا 
المستوطنين،بخلافح بقعة، يتوطنون ولا يتنقلون أولثلث، بأن المقيمين، 

سمم،ه والتي قصب،، من بيوئا لهم يبتون لفح المن قوم كان وقد 
!قالواالمهلر. نزل إذا المسجد يكما كان حتى النخل، ؛جرين. مسجر0 

عريشبل فقال! - مشيدا بناء يعنون! - للث، بنينا لو اممه، رسول يا 

اليونت وهي - بعينها مسألتكم على نمر وقد ■ موسم، كعريثر 
أصحاب،منهم العلماء من واحل، غير - سعف أو جريد من المصنوعة 

عميل،وابن الأمدى، الحز وأبي يحلى، أبي كالقاضي أحمر؛ الإمام 
أوحجارة أو طن أو آجر ْن مشة بيوت كل أن ذكروا فإلهم - وغيرهم 



ساللءمحنوا)وسم.ص س، 
ت؟وا?؛؛،؟ ١٠١

وكذلكالجمعة، عندهم تقام فإنه سعف أو جريد أو فصب أو حشب 
كصاحبالخراسانين، من جم الشافعي أصحاب من واحد غير ذكرها 

فيهاتقام عف البيوت أن أيقا العراقيين ومن أظن، فيما ]الويهل[ 
بيوتأن فذكر ]الحاوي[، في الماوردي هؤلاء وحالم، الجمعة. 

الخشب،بيوت في تقام بل الجمعة، فيها تقام لا والجريد القهب، 
الوثيقة.

ولماوالقياس، الجمهور عليه لما مخالف، صعيم، الفرق وهذا 

بنعمر إلى ب، كتهريرة أبا فإن الأئمة، وكلام الأئار عليه دلت، 
بنعمر إليه فكتب بالبحرين، وهو الجمعة عن أله يجثا، الخهلاب 
عمرحريث، إلى أحمد الإمام وذهب، كنتم، حيثما جمعوا أن I الخهلاب 

.هذا

مكةبين التي بالمياه يمر كان خثأ عمر ابن أن ذافعت وعن 
عمرفهذا • عليهم ينكر فاد - المنازل تللئح في يجمعون وهم والمدينة 

البيوتبعمى بان العلم مع استوطنوا، حبشا يالتجمح البحرين أهل يامر 
أهلأم عمر ابن وكذلاائخ مخصوصا، بناء يشترحل ولم . جريد من تكون 

منتكن لم أنها ومعلوم التجميع، على والمدينة مكة بين التي المنازل 
معف-أو جريد من إما ص مدر، 

فعللينتقلون، لأنهم جمعة؛ البائية على ليس أحمد؛ الإمام وقال 
منفهو باحتياره ينتقل لا مستومحلنا كان من فكل بالانتقال، سقوطها 

القرى.أهل 

وجهثن؛من الخام أهل وبين هؤلاء محن والفرق 
بعينه،مكائا توطتون يلا الغالبة العادة في أولئلثط أن أحدهما؛ 

ؤ؛خلافعنه، الأنتمؤال مفلنة في فهم مكانا منهم فريق امتوطن ؤإن 











المشاعرفى والتملك الساء 
٠١٤٧

بالمعز•انتهى النهي"• أثل• محينهى فه، ؤيندد يمز، الماء 
بوشبن الرحمن ب- الدين نجم الشيخ به أفتى ما وأما 

فيكغيرها متى أل من ت الروضة[ تمختضر مؤلف الشافعي صفوني ألا 
النقل؛أما ونظرا؛ نقلا محييي غير ذك فإن _ ؤإجارتها دورها بح جواز 

والحبعساكر، وابن النووي، وكالم الحدث، مفض فلمخاس 
فيبه يتمك أن يمكن ما أعفلم فادن النظر؛ وأما وغيرهم، الطري 

أحييما فيملك الحرم من ومنى إحياؤه، يجوز الحرم موات كون ذك 
أمرامنى في لأن يستقيم؛ لا وهذا الملك، أحكام فيها ؤيجري فيها، 
وسكامتعبدا كونها وهو الحرم، بموات إلحاقها عدم يقتضي زائدا 
هداوما ثلات، الممن وغيرها حد كالمسا فصارن س المسالمين لعامة 
هوإذ بالبناء. لا النزول في بق بالإلا لأحل. فيه اختصاص لا شانه 

مماكغيره يكون ولا يملك، ولا ، حينئن. ممتع لمنى فالبناء فيه، ممتع 
بعرفة؛البناء حكم على بمنى البناء حكم ويجرى تم_لكه، يصح 

الأصح،على بعرفة البناء امتنع لأحله الن.ى جب الفي لعرفة لمساواتها 
اه.أءلم.واف كدك. فمنى 

وعلىمحمد، على اف وصلى التوفيق. وباق ، ذكره ر نيما هذا 
فيحرر وّالم. وصمه آله 

رسساتلعنةذادبالرسس عضو عضو 

الشيخال إبراهيم الر3اقعمينس عبد غليان بن الله عبد عبلاضسسع 

أنه■يمم-نه الشيخ آل إبراهيم بن محمد الشيح نرر وقد 
الفتوى!نص ا وهن. فتها، التمللئ، ولا منى، في البناء يجوز لا 

(.١٦٩_ ذاويبم)ه/هْا؛ى )؛(



١.^' ١٤٨

المعظمالمالك الجلالة صاحب حضرة إلى إبراهيم بن محمد من 
.. اض أيده 

ويعدنوبركاته، الله ورحمة عليكم اللام 

واطلعنا-  ٥٧٨-  ١٢- ١ ١ في المؤرخ الكريم حهلابكم تلقينا فقد 
المسألةهده حكم في لدى ما والتمامكم منى، حول ذكرتموه ما على 
تياش بما جلالتكم وأحيهن ذلك،. في لديهم ما وآخذ العلماء أجمع وأن 

الخيرؤإرادتكم جلالتكم فمد حن في أحد يثلث، لا أنه - ١ 
اللهفجزاكم معروف، شيء وهدا ومتقبلا، حالا ينفعهم وما للمسلمين 

.ونوفيئا هدى وزادكم الجزاء خير 
منىفي حفروا الدين المشايخ من عليه قدرنا من جمعنا قد - ٢ 

بنالله عبد الشح الللث،، عبد الشح اللعليفخ، عيد الشح I إخوي وهم 
الشيخمالكي، علوي الشيخ يل الياز، بن العزيز عبد الشيخ ، حميد 

بنالله عبد الشيخ دهيش، بن الله عبد الشيخ حاسر، بن اف عبئ 
وقدالبحث،، اط يعلى - منى مألة أعك، ~ المسالة وعرضنا • عقيل 

فيالبناء من شيء إحدايث، أن الجمح من الكلمة واتفقت، الرأي اجتمع 
اشتراكتفوسث، إلى قعلعا يفضي ذللثج لأن شرعا؛ يمح لا أمر منى 

بيتاللث، نبني »ألأ وّقيللرسولاممهه; فيه، الملمين من الحجاج 
منى*.س متاح منى لا، قالا ،؟ iLL^؛بمنى 

بمنىكان ما هدم وجوب على متفقون الن.كورون والمشايخ نحن 
أحدعند كان ؤإن بقائها، جواز م وعل. والحادثة القلءيمة الأبنية من 

وماالحق رائدكم الحمل- ولله وأنتم فليحفره، منها شيء بقاء في مستند 
بتوفيقه.يتولاكم أن اممه أل نالشرعي، الأمر ع يتمثى 

وبركاته(.الله ورحمة عليكم واللام 



١٤٩بم،هم اممام ض والتملك البناء 

جوازعدم على البلاد هذه في العلماء كبار هيئة قرار نمى كما 
لهاالتي الأكشاك من الماء ذلك كان ولو حنى مز؛ في الماء 

بتيما ين فرق لا إذ البناء، حكم ش لأنها قوية؛ وأسس فنية تصميمات 
الثباتشأنه من وجه على أقيمت إذا لبن، أو حجارة، أو حنب، من 

فيوالطمع بقائها، إلى العهد محلول مع نقمي ند لأنها واكوام؛ 
الأقل.على بها الاختصاص أو تملكها، 

يرىفهو المعاصرين؛ العلماء لبعضن ^آحر قول المسألة هذه وفى 
قالحبنا مصالح من فيه لما البناء جواز 

هوالبناء وأل المشاعر في جائز البناء أن - أعلم والته - لي يظهر 
الخيام.هذه من أولى 

والتكاليفالتأسيس جهة من الحالية الخيام حال لتشابه ت أولا 
علىلها تأجير التأسيس ذللث، ينبع أنه ومعلوم ذللث،، ونحو المائية 

ونحووالخونة التكاليف في أيسر بأنها قيل إذا الخيام أن ومعلوم غيره، 
مكةخارج هم، التي، الأماكن، هم، •مرها من أغلك، توجو إنها بل ذللث،؛ 

الحرم؛من قريبا كان ما أو بالخزيزية سواء بمكة ذللث، ونحو ؛حجر 
يدلهذا أن ثلث، لا ذللث،، ونعحو أيام لثلاثة بالافح الخيام هذه فتوجر 

لأجلؤإنما بذاتها؛ الحملة تللث، لأجل توجر لم الخيام هذه أن على 
جائزالدور بتاء مسألة فيكون كذللثط كان فلما البقعة؛ وتلالثح البناء ذللثج 

الطر•جهة من أولك، باب من، 
منفيه الخعددة العلوابق بناء أن المصلحة من فيه تحقق إذا كذلك 

منتأخذ متجاورة واحدة خيام كانت إذا الخيام فإن فيه، ما التيسير 

)ص؛'آ(.الطرفي العزيز عد للشخ الحج ش النوازل بطر: 



محثظ؛مح ١٠.

لزحامللمشقة دفع فيه كذلك ألناس، فيه يتزاحم ما الشاسعة المساحات 
إلىالنقرة وكدس المشاعر إلى النقرة جهة من المصالح وتحقيق الناس 

فيهفيتحفق ذلك ونحو الجمرات ورمى يالبيت، والإفاضة الهلواف 
وعشرينلعشر متعددة طوابق ينيمثج لو المباني أل ومعلوم تحقق، ما 

مساحاتأحدت خيام شكل على وضعت، لو هده فإن ، دللئ، ونحو 
وكدكمرورهم جهة من الناس يحتاجها وهذه الكيلومترات؛ س طويلة 
مماذك ونحو الهلعام وأحد والراحة الإيلاج كأماكن لهم أماكن وضع 

الحريقمن تهلرأ التي المفاسد من لكثير دفع فيها كدللثخ معلوم، هو 
الحريقمن الاحتراز من الإممنتية المباني في أن ومعلوم ذك، ونحو 

إذاأيصا كدك ذك، ونحو القماش من هي التي الخيام في ليس ما 
نحوأو وحريق أذية وجود حال النقرة س فيها للتشل مساحات وجدت 

كثيرةممرات إلا بينها توجد لا التي الخيام في يوجد لا ما ذلان، 
الماس.فيها يتضايق 

لترجيح:وا لمقارنة ا. 

أنالفقهاء؛ ذكره لما تحريمه في إشكال فلا لإتملال؛ح البناء أما 
وتقدمن،ه، الهنامللأداء كلهم لمين المعلى وقف المشاعر هذه 

الدائمة.اللجنة بحث، في ذك في المقولات 
ملكاوليس لمين، الملعموم يكون الذي الثناء في المفلر يبقى 

فيالخيام معاملة ويعامل الخيام، عن بدلا يكون بل معين؛ لأحد 
الاستحقاق؟

طولْع يفضي أن حشية المعاصرين العلماء جمهور منعه فهذا 
الأقل•على بها الاختصاص أو تملكها، في والطمع بقائها؛ إلى العهد 

فيكبيرة ممالح من عليه يترب لمؤا نغلرا أجازها من وأجازها 





ص ١٥٢
العؤنوا)ل محاي ممانل 

الحديثةبالقصات التحلل 

لا؟أو القصات بهذه المحرم يتحلل هل ' المسألة بهذه المقصود 
تكونأن إما أمرين أحد من للتعر الحديثة المصان نخالو لا 
أواء، بالتالرجل أو الماق، أو بالكفار، لم المبها به يقماين، 

التشبهتحريم نصوص من ورد لما محرمة فهي للتشبه كاستإ فان لا؛ 
عمرابن حديث أسهرها ؛ اء بالتالرحال وتثبه اق والغبالكفار، 

ءامهم محهو بقوم تشبه من  ١٠ت مرفوعا 
لأنافه؛ اء ثإن فيها حرج فاد نشبه؛ فيها يكن لم إذا أما 

والتزين•اللماس ائل مفي الجواز الأصل 
الأمريخلو لا لا؟ أو المحرم، بها يتحلل فهل حال كل وعلى 

حالين•ٌن 
تفاوتولو الشعر؛ أحزاء جمح التقصير يشمل أن الأولى! الحالة 

لقوله!الحرم بها يتحلل فهذه آخر؛ إلى مكان من التقصير مقدار 
[.٢٧رهمهم؛نه وءوسم وؤمحش0 

بعضدون الرأس جوانب بعض التقصير يثمل أن الثانية! الحالة 

التصرف.بعفر ح الشلعان للدكتور الج، نوازل ْن المسألة هده )١( 
(.٤٠٣١)داود أي سن )٢( 



السبثاتبالقحات التحلل 

عنهالمنهي المنع بمعنى لأنه الشرعية؛ الخالقة من فيه ما مع _ وهذا 
لا؟أو الحرم، يجزئ هل حلاف؛ فه - شرعا 

وهوالتقصير؟ أو الحلق، في المجزئ هو ما على مبني والخلاف 
بدلا أن فيه والأنلهر يحثه؛ محل هذا ليس العلم أهل بين حلاف محل 
،المالكية فولط وهو التمصير أو بالحلق، الرأس تعميم من 

والحناJلة١

'■منها يإلك نحلف واللثالوا 

أستآء إن آلثنام الننصد ت تعالى اف فول امأول؛ لدليل ا- 
جميعفي عام وهذا [؛ ٢٧]الفتح: وشمإواه< رءوث؛لإ محشن ءامنتث 
بعثسلم•دون بعضه في ولمس ارأس، 
حلققد ه وهو ننامككمء، ارلثأخدوا ه: قوله ص. لوو؛ل \. 

المحلقفي وهذا الله، كاب في أطالق لما يت نفوفعله كله؛ رأسه 
رأسهكل فيثمل الحلق ص بدل، والتقصير 

كلهاستيعابه فوحب، بارأس؛ متعلق سك ولأنه الخالث: لدليل ا- 
ارصولأْ،.في كالخح 

منأن على العاصرين؛ الال.اء بعض فتاوى أشارت فقد ولدا 
أصحفي يكممح، لا فعلهم بأن مثلا؛ دائرة ثكل على ارأس أمقل قمر 
فيلزمهفعله وس يجزئ، لا بعض دون بعضه تقصير وأن الخلماء، قولى 

ينظر)١( 
ينظر)٢( 

ينظر)٣( 
ينظر)٤( 
ينظر)٥( 

)ّ\/\/آا(.والإكلل والتاج )؛/AU؛(، التفرع 
(٥٤)A والفروع )آ/ا*هأ(، وانمع (، ٢٤٣)؛/المرعب 

)صاإّا(.الأنام ومفيد )ه/إأآ(، المض 
(.ioiA)والمتع (، ٢٤٥))،/المي 
)0إ0أى.الض 







البمينوازل يٌ سانل  ١٥٦

كانولو واجتا، ترك من على الدم وجوب الأول: لقول ا ■
والحناLة.والشافعية، المالكية، مذهب، وهو معذورا؛ 

وقالالة: راموانميل(: )البيان كابح في حاء اسلكية: مذم 
!مالك،قال المتين، وتقيم تنصرف حتى تجهله أو الممصير نسى المرآة في 

الحل،من ئاة لها يشتري أن يعتمر أو يحج من بعض نأمر أن أوى 
فيوهي وتقفر محها، فيذبحها مكة، بها يدخل حتى الحرم إلى مسوقها 
تركمن ت عباس ابن لقول قال؛ كما وهذا I رشد بن محمد قال بلادها. 

ftأحفظه فيه احتلأف لا سا وهو دما، فليهرق ٠ نسيه أو شيئا نكه من 

منهاترك فمن الواحبايتج راواما المؤوي قال الشافعية؛ مذهب، 
عمدابعضها أو كلها تركها سواء بدونه الحج ؤيصح الدم، لرمه شيئا 

يانم؛الالعامد لكن سهوا أو 
حبرهسهوا ولو واحئا ترك ُمن مفلح؛ ابن قال الحنابلة! مذهب، 

عنه#والإطعام المتعة فكصوم عدمه فإن بدم، 

جهلاأو سهنا ولو واحتا ترك »فمن الهى: أولي مطالب، في قال 
بترى<اال؛ا.دم فعليه غيره أو لعذر 

اأ]ت؛وت;اه 

ينآشر ثا لحممعإ ؤن ممو وآذJ٠رء يكح ؤأتوأ ١۶الى، تعقوله —  ١

الجمهور،مذهب بيان في أصرح هو ما وحدت فقد القولان في سه،ا لا 
الاسدلأل.في وكذلك 

(.٤٥١)"ا/والتحمل المان )١( 
(.٢٦٦)a/المه،زب رح ث المجمؤع )٢( 

::;تةت';ثب،،,سمسس



لعيرعشر الثاني قبل التعجل 

فيجّ_،النساك تلبى من أن على لأية ا هذه دلت [ ١٩٦]الشرة: 
حبرهفعليه بعدر ولو منها بشيء أحل فإن بواجباته؛ كاملا يتمه أن عليه 
بالدم.هو الواجب لترك بالنسبة والجبر الحصر، في كما 

تركمن فكدللك دم، عليه يجبا معذورا كونه مع المحصر أن - ٢ 
تقدم.كما واجتا، 

نبئانس فقالث النسيان؛ مع الدم أوجب، فإنه عباس ابن أثر - ٣ 
نسكاترك ®من ®حديث، • النووي نال، .  ٠١دمايليهرق نيئا، نسكه مى 

عباسابن عن صحي،حة اسانيد وغيرهما والبيهقي ماللث، فرواه دم®؛ فعليه 
جبيربن سعيد عن أيوب عن ماللث، عن ولفعله مرفوعا؛ لا عليه موفويا 

قالدما،،؛ فليهرق تركه أو شيئا نسكه من ني ®من فال! عباس ابن أن 
عنالثوري رواه وكذا البيهقي قال ني، أم ترك قال أدرى لا I ماللن، 
يعني- قالهما فكانه I البيهقي قال ، دما٠٠ له فليهرق شيئا ترك "من • أيوب 

والمرادللتقسم، بل ماللئؤ إليه أشار كما للشك ليت، أو أن - البيهقي 
أعلمءوالثه مهوا، أو عمل.ا ترك سواء دما يريق به 

رالحنفية مذهمبؤ وهو شيء يلزمه لا التانؤ: لقول ا ا

١٠)a/ المهذب شرح المجمؤع ( ١ر  ٠.)
محولهذا أن ت الحج( في خلافية )ممساتل كتاب صاحب الكريم أحونا وذكر )٢( 

الحجكتاب تنمية لأبن العمدة شرح في جاء ما عر معتمدا أيشا للحناطة 
 /T(٢٨٠ ،) فيهيجب لم ١^٠^٤؛ فيه أذذ إذا الواجب ترك ءلأن ت نال حيث

صء•

تتمةتامالنا ولو ، ١^٠٢٠٤فيه أذن بما يتعلق بل بمألتنا يتعلق لا القول وهذا 
أذنإذا الواجب ترك ءلأن كاملا: كلامه وهذا ذلك؛ يا كص تيمت ابن كلام 

أهلوترك الوداع، طواف الحائضن كترك شيء فيه بجب لم الشمع؛ فيه 
عجزا،أو جهلا يتركه ند نعم ذلك. ونحو بمنى المييحج والرعاة السقاية 





٩١ السلصاكاضسسر 

هداعلى حزم ابن يوافق لم الفقهاء من أحدا 

ًلراجح ا. 

أدلة.وأفواها الأقوال أرحح الجمهور مذهب 
بينتفاوت من حمل ما وهي البحث، محل النازلة للمسالة نعود 

شرحه.تقدم كما والرؤية، القويم 
،الفضلاء من حملة مع تدارّتها وكيلك المسألة هن.ه تأمث وقد 

يلي!كما الأقوال ملخص صار والمدارمحة الفلر وبعد 
وقدالواجب، لترك دم؛ فعليهم لعذر حرجوا إذا الأول: لقوو ا ■

عندم فعليهم عثر؛ اكاني ليلة والميت الوداع، ومحلوافذ الرمي، تركوا 
وهالاليلة. مبت عن مسكين وؤلعام الوداع، طواف عن وآحر الرمي، 

تقدم.كمِا الفقهاء جمهور كلام ْع متوافق القول 

باز،ابن اختيار وهو ؤيفدي، محصرا بحتبر الثانؤ: لقول ا ا
)ؤينكلمحمر لأنه واحد دم هنا وعليه -؛ الله رحمهما - عثيمتن وابن 
الحلم،أهل جمهور عن،؛- دم فيه بعذر الواجب ترك أن القول هذا على 

إحصارا(.بعذر ترك كل لمار ؤإلأ إحصارا، وليس 

هذاعلى )ويشكل تقديم جمع اليومين رمي يجمع اليالث؛ لقول ا ■
معالتقديم جمع أعنيف أعلم؛ فيما المتقدمين من به قائل لا أنه القول 

معروف(.قول فهو تعجل بدون أما الخعجل، 
عنل أ قيحاص، حال حاج لكل أن الأقرب ولعل لتا؛ ق• 

لأنهللرمي؛ فيوكل عثر الحائي يوم للخروج اصملر أنه تبين فإذا حاله، 
طوافلترك دم وعليه الرمي، يسمتهليع لا فهو التوكيل بهذا معذور 
٠١٢ليلة مبيت لترك مكين ؤإطحام الوداع، 





الصلاةوقت فوات خشية 1اومزدلفة الوصول قبل الجمع 

الصلاةوقت فوات حشية للمزدلفة الوصول شل الجمع 

نمين:على المسألةلا، هذه 
حاجة؛غير من مزدلفة إلى الوصول قبل الجمع الأول؛ المم 

قولين:على فيها العلماء اخلف وند 

أجزأه.جمع ؤإن المزدلفة قبل الجمع يكره ااا5ل؛ لقول ا ٠
ينوسعيد والقامم، الم، ومحالزبير، بن وعروة عهناء، قول وهو 

،،المالك؛ةل لعض وقول ، ل الحنفية من يوصف أبى قول وهو ، جير 
وابنؤإصحاق، ثور، أبو به وقال ، والحنابلة ، الشافعية ومذهب 

.،١^٧

القول:تيءا 

جدامالأرض لي وجبنث  ٠٠قوله عموم لدليل ا- 

بمظر (٢)

ينظر (٣)

.دم (٤)

ينذر (٥)

ينظر (٦)

يتغلّ (٧)

إلىالحح في الموازل في النالمان الدكنرر المسألة هذْ ذم 

)ه/حاأ(.واسي ( ٢٧٠)و/المهٍد 
>،؛(.o/Y)اكا'ع ويانع (، ٦٢)إ/المرهل 
أشهب.ص وذموْ (، ٢٦٢)م والذخيرة  d^^T)\إالاراف 

والمجموع(، ٢١٢/٢)الأم 
(.٢٨١)ه/واسي )ص؟أا(، الخلاب، لأيي الهداية 
(.٢٨١)©/واسي (، )ا،/٠٧التمهيد 





^ذو؛زصاثصلأة وقت فوات خشية تلمزد1مة الوصول قبل الجمع  ٠:١٦٣; ثنتثثتتع 

والظاهرية، النافعة١ وبعض ،،  ١٧١١٠١١

القول:تيزا ه أي 

هاف رسول دفع ت فال فهند، زيد ن أسامة رواه ما الإول: لدليل ا- 
الوضوء؛يخ ولم توضأ ثم قتال، نزل والشعؤ_، كان إذا حتى عرفة من 

جاءفلما فرك، أماماوث،اا والصلاة فقال! اض، رسول يا الصلاة ت فقلت 
وفي٠ . . . الصلاة. أهيمت، نم ، الوضوء فاسغ فتوضأ، نزل المزدلفة 

#أمامك المملى  ٠١ت رواية 

صلاهاوفد ، ٠١٠١منا ااوثاحئ.وا ه: قوله ^١^: ١ .
فيإلا يمليها أن لأحد فليس الشفق مغيب، بعد مزدلفة في يئن الض 
مخصوصى،مكان في لت، نلأنها عذر؛ من إلا الموضع ذللئ، 

صلاتهتجزئه فلا له عير لا ومن والوقوف، ؤ، كالهلواف

بمع«لى.إلا ضلاة ))لا ه: جابنا عن ورد U الثالث: لدليل ا. 
٠١الصحابق من له مخالف، ولا  ٠٠ت البر عبد ابن قال 

بالمزدلفةجمعها المثرؤع أن على يدل تأحيرها أن الرابع؛ الدليل -
ومنوقها، في أدانها وجوب، يمط لا عير السير لأن السير؛ لأجل لا 

)م'/؟ا*أ(.والزخرةاودوة)آ'/تم\ا؛(، يفلر:١( 
للخلابى.وب (، ٥٢٣)م/\لم\وي فح يفلِ: ٢( 
؛(.Y1/U)ط: ٣( 

عليه.متفق ٤( 
تخريجه.تقدم ٥( 
(.U'A/Y)اي واكُاوق \ص ظ: ٦( 
 )V (٥٢)م/• الباري فتح صحيح. ند بالمنير ابن أحرجه حجر! ابن فال
(.٢٧٠التمهيد)٩; ٨( 



المؤنوا>و يص صانل  ١٦٤

.؛٠^١١٢ولا غيره، يمط وقد الشروط، آكد هو الوقت أن المعاإوم 

لراجحءا. 
الخلاف.قوة مع الأول القول الأقرب 
وقتإحروج حشية مزدلفة إلى الوصول قل الجمع الثاني! المم 

فانالشروط، أهم الوقح شرط لأن الأئمة باتفاق يجوز وهذا العشاء، 
لأي~ ذللث، من يتمكن لم ؤإن نزل، بارة المن النزول من نمكن 

السيارة.قى وهو صلى — س-، 

فقال!الراحلة، على الملأة عن حنبل بن أحمد اض عبد أبو مثل 
٠، المكويةل يعتي فنعم الطين في أما 

أحاطقد الكثير وافاء والوحل الطين كان ارإذا الر: عبد ابن قال 
منهالخروج ولا منه، الانفكاك يرجو لا الذي المسافر أو بالمجون 

لنفجائز وحلا قبيحا وطيثا غرقا معينا ماء وكان الونتؤ، حروج قبل 
العلماءعن ذلك فى حاء ما على بالإيماء يصلى أن الحال هذه فى كان 
تلويثاإلى حاجة بالله وليس بالعذر أعلم قاف والتابعين، الصحابة من 

فيبما والعمل الخشية الaلاءة إنما طاعة ذللئ، فى وليس وثيابه وجهه 
الماقة«ص.

وحلأو مرض أو لقتال النزول يمكنه لم ررمن تيمية! ابن قال 
صلىءلىالدابة«ر؛،ؤ

(.lY)؛/المؤمل يقلو )١( 
(.٦٠/ XT)والأسانيد العاني من و نا الممهيد )٢( 
(.٦١/YT)المهيد )٣( 
اكاوى)اآ/هخ؟(.مجموع )٤( 



السريعالحج 

السريعالحج 

١٦٥

كلامفي يطلق أنه وجدت ريع البالحج يمي ما إطلامات بتتح 
:٢١إْللاقات أربعة الماس 

مدتهتطول الذي المعتاد بالحج مقارنة مدته؛ تقصر حج ت ول ألا 
القعدةذي نهر في الحجاج يقدم أن فبدل والحربية، الإسلامية للأقطار 
فيأي: لغيره؛ بالنية سريع فهو الحجة؛ ذي نهر أول في يقدمون 

المشاعر.أداء في رعة لللحل ولا فقعل، الحاج مكث، مدة 
وتتركوالواجات، الأركان، بفعل فيه يكتفى الذي الحج المائي: 

أيامفي وكالتأحير التاسع، ليلة بمنى كالمثيت، السنن بعض' فيه 
المثريق

الحاجيتجه بأن وذللت، ساعة،  ٢٤حلال رع الالحج اكالث،: 
القا>وم،، طواففيطوف، الحجة ذي شهر من الماسع اليوم في مكة إلى 

هناذكرته وما صم*آأ(. )صْ'آآإلى من الشيئان د. السالة هدم ذكر )١( 
•يسير نصرف ْع ذكره لما تالخي3س 

تحت ١٤٢٨شوال  ٢٢بت الالمصرية اليوم أحبار صحيفة موقع ينظرت )٢( 
إثارةوفيه المرح، الحج أن إلى إثارة رفيه الحجاج،؛ تذاكر وصرف عنوان 

يومفي ثالنفر باكعجل ؤينتهي ساء  ٣٠، ١ ١ الحجة ذي ٨ ليلة يبدأ أنه إلى 
الزوال.بعد عشر الثاني 





٠١٦٧ ;ثئتثث؛ 

عليهوأن بأوامره، وتلاعب الله، بشعانر وامتهنار حطآ، فعلها من فعل 
الميت،ترك عن دم ذلك فحل من يلزم كما ذك، من والاستغفار التوبة 
عنثاك ودم ونفر، فيها وكل الش الجمرات، رمي ترك عن ودم بض، 
كالخالي:ذك وبيان ١،؛ الوداع >افح 

بمتىالميت، فلأن بمنى؛ الميت، لخركه عليه وحم، الذي الدم أما 
فيهيأذن لم ه النبي لأن عنه؛ الماجن عن إلا نهل يولا واجب،، 
سقايته.أجل من للعباس إلا لأحد؛ 

عاجز.غير قادر أنه شلثؤ فلا حاله هذه ومن 

عليها؛وكل أنه مع الجمرات، رمي تركه عن يجبج الذي الدم أما 
ذللث،وعلى الذمة، به نبرأ ولا يصح، لا القادر توكيل أن اثإ ث_فلا 

العاجزحتى I فقالوا ازلكية أما والحنابلة، والشافعية، المنفية، فقهاء 
الدمعليه ويجّ_إ الإمم عنه ؤيقعل ذمته فتبرأ وكل لو 

واجب،،وهو له فلتركه الوداع لطوان، عليه يجن، الذي الدم وأما 
وهداأيقنا، للوداع الإفاصة طواف، ينوي ذللث، يفعل من بعض أن مع 

حجعنوان تعت، الاصتثارات موسوعة موقع في الئرخاوي يوصم، لأكتور ا =
كلام، يصرفأن حاولر ند الموثع محرر كان ؤإن ساعة،  ٢٤حلال سريع 

كلامأن •ع معين عذر أو ملحة حاجة لديه من يقصد أنه إلى يوصم، الدكتور 
امتثاراتفي لاين أون إسلام موقع في أنه إلا مهللق؛ يوسم، الدكتور 

ريع؛البالمج مي يما عن القرصاوي يوسم، الدكتور سئل ند الحج 
الأحر.نخ الرأين أي أدري ولا أيام، أربعة إر يحتاج المج أن فأحامج؛ 

عثمنابن وفتارى (، YAA)؛؛/الدائمة اللجة فتاوى يطر: )١( 
)Y/والممونة (، )_iUYقاري ملأ ومالث، )إ/ا،ا-(، الموط يطر: )٢( 

)أ/آه"ا(،والهان )^اw^\ه والحاوي (، ٢٨٠)•T/والذخيرة (، ٤٢٤
والمش(، YOU)؛/والموج، 





١٦١

علىبناء العالم؛ أهل بعض نال فكما الحج، هذا حكم وأما 
،كبيرا نقصا ناقصي ثك بلا وهو مجزيا يكون ند الفقهاء قاعدة 

بالدم،الواجبات وجبر الذمة، به فتبرأ بالأركان جاء لأنه ؤإجزائه 
وسه.وؤرفته ه المي هدى يوافق لم لأنه ونقمه؛ 

أنباض إلا قوة ولا حول فلا فرصه، به يقضي الشخص كان فإن 
حيرلما صلاته المسيء حديث، في ولعل الصفة؛ هذه على الفرض يودي 
ركن.ركن وأنها العبادة فعل في العلمأنينة على النارع تأكد على مثال 

أمرهمن قحة لفي إنه فوالنه نافلة، به حج فعله من كان إن وأما 
سنةيضيع فيه، يفرمحل ثم ه، نفعلى يوجبه فعل في يدخل أن 

ه.\شم0ش 

أعلم.والله 

>%لأمحأآ ي. 

جرينبن اش محي د• العمدة وشرح (، ٢٠١!٦٢)عثيمين ابن فتاوى ينظرت 
(.)ص٩١٧



العؤنوازو يص سالل .قد  ١٧٠

هكميلهأو 4رحعه له يأذن لم لمن الحج 

يالحج؛يعملون الذين الموظفين يثمل المسالة هذه في الكلام 
ممنغيرهم أو ونحوهما، الأمنية، أو الملبية، المجالات في كموظمين 

مديته.في يعمل 

النزاع:محل حرير ت. 
أوالممل، عفد كان إذا العامل أو الموخلفج، يأن خلاف لا - ١ 
فيهأحذ أو له، رّمية إجازة وقت الحج وفته يكون بأن جاريا العرف 
مرجعه،من استئذان بلا الحال، هذه في يحج أن له يحق فإنه إجازة؛ 

•. بينهماتعارض لا لأنه وذللئ، كفيله، أو 
العاملأو للموفلف أذن إذا اممل أو الرجع، بان حلاف لا - ٢ 

عنه.تنازلا وقد حقهما لأنه جائز؛ حجه بأن العمل وفت م، بالحج 
يمكنولا الحج؛ وقت ممللوتا كان إذا العمل بأن حائف لا - ٣ 

أوالمامة، المسالمين بمصلحة الإصرار من عليه يترتب لما تركه 
لهيجوز لا فإنه الكفيل؛ بمصلحة المحقق الإصرار أو بالأمن، الإحلال، 

المالحج ونوازل >_UU(، إلى )_TU الثالعان علي د. الحج في النوازل 
فيعليه التنبيه تقدم كما عندتم( من فهو الترجيح وأما رم،٧٨،• المطيرمحا 

٠المقدمة 







؛م٠ كفيله او مرجعه له ياذن لم لمن الحج 

بالذهاببالك فما الجمعة، صالة فى هذا ؛ كيرا وقتا إليه ذهابه 
لهؤخ يلا أنه شك فلا الكثير؛ الوقت يستغرق الذي الحج إلى 

العقد.لوحول كفيله أو مرجعه، إذن بدون الحج 
تعالىوافه الأمر، لولأة مخالفة هذا في أن الئالث: اا>ليل دا- 

]الساء:مءه وؤإأ أؤول، دأأِيمأ أق أثليمأ ءامنوأ أقه ءؤثنآ؛آا • بقول 
عالييترو_إ لما واجبة اطه معمية غير في الأمر ولاة وطاعة [. ٥٩

١، كسرر اد فمن مخالفتهم 
لنبالحج إحرامه أن متأكدا كان فإذا التفصيل ; uJl^lلفول ا ■

ولوالفريضة حج له فيجوز إليه الموكول عمله على تاثير أدنى يوثر 
ذلك،له يجوز فلا محيوثر كان إذا أما إذن، بدون 

بدونيعول ومن ه، نفكفاية على قادرا كان إذا الوابء؛ لقول ا ا
الأساسهو عمله كان إذا أما الحج، عليه فيجب، العمل لهذا الحاجة 

عليهيجب، ولا تهليع، م غير فهو ونفقته حاجته به تحمل الذي 

الراجح؛

لأمرةا النصوص عموم بين الظ-اهر في تعارض المسالة هذ0 في 

)ص^(،البر عبد لأبن والكافي  Uyio/T)ليرغياني الهيابة ينض: )١( 
،وكثاف(، ٣٠٦)ْ/قيامة لابن واسي للشيرازي والمهذب 

)\إسى.الكويية الفقهية واووّوءة للهوتي الشاع 
المطيريسالم للشيخ الحج ونوازل )ملا/هه(ا عثيمين ابن فتاوى ينفلر! )٢( 

.(AU_)
٠اليوم الإسلام موخ )٣( 
.)_UA( انمليري صالم الحج نوازل، )٤( 



ه ١٧٤

والعقد.بالعهن. بالوياء لآمر0 ا النصوص وبين الفور، على بالحج 
الأول.العموم رجحوا الأول القول فأصحاب 

أنهمإلا الثاني؛ العموم الأحرى الأنوال أصّح-اب رجح بينما 
تالمسألة متاط ني اخلفوا 

جعلبينما بالعقد، الوفاء المناط الثاني القول أصحاب فجعل 
وأصحابإحلال، بادوذا العمل أداء في المناط الثالث، القول أصحاب 

عنفابتحدوا الواجبة؛ النفقة على القال.رة المناط جعلوا الرابع القول 
بالعقد.الرفاء مسالة 

إذنأن أي• للصواب؛ أقرب الثاني القول أصحاب أن لى ؤيبدو 
جعلالثاني فالقول الحج، على مقدم الحال هدْ في الكفيل أو المرمع، 

عنالنفلر بغض بالعقد الوفاء وجوب هو المسألة له ترجع الذي المحنى 
عام.بالحج والأمر خاص، ؛العقد الوفاء وجوب لأن آخر؛ معنى أي 

بهربط الدي المعنى لأن الرابع؛ القول الأهوال هن.ه ، وأصعف
تردلو ه نفعلى المفقة على قدرته المعتبر فلس ، بعّيل. الحكم 
يأمرالعمل صاحبا هع ملزم باتفاق دخل أنه الإشكال بل العمل، 

به.بالوفاء الشؤع 

تعالى.اش شاء إن الثاني القول الأقوال أرجح أن ت والحاصل 

السابقة:بالمسألة ميحمة مسالة 
بعملممف ثم بالحج أحرم من 

؛الحج،يحرم لم عمن الحديث، دار المسألة تقرير من مضى فيما 
منإلى نثير وهنا كفيله؟ أو مرجعه إذن بدون به يحرم أن له يحق هل 

عنتخرج لا حاله أن لي يفلهر قاليي بالعمل؛ كلما نم بالحج أحرم 



...مميله او مءّجعم له ياذن لم لمن العح 
١٢٠د

وقتهذا كان فإن السابق؛ المرلع محل تحرير في المذكورة الأحوال 
يكلفهأن لأحد يحق لا بالحج كفيله أو مرجعه، له أذن أو إجازته، 

نكحؤوب4ف\' ت تعالى لقوله مسبئا، الإذن استيفائه مع إحرامه؛ بعد بعمل 
[.١٩٦]١^: ؤ4 نآيرآ 

يمكنولا الحج؛ وقت منه مهللوب وعماله بالحج أحرم مى وأما 
إنوكذ.لان< العامة، لمين المبمصلحة إصرار من عاليه يترتب لما تركه 

علىالعمل تركه من صرر يوجد ولا بالحج؛ مرجعه له يأذن لم 
أنهالحالتين هاتين في لي فالظاهر عماله؛ فكلفه حرم فا العامة؛ المصلحة 

فهمااشترمحل؛ يكن لم ؤإن ؤيحل، عليه شيء فلا اشترط قد كان إن 
عمله،من فمل غيابه على يترتب كان فان العمل، با-٠^٧١فح يختلفان 

قدفهنا متيقنا؛ الأمر هذا وكان العمل، هذا إلا ت، كّمصدر له وليس 
بينالوازنة لأن وذللئح الهدي، ذبح ؛عا_ يحل المحصر؛ حكم له يعتبر 

مطلوبة.ة ل والمقالصالحة 

،أحفهما بارتكاب صررا أعظمهما روعي يتان مقتعارصتح ؤإذا 
الحثالة.من خروجه _هنا والأحفح 

أنله يجوز فلا ذللثح؛ دون استمراره على يترتب، ما كان إن وأما 
[،١٩٦]البقرة: فإه ؤآمأ نلج ووأينإ ت تعالى لموله إحرامه؛ من يحل 

فورالإحرام ماديس يعيد أن وعليه محرما، يزل فلم جاهلا حل فان 
فعليهالحج؛ أفعال بعض ترك قل كان إن أما كه، نلإكمال علمه 

-^٢،.فعل لكل الجزاء 

(.)ا/٠١٨اللام عبد بن للعز الأحكام، ثواعد )١( 
;١٧)باز ابن الشيخ وفاوى (، ٢٩٠ا/)١ أللائمة i_ فتاوى ينظر: )٢( 

١٢٤.)





١الثمن باهفلة الحملات ْع الحج حكم 

منذلك في لما الحملات تلك مع الحج ينبغي لا أنه - ٤ 
والتبذير.الإسراف 

الناسياختلاف يختلف فهذا فاعله وتاثيم هدا تحريم أما 
.عاما حكما ُذلك يحكم أن ؤيصعب والأحوال 

حولالعلماء كلام من ونماذج لف، العن الأثار بعض وهذه 
السامة:القاحل 

يينبقيالرواجو، نعالي رجو كاف ٠٠مالت الحارث، بن بلال عن 
نعن.؛أما هماي: الحهلاُت، بن عمن يحثلب قاد: أيلز، حتى اللحاج، 

الحاج،سق يماد: أف ودينه أمانته من رضي جهته أنيبع الأسيبع قإو 
 Jحتىيلتأينا شيء عليه له كاف محمى يه، ديى ين. محأصح معرصا، دادا

زاملتت٠١وكام، رحل عر ج ه افه رمرد أف ٠٠وحدُئج:  ١١ثجيحا 
ولامحمل، في لا رحل، على حجه اروكان القيم: ابن وقال 

٠١تحته وزاملته عما ولا هودج 
إنمعلوم كير اياب هذا في العلم أهل وكلام والأثار والأحاديث 

اممه.شاء 

هه . 

(.orn/i)ثق أبي ابن ممف )١( 
البخاري.رواه )٢( 

(.١٥٠)Y/ انماد حير هدي ش الخاد زاد )٣( 







انمينوازو يٌ صالل  ١٨

يصعبند وجه على الحلق من حدا قريب بالماكينة الحلق لأن 
وJالتاليحكمه، يأخذ الشيء قارب ما أن القواعد ومن بينهما، التفريق 
لمنؤيرجى حكمي، حلق هو بالماكينة الحلق بأن ت نقول، أن فيمكن 

وافوامع، اف وقفل المقصرين، لا الحالمين أحر يحصل أن فعله 
أعلم.

I حالقابمبر لا ؛الماكية الشم إزالة أن الث1ف|: لقول ا.
ومابالموسى، أصله من الرأس شعر أحد ت اللغة في الحلق لأن 

إنهإذ الحلاقة؛ مكائن في منف وهذا الحلق، فهو القص معه يمكن لا 
٠منه الأخذ بعل شيء الشعر من يبقى الحلاقة ماكينة درحات ، ؛مختالفس

محابعلمن العلم أهل بعض ذكرء فيما بالنفلر ااد1اتا; لقول ا ■
•الشعرأ روية اعتبار إلى الرجؤع وأنه شعره؛ يحلق أن نذر ممن 

مكائنمن وحد فإن ت أيما الضابعل هذا إلى الرحؤع يماكن فلعله 
مييفهدا شيء؛ الشعر من يرى لا بحيث، الشعر؛ يزيل ما الحلاقة 

صنعهو الحال غالب لأن وذللت، فلا، ؤإلأ الموسى، كحلاقة حلئا 
فما^آلية، بطريقة تتحرلث الصنع دقيقة أمواس من الحلاقة مكانن شفرات 

كالموسىمثله حلق فهذا شيء الشعر من يرى لا بحيحا يحلق كان 
وافتقصير، فهذا يرى شيء بقي ؤإن آلية بطريقة يحرك لأنه اليدوي؛ 

أعلم.
الماكينةكانت، إذا لأنه حاصل؛ تحصيل الثالث، القول هذا I قلتؤ 

فرق.بلا الموسى مثل صارت قفل. أصله س الشعر تحلق 

نيساب ومسائل عثمن ابن فتاوى يحنلر: )١( 
العويد.ليشخ )٥( الج 

)م/0هم.المءتاج ونهاية (، Y.n/A)المجموع يفلر: )٢( 



١٨١ممادحلأئاطقامسص-ير 

mًالراجح
ولوالتقصير في توحد لا الحلق حقيقة لأن أقرب؛ الثاني القول 

المقمريختار فلماذا تماما مواء كلاهما كان ولو بالمكينة، كان 
•الفرق بوجود اعتراف ذاته بحد فهدا بالموسى، الحالق ؤيترك الماكنة 

.ه





١٨٣. ;؛صصثظ 

واللامناسا، Jمل ال

ستطيعيحث .، ٥١٣٩٥عام الثلاث الجمرات يعلو جر فأننئ 
فتحاتطريق عن وذللئح بسهولة، الجر فوق من الجمرات رمى الحاج 

لرميتويان م هناك يكون بحيث حمرة، كل على مماثرة تعلل 
بهاض ونفع الزحام، من كثينا حمم، وفل وعلوي، أرصي الجمرات: 

الجمراترمي أماكن على الضغهل أن إلا تلئح، أعوام وفي حينه في 
بعضتفيد وعدم الحجاج، عدد لازدياد ا نفلت زاد؛ فد ذللن، بعد 

يلتزمونلا حبنر الجر، عليها المممم الحركة الحجاج 
فيواحتناقات ازدحام إلى يودي مما الجر؛ لهدا والمخارج بالمداحل 

الجمر.فمحامت، مناطق 

العزيزعبد بن فهد المللث، الشريفين الحرمين حائم حكومة فقامت، 
العلويالمستوى توسعة تم بحنا الجر، وتعديل بتوسح ه ١ ٤ ١ ٥ عام 

العامفي العمل وانتهى جديدة، مخارج وعمل الجانبين، من للجر 
نمه.

بنظامبعضهم التزام عدم ومع الحجاج، عدد ازدياد ومع إنه ثم 
الولياتمن العديد إلى أدى مما الجسر؛ علها المصمم الحركة 

يعدمشكورة المملكة فقامت الأعوام، من العديد مدار على والإصابات 
ليكون؛ لجسر ا موع فيه يهلور ، نحخم بمثرؤع — ٥١٤٢٦عام حادثة 
٠قرابة وتخدم خدماتها، بكامل طوابق، أربعة عن عبارة  ,؛٠٠♦و• ٠ 
تعملالشركات بدأت حتى المناسك، انتهت إن وما اليوم، في حاج 

ينال*مليار ٢^٤ تجاوزت بتكلفة عامل،  ٥٠٠٠بطاقة فيه 

الخامس،الجزء الثالث، المجلد إبراهيم، ين محمد الشيخ ورسائل فتتاوى 
(.١١٩٠)مسالة؛ (، )ص٥٥١



الهؤنوا)و فه سائل 

طرحما أرو العلى الأدوار من الجمرات رمجي حكم مج وقد 
حينهاوالأوئاف انمج وزر محناب مد ه ١٣٨٢عام آنفا. تبين ما ك. 

ذكره.سق بما فأفتى اراهيم، ين محمل. الثخ إلى 
ونقلاسهاب، الحكم ليال إبراهيم بن محمد الشيخ عاد أم 

مكةمنطقة أمير إلى له خطاب في المسألة، في العلم لأهل كلاما 
.^١٣٨٣١٢عام اوكرْة 

العلماءكبار هينة مل من وبحثه الموصؤع طرح اعيد ذلك بحد ثم 
إلىالوارد المكرمة، مكة منطقة أمير حطاب على بناء -؛ ٥١٣٩٢'عام 

طريقعن والإرشاد، والدعوة والإفناء العلمية البحوث إداران رئاسة 

الحكموبيان الشرعية، الوحهة إبداء فيه يطالب واون.ي العدل، وزارة 
الجمرات،شاؤع على طابق بناء من العليا الحج لجنة اقترحته فيما 

منسوبإلى حمرة كل حوض حدار ورفع الجمرات، شاحص ورفع 
بسهولة،أسفله ومن الءلا؛ق أعلى من الجمار حصى رمى معه يمكن 

علىطابق ®إقامة ت بحثها والإفتاء العلمية للحوث الدائمة اللجنة قاعين 
القرارالعلماء كبار هينة أصدرت كما الجمرات؛؛، شايع 

نازلة:هي هل انئا: ت. 
حدثتقد إنها إذ النسبية؛ الموازل من النلى الأدوار من الرمي 

تجددتأنها كما بها، المحيط. الواغ حهة من تجددت لكنها مابما، 
فيالأن والواقع الجبل، فوق من ونوعها سبق قد إذ هيثتها؛ ناحية من 

الجزءالثالث، المجلد ابراهيمء، بن محمد الشيح ورمحاتل ْفتاوى ينظرت )١( 
(.١١٨٩)ت مسالة ص١٥١ الخامس، 

الخامسالبحح، الثالث، المجالد العالماءا، كبار هينة ءأبحاث ت ينفلر )٢( 
>صهب1(.







١٨٧محتقمحمحن^ 
إنإذ النبي سنة وترك فوقها، من الجمرة رمي في التساهل عدم 

ولوالبي همن ورد ما مخالفة ترك ت المالكية مذهب في القاعدة 
لمأنه على يدل ومما رامدحالهاا، في الحاج ابن أفاده صورته؛ في حالفه 

أمران:الأجزاء عدم يرد 
منالعقبة جمرة رمي جواز يعدم يمل لم المالكية من أحدا أن - أ 
قوله.مالك الإمام عن نقل من حش فوقها، 

بالاستغفار،بالأمر اكتفى بل الرمي؛ فليعد ت يفل لم أنه - ب 
أعلم.- تعالى - واف الإجراء، عدم يرد لم أنه على يدل مما وهدا 

الإجراءبعدم القول بة ونالشافعية، بعض كالم من يفهم ما أما 
البعضفهم كما أعلم، - تعالى - واف - يأتي كما - يصح فاد إليهم، 

؛النه١جاارح ث المحتاج ررتحفة في نطزقث" الهيتمى حجر ابن قول من 
خلفها((،الجبل أعلى من يجوز ولا الوادي، بعلن من رميها راويجب 

،الوردية٠١البهجة رح ث البهية "الغرر في الأنصاري زكريا عنه نقله وما 
:راالباباافول بعد حجر لأبن الثاباا ارثرح في رأيت ثم ٠٠قال: 

الهلريقفوق بالعقبة، المسمى الجبل أمقل - العقثة جمرة أي؛ - وهي ٠٠
كثيريفعله ما أن منه رافعلم نمه؛ ما مكة،، إلى الداهب، يمين عن الجادة 

إلالها ليل لأنها باْلل؛ أعادها من رميهم من الحجاج جهلاء من 
محائرمن عداه ما دون الجادة، على باسفلها ما وهو واحد، مرمى 

.الجوانب((

الكرديمحال ١١: المحتاج١١ تحفة ١٠على الشرواني حاشية فى جاء فقد 
منرمى إذا أما حلفها، إلى أي؛ أءالآُا(؛ )من قوله؛ ؛ حاشيته١١١١في 

ونحوهاالعبارة هده من محهم ّ حادمحا يكفى، فإنه المرمى، إلى اعلاها 
القسهإالآنيومحال ااالإيحاباا، في بالإحزاء صرح ففد الإحزاء، عدم من 



العؤنوازل فه• مسانل ١.^^) 

سواءحاز، رماها حيث من أنه على انقموا  ١٠البخاري ررثرح في 
منأو فوقها، من أو يساره، أو يمت،، عن جعلها أو استقبالها، 

.حروفه. انتهى الأفضل١٠ ش والاختلاف وسطها، أو أسفلها، 

وصرحالجواز، على الإجماع  ٠٠لم مارثرح في النووي ونقل 
؛يوالزركثي ، ٠٠الشافعي ند مراسرح في الأثير ابن ذكره الذي بالحكم 

علىالكلام أشبعت وقد فيه، التوقف، ينبغي فلا وغيرهما، ررالخادماا، 
الفتاوىا^١،.بعض في ذللث، 

بعدالوردية( البهجة شرح البهية رالغرر في الأنصاري زكريا وقال، 
)في(بمعنى )من( كانن، ارفان ت )التحفة( في حجر ابن كلام نمل أن 

وليحرولأفلتراجع ط، الوجه ؛عيي• كان ؤإلأ ءيرْ، وافق 
أي■؛  ٠٠حلفهاالجبل أعلى من يجوز ررولأ ت )التحفة( بقول والمراد 

وقوفموضع هو الذي حلفها، في الجبل أعلى من الرمي يجوز لا 
العادلأم.على الرامين 

الماوردينقل فمد المذمذ، أئمة قول وبين ذلالثج بين منافاة ولا 
فلاأكمة، على لأنها ذلك؛ غير يمكنه ءولأ قوله: ;بخإقة الشافعي عن 

منرمها ولم فوقها من الجمرة رمى فإن كذلك، إلا رميها من يتمكن 
فوقها،من حاء أف، يفلهر: فيما معناه لأن ؛ أجزأْ،، الوادي، يطن 

قالهما يوافقه ظاهر، وهذا ورائها؛ من رماها أق، لا أسفلها، إلى ورمى 
منفرماها الزحام حاف خيض عمر أن ررورؤينا؛ : المنذر ابن 

\)(.U/i)والعادي الثرواتي حواشي )١( 
(.٣٢٨٨)الوردة البهجة ثرح البهية الغرر )٢( 
الأبق.انمدر )٣( 
(.١٨٤/٤)الكبر الحاوي )٤( 





العييوازو فه س1نل ٩

وهاوتالوادي، بطن من الرمي في المحيحة الأحاديث ذكر ثم 
المريحة،المحمحة نة العن معدل، ولا أحاديث، عدة في ااكدلالئ> 

الوادي،بطن من ترمي لا ءال،ت أنه أحمد إلى ينس، أن يجوز ، كيفأم 
لها،،.وأتبعهم نته بالناس أعلم وهو 

وأنللفرار، ناع الهواء أن على العلم أهل اتفؤ، الثاني؛ لدليل، ا- 
فوقفما ولذا ؛ الفضاء؛ من فوقها وما تخومها؛ مللئ، أرصا ؛، JJl،من 

فهوالأعلى الهلاJق من رماها ومن أيقنا، اث، نموصع النسك، موضع 
امارل٢ا•ناع الهواء لأن الوادي؛ بملن من رماها من، حكم في 

الراكبرمي جواز على العلم أهل اتفق الشالث: ل«دبل ا- 
ذللئف^3، الماشي؟ أم الراكب، رمي أقمل أيهما واحتالفوا ،، للجمرة؛ 

الئالث،أو الثاني، الهiابق فوق من الرمي أن نلن، ولا مشروعيته، على 
جابرحدبنؤ راكبا جوازم على ودل الراكسإ، لرمى كبير حد إلى مشابه 

رالتاحدواؤيقول: النحر، يوم راحلته على يرمي ه المبي رأيت، يقول: 
مئابككم،،؛؛،.

هذهفي خاصة تقتضيه؛ الإسلام سماحة أن الرابع; لدليل ا- 
فيالناس أوقع حد إلى الحجيج أعداد فيها تزايد التي نوايتؤ ال

نادرواح؛حففل فوق ص الرمي ففي الأرواح؛ إزهاق إلى وأدى الحرج، 

الجليلومواب ؛(، YA/n)القدير ونمح (، ١٢١)>/الصانع بيانع ينفلر )١( 
)ا/هه؟(.القاع وكثاف  UTTl)^/والهدب (، ٢٧٦)؛/

(.٢٧٧)"Y/العلما، كبار هنة أبحان، ط: )٢( 
(،٢١٣/٢)والأم (، ٥٨٧/١)والمدوأ (، ١٥٧)Y/الصانع بدائع بمفلر: )٣( 

.( ٢٩٢/0)والغي 
.تخريجه تقدم )٤( 



١١١ه محثمحثثظ 
وفيهوصانها، عاليها الإسلام حاففل التي الضرورات أعفلم من وهي 

ميدولا أكز >هءفثإ آثه ربد ؤ ت تعالى قال النسك؛ لأداء تسير 
[.١٨٥]القرة: آلس-زيم يعقم 

المصالح((.جاو_، من أولى المفاسد رادرء أنI الشرعية والقاعدة 
الذيالراجح القول أن الأدلة، من تقدم مما بين الخلاصة! 

.العلياالأدوار من الرمي جواز هو رجحاته، في شك، لا 
أءالم.تعالى واش 

ه. . 



١٩٢
العينوازو يق< سائل 

لهأعهليت من ضر على أوتأشيراته الحج تصاريح بيع 

بيعتحريم في المعاصرض الفمهاء بين خلاف على أثق لم 
•الج نصائح 

!٢١التالةلJالعالل الحكم هدا المعاصرون الفقهاء وعلل 
Iهق قال واش ييعها، عدم ثرمحل الصاؤيح هده أصدر من أن - ١ 
م>ؤوأؤذ ال: وق١[، ائ_وة: تال_مالندوده اوؤ\ ^١ ٣١٠هك ءؤةأ;ها 

الملمون ١١ه•' المبي وقال ٨[، لالم-ؤمنون: )أعطه محبمهدهم لأعثبجم 
ءارآ،•شريطهم على 

مصلحةلتحقيق الأمر، ولى مل من صدر التصرح هدا أن - ٢ 
وتحرمفيه طاعته فتجب معصية، يقتضي لا الومتا نفس في وهو عامة، 

هآؤوث ثآطٍزأ أشِ محزا :١^١ ون >نأئي ٌ اض لقول المخالفة؛ 
[.٥٩]_.■ ه أمحم 

علىوالتيسير الزحام، ، تخقيفالمظام هذا من الغرض أن - ٣ 

العزيزعبئ الشيخ المض سماحة ت متهم المعاصرين من لخيل نتاوى بهذا صدر )١( 
علىمنشورة الفتاوي وهذ0 وغيرهما، اللحيل.ان، صالح والشيخ الشيخ، ال 

)ص؛ه(.للشالعان الحج ش النوازل ت ؤيننلر المواقع، من عدد 
وأحرجه٠^^١، ( ٢٢٧٤)حدبمث، نبل المحزم بصيغة معلما البخاري أحرجه )٢( 

.^٥^١ ٠٠( ٨٧٧٠)وأحمي. له، واللفظ ( ٣٠٩٤)داود أبو موصولا 





١٩٤ .
العؤنوازل ياي ممانل 

الحجأنفلماة على التحايل حكم 

مصالحبسببها يحصل أنه! يجد بالحج الخاصة الأنفلمة في المتامل 
للحج.السابق الواير من قهلعا معلومة مفاسد بتركها ؤيحمل كثيرة، 

وتكميلها،المصالح بتحمسل جاءت لشريعة ١٠تيمية! ابن نال 
١٠وتقاليلهاالمناسد وتعطل 

الحج.أنظمة على التحال تحريم على العلماء تتاح ولهذا 
فيالمدق لم المفي لمنروض  ١٠القونان! صالح الشيخ قال 
سئمالا محتالا، أو مخادعا يكون لا وأن الأمانة، والتزام المعاملة 

يجوزفلا الاس، لأمور وتنظيم للناس، مصالح فيها التي الأنغلمة على 
يخالفوأن ؤولين، المعلى يلسس وأن ءاليها، يحتال أن ان للأن

محاذير.عدة هذا ففي يكدي،، وأن الأنفلمة، 

شريف،غير اكتساب الهلريق هن.ا من يحمل \ذذي اب والأكت
دائماالمدق ؤيتحرى ؛الصلوق، ؤيتحامل يصدق، أن لم المفعلى 

وزرعهو ءهمبما ك بجعل أثة بمؤ، ءاؤرس ت ؤيعينه يرزقه ثفو واض وأبدا، 
٣[.ِ ٢ زامملاق: بمئسئ4 لا يق يذ 

فالحجمالأ، واكتسبت الحج، أديت، الاحتيال بهذا أنلث، قضية أما 

؛(.A/Y)»الفاوى مجموع 



١٩٥^^نظمئ؛لحجٍ 

تعالىاش أوجب ما وأديت أحكامه، استكملت إذا ذاته حد في صحيح 
وساض إلى تتوب أن فعاليلثإ عليه، تعاف، واحتيالالئ٠ عمالالث< ولكن فيه 
العمل.هدا مثل عن 

ربا،ولا غش ولا محرمة معاملة فيه يكن لم إذا الكسب، وكيلك، 
ارتكبته،الا.ى الطريق ولكن حلال،، ي فهو ثريئا، كنا وكان 

وتانميجوز لا شيء هذا ذللثؤ، إلى لالوصول احتالته الذي والاحتيال 
أءلمر١'.تعالى والله عليه، 

اللهعبد بن الكريم عبد يح الالعلماء كبار هيئة عفو وقال 
فتوىعلى مبنى سنواُتط حمس تحديد وفرار الحج تصريح ءإن الخضيرت 

لوحظالذي الأمر لولي، مخالفة أنها ثالث، لا ومخالفته العالم، أهل من 
ينبغىفلا الحلم، أهل فولي على البناء أيما فيه ولوحفل المصلحة، فيها 

منورد لما امتثالا يحج أن النخص رأى إن لكن الأمر؛ ها.ا مخالفة 
كدب،لا ذللث، على يترتب ولم الحج فى الترغي—ؤ فى الكثيرة الأحاديث، 

ذلكأدى إذا أما فيرجى، محظور ارتكاب ولا احتيال، ولا رشوة، ولا 
يحصلكما محغلور؛ ارتكاب أو تحايل، أو رشوة، أو الكازب، إلى 

ولايجوز لا كله فهذا بثيابه الميقاُت، يتجاوز حين بعضهم من الأن 
ذللثح«لأ،.له يسوغ 

منن أ  ١١ت منع بن القه عبد الشيخ العلماء كبار هيئة عضو ل ومحا 
٠•وآنتا عاصيا يعبر حج تصريح بدون حج  ٠ الطريقةبهذه يحج من ٠ 

•مثل له، غفر شاء ؤإن عاقبه الله شاء إن صن، عا ولكنه صحح، فحجه 
أوامرباتباع مخع ابن الشيخ وطالب ٠ محرم بدون تحج التي المرأة 

الفورانصالح الشيح فتاوى مجمؤع )١( 
المدينة.مؤسسة مرخ )٢( 



العينوازو يٌ صالل  ١٩٦

أنمؤكدا الحج، تماريح استخراج في عصيانها وعدم الأمر أدلياء 
الجمحلمصالحة إلا وغيرها القرارات هذه مثل يصدروا لم الأمر أولياء 

يفرنا.ولما ينفعنا لما الأعرفج لأنهم ومنفعتهم؛ 
تحفقالحج أنفلمة أن على العلم أهل عامة أن والحاصل؛ 

لم)لو الزحام على تترتب التي الأغرار وأن للحج، مهمة مصلحة 
الالتزاموحوب، يقتضي وهذا دفعها، ويجب، كبيرة الأنفلمة( هذه توضع 

هعصحيح فحجه وحج حالف من وأن مخالفتها، وعدم الأنفلمة بهذه 
الإثم•

هه ه 





١٩٨
الهنوازو هه صال 

السعيأو الطواف ح؛كم 
ُ-را(ال3كهروائاوةانمربة عال رالكثا 

طوافحكم في العلم أهل كلام ■ملي تخرج الةُآ؛ المهذه 
الراف.

المسالة؛فى النزاع تحرير هو 

منوأفضل أولى الماشي طواف أن على العلم أهل اتفق - أ 
الراكب.طواف 

راكباالعلواف له يجوز المعذور أن على اتفقوا كما - ب 

سعيهأو المعذور، غير طواف أن على الحلم أهل عامة اتفق - ج 

الحرم.في وضعه تم لو مما الكهربائي الير أو )١( 
إلىمن الحج في الموازل بعثه في النلعان عالي د. ذكرها )٢( 

iAY_ ،) وإصافة.تمرق مع
الراكبهلواف صحة ني حلائا العلم أهل بض نعلم ءلأ ; قيامة ابن قال )٣( 

الوداعحجة في ٠لاف هأ الجي أن روى عباس ابن فإن عذر؛ له كان إذا 
إلىنكون قالت: سلمة أم وعن بمحجن. الركن سلم بعير على 

منفقراكبة. وأنت الماس وراء من طرفي فقال؛ أشتكي أني ه اف رمرل 
والمروةالمحنا وبين بالبيت راحلته على ه الك، طاف جابر• وفال • عليهما

,غثو0اا التاس فإن لمألوه عليهم ولمثرف الماس ليراه 





العؤنوازو محه ممانل ٢

هإ11دءوق ءاث- 

عامه اف ننول ظات ار المومض: أم عائثة عن الأول: لدليل ا- 
ٍسك>ُ".ص س.٣ ض الين الثء 

وهذابالاتفاق، فته فدة لا لعلة الراكب، طواف أن الثاني.• لدليل ا- 
الإحرامفي الفدية لأن فيه؛ فدية لا الضرورة غير في أنه على يدل 

عندماعجرة بن كعب حدث في ورد كما ؛ الفروراُتح قطها نلا 
للضرورة.والفدية بالحلق أمر 

يهأتى فكيفما مهللئا، بالعلواف أمر سبحانه أنه الثالث: لدليل ا- 
بدليلإلا المهللق تقييد يجوز ولا جاز، 

بدم،يجبره لم ماشنا أداه لو ركى، العلواف أن الرابع؛ لدليل ا- 
والإحراز؛،.بعرفة كالوفوف رامحا أثاْ لو فكدا 

الهيئا:نج؛من هيئة الطواف في المشي أن الخامس: لدليل ا- 
العلواف.صحة من يمغ لا والإحلأل، والاصطاع، كالرمل، 

 m٣:لقول ا
،والمالكية ، الحنفية مدهب، وهو . الدم وعليه يجزنه 

(.٢٩٢٨)والنماتي (، ١٢٧٤ملم)أحرج، 
بفلر)٢( 
بفلر)٣( 
ينظر)٤، 

(.١٥٢)؛/والحاوي اساء)أ/؛،ا(، اختلاف 
(.٤٣٠)٢;والمتع (، )م٤٩٣الكسر والشرح (، ٢٥٠)ه/الخى 

(.yAT)\/والوجهين والروابمين )؛/أْا(، الحاوي 
عنه،أجزأ فعل إن لكن يجوز، لا أنه عر تدل الدم( وعليه ريجرته ت العبارة هده )٥( 

•يجوز لا الواجب لترك واجب، رك سببه الدم وجوب لأن وذللث، اك،؛ مع 
المنؤإعلأء (، ٤٥)؛/والموط )أ/م؛(، اساء اخلأف مختمر بظر: )٦( 

الجليلومواهب )\/W_ والإشراف  dT\U)\/المدونة بننلر: )٧( 



اJكهربانيمرJة JJا على راكبا اتسعي او ف لحلوا ا حكم 

يعيد: قالواوالثاشة الصفية، أن )إلا أحميرا،. الإمام عن ورواية 
بدم(.حبره رجع فإن بمكة، كان ما 

القول:ا هت؛ أأة؛اق 

كجآالله رمول إلى ارنكوت قالت،: ملمة أم عن ا؛أول؛ لا"ديل ا- 
.لارآ،.. ئكئئ. راكبه،٠ وأنت الثاس وراء نس "ثلوقي ياي؛ أفتكي أر 

مرفوعا،، )٤٠عباس ابن حدبث، من ورد ما الغاني؛ لدليل، ا- 
بمكلمفلا تكلم فمن الكلام، ب أباح اف أن إلا صلاة باليت الطواف ار

إلأخٍر«ص■
رالتأخانواوقال: ماسا، اف هنه أنه ثالث: اليل لدلا- 

يطوفونعهدنا إر ه النبي عهد من الناس زال ولا ا، مناسككم«ر 
ذارْ،.

منركن في واهمة صفة ترك ذلك فعل من أن ايرابء؛ ل'ليل ا- 

كانؤإن يعد، يإنه مكة ني كان إن أنه والحنفية المالكية وذكر (، ١٥٠؛/ ) ~
الدم.فعليه مافر ند 

(.١٢والإنصاف)؛/(، ٢٥٠)ه/المم بفلر: )١( 
للمبدم• ويجمْ يجزئه نانية(؛ )دواية محمد أبو اروحكى الزدكشي؛ ونال 
فيالطوسي، منصور ين محمل. رواية ش أحمل- ذلك أنكر نل- بل لغيره، أرها 
إذاهوت ونال بعيره، على ه الله لمول مناف ت قال حنيفة أبي على الرد 

(.٢٢٠)V/الخرقى مختمر على الزركثي، شرح انتهى'- دم• فعليه حمل 
(.١٢٧٦)وسالم (، ٤٦٤)الخاوي أحرجه )٢( 
وابن(، ١٨٨٩)انمارعي وأخرجه اللفظ، ؛هل.ا ( ١٦٨٦)المحاكم أخرجه )٢١( 

اللفظ.لهدا مقاربة بألفاظ (، ٣٨٣٦)حبان وابن (، ٤٦١)الجارود 
تخريجه.تقدم ( ٤ ) 

)\إس.والإشراف (، ٤٥)؛/المسوط يطر: )٥( 





الكهربائيةالعربة على راكبا اكمي و ا الطواف حكم 

راكتافعلها يجز فلم باليت، تتعلق عبادة ألها الثالث: لدليل ا- 
•، عذرأ نمر 

L_uحمل ترى فإذا الطواف، نفس المشي أن الرابع: لدليل ا- 
أدشوطن؛ أو شوهنا، ترك لو كما يجزه؛ فلم 

 Mلراجحًا
الطوافصحة الأقرب! لكن نوى، المسالة هذه في الخلاف 

قوىدليل وهو راكنا، طاف فه المي لأن عذر، بدون راكتا عي وال
إلايجوز لا راكبا الهلواف كان لو لأنه ،؛ لعذرل طاف ه كان لو حتى 

أنهيعلم كلهم وليس راكتا طاف يرونه لألهم للناس؛ ه لبينه عذر من 
ا.الحاحة١ وقت عن البيان تاحير يجوز ولا يحذر، طاف 

الخلافقوة مع عذر، بغير ولو الجواز رجحان لي يفلهر ولهذا 
جميل.حن فيها الاحتياط أن يعني مما - تقدم ما ك- 

وصه . 

ونرحالمتهيى)آ/أه(.واومغ)أ/«مأ(، (، ٦٢٤/٢اسقاهم)يظر: )١( 
(.٦٢٤/٢اسامر)يفلر:)٢( 
بحمل المصفح . ...داكنا(. يطوف المريض باب •)نوله الحاففل: نال، )٣( 

داودأبو أحرجه ما إلى بذلك وأشار شكوى عن كان أنه على راكبا جأ طوافه 
علىفطاف يشتكى وهو مكة ,ج المي قدم بلفظ؛ أما عباس بن حديث من 

ليراهراكبا حناف ائت المبي أن لم معند جابر حدث في ووي راحلته. 
فيهدلالة لا وحينتذ للأمرين ذلك فعل يكون أن فيحتمل ؛ ألوْ وليالناس 

أنإلا الجواز يقتضي الفمهاء وكلام عذر، لغير راكبا الطواف جواز على 
■حجر لأبن ^ ٧١فح ئكروْ والركوب أور المني 

يعذر.راكبا طاف هت كان ولو دلالة شه أن وتقدم ت قلئؤ 
)م/هأ،ا(ءمفلح لاين الفقه، أصول )٤( 



المؤنءازل ص سانل 

الحرام؟المسجد من المسص هل 

تمنها مهمة ائل معدة المسألة دهذْ يتعلق 
المسص.قي مته جزء وغ إذا الهلواف - ١ 
الحائض.معي - ٢ 
الصفوف.اتصال م عل. مع فيه الصلاة - ٣ 

ويحولالتوسعة بعل. المسجد في المعاصرون، العلماء احتلما وقد 
أنهأو الحرام، المجد حكم في المعي يدخل هل فيه، المعي 

كان؟لما بأحكامه مستقل 

تقولن عر 

ولوالخاصة، أحكامه له مستقل مشعر المسعى أن الأوو: لقول ا ■
أحكامه،يآحذ فلا حدرانه صمن وأصبح الحرام السجد مبنى في لحل 
الفقهيالجمع قرار صدر فيه المعاصرين، العالخاء من كثير قول وهو 

عثيمينابن شيخنا قول وهو ، باز ابن شيخنا ومنهم 

،٩/ص٩٣٣عدد ١لمجمع مجلت الإمحلأمي العالم برابطة الفقهي المج,،اع ذكرها )١( 
(.YA)»_؛الخالعان ود. (، ٢٨٩٧٢)الفتاوى ضن ابن وشيخا 

عيدالجمع مجلة يي الإسلامي العالم برايهلة الفقهي الجمع قرار ينظر؛ ( ٢١

(.٦٨٩٨٦)ضن ابن الخخ ضاوى يفلر: )٣( 



٢الخرام؟ انمسجد ض اكسس هل 

أد؛وتهم:ءب 

؛غنثرآو آليثا حج ئص اش ثعزر ين وألمنود آلمثا ؤأئ ^: ٥٢١ل«ليل ا. 
•^-X^ثآؤ آفة قإف حما يملئ زنن بهما بملوئت آن عقه نثح قلا 

[-١٥٨ت زالقرة 

بلالعلم، أهل من كثير بين اتفاق من حصل ما ١^:  JJjJ؛- 
الحرامالمجد عن مستقلا يعتبر المعى أن على إجماعا؛ بعضهم عد- 
بلوالجنب، لاإحادضر، قيه والمكث، لحوله يجوز وأنه أحكامه، فى 

تينا■عائشة لحديث والمروة الصفا بين عي اللهما يجوز 
الكعبةعن متميز العالم، محدود المعي أن الثالث: 1.ليل لاء 

كالكعبةالمنلثا، ذللئ، على الله من كالمحس مهو الحرام، والمسجد 
للمحجرإلا المميل ولا إليها، إلا والصلاة بها، إلا الملواف يجوز لا 

عهيفلا الحرم حدار المعي ثمل ؤإن فإنه وعلميه فيها، الأسود 
وناب،تقاربت، فلو المشاعر، مجن كغيرْ مستقلة أحكامه بل أحكامه، 

شرعياحكما يغير لا والبناء له، تايته أحكامها لكن بعض، عن بعضها 
.شرعثا حكما لها يضيم، ولا لالقءة، ثابتا 

الجدصمن أصبح الموسعة بعد المعي أن الثانؤ: لفول ا ■
العاصرينالملماء بعص قول، وهو حكمه، وله المحرام، 

كانومجد0  ١١ثال(ت حيث، تيمية؛ ابن كلام مقتفى أنه لي ؤيفلهر 
الخلفاءفيهما زاد لكن الحرام الجد وكدلاثإ اليوم هو مما أصغر 

الأحكام((جمع في المزيد حكم الزيادة وحكم يعدهم، ومن الراسيون 

والمنشورالإسلامي، المالم لرابملة الإسلامي الفقهي المجمع غرار عليه نص )١( 
)ا،/ا،م(.عدد الجمع جنان -ش 

(.١٤٦/٢٦)الخاوي مجموع )٢( 



العينءازو محا صانل ٢ ٠ ٦

المزيدحكم فيه الزيادة حكم الحرام المجد  I٠٠ أيقا وقال 
حارحالا المجد في إلا يكون لا والطواف فيه، الطواف فيجوز 
مه«لا/

عي.المكاننح ولو نياله أي يثمل عام وكلامه 

اد؛لتتير:؛٩ 

أجمعكما فيه، المزاد حكم هر الزيادة حكم أن ٨ثول•■ لد«ديل ا- 
قبلته،في وزادوا النيوي المجد وسعوا حين خون الصحابة ذلك على 

المضاعفةفي هآ النبي عهد في جد المحكم اوزيادة وأعطوا 
فيفيها الهلواف جواز في الحرام المجد في الزيادة وكدا والفضيلة، 

بعدم.ومن ه عمر زمن 
قراراتصال بالأصل الزوائد من ايمل ما أن الشانئ: لدليل ا- 
إذاالصفوف ذلك أمثلة ومن الجمالة، في واحد حكم يشمله وتماس 
الهلوافوكازلك المجد، خارج امتدت ولو المتابعة؛ صحتا اتصلت 

يجدلم س وكدا الزحام، اتصال وجود مع إلا يصح لا حائل وراء من 
وكيلكمبيتا، فيه يجد مكان بأقرب ستا أن له فيه؛ ستا بمتى مكانا 

حكمه.ياحاز الحرام بالمجد اتصل عندما المسعى 

لراجح؛ا. 
عىالمأن من الأول القول أصحاب ذكره مجا لأن الثاني؛ القول 

هالالكن صحيح، كله هذا منه نمتع لم عائشة وأن مستقل، مشعر 
الحرمتوسعة تمت أن بعد الحرام المجد أحكام في لحوله يمغ لا 

منالمغ يتضمن لا مستقلا مشعرا عى المكون فإن المسعى، ليشمل 

)صس(.الإخائة )١( 





٢٠٨
العؤيءازل ياي سانل 

الرفقةفوات حشية بالمزدلمة انمييت ترك 

مزدلفةليلة التعجل رحمة في الأصل أن على منية المسألة هذه 
حاجةفلا للجبر عامة الرخصة بأن القول على أما فقعل، للصنمة هي 

المسألة.لهذه 

أنالآلة هده في العاصريزل الفقهاء كلام من يتحمل والذي 
التالي;التفصيل فيه الحكم 

لنبحاجة الصعقة لكون الصعقة؛ معر الأقوياء انصرف إذا أولا؛ 
معذورونشك بلا وهؤلاء الليل؛ من جزء باتوا أن يعد بمصالحهم يقوم 
،.٢٢لحاجهم لهم إذن للمعفة الإذن لأن عليهم؛ شيء ولا 

لهميحتاجون لا أو للأقوياء، يحتاجون لا الصعقة كان إذا ثانيا; 
فيالبقاء تهليعون يالأقوياء كان إن فهنا -، الغال هو وهذا - كلهم 

شك؛بلا أولى فهدا فقط يحتاجون ومن الصعقة ينمرف بحيث مزدلفة 
المكثالأقوياء باقي تهلع يلم إن أما بقدرها، تقدر الرحمة لأن 

الشيخوفادى \\إ^\فى الدائمة اليبمة فادى المألة: هالْ في ينظر: )١( 
المجفي الموازل . /Yf٦٧عثيمين ابن الشيح وفادى , yWA/Uباز ابن 
المناخ.كلام ُّرا"؟ع اسمين وعنه )صاٌا؛( النالعان د. 

،UYUA؛/باز ابن الشيخ وقاوى الدانئ النمت قاوى بمنلر: )٢( 
.٧٦/ YY"عيمض ابن الشيخ وغتاوى 





B  ٢١
العينوازل هيآ سانل 

للمحرمالكمامات لبس حكم 

وفمه؛أنفه على الكمامة وصع ت الرجل تكمم الكمامة! تعريف 
ونحوهاالغازات لتقيه 

الكمامة:كم ح. 

فيليس لأنه جوازها؛ فالأقرب لالرجالث ية بالنأما ت تفصيل فيه 
•أصلا وجهه متر من الرجل مغ على يدل ما السنة صمحح 

تيلي لما متعها؛ فالأقرب اء للتبالنسة وأما 

ناالياب من نيل »اشمنة قالت: أنها ه عائشة عن ح ص- 
الثوبوسدد ثلم ولا ولا رعثراف أو ورس منه ؛ويا إلا ناءت 

•، إذ وجهها على 
•النه شاء إن ظاهر هو كما يالكمامات شييه وهو التلثم غؤبا فمنعت 

فيعنه المنهي الناب معنى في ونحوه اللثام أن على يدل وهذا 
الثماراون،ال'آ/ئئتس ولا المحرمه، تتنمب ررلأ ه! قوله 

١٩٦٠)T/المعاصرة المرية اللغة معجم ، ١١
البخاري.وعنقه (، ٩٣١٦)اليهقي رواه )٢( 
(.١٨٣٨)البخاري أحرجه )٣( 



ءثلمحرم الكمامات لبس حكم 
٢١١ "٠٢٠

الفقهاء;جمهور أحذ وبهذا 
نحوتلص اءولأ ١،: الدوابي الفواكه في جاء اّلكة: -  ١

سترتؤإن الماّاك: في »فال اأجللر٢،: مواهب وفي اللثامء، ولا 
تعصبت®.أو تبرقعت لو كما فالفدية بعضه أو وجهها 

ولاجبهتها، تغش »ولأ الأزم: في الشافعي الثاقب: - ٢ 
وجهها«.من شنئا 

أي:تغهليته( اا)وتحرم : المنتهى رح ث في جاء الحنابلة: - ٣ 
_(؛إلا رأسها جمح تغطية يمكنها رولأ رأسها تغطية ؤبمجب المحرمة وجه 

الوجهمن جرء تغملية جاز أنه هذا ومعنى الوجه، أي• منه( )جرء تغهلية 
الوجه((.جزء تغطة أي: ممتؤع؛ فهو ؤإلأ رأسها جمع تغطية لضرورة 

فيإحرامها ررالمرأة ا•' ١^^٧ مختصر على الزركشي نرح وفي 
غيرهما®.ولا نقاب ولا يرفع، تغطه فلا وجهها، 

فمم،وجهها تغطبة عليها يحرم *المرأة ت المغني في ونال 
رأسه*.تغطة الرجل على يحرم كما إحرامها، 

٠الوجه بعض فكذلك ممتوعق الرأس بعض وتغْلية 

لخلاصة:ا٠ 

ممنؤعالوجه بعض تغهلية أن على بوصوح يدله عائشة أنر أن 

)\إمه.

(.Y'Y)؛/ (٢)

(.٣٧٢)م  (٣)

)ا/اْه(ّ (٤)

.(\rA/T) (٥)

)ْ/؛ها(. (٦)



المؤنوازو ص سانل 

فانأصغر اللنام بل الكمامات. عن يختلف لا فان للمرأة، 
كمافقط الشفة إلا يغطي لا الكام ينما والأنف، الفم تغطي الكماuت 

•^١٢ ١و 
النقلسق كما — الله رحمهم — الفقهاء جمهور أحذ المفهوم وبهيا 

عنهم"

شل.الأجانب الرجال عند إلا وجهها المحرمت المرأة تغطي فلا 
أذى.فدية وفدت لبتها، لها احتاجت، ؤإذا 

بالصواب.أعلم تعالى واش 

هه ه 

JX) (١;



المتلتمن عن زادت إذا الخج نقمات دفع حكم 

المثلثمن عن زادت إذا الحج نفقات دفع حكم 

حملةمن يختلف الارتفاع وهدا مرتفعة، وقتنا في الحج نفقات، 
معلوم.هو كما لأحرى 

مرتفعةكانت، ولو الحج؟ نفقات يدفع أن الملم على يجب فهل 
المثل؟ثمن من أكثر ذكون بحين، 

يلي!كما الفقهاء؛ بين ، حلافهذا في 

الحنفية،مذهب، وهو الزيادة بذل يلزمه لا الأول: لقول ا ■
والحنابلة.والشافعية، 

وءاثرح،  ١١وارالشرح ،  ١١ررالغني في ندمه  I١١ المرداوي قال 
. ١١١١و«الفروعالجد،ا، 

نمنعن وزاد عدم إذا للوصوء الماء ثراء على قيانا دؤليلهمث 
.هافكذلك، يلزمه فلا ^؛،،؛٢،؛ 

٠كلامه ميأز ( ١ ) 
أحمدتعن الثانيه خالروايت حلاف، فيها عليها، المقيس المسألة هذ0 أن على )٢( 

الثلاثة.الأتمة تخالف الرواية وهدم يماله، تجحف لم إذا كثرت، ولو يلزمه 
بزيادةوالشراء الفقهاء، بين اتفاق محل المثل بثمن الماء شراء لزوم ت فائدة 
لمءإن قاوت فإنه الحسن إلا يخالف لم الفقهاء باتفاق يجب لا فاحشة كتيرة 
فاشتره!.كله بمالك إلا الماء تجد 



٢١٤

ؤإنبماله، تجحف لا التي الزيادة بذل هنا يلزمه 1لدأناؤ: القور ■
للحناقول وهو ٠ للوصوء الماء سراء فى منعناه 

صاحبوتبعه الخطاب، أبى طريقة اروهى ت المرداوي قال 
و«الرءايتين«،»الكاذى«رآ؛، فى والضف،لا، »الستوعب«، 

وعترهم•دراالحاومحن'٠، 
التزموالحج عدمه، يتكرر الماء بأن هذا وبين التسمم بين وفرئوا 

لئلابماله؛ نجحن، لا كانت، إذا ثمنه فى الزيادة فكذا المثاق، فيه 

فهذهبهء تجحف، لا كثير مال، ذا كان ءإن ت أحمد عن ابئة سءالالرواية أما و ~
.خاصة صورة 

إلاالأربعة من يخالف لم الجمهور نول عر فيلزمه سرة بزيادة الثراء أما 
فقطالشافعية 

المثل،نمن على سيرة بزيادة الماء وحد من لأن الجمهور؛ مذهب والراجح 
عمدوأبء تعارت قوله عليه يصدق فلا له، واحدا يعتبر فإنه لمنه، وعنده 

ئنوأه.تم 
.عليهامقيسة ألتا ملأن الماء شراء فى أؤللته ؤإنما 

المجموع(، ٢١١)؛/الزرفاني رح ث )\ا الضائع بيانع يطر: 
(Y'Y/Y ،) ؛^، المغنيU/؛( ؛/الفروع(YUA ،) الأوسْل.)؟/؛إ(

فدائ.ابن الموفق أي: )١( 
الخالءفي مثله بثمن ورجوعه لذهابه يكفيه ما وجد ®ؤإن فال،: ث، حي)٢( 

أحمدالإمام فقه في الكافي لزمهء بماله تجحنس لا بزيادة أو والرخص، 
)\ا0\'ه.

الغلاءفي المثل بثمن يباع وجيم أو يمالكه، كان رفإن فقال،: الغني في وأما 
نجحف،كاننتا ؤإن شراؤه، لنمه بماله، تجحف، لا يبرة بزيادة أو والرخص، 

(.١١)ه/المغني . لالوصوءااالماء ثراء في فلتا كما يلزمه، لم بماله 
فىأطلق بينما يرة، يار؛زيادة فقال،: الغنى فى مد أنه بينهما )والفرق 

فنحملبينهما فرق لا نقول، وقد لزمهء بماله تجحفؤ لا ال؛زيادة فقال،: الكافي 
الممي(.في المقيئ على الكافي في انمللى 







الموضوعاتفهرس 
٢١٧ m

فهرم^^

اكغحقأومجصوع 

٥شدمق 

٥الكتاب منهج 
٧. . . ... المحيط)النقية(بالإزار الإحرام كم ح٠ 

٧. ..ب...ّباّ...بِ.....ّ.....ِِ....ِ.....ِِ-.........ّ...ّ.ّ.......ِِ............ء.......ّ.......ِ.اتمهيد؛

رسبأنواعه؛ وبيان المخيهل؛ بالإزار التعريف الأول؛ المطلب 
٩نه الخلاف 

۴المسألة هان0 فى الخلاف بب ّ ٠ ٠ ٩. . .......ّّ-ي.....ا..ي,,...-,,,,.,,,, ٠٠٠٠٠٠٠٠
١• . ..... .٠ المسألة( هد0 نى الفقهاء )حلاف حكمه ؛ الثاني الطلب 

٢٥الراجح القول 
الحرمبلبس ما أن على يدل وهل عمر ابن حدث الثالث؛ الطالب 

٢٦معدود؟ أو محدود 
٢٨. .... عمر ابن حديث من الثوكاني العلامة موص الراح؛ الطلب 
٣٠. .......عمر ابن حديث من عثيمين ابن شيخنا ا موقفالخامس؛ الهلاو_ا 

٣٢.. ..........المألة.هدم في الأربعة الأئمة مذاهب ادس؛ الالمطيب 
٠٤ ّ ....ّ..ءء....ّ...ّ..,االمسالة هده في تيمية ابن ميما بيان الماح؛ الهلاوسا 

٤٣و؛3ي بمال انمج كم ح٠ 
٤٦جدة من الإحرام حكم ٠

٤٦ؤ تمهيال



العؤنءازل سلل1اضي  ٢١٨

|كغحق|ديصيع 

٤٧جدة س الإحرام حكم أولا: 
٥٧الراجح 

وكيفيتهاالميقات محاذاة أحكام ت ثابا 
مباحثثلاثة وفيه 

المحاذاةأحكام الأول: المحث 
... يمقات يمث لا طريئا سلك من إحرام مكان الأول: الطالب 
بميقاتيمر لا يمن مختص المحاذاة من الإحرام الثاني: الطالب 
المحاذاة؟في يراعى المواقت أي الثالث: الطالب 
المحاذاة؟في يراعى المئات أحزاء أي الرابع: الطالب 

المحاذاةكيب الثاني: المحث 

ءالينة في المحاذاة معنى الأول؛ الخللب 
الاصطلاحفي المحاذاة معنى الثاني: الطالب 
العاصرينيعفى •sX المحاذاة معنى الثالث: المهللمؤ 

وكيفيتهاالحاذاة معنى في القول حلاصة الراح: المهللب 
... .......................................الجوفي المحاذاة الخامس: الهللب 

.... .ءاJمها أو الجهل؛المحاذاة عند الإحرام موصع الثالث: المحث 
المحاذاةفي الاشتباه أو الجهل محي الامحياْل الأول: المطلب 
والتصورالإمكان حيث من المحاذاة عدم الثاني: الطالب 
المحاذاةعدم عند الإحرام موصع الثالث: المهللب 

٣.٠ والزيارة والمؤانسة للسزه أماكن المشاعر اتتخاذ أكم ح٠  ٠ ٠  ٠ .... . . .....

,,,,٣ ,,,,,,,, ,,مفدمت 

...العمل هذا حكم 
الحجحملات لموافقة المال حذ أ٠ 

المسألةصورة 
لحجهمبالمنة : أولا 

٦

٦

٧

٧

٧

٧

٧

٨

٨

٨



٢١٩ههؤ الموضوعات فهرس 

اكغيقايوضوع 

٠٠, - يأحدوته لما يالنبت ؛ ثانيا 
٠٠ الآحرة يعمل الدنيا أراد فيمن التفصيل 

,وحدط الدنيا إلا يعطه يريد لا أن الأولى: الحال 
وتكونالأخروي، الثواب إرادة الباعث يكون أن الثانية؛ الحال 

١٠ تايعت الدنيا إرادة 

٢•. ...... . ت.والثواب الدن؛ا يريد أن الثالثت: الحالة 
٠٢الثالثة الحال في الخلاف 

٠٣الراجح 
 ،Jماa٠٥. ..الحج في يقثه أو الحيض يجلب ما المرأة اس

مرضاحفاء مثل: للحاجة: أو للضرورة للجورب المحرم ارتداء حكم 
٠٨. . ..... . ، منه الحرج عليه ويدحل يرى أن يحب لا 

١١الزكاة ض اّتديننجذمإفىاسم إرسال 

١١ . .. اف( سبيل )ني بمصرف; الراد في الخلاف 
١٢الراجح 

١٣. . . .. ... .يثرمحلين.إلا يعتلى فلا منها الحج في يدفع • نلنا فإن 
١٥. ...ابونواكاسووالمناديلامحسلرة( 

إلىم ينقونحوها؛ الم.عهلرةا والمناليل والشامو )الحايون امتعمال 
١٥. .. ٠,,,.,,,..,,,,,,,,,,,,,,,,,.,,,,,,,.............فسصن 

١٧ص،ممحمختتوالإيداعلأمماص 
١٧المسالة صورة 

٠لقسمبن تشم المسألة هده   ٠٠ ٠ ٠ ١٧. . .. ٠٠
٢١الإعلأنضحملأت١سم 

٢٣نهازا وقف لمن الشمس غروب قبل عرفات من 

٢٩. .استغلاله من الحجاج يتمكن لا مما مجني جبال سفوح على البناء 
٣٢اثمشاعر ض وآصلف البناء 



٢٢ ٠

اكفتاكوضء 

١٥٠والترجح المقارنة 
١٥٢اصارل^ممصاتانمدثة 

١٥٢- -..,.ا....زز.ببتتس.ب.تبت,بىسب-،،.ت,....,.،,,.,.,المسألةبهذه المقصود 
١٥٥سر مشر الثاني قبل التعجل 

١٥٥والرقة التقوبم محن تفاوت 
١٦١الصلاة وقت فوات خشية ثالمزدلمة الوصور قبل الخمع 

٠. ٌٌٌ.ا..األ،ءنمين على المسألة هدء  ٠.... ......٠ ١٦١. ... ....٠
١٦٥السريع اتحج 

١٦٥رع اليالج يمي ما احللامحات 
١٦٩... . . .... ..المج.هدا حكم 
٠^١١ا'وكفيله مرجعه له يأذن لم لمن الحج 

١٧٠النزاع محل تحرير 
١٧١أثوال عر المعاصرون فه احتلف 
١٧١٠الراجح 

١٧٤.. . . . . . .بعمل كلف ثم بالج أحرم من بالخالة ملحقة شالة 
٦^١١ُ . . ... .. .٨ الثمن بامفلة الخملأت مع الخج حكم 

٨^١١سصير أم حلق الخلاقة بالة الخلق 
٨^١١الخلاف محل تحرير 

أسفل(من الشعر تآحد الماكنة كانت )إذا الحلأتة بالة الحلق هل احتلموا 
٩^١١أنوال على تقصير؟ أو حلق 

١٨١الراجح 
١٨٢العليا الأدوار من الرمي 
١٨٢تاريخية لمحة أولات 

١٨٤نازلة هي هل ت ناسا 
١٨٥اس الأدوار من الرمي جواز يلي الدالة والأصول الأدلة : تالثا



٢٢١ظؤه| فهرك|لموض>ءاتن 
اكغحقع انمرصو 

٩٢. .. ثه أعطيت من غير على تأشيراته أو الحج تصاريح يع ب٠ 
٩٤الحج أسنمة طى اكحاش 

٩٧مزور سمر بجواز الحج حكم ٠

٩٨الكهربائية انمربة على راكتا السعى أو الطواف حكم ٠
ثلاثةعلى راكبا المعدور غير سعى أو طواف حكم نى العالماء احتلف 

٩٩أقوال 
٠٣الراجح 

٤٠ . ... ...ٌّ ٌٌ...طّّ... ....ّ...ّ........................الحرام اثمسجد من اشمسعى هل ٠

٠٨. .........الرفقة فوات حشية لفة باخمرد اشمبيت رك ت٠ 

٠١ لثمحرم ادخمامات لبس حكم ٠

٠١ الكم.اءة تعريف 

٠١ الكمامة حكم 
١٣. ... . ...اثمثل تمن عن زادت إذا الحج نفقات دفع كم ح٠ 

١٧الموضوعات فهرس 


	مسائل في نوازل الحج
	مقدمة
	فهرس الموضوعات




