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  من كتاب الشرح املمتع على زاد املستقنع

 
 



 
 

 

 

٢ 

 
  اسمھ ونسبھ:

مان بن عبد الرمحن بن عثمان و عبد اهللا حممد بن صاحل بن حممد بن سليهو أب
من آل مقبل من آل ريِّس الوهييب  ،الرمحن بن أمحد بن مقبل بن عبد اهللا بن عبد

من  ةأطلق عليه عثيمني فاشتهر به، وهو من فخذ وهب عثمان، وجده الرابع التميمي
  نزح أجداده من الوشم إىل عنيزة.  ،متيم

  مولده: 
هـ)، ١٣٤٧ن شهر رمضان املبارك عام (كان مولده يف ليلة السابع والعشرين م

  باململكة العربية السعودية. - إحدى مدن القصيم-يف مدينة عنيزة 
  وصفھ: 

حلية  اذ -إال يف مرضه األخري فقد هزل جًدا-  ممعتدل اجلس ،قصري القامةكان 
له  ،دائًما طلق الوجه ابشوشً  ،أبيض البشرة -ومل يكن حينيها-طويلة إىل صدره بيضاء 
  .اب وقد بلغ السبعنينفس ش

  لشیخ: لمواقف 
 ،من املال احيكي يل مدير املعهد العلمي يف عنيزة سابًقا فيقول: احتجت مبلغً 

 ،لمبلغ ألنين سأسافر للرياضلوذكرت له أنين حمتاج  رمحه اهللا،فاقرتضت من الشيخ 
وكانت  ،السفر للرياض هل تأخذين معك؟ فأخذته معييف رغبة عندي فقال يل: 

                                                                                                                                                                             

 ني: ابن عثيموهي يها هي من املفردةلوقفت عواليت  ،للشيخ تراجم مفردة وتراجم مع غريه من العلماء )١( 
إحسان العتييب،  ،نياين، صفحات مشرقة يف حياة الشيخ حممد بن عثيمد.ناصر الزهر  ،اإلمام الزاهد

)، جملة ٤٢علماؤنا ( فمنها: وليد احلسن، أما مع غريه ،اجلامع حلياة العالمة حممد بن صاحل العثمني
 ).٢احلكمة العدد: (
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بة يف تلك الفرتة، فلما وصلنا أصر الشيخ على دفع مبلغ مقابل السفر، عصالت صاملوا
ولكن أخشى أن يكون  ا،فقال: لو أنين ما أقرضتك لكان األمر هينً  ،فرفضت بشدة

  قرًضا جر نفًعا!!
وهو عندما طلبت منه اإلذن بطباعة هذا  ،موقف واحدرمحه اهللا يل مع الشيخ و 
، فقال اهللا بن عقيل عبدشيخنا الشيخ والدنا و مساحة وكان ذلك يف منزل  ،الكتاب
سأقدم لك على أن تطبعه مفرًدا، فقلت له: كما حتب  ،ال مانع لدي رمحه اهللا:الشيخ 

يا شيخ، فمسك يدي ولفها للخلف وهو يبتسم وقال: أكيد، فقلت: أكيد.. أكيد، 
  ودود. ومربٍّ  ،ومعلم رحيم ،من أب شفيقرمحه اهللا ف

   هللا:رحمھ ا وفاتھ
رزئت األمة اإلسالمية قبيل مغرب يوم األربعاء اخلامس عشر من شهر شوال 

مبدينة جدة  حممد بن صاحل العثيمنيهـ) بإعالن وفاة الشيخ العالمة ١٤٢١سنة (
وصلى على الشيخ يف املسجد احلرام بعد صالة العصر يوم  ،باململكة العربية السعودية

وشيعته إىل  ،هـ) اآلالف املؤلفة١٤٢١( اخلميس السادس عشر من شهر شوال سنة
عليه من الغد بعد صالة اجلمعة  يمث صل ،املقربة يف مشاهد عظيمة ال تكاد توصف

صالة الغائب يف مجيع مدن اململكة ويف خارج اململكة مجوع أخرى ال حيصيها إال 
  رمحة واسعة. ، رمحه اهللاباريها، ودفن مبكة املكرمة

وأن يغفر له  ،ويسكنه فسيح جناته ،شيخنا رمحة األبرارنسأل اهللا تعاىل أن يرحم 
  إنه نعم املوىل ونعم النصري.  ،وجيزيه عما قدم لإلسالم واملسلمني خريًا
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  )٩.(احلج والعمرة واجبان )١(

إال بدليل يدل  ،مل مجيع الناساألصل أن دالالت الكتاب والسنة عامة تش )٢(
على خروج بعض األفراد من احلكم العام، ولذا ففي القلب شيء مما نص عليه 

من عدم وجوب العمرة على  ،رمحهما اهللا )٢(وشيخ اإلسالم، )١(اإلمام أمحد
  )١٠أهل مكة.(

فيتحلل وال شيء  ،األقرب للصواب أنه ال يلزم الصيب اإلمتام يف احلج أو العمرة )٣(
 )٢٥ه صاحب الفروع.(إليومال  ،، وهو مذهب احلنفيةعليه

 )٢٧الصواب أنه إذا حج العبد بإذن سيده، ونواه عن الفريضة؛ فإنه جيزئه.( )٤(
األقرب للصواب أن من وجد زاًدا وراحلة يصل Vما إىل املشاعر ويرجع لزمه  )٥(

احلج، وال عربة بكونه يفقد املألوف من مركوب أو مطعوم أو مشروب؛ فإن 

                                                                                                                                                                             

 ).٨/١٧٨حتقيق د.عبد اهللا الرتكي ( ،لمرداويلاإلنصاف  )١( 
وال أصحابه من مكة فيعتمرون، صلى اهللا عليه وسلم ومل يكن خيرج «قال:  )٢٦/٤٤جمموع الفتاوى ( )٢( 

غري موضع على أن أهل مكة ليس  يففلهذا نص أمحد رضي اهللا عنها ، إال ما ذكر من حديث عائشة 
عليهم عمرة، وروى أمحد عن ابن عباس رضي اهللا عنهما أنه قال: (يا أهل مكة ليس عليكم عمرة، إمنا 

القول بوجوب «): ١١٥ص:االختيارات ( يف وقال شيخ اإلسالم ابن تيمية ،»ف بالبيت)عمرتكم الطوا
العمرة على أهل مكة قول ضعيف جًدا خمالف للسنة الثابتة، وهلذا كان أصح الطريقتني عن أمحد أن أهل 

 .»مكة ال عمرة عليهم رواية واحدة
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  )٢٩.()١( يعد عجًزاهذا ال

  )٣٠ال حيج، ولو أذن له صاحب الدين.(ن األوىل للمدين أ )٦(

وإن حج مل يقض  ،من كان عنده مال إن قضى به الدين مل يتمكن من احلج )٧(
  )٣٠(فهذا ليس بقادر إال بعد قضاء الديون. ؛به

بل يصح ولو كان املنيب من أهل  ؛ال يشرتط أن يكون النائب من بلد املنيب )٨(
  )٤٠(.مكة

  )٤٣.()٢(اْحملَرم شرط يف وجوب احلج على املرأة )٩(

  )٥٣األحوط أن من مر مبيقاتني أحرم من األول.( )١٠(

  )٥٥.()٣(التنعيم دونعمرة أهل مكة من احلل ولو  )١١(

 )٥٥حدود احلرم توقيفية ليس للرأي فيها جمال.( )١٢(
أن يعتمر أو ال جيب على من دخل مكة اإلحرام، وهو الصحيح. واألفضل  )١٣(

  )٥٩(ته يسمح بذلك.حيج إذا كان وق

وذو احلجة كله، وهو مذهب مالك، وهو  ،وذو القعدة ،شوال :أشهر احلج )١٤(
  )٦١األقرب للصحة.(

قبل دخول  ه ال جيوز اإلحرام قبل امليقات الزماين، ولو أحرم باحلجأن لصحيحا )١٥(
                                                                                                                                                                             

 .»فيه نظر«قال شيخنا الشيخ صاحل الفوزان:  )١( 
 .»شرط أداء بنفسه ال شرط صحة«الشيخ صاحل الفوزان:  يخناشقال  )٢( 
 .»التنعيم هو أدىن احلل«الشيخ صاحل الفوزان:  شيخناقال  )٣( 
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اْلَحجُّ َأْشُھٌر (( شهر شوال صار اإلحرام عمرة ال حًجا؛ ألن اهللا قال:

، وهذا إحرام قبل دخول أشهر احلج، فيكون إحرامه ]١٩٧:البقرة[) )َمْعُلوَماٌت
  )٦٤(.)١(عمرة كما لو صلى الظهر قبل الزوال فينعقد نفًال 

لكنه ينعقد؛ ألنه وقع من أو حيرم، يكره اإلحرام قبل املواقيت املكانية،  )١٦(
  )٦٥لكنه ال يفسد اإلحرام.( ؛الصحابة والمهم اخللفاء

  )٦٦سواء بًرا أو حبرًا أو جًوا.( ،من حيث حاذاهامن مل مير باملواقيت حيرم  )١٧(

ألن الشرع جاء بالتيمم من  ؛فإن ُعِدم فال يتيمم ،يستحب الُغسل باملاء )١٨(
  )٧٠فال يقاس عليه غري احلدث.( ،احلدث

صلى اهللا عليه ألن النيب  ؛الصحيح أنه حيرم تطييب الثياب قبل وبعد اإلحرام )١٩(
لقميص، وال ثوبًا مسه الزعفراُن وال ال يلبس ا(قال عن احملرم: وآله وسلم 

  )٧٣فنهى أن نلبس الثوب املطيب.(، )٢(ورٌس)

  )٧٣فسال الطيب بنفسه.(يف بدنه ال حرج إن تطيب احملرم  )٢٠(

وال جيب غسل يديه على  ،يعفى عن الطيب إن الصق يده بغسل رأسه )٢١(
  )٧٤الصحيح.(

وعيتهما، إىل أن ركعيت اإلحرام ال أصل ملشر رمحه اهللا ذهب شيخ اإلسالم  )٢٢(
لكن إن كان يف الضحى فيمكن أن يصلي  ؛وأنه ليس لإلحرام صالة ختصه

ركعيت الضحى وحيرم بعدها، وإن كان وقت الظهر نقول: األفضل أن متسك 
                                                                                                                                                                             

  ).٧/٥٧صححت العبارة من طبعة دار ابن اجلوزي ( )١(
 ).١٨٣٨البخاري (رواه  )٢( 



 
 

 

 

٨ 

  )٧٧حىت تصلي الظهر مث حترم بعد الصالة، وكذا غريها من الصلوات.(

ف، وبذلك ا، وتركه سنة ملن مل خيًـ الصحيح أن االشرتاط سنة ملن كان خائف )٢٣(
  )٨٠جتتمع األدلة.(

  )٨٢فُمنع فال هدي عليه.( )١(من اشرتط )٢٤(

مل يشرتط مل حيل إال إذا أحصر بعدو،  قال كثري من العلماء: إن احملرم إذا  )٢٥(
فإنه يبقى ، أو حادث، أو ذهاب نفقة، أو ما أشبه ذلك؛ فإن أحصر مبرض

حيج من العام  مث ،ا وال حيل، لكن إن فاته الوقوف فله أن يتحلل بعمرةًـ حمرم
   )٨٢.()٢(، والصحيح أنه حيلالقادم

  )٨٣من كانت ختشى احليض والنفاس جاز هلا أن تشرتط.( )٢٦(

األقرب أن من اشرتط بدون احتمال مانع أن االشرتاط ال ينفعه؛ ألنه غري  )٢٧(
  )٨٤فال ينفع، وال يرتتب عليه شيء.( ،وغري املشروع غري متبوع ،مشروع

كلها صحيحة باقية خيتلف فضلها ) القرانو اإلفراد، و التمتع، (األنساك  )٢٨(
  )٩٠حبسب حال اإلنسان.(

صلى اهللا عليه وآله لظاهر لفظ النيب  ؛التقصري يف العمرة للمتمتع أفضل )٢٩(
ومن مل يكن منكم أهدى فليطف بالبيت وبالصفا واملروة ( وسلم:

  )٩٣.(يف احلج ، وحىت يبقى ما يأخذه من شعره)٣(وليقصر)
                                                                                                                                                                             

 ستين).االشرتاط أن يقول احملرم عند اإلحرام: (إن حبسين حابس فمحلي حيث حب )١( 
  . )١٩٨(: الفقرة رقم اختيار الشيخ يف  انظر )٢(
 ).١٢٢٧ومسلم ( ،)١٦٩١البخاري (رواه  )٣( 



 
 

 

 

٩ 

  )٩٨يف اللغة من اآلفاقي.(أصح  األرجح أن األفقي )٣٠(

، أي: من كان من أهل أهل احلرمأو حاضرو املسجد احلرام هم: أهل مكة  )٣١(
مكة ولو كان يف احلل، أو من كان يف احلرم ولو كان خارج مكة، وهذا أقرب 

  )٩٩.(األقوال

 :للهدي شروط هي )٣٢(
وهو الثين من املعز والبقر واإلبل، أو اجلذع ا، شرعً أن يبلغ السن املعترب  )١

  من الضأن.

صلى اهللا عليه لقوله  ؛أن يكون سليًما من العيوب املانعة من اإلجزاء )٢
ال يضحى بالعرجاء البني ضلعها، وال بالعوراء البني ( وآله وسلم:

  .)١(عورها، وال باملريضة البني مرضها، وال بالعجفاء التي ال تنقي)

  بعده.أن يكون يف زمن الذبح؛ والصحيح أنه يوم العيد وثالثة أيام  )٣

 رمحه اهللا: أمحدأن يكون يف مكان الذبح، وهو احلرم، لكن قال اإلمام  )٤
كل منى ( صلى اهللا عليه وآله وسلم:واستدل بقوله  ،»مكة ومىن واحد«

  .)٢(منحر، وكل فجاج مكة طريق ومنحر)

 )١٠١(أن يكون من Vيمة األنعام. )٥
                                                                                                                                                                             

)، وابن ٢٨٠٢)، وأبوداود (١٤٩٧)، والرتمذي (٤٣٧٠)، والنسائي (١٠٢٤املوطأ (رواه مالك يف  )١( 
 )، وصححه األلباين يف صحيح سنن النسائي.٣١٤٤ماجه (

 ).١٢١٨مسلم (رواه  )٢( 
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إليه داود أن القارن ال يلزمه دم، وهذا ما ذهب  صاحب الزادظاهر كالم  )٣٣(
َفَمْن َمتَتََّع (( :وهذا الذي ذهب إليه الظاهري هو ظاهر القرآن، الظاهري

رمحه اهللا وهلذا سأل ابن مشيش اإلمام أمحد ]، ١٩٦:البقرة) [بِاْلُعْمَرِة ِإَىل احلَْجِّ 
ا وقد قاسوه فقال: كيف جيب وجوبً  ا؟قال: أجيب على القارن اهلدي وجوبً 

يشري إىل أن وجوب الدم على القارن إمنا هو اهللا رمحه كأنه فعلى املتمتع؟ 
ألن  هل هذا القياس تام أو ليس بتام؟ :بالقياس، فإذا كان بالقياس فلننظر

القياس التام ال بد أن يشرتك فيه األصل والفرع يف العلة املوجبة، والعلة املوجبة 
 يسر هلذا للدم يف التمتع الذي يكون فيه انفصال بني العمرة واحلج، هي أن اهللا

الناسك متتًعا تاًما بني العمرة واحلج، والقارن ليس كذلك؛ ألنه سيبقى حمرًما 
ولكن  من حني أن حيرم إىل يوم العيد، وإذا كان كذلك فإنه ال يصح القياس.

وأكثر العلماء على ، واألكمل لنسكه أن يهديللقارن مع هذا نقول: األحوط 
 )١٠٦وأحوط.( الوجوب، وهو ال شك أوىل وأبرأ للذمة

مث حج من نفس السنة وكان قد سافر إىل  ،من أحرم بالعمرة يف أشهر احلج )٣٤(
أهله ال يلزمه هدي، أما إن كان قد سافر إىل غري أهله لزمه اهلدي ولو سافر 

  )١٠٧(مسافة قصر.

إذا حاضت املرأة املتمتعة، ومل ميكنها أن تطوف وتسعى للعمرة إال بعد فوات  )٣٥(
جيب على احلائض و يها أن حترم باحلج لتكون قارنة، فإنه جيب عل ؛الوقوف

القران إن كانت متمتعًة ومل تطف، ويقاس عليها من منعه مانع، فيدخل احلج 
  )١١١على العمرة إن علم أنه ال يدرك العمرة إال بعد فوات الوقوف.(

الراجح أنه ال تشرتط الطهارة من احلدث األصغر للطواف، وهو اختيار شيخ  )٣٦(
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  )١١٣ه اهللا.(رمحاإلسالم 

رضي اهللا  إذا ركب، إال إن صح حديث ابن عباسإال احملرم  يليب ن الاألوىل أ )٣٧(
أن الناس إمنا كانوا يأتون ..( ، وهو:الصالة عنهما فإنه يبدأ بالتلبية عقب

صلى أرساًال، فسمعوه حني استقلت به ناقته يهل، فقالوا: إمنا أهلَّ رسول اهللا 
صلى اهللا عليه به ناقته، مث مضى رسول اهللا حني استقلت اهللا عليه وسلم 

فلما عال على شرف البيداء أهلَّ وأدرك ذلك منه أقوام، فقالوا: إمنا  وسلم،
أهلَّ حني عال على شرف البيداء، وأمي اهللا لقد أوجب يف مصاله، وأهلَّ حني 

  )١١٦).(١(استقلت به ناقته، وأهلَّ حني عال على شرف البيداء)

(لبيك إله احلق) أو ما ثبت  :ية االكتفاء مبا صح، فإن زاداألفضل يف التلب )٣٨(
  )١٢٥ال يكون به بأس.(ن فنرجو أرضي اهللا عنهما عن ابن عمر 

  )٦١٢ت الرجال بالتلبية، وختفيها املرأة يف جمامع الرجال.(يصوّ  )٣٩(

  )١٣١ال يفدي على الصحيح.(ف ؛شعر شاربه فأخذ منهمنا من  )٤٠(

لكان  ؛كشاربه وإبطه وعانته احتياطًا  ؛لو أن اإلنسان جتنب األخذ من شعره )٤١(
فهذا  ؛، لكن أن نؤمثه إذا أخذ مع عدم وجود الدليل الرافع لإلباحةاهذا جيدً 
  )١٣٢فيه نظر.(

العلة من منع األخذ من شعر الرأس هي أنه إسقاط لنسك مشروع، وهذا  )٤٢(
  )١٣٢التعليل عند التأمل أقرب من التعليل بالرتفه.(

                                                                                                                                                                             

 ).١١٨٧) ومسلم (١٥٥٢البخاري (رواه  )١( 



 
 

 

 

١٢ 

وإال كان مثل شعر  ،قليم األظافر فال جيوز خمالفتهإن صح اإلمجاع يف منع ت )٤٣(
  )١٣٣اجلسد.(

إماطة األذى  بهأخذ من شعره ما  أقرب األقوال إىل ظاهر القرآن أن من )٤٤(
؛ إذا حلق حلًقا يكاد يكون كامًال يسلم به الرأس من األذى :دم، أيعليه ف

خذ ألنه هو الذي مياط به األذى، وهذا هو مذهب مالك رمحه اهللا، فمن أ
شعرة، أو عشرة، أو عشرين فليس عليه دم وال غريه؛ ولكن ال حيل له ذلك. 

)١٣٥( 
ال جيوز األخذ من شعر الرأس إال للحاجة، فمن أخذ لغري حاجة فعليه دم  )٤٥(

، والدليل ما أخرجه ، ومن أخذ حلاجته كاحلجامة مثًال فال جيب عليه دم)١(
)، ٢( حمرم يف وسط رأسه)وهو صلى اهللا عليه وسلم (احتجم النيب البخاري: 

وال ميكن  واحلجامة يف الرأس من ضرورyا أن حيلق الشعر من مكان احملاجم،
   )١٣٦فدى. (صلى اهللا عليه وآله وسلم سوى ذلك، ومل ينقل أن النيب 

قاعدة: امتثال األمر ال يتم إال بفعل مجيعه، وامتثال النهي ال يتم إال برتك  )٤٦(
  )١٣٦مجيعه.(

 ةيعنون أحد ثالث)، فيه دم(إذا قالوا يف باب احملظورات: اعلم أن العلماء  )٤٧(
  أمور:

  الدم. - ١
                                                                                                                                                                             

  يقيد بأن يكون فيه إماطة األذى كما يف الفقرة السابقة. )١(
  ).٥٦٩٨رواه البخاري ( )٢(



 
 

 

 

١٣ 

  إطعام ستة مساكني لكل مسكني نصف صاع. - ٢
  صيام ثالثة أيام. - ٣
. وجزاء الصيد فيه ةإال يف اجلماع قبل التحلل األول فإن فيه بدن - ٤

  )١٣٧(مثله.

  المحظورات أقسام:  )٤٨(
  طبة.نكاح واخلالما ال فدية فيه: كعقد  - ١
  ما فديته بدنة: وهو اجلماع. - ٢
  ما فديته مثله: وهو الصيد. - ٣
  )١٣٨(ما فديته التخيري: وهو باقي احملظورات. - ٤

  ستر الرأس أقسام: )٤٩(
مثـــل أن يلبـــد شـــعره بالعســـل أو الصـــمغ أو  ،جـــائز بـــالنص واإلمجـــاع - ١
  احلناء.
 ؛هفهـذا ال بـأس بـ ،كحمـل العفـش  ،أن يغطيه مبا ال يقصد به التغطية - ٢

  ألنه ال يقصد به السرت غالًبا. 
 ؛مثل الطاقية والعمامة والشماغ ،أن يغطيه مبا يلبس عادًة على الرأس - ٣

  .فهذا حرام بالنص
ا - ٤ فــال  ؛ويقصــد بــه التغطيــة ،لكنــه مالصــق ؛أن يغطيــه مبــا ال يعــد لبًســ
  جيوز. 
  فالصحيح أنه جائز.  ؛كالشمسية والسيارة  ،أن يظلل رأسه بتابع له - ٥



 
 

 

 

١٤ 

أو ثـــوب  ،كاالســـتظالل باخليمـــة  ،أن يســـتظل مبنفصـــل عنـــه غـــري تـــابع - ٦
  )١٤٢- ١٤١(فهذا جائز. ؛يوضع على شجرة

  )١٤٧(رمحه اهللا. إبراهيم النخعيأول من عرب بلبس املخيط هو  )٥٠(

  )١٤٩الذي يظهر يل أنه ال يلبس اخلفني والسراويل إال من كان حمتاًجا هلا.( )٥١(

  )١٥٠ثل الكوت يلحق بالقميص.(م ،ا }ي عنه ما كان يف معناهمبيلحق  )٥٢(

على كتفيه دون أن يدخل كميه ال يعد  )١(الصحيح أنه لو طرح القباء )٥٣(
  )١٥٠لبًسا.(

  )١٥١لكن ال يشبكه كله حىت يصري وكأنه قميص.( ،ال حرج يف عقد الرداء )٥٤(

وكذا  صلى اهللا عليه وآله وسلم،لبس الساعة ال يلحق مبا }ى عنه النيب  )٥٥(
يه، والسماعة يف أذنيه، وتركيبة األسنان يف فمه، وكذا لو اخلامت، واملرآة يف عين

فهو خبرزاته مل خيرج عن كونه نعًال، وكذا لو  ،لبس حذاًء خمروًزا وبه خيوط
وكذا لو ربط بطنه حبزام، فكل ما سبق  -امسدسً  :أي- تقلد سيًفا أو فرًدا 

ا وال لفظً صلى اهللا عليه وآله وسلم وال يلحق مبا }ى عنه النيب  ،جائزٌ 
  )١٥٢-١٥١معىن.(

عد ما حيرم عًدا، فما كان مبعناها أحلقناه صلى اهللا عليه وآله وسلم الرسول  )٥٦(
  )١٥٢به، وما مل يكن مبعناه مل نلحقه به، وما شككنا فيه فاألصل احلل.(

  )١٥٢وقد يستعمله البعض لسرت العورة.( ،ال حرج يف اإلزار الذي خيطَ  )٥٧(
                                                                                                                                                                             

 وهو ثوب واسع له أكمام مفتوح الوجه يشبه البشت. )١( 



 
 

 

 

١٥ 

  )١٥٣ يكن حوهلا رجال أجانب.(األفضل أن تكشف املرأة وجهها ما مل )٥٨(

إن لبس احملرم قميًصا أو غريه ناسًيا مث ذكر نزعه على الفور، وينزعه كما  )٥٩(
  )١٥٤يشقه.( :خالفًا ملن قال ،لبسه

 رضي كعب بن عجرةمن احتاج إىل فعل حمظور فعل وفدى، كما يف حديث   )٦٠(
  )١٥٦.()١(اهللا عنه

  للطيب أحكام:  )٦١(
  ه.فال حرج علي ،أن يشمه بال قصد - ١
  فهذا جائز.  ؟أن يقصد مشه ليختربه هل هو جيد أم رديء - ٢
  )١٥٩- ١٥٨(فحرام. ،أن يقصد مشه للتلذذ به - ٣

  حيرم قتل الصيد وفيه الفدية، وأما غريه فينقسم إىل ثالثة أقسام: )٦٢(
وهــو الغـــراب، واحلـــدأة، والعقــرب، والفـــأرة، والكلـــب  ،مــا أمـــر بقتلـــه - ١

  ة، والذئب، واألسد. كاحلي  ؛العقور، وما كان يف معناها
وهــو النملــة، والنحلــة، واهلدهــد،  ؛مــا }ــي عــن قتلــه يف احلــل واحلــرم - ٢
  . - وهو طائر فوق العصفور منقاره أمحر- والصرُد 
ِكت عنــــه، فهــــو إن آذى أحلــــق باملــــأمور بقتلــــه، وأن مل يــــؤِذ  - ٣ مــــا ُســــ

 الصراصـــري، واخلنفســـاء، واجلعـــالن،الـــذباب، و مثـــل  ؛فاألحســـن أنـــه يكـــره قتلـــه
ــــك أن تقتلهــــا، و  ــــك أن تقتلــــهلكــــن إن كانــــت تــــؤذي فل ألن فيــــه  ؛الــــذباب ل

  )١٦٣- ١٦١(أذية.
                                                                                                                                                                             

 .)١٢٠١)، ومسلم (١٨١٦رواه البخاري( )١( 



 
 

 

 

١٦ 

ال حيرم قتل حيوان إنسي، فلو هرب بعري واستوحش مث حلقه صاحبه وقتله  )٦٣(
  )١٦٧فهو حالل.(

وأىب إال أن يقاتله فقتله فال شيء عليه؛ ألنه  ،لو صال على احملرم صيد كغزال )٦٤(
  )١٦٨ه فال حرمة له وال قيمة).((وكل مدفوع ألذا ،دفع ألذاه

وصارت تؤذي عينه وأزاهلا فال  ،لو نبتت شعرة يف جفن حمرم من الداخل )٦٥(
ألنه  ؛شيء عليه، وكذلك لو انكسر ظفره وصار يؤذيه فقصه فال شيء عليه

  )١٦٩دفعهما ألذامها.(

لو ملا ا ًـ م حلق اهللا، خالفألنه حمرَّ  ؛إذا صاد احملرم فليس له أن يأكل الصيد )٦٦(
وهو  ؛ويضمن مثلها أو القيمة ،غتصب شاًة فذحبها فال حيرم أكلهاا

  )١٦٩الصحيح.(

  )١٦٩احملرم إذا قتل الصيد فهو حرام عليه وعلى غريه؛ ألنه مبنزلة امليتة.( )٦٧(

  )١٧٠حرم عليه وجاز لباقي الرفقة.( ؛إن أعان حمرم حالًال أو دله )٦٨(

  )١٧٢إن صاد حالل حملرم صيًدا حُرم عليه.( )٦٩(

صىل اهللا أنه أهدى لرسول اهللا : (الصعب بن جثامةيث جيمع بني حد )٧٠(
ا وهو باألبواء أو بودان فرده عليه، فلام رأى ما ا وحشيً محارً عليه وسلم 

أيب قتادة أنه ، وحديث )١( يف وجهه قال: إنا مل نرده عليك إال أنا حرم)
انطلقت عام احلديبية فأحرم أصحايب ومل أحرم، فبينام أنا مع ( قال:

                                                                                                                                                                             

 ).١١٩٣ومسلم ( ،)١٨٢٥البخاري (رواه  )١( 



 
 

 

 

١٧ 

ك بعضهم إىل بعض، فنظرت فإذا أنا بحامر وحش، أصحايب  تضحَّ
فحملت عليه فطعنته فأثبتُّه، واستعنت هبم فأبوا أن يعينوين، فأكلنا من 

فقلت: يا رسول اهللا! أصبت صىل اهللا عليه وسلم حلمه.. وطلبت النبي 
: )١(محار وحش وعندي منه فاضلة، فقال للقوم: كلوا. وهم حمرمون)

للمحرم حرم على احملرم، أما إن صاده لنفسه وأطعم غريه  بأن احلالل إن صاد
  )١٧٢جاز.(

أبو و ميمونة، و)٢(وهو حالل ميمونةصلى اهللا عليه وآله وسلم تزوج النيب  )٧١(
، ذٍ ئلصغر سنه حين ؛حبادثة الزواجرضي اهللا عنهم  ابن عباسأعلم من  رافع

لى اهللا عليه صمل يعلم بزواج النيب رضي اهللا عنهما  ابن عباسإن  :أو يقال
صلى فظن أن النيب  صلى اهللا عليه وآله وسلم،إال بعد أن أحرم وآله وسلم 

تزوجها وهو حمرم بناًء على علمه، وهذا الوجه قوي اهللا عليه وآله وسلم 
  )١٧٤وال إشكال فيه.( ،وواضح

وال فدية فيه،  ،اًـ ال يصح عقد النكاح إن كان الزوج أو الزوجة أو وليها حمرم )٧٢(
  )١٧٧وينسب له األوالد.( ،عقد جديد والبد من

عليه مخسة أمور: اإلمث، وفساد النسك، واملضي فمن جامع قبل التحلل األول  )٧٣(
وحج من قابل، وجيب أن جيتنب كل  - تذبح يف القضاء-فيه، وبدنة 

                                                                                                                                                                             

 ).١٤١١ومسلم ( ،)٤٢٥٨البخاري (اه رو  )١( 
 ).١١٩٦ومسلم ( ،)١٨٢٤البخاري (رواه  )٢( 



 
 

 

 

١٨ 

  )١٨١- ١٨٠احملظورات ويأيت بكل الواجبات يف إحرامه الفاسد.(

  )١٨٦يه فدية أذى.(وعل ،إن باشر قبل التحلل األول فأنزل أمث )٧٤(

(أن  :املشهور من املذهب أن املرأة ال جيوز هلا تغطية وجهها، وذكروا قاعدة )٧٥(
  )١٨٩إحرام املرأة يف وجهها) وهي ضعيفة.(

يف  (وال تغطوا وجهه)، :ألن لفظة ؛الراجح أنه جيوز للرجل أن يغطي وجهه )٧٦(
 قصة الذي وقصته الناقة خمتلف يف صحتها، وفيها نوع اضطراب، ولذلك

قال: صلى اهللا عليه وآله وسلم أعرض الفقهاء عنها، ويف الصحيحني أن النيب 
  )١٨٨.()١((وال ختمروا رأسه)

نصف صاع لكل  رضي اهللا عنه، أيب سعيد اخلدريالفطر مذهب صدقة يف  )٧٧(
حيث رضي اهللا عنه  أيب سعيد اخلدريألثر  ؛مسكني من أي نوع من األنواع

فينا، عن كل صلى اهللا عليه وسلم اهللا  كنا خنرج زكاة الفطر ورسول(قال: 
ا من ا من متر، أو صاعً صغري وكبري، حر ومملوك، من ثالثة أصناف، صاعً 

ا من شعري، فلم نزل خنرجه كذلك حىت كان معاوية، فرأى أن أقط، أو صاعً 
ين من بر تعدل صاعً  ا من متر، قال أبو سعيد: فأما أنا فال أزال أخرجه  مدَّ

 كعب بن عجرةيف حديث  صلى اهللا عليه وآله وسلم ق ومل يفرّ  ،)٢(كذلك)
أطعم ستة مساكني، لكل مسكني نصف (حيث قال:  )٣(بني الرب وغريه

                                                                                                                                                                             

 ).٩٣ومسلم ( ،)١٢٦٥البخاري (رواه  )١( 
 ).٩٨٥مسلم (رواه  )٢( 
إطعام «يذهب مجع من أهل العلم إىل التفريق بني الرب وغريه يف الكفارات والفدية، قال صاحب الزاد:  )٣( 

 حلديث معاوية املتقدم.؛ »ر، أو نصف صاع متر أو شعريستة مساكني لكل مسكني مد ب



 
 

 

 

١٩ 

سواء أكان برًا أو غريه،  ؛فعني املقدار نصف صاع وأطلق النوع ،)١(صاع)
  )١٩٤.()٣)(٢(خالفًا ملن فّرق ،وهو الصحيح

ا لكفارة ًـ صيام فدية األذى، خالفوال يف  ،ال يف صيام املتعة ؛ال يشرتط التتابع )٧٨(
 :حيث كان يقرأرضي اهللا عنه  ابن مسعودلقراءة  ؛اليمني فيشرتط هلا التتابع

  )١٩٥-١٩٤.()صيام ثالثة أيام متتابعة(

هو فإذا كان  ،ألنه هو الواجب أصالً  ؛م املِثل ال الصيدالراجح أن الذي يُقوّ  )٧٩(
  )١٩٧.(، ويشرتي Vا طعاًماالواجب فالواجب قيمته

) )َأْو َكفَّاَرٌة َطَعاُم َمَساِكنيَ ((: النص لظاهر؛ إخراج قيمة املثل ال جيوز )٨٠(
  )١٩٨(.]٩٥[املائدة:

فإن مل يقدر سقط عنه؛ ألن اهللا تعاىل مل يذكر  ،من مل يستطع اهلدي صام )٨١(
  )١٩٩إال اهلدي والصيام فقط.(

  )٢٠١طواف واحد، وسعي واحد.( القارنالصحيح أنه جيب على  )٨٢(

اهلدي بطلوع فجر يوم العيد، فإن وجد اهلدي يف ذلك اليوم كان العربة يف  )٨٣(
  )٢٠٢مستطيًعا، وإال فال.(

أن الصحابة  رضي اهللا عنهما: عائشةو  ابن عمرالذي يظهر يل من حديث  )٨٤(
                                                                                                                                                                             

 ).١٢٠١) ومسلم (١٨١٤البخاري (رواه  )١( 
قرر شيخ اإلسالم قاعدة وهي: أن الرب على النصف من غريه، ففي الفطرة نصف صاع «قال الشيخ:  )٢( 

 ).١٩٣( »عند شيخ اإلسالم
 .»يف صدقة الفطرهذا يف الفدية ال «قال شيخنا الشيخ صاحل الفوزان:  )٣( 



 
 

 

 

٢٠ 

مل يرخص يف أيام (لقوهلما:  ؛كانوا يصومون األيام الثالثة يف أيام التشريق
، وصومها يف أيام التشريق صوم )١(التشريق أن يصمن إال ملن مل جيد اهلدي)

هلا يف أيام احلج، ولو ذهب ذاهب إىل أن األفضل أن تصام األيام الثالثة يف 
  )٢٠٧-٢٠٦أيام التشريق لكان أقرب إىل الصواب.(

، إال إذا ابتدأ الثالثة ال جيب أن تكون األيام الثالثة والسبعة متتالية يف الصيام )٨٥(
الثالثة األيام؛ ألنه مل يبق من أيام احلج إال يف أول أيام التشريق فيلزم تتابع 

  )٢٠٧(ثالثة أيام، وال جيوز أن تؤخر عن أيام التشريق.

) )اْهلَْديِ  َوَأِمتُّوا احلَْجَّ َواْلُعْمَرَة لِلَِّه فَِإْن ُأْحِصْرُمتْ َفَما اْستَـْيَسَر ِمنَ ((نص اآلية:  )٨٦(
كن املفسرين فسروها ول ،ال يقيد الرجوع بالرجوع إىل األهل ،]١٩٦:البقرة[

الذي رضي اهللا عنهما  ابن عمركحديث   ،بذلك، وجاءت بذلك األحاديث
فمن مل جيد ( صلى اهللا عليه وآله وسلم:أنه قال: قال رسول اهللا  البخاريرواه 
، ولكن مع ذلك ا فليصم ثالثة أيام يف احلج وسبعة إذا رجع إىل أهله)هديً 

 ؛الفراغ من أعمال احلج فال بأس لو صام السبعة بعد: «قال بعض العلماء
  )٢٠٩.(»ألنه جاز له الرجوع إىل األهل فجاز صومها

حصر فعليه اهلدي عند اإلحصار يف مكانه الذي أحصر فيه، وحيلق من أُ  )٨٧(
  )٢١٠شعره.(

  )٤٢١اهلدي فال شيء عليه.( ىإن مل يقدر احملصر عل )٨٨(

  )٢١٦ال يفسد حج من أكرهت على اجلماع.( )٨٩(
                                                                                                                                                                             

 ).١٩٩٧البخاري (رواه  )١( 
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، وال شيء على من من نسك احلج والعمرةالركعتان خلف املقام  )٩٠(
  )٢١٧تركها.(

  )٢١٧من تركه.( ى، وال شيء علمن نسك احلج والعمرةضطباع اال )٩١(

، فإن أخر ومل يفِد فإنه يفدي مرة واحدةمن كرر حمظوًرا من نفس اجلنس  )٩٢(
  )٢١٩بنقيض قصده؛ لئال يتحايل على إسقاط واجب.( عوملالفدية ليكرر 

  )٦٢١ه دٌم، فإن مل يستطع فال شيء عليه.(من ترك رمي اجلمرات فعلي )٩٣(

  )٢٢٠إن كرر الصيد يفدي كًال على حدة.( )٩٤(

فإنه ال حيل من  ولو رفضه ،الصحيح أن احملرم ال جيوز له رفض إحرامه )٩٥(
 ؛كالصغري إذا رفض إحرامه حل منه  ،؛ اللهم إال أن يكون غري مكلفإحرامه

برفضه ألنه ليس أهًال للوجوب، وال يسقط عن احملرم الواجب 
  )٢٢١(.اإلحرام

  )٢٢٥تسقط الفدية عمن جامع ناسًيا أو مكرًها أو جاهًال.( )٩٦(

فال  ،تسقط الفدية عمن صاد ناسًيا أو مكرًها أو جاهًال؛ ألنه حق هللا )٩٧(
ُلوا الصَّْيَد ((يستوي فيه العمد وغريه، وقوله تعاىل:  يَاأَيـَُّها الَِّذيَن آَمُنوا ال تـَْقتـُ

دًا َفَجَزاٌء ِمْثُل َما قـََتَل ِمنَ  ُتْم ُحُرٌم َوَمْن قـَتَـَلُه ِمْنُكْم ُمتَـَعمِّ ) )النـََّعمِ  َوأَنـْ
  )٢٢٦نص يف املوضوع.( ]٩٥املائدة:[

  ال خيلو من أحد ثالثة أقسام:الذي فيه فدية فاعل احملظور  )٩٨(
  فعليه الفدية واإلمث كما سبق. ،وال عذر له امتعمدً يكون  أن
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فهذا يفدي وال  ،كلبس املخيط من شدة الربد حلاجة؛ امتعمدً أن يكون 
  إمث عليه. 

فالصحيح أنه ال شيء  ؛اًـ أن يكون جاهًال أو ناسيا أو مكره
  )٢٣١-٢٢٩(عليه.

  )٢٢٩جيوز لرجال األمن لبس املخيط حلفظ األمن، ويفدي احتياطًا.( )٩٩(

فيأكل منه، ويهدي ملن شاء، ويتصدق على  ،متع هدي شكرانهدي الت )١٠٠(
  )٢٣٤على غريهم.( ئوال جتز  ،مساكني احلرم

يف أو  ،اهلدي الواجب لفعل حمظور غري الصيد جيوز أن يكون يف احلرم )١٠١(
صلى اهللا عليه أن الرسول يف حمل احملظور: مكان فعل احملظور، ودليل جوازه 

أن يفدي بشاة يف حمل فعل  عنه رضي اهللا كعب بن عجرةأمر  وآله وسلم 
  )٢٣٤احملظور.(

لكنه داخل مكة أو خارجها من كان داخل احلرم، سواء كان مساكني احلرم  )١٠٢(
  )٢٣٥قيني.(ااآلفمن أو  مكةسواء كان من أهل و  ،حدود احلرم داخل

  )٢٣٩.(ئالصيام يصح يف كل مكان؛ ولكن ال يؤخره؛ فإن فعل أمث وجيز  )١٠٣(

  )٢٤١شاة، فال جيزئه سبع البدنة أو البقرة.(ه ؤ من قتل الصيد وكان جزا )١٠٤(

والصحيح أن وادي وج ليس  ،ليس يف الدنيا حرم إال مكة واملدينة )١٠٥(
  )٢٤٨حرًما.(

ألنه ليس  ؛الصحيح أن الصيد إذا دخل به اإلنسان من احلل فهو حالل )١٠٦(
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فقد كان الناس يشرتون الظباء واألرانب بل هو صيد ملالكه،  ؛صيًدا للحرم
  )٢٤٩(رضي اهللا عنهما. عبد اهللا بن الزبرينكري يف خالفة  يف مكة من غري

  )٢٥٠الصحيح أن صيد البحر جيوز يف احلرم.( )١٠٧(

جيوز قطع شجر اإلذخر، ويستعمله أهل مكة يف البيوت والقبور  )١٠٨(
  )٢٥٢واحلدادة.(

  )٢٥٣فهو ليس بأشجار وال حشيش.( ؛ال حرج يف أخذ الفقع )١٠٩(

مث والشيء عليه، وما ورد عن احلق أن من قطع شيًئا من األشجار فإنه يأ )١١٠(
  )٢٥٣بعض الصحابة فهو من باب التعزير.(

صلى اهللا عليه وآله وسلم  لقوله  ؛لو خرج شوك إىل طريق املارة مل جيز قطعه )١١١(
  )٢٥٤.()١((وال يعضد شوكها): البخاريكما يف 

جاز  إليه؛لو نبت شجر يف الطريق ومل يكن مثة طريق آخر ميكن العدول  )١١٢(
ة، وإن مل يكن هناك ضرورة فالواجب عدول الطريق قطع الشجر للضرور 

  )٢٥٤عنها.(

ال حرج على من وطئ احلشيش بغري قصد فأتلفه، وكذا اجلراد  )١١٣(
  )٢٥٥فقتله.(

وال جزاء فيه، إال إن رأى احلاكم أن يعزره  ،الصحيح أن صيد املدينة حيرم )١١٤(
  )٢٥٦بأخذ سلبه أو تضمينه فال بأس.(
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كان معه صلى اهللا عليه وآله وسلم  لنيب جيوز الرعي مبكة واملدينة؛ ألن ا )١١٥(
 )٢٥٧اإلبل، ومل يرد عنه أنه كان يكمم أفواهها.(

   :يتخيتلف حرم املدينة عن حرم مكة باآل )١١٦(
  أن حرم مكة ثابت بالنص واإلمجاع، وحرم املدينة خمتلف فيه. - ١
أن صيد حرم مكة فيه اجلزاء واإلمث، وصيد حرم املدينة فيه اإلمث والجزاء  - ٢

   فيه.
أن اإلمث املرتتب على صيد حرم مكة أعظم من اإلمث املرتتب على صيد  - ٣
  .حرم املدينة

أن حرم مكة حيرم فيه قطع األشجار بأي حال من األحوال إال  - ٤
  )٢٥٩- ٢٥٧(عند الضرورة، وأما حرم املدينة فيجوز ما دعت احلاجة إليه.

  )٢٦٤(الذي يظهر أنه يسن الدخول من أعلى مكة إن كان أرفق له. )١١٧(

اللهم افتح يل  ،اللهمَّ صلِّ على حممد ،(بسم اهللا :يدخل من الباب ويقول )١١٨(
  )٢٦٥وأما باقي اآلثار فضعيفة ال يعمل Vا.( ،)أبواب رمحتك

صلى اهللا عليه وآله البداية قبل احلجر األسود بدعة وتقدم بني يدي الرسول  )١١٩(
  )٢٦٩(وسلم.

  )٢٧٩.(ييقضال فمن فاته الرمل يف األشواط الثالثة األوىل  )١٢٠(

: مراعاة الفضيلة املتعلقة بذات العبادة أوىل من مراعاة الفضيلة قاعدة )١٢١(
  )٢٨٠املتعلقة بزما}ا أو مكا}ا.(
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  )٢٨٦كما يف الصالة.(  ،من شك يف الطواف بىن على غلبة الظن )١٢٢(

  )٢٨٦إن شك بعد الطواف فال يرجع حىت يتيقن النقص.( )١٢٣(

ما دام متلبًسا  الراجح أنه ال يشرتط على احملرم تعيني طوافه )١٢٤(
  )٢٨٨بالنسك.(

؛ ليقع إن أحرم مبا أحرم به غريه صح منه، على أن حيدده قبل الطواف )١٢٥(
  )٢٩٠.(طوافه يف نسك معلوم

رمحه اهللا ان، وقال شيخ اإلسالم و ال يصح الطواف على الشاذر  )١٢٦(
  )٢٩١جبوازه.(

أو قصرية ال تسرت  عليه ثياب رقاقمن ال يصح طواف عريان أو  )١٢٧(
  )٢٩٥-٢٩٤.(العورة

ا من املقام أو بعيًدا، ويقرأ يف األوىل ًـ حتصل ركعتا الطواف إن كان قريب )١٢٨(
  )٣٠٢.(مسلمكما عند   )،اإلخالص(ويف الثانية  )،الكافرون(

وال يقبله وال يشري  ،بعد ركعيت الطواف يستلم احلجر األسود إن أراد السعي )١٢٩(
  )٣٠٤إليه.(

  )٠٣١يصح تقدمي السعي على الطواف يف احلج ال العمرة.( )١٣٠(

من انكشفت عورته، أو كان ثوبه رقيًقا يف السعي صح سعيه؛ ألن السرت  )١٣١(
  )٣١١فيه سنة.(
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سعى صلى اهللا عليه وآله وسلم املواالة يف السعي شرٌط؛ ملا ثبت أن النيب  )١٣٢(
؛ فإن فرق حلاجة صح )١(خذوا عين مناسككم)(ا وقال: ًـ سعيا متوالي

  )٣١٢سعيه.(

  )٣١٤.()٢(بح هديهإن ساق املتمتع اهلدي مل حيل حىت يذ )١٣٣(

  )٣١٤التلبية إذا شرع يف الطواف.( املتمتعاألصح أن يقطع  )١٣٤(

  )٣١٥التلبية إذا شرع يف الرمي.( املفرد والقارنيقطع  )١٣٥(

 ، والقائل Vذا القولبل من مكانه .حيرم من امليزاب :العجب ممن قال )١٣٦(
  )٣١٨جمتهد.(

)١٣٧( ).   )٣٢٠النزول يف منرة سنة ٌ

  )٣٢٠رة إىل عرفة.(إذا زالت الشمس ركب احملرم من من )١٣٨(

  )٤٣٢عرنة ليست من عرفة شرًعا؛ وإن كانت منه تارخيًيا.( )١٣٩(

، إال إذا كان وقوفه على األرض يقف احملرم راكًبالو قال قائل: األفضل أن  )١٤٠(
  )٣٢٥(أخشع له وأحضر لقلبه؛ لكان هذا أوىل.

األفضل أن يدعو كٌل لوحده؛ فإن دعوا جمتمعني بأن يدعو أحدهم ويؤمن  )١٤١(
  )٣٢٩رج، وقد يكون أخشع لبعضهم.(عليه فال ح

  )٣٣١ال شك أن الوقوف بعد الزوال أحوط.( )١٤٢(
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 هذا عام يف كل من ساق هديًا، فال حيل له التحلل إال بعد ذبح اهلدي، ولو رمى وطاف وسعى. )٢( 
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إال جاهل نبه فرجع  ،ن احملرم إذا دفع قبل الغروب فعليه دٌم مطلًقاإ :لو قيل )١٤٣(
  )٣٣٤لكان له وجه.( ؛ولو بعد الغروب

ا البن ًـ خالف ،فإن صالها يف الطريق أجزأ ،ين يف مزدلفةءيصلي العشا )١٤٤(
  )٣٣٧حزم.(

  )٣٣٩ألقوال أن الوقوف يف مزدلفة واجب جيرب بدم.(أحسن ا )١٤٥(

أ}ا رضي اهللا عنها  أمساءحلديث  ؛يدفع الناس من مزدلفة بعد غياب القمر )١٤٦(
أي: -هل غاب القمر؟ قلت لغالمها وهي عند دار املزدلفة: (قالت 
: ال، فصلت ساعة مث قالت: يا بين! هل غاب القمر؟ قلت: -غالمها

الليل على أكثر وهو ، )١(حتلنا)نعم. قالت: ارحل يب، فار 
  )٣٤١الصحيح.(

أدرك صالة الفجر يف من ظاهر حديث عروة بن مضرس رضي اهللا عنه أن  )١٤٧(
أنه ال صلى اهللا عليه وآله وسلم النيب الذي صلى فيه وقت املزدلفة على ال

  )٣٤٢.(شيء عليه

وقد  ،ا لزحام وحنوهًـ األقرب للصواب أن من فاته الوقوف مبزدلفة مكره )١٤٨(
ا ولو شيئً وقت صالة الفجر، أو بعد طلوع الشمس؛ فإنه يقف  مضى
ذروا عن وقت الصالة ـويصح منه، وحكمه حكم الذين عُ مث يستمر،  ،قليالً 

فيقضيها، ولو قيل أيًضا: بأن الوقف يسقط ألنه فات وقته  حىت خرج وقتها
 مل يكن بعيًدا، والراجح أنه ال يلزم من عجز عن دخول مزدلفة مكرًها دٌم؛
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   )٣٤٣.(ألنه ترك الواجب عجًزا عنه

  )٣٤٤السنة يف ليلة مزدلفة النوم، وهو أفضل من إحيائها بالذكر.( )١٤٩(

خاصة إىل صالة الفجر، الراجح أنه ال جيب على األقوياء البقاء يف مزدلفة  )١٥٠(
  )٣٤٥األفضل البقاء حىت يسفر جًدا.(لكن  ؛مع شدة الزحام

 ،الشمس طلوعفدفع قبل  ،ركنياملشصلى اهللا عليه وآله وسلم خالف النيب  )١٥١(
  )٣٤٧.(طلوعها وكانوا يدفعون بعد

حيث كانوا  ،ر خمالًفا للمشركنييف حمسِّ صلى اهللا عليه وآله وسلم أسرع النيب  )١٥٢(
  )٣٥٠يقفون فيه ويذكرون جمد آبائهم.(

بل من  ؛أنه ال يستحب أخذ احلصى من مزدلفة :الذي يظهر يل من السنة )١٥٣(
أنه لقط احلصى للنيب ( رضي اهللا عنهما: ابن عباسحلديث  ؛عند اجلمرة

أمثال هؤالء من عند اجلمرة وهو يقول: صلى اهللا عليه وآله وسلم 
  )٣٥١.()١(فارموا)

مل صلى اهللا عليه وآله وسلم ألن النيب  ؛الصحيح أن غسل احلصى بدعة )١٥٤(
  )٣٥٢له.(غسي

  )٣٥٣يومه، أكرب من احلمص ودون البندق.(يف يأخذ احلصى كل يوم  )١٥٥(

 ،فيها بناًء ويؤجره ن يبينأال جيوز ألحد  ،ة ومزدلفة كلها مشاعرمىن وعرف )١٥٦(
  )٣٥٤وكذا مكة.( ،واإلمث عليه ،فإن فعل فالناس معذورون يف دفع اإلجيار
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فإن  ؛ال يصح أن يضع احلصى يف مرمى اجلمرات، وال بد من الرمي والتتابع )١٥٧(
  )٣٥٥واحدة.( اةصيات مرة واحدة كانت عن حصاحلرمى السبع 

  )٣٥٧مسنت إذا كان فيها حصى أجزأ الرمي Vا.(كسر األ )١٥٨(

  )٣٥٩الرمي حبجر مستعمل، وهو األرفق.( ئالراجح أنه جيز  )١٥٩(

ومكة عن  ،اجلمرة من بطن الواديصلى اهللا عليه وآله وسلم رمى النيب  )١٦٠(
مشاله ومىن عن ميينه، ويرميها احملرم حسب األيسر له واألخشع 

  )٣٦٠لقلبه.(

ر ملن رآه أنه مقصر، ال من كل شعرة حبيث يظه ،يقصر من مجيع شعره )١٦١(
  )٣٦٢بعينها.(

  )٣٦٣سم) تقريًبا.( ٢( يمن أطراف شعرها، وه ةتقصر املرأة مقدار أمنل )١٦٢(

، وبه قال شيخ ويصح عقد النكاح بعد التحلل األولجيوز الصحيح أنه  )١٦٣(
  )٣٦٣اإلسالم.(

الصواب أنه ال حيل إال بعد الرمي واحللق، ولو قال قائل بأن من ساق  )١٦٤(
  )٣٦٥له وجه.( اني يتوقف إحالله على حنره أيًضا لكاهلد

 ،ألنه نسك ؛الذي يظهر يل أنه ال جيوز تأخري احللق عن شهر ذي احلجة )١٦٥(
احلق أو  :فإننا نقول ،لكن إن كان جاهًال وجوب احللق أو التقصري مث علم

  )٣٦٧وال شيء عليك فيما فعلت من احملظورات.( ،قصر

اإلفاضة عن شهر ذي احلجة إال من  ال جيوز تأخري طواف هالصواب أن )١٦٦(



 
 

 

 

٣٠ 

عذر؛ كمرض ال يستطيع معه الطواف ال ماشًيا وال حمموًال، أو امرأة 
اإلفاضة، أما إذا كان من غري عذر فإنه ال طواف نفست قبل أن تطوف 

بل جيب أن يبادر قبل أن ينتهي شهر ذي  ؛حيل له أن يؤخره
  )٣٧٢احلجة.(

صلى اهللا عليه اهللا أن رسول  رضي اهللا عنها أم سلمةجياب عن حديث  )١٦٧(
-إن هذا يوم رخص لكم إذا أنتم رميتم اجلمرة أن حتلوا (قال: وآله وسلم 

إال النساء، فإذا أمسيتم قبل أن تطوفوا هذا  -يعين من كل ما حرمتم منه
أنه  )١(ا كهيئتكم قبل أن ترموا اجلمرة حىت تطوفوا به)البيت صرمت حرمً 

وال يعود  ،ه، ومن انتهى من إحرامه فقد حلشاذ، وقد تركت األمة العمل ب
لإلحرام إال إذا عقد إحراًما جديًدا، أما جمرد عدم املبادرة بطواف اإلفاضة 

  )٣٧٣فإنه ال يكون سبًبا لعود التحرمي بال نية.(

  )٣٧٥الصحيح أن املتمتع يلزمه سعي للحج كما يلزمه سعي للعمرة.( )١٦٨(

  )٣٧٦د طواف القدوم.(السنة للقارن واملفرد تقدمي سعي احلج بع )١٦٩(

  )٣٨٥ال يصح الرمي قبل الزوال، و يصح بليل.( )١٧٠(

الرتتيب يف الرمي واجب، فإن أخطأ أعاد يف أيام التشريق، فإن انقضت فال  )١٧١(
 ،شيء عليه مع اجلهل؛ لعدم وجود دليل بوجوب الرتتيب إال جمرد الفعل

  )٣٨٧.(خذوا عين مناسككم)( صلى اهللا عليه وآله وسلم:وعموم قوله 

من  أنه ال جيوز تأخري الرمي إىل آخر أيام التشريق إال  :لقول الصحيحا )١٧٢(
                                                                                                                                                                             

 )، وصححه ابن خزمية.١٩٩٩داود ( أبورواه  )١( 
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  )٣٨٩كانت داره بعيدًة وال يستطيع القدوم كل يوم للرمي.(

فدية، على ما فعليه إن أخر الرمي بغري عذر أو لعذر عن أيام التشريق  )١٧٣(
  )٣٩٠مشى عليه صاحب الزاد.(

ليلتني فعليه إطعام من ترك ليلة من مىن فعليه إطعام مسكني، وإن ترك  )١٧٤(
   )٣٩٠(.)١( مسكينني، وإن ترك ثالث ليال فعليه دم

صلى اهللا عليه رخص النيب ( :الصحيح أن املبيت مبىن واجب؛ ألن كلمة )١٧٥(
تدل على أن ، )٢(للعباس أن يبيت مبكة ليايل مىن من أجل سقايته)وسلم 

  )٣٩١(ما يقابل الرخصة عزمية ال بد منه.

 ؛فأذن املغرب ،نعه الزحام أو غريه من اخلروجفم ،من سار خارًجا من مىن )١٧٦(
  )٣٩٣جاز له إكمال طريقه.(

فال  ،من خرج من مكة إىل غري بلده كجدة أو الطائف ونوى الرجوع )١٧٧(
  )٣٩٤، وهذا التقييد تقييد حسن.(أن يطوف للوداعيشرتط 

  )٣٩٤جيب طواف الوداع على من خرج من مكة إىل بلده.( )١٧٨(

باع بعد الطواف من غري اجتار، واألفضل ال حرج على من اشرتى شيًئا أو  )١٧٩(
  )٣٩٦أن يكون قبل الطواف.(

إن ترك الطواف غري حائض وال نفساء رجع إليه إن كان دون مسافة  )١٨٠(

                                                                                                                                                                             

  .»هذا هو املذهب، وليس اختيار شيخنا«قال الشيخ عبد اهللا الزيداين:  )١(
 ).١٣١٥ومسلم ( ،)١٧٤٥البخاري (رواه  )٢( 
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  )٣٩٧وإال فدم.( ،القصر

وإال فال ولو  ،إن طهرت احلائض قبل مفارقة بنيان مكة وجب الرجوع )١٨١(
  )٣٩٧داخل احلرم.(

ا من نسي من نسكه شيئً ( هما:رضي اهللا عن ابن عباسالراجح يف حديث  )١٨٢(
وحنن نفيت الناس بالدم، وإن كان يف  ،أنه موقوف )١(ا)أو تركه فليهرق دمً 
  )٣٩٩النفس منه شيء.(

فيجعل السعي  ،إن أخر املتمتع طواف الزيارة إىل الوداع :األقرب عندي )١٨٣(
  )٤٠٠بعده وال يقدمه.(

 :أي- ب ويكفي عن الواج ،فإن أخر طواف اإلفاضة وجب أن ينوي الركن )١٨٤(
ا، فإن نوى الوداع فقط ال جيزئه عن ًـ أو ينويهما مع - طواف الوادع

  )٤٠١اإلفاضة.(

االلتزام ال بأس به من غري زمحة أو تضييق، ومكانه ما بني الركن الذي فيه  )١٨٥(
  )٤٠٣احلجر والباب.(

ال ينبغي تكرار العمرة يف السفر الواحد، ولو يف رمضان، ومن فعله كان  )١٨٦(
وتكرار العمرة خمالف « رمحه اهللا:، قال شيخ اإلسالم خمالًفا لفعل السلف

                                                                                                                                                                             

ا : إسناده صحيح عن ابن عباس موقوفً )٨/٩٩(ا-موع يف  النوويقال و )، ٢٤٠املوطأ (أخرجه مالك يف  )١(
التلخيص وقال احلافظ يف  .: إسناده صحيح)٣١٤/١(إرشاد الفقيه  يف ابن كثري. وقال اعليه ال مرفوعً 

بن  أمحد بن عليب: املوقوف رواه مالك يف املوطأ والشافعي، وأما املرفوع فرواه ابن حزم، وأعله )٣/٨٤٦(
  .جمهول فقال: إنه، سهل املروزي
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  )٤٠٧.(»ويكره باتفاق السلف ،للسنة

أميل إىل أنه ال ينبغي أن يعتمر القارن عن واحد وحيج عن آخر، وال أقول  )١٨٧(
  )٤٠٨بالتحرمي.(

  )٤١٣السعي ركٌن من أركان احلج.( )١٨٨(

ل أن النيب ليعلم أن املبيت يف مىن ليس بذلك املؤكد كالرمي مثًال؛ والدلي )١٨٩(
أسقط املبيت عن الرعاة ومل يسقط الرمي صلى اهللا عليه وآله وسلم 

  )٤٢٢عنهم.(

ال يرتك املبيت يف مزدلفة أحد من احلجاج؛ حىت من جاز هلم ترك املبيت  )١٩٠(
  )٤٢٣ألن املبيت يف مزدلفة أوكد من املبيت يف مىن.( ؛يف مىن

ا؛ وال شيء من مل جيد مكانًا يف مىن سكن عند آخر خيمة ولو خارجه )١٩١(
  )٤٢٥عليه، وال يذهب إىل مكة.(

الراجح عندي أن طواف الوداع واجٌب على املعتمر، فإن اعتمر وخرج   )١٩٢(
 )٤٣٠كفى.(

يتصدق به مجيعه على ، و يف احلرم -عن ترك الواجب- ذبح الفدي جيب  )١٩٣(
لو ذبح هدي املتعة كذلك فإن ذحبه خارج احلرم مل جيزئ، و  ؛فقراء احلرم

 عرفة؛ ألنه يف غري املكان املعترب، كمن ذبح يف مل جيزئخارج احلرم والقران 
قد ذحبوا  لكن إذا سألنا أناس ؛االقول بعدم اإلجزاء هو الراجح نظرً و ، اشرعً 

 ،وسالمة القلب، وأ}م ما تعمدوا املخالفة، يغلب عليهم اجلهليف احلل، و 
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: ال فينبغي أن يقال؛ وليس يف املسألة دليل واضح ينهى عن الذبح يف احلل
تُِعيدوا وال تـَُعودوا، واملقصود حصل بإعطاء اللحم إىل أهله، أما قول النيب 

، فال يدل على )كل فجاج مكة طريق ومنحرو(، )كل مىن منحر(: @
أن غريها ليس مبنحر إال باملفهوم، ومثل هذه األمور اليت ليس فيها نص، 

وال املستفيت، ال حرج على اإلنسان أن يراعي أح ؛واألمر قد انقضى وانتهى
فال يشق عليه يف أمر مل جيد فيه نًصا، لكن جيب على طلبة العلم أن ينبهوا 

   )٤٣٧(.)١( أل}ا مهمة ؛الناس على هذه املسألة

ا ذبح نسًكا، فإن مل يستطع فال شيء عليه، وال ًـ الذي نراه أن من ترك واجب )١٩٤(
عشرة أيام،  ا صيامًـ ق دميإنه جيب على من مل يستطع أن يهر  :دليل ملن قال

  )٤٤١وقياسه على التمتع قياس مع الفارق.(

أما  قضى، وذبح، وحلق، ،مثالً أو واجٍب كالنذر  من أحصر يف حج فرضٍ  )١٩٥(
كان قد إن   فإن كان قد فّرط فعليه القضاء واهلدي واحللق أيًضا، أمانفل ال

وال يلزمه  بال هدي،القضاء يف الفرض والواجب يجب عليه اشرتط ف
 )٤٤٤النفل.(دي يف القضاء وال اهل

ألن اهلالل اسم ملا اشتهر عند الناس،  ؛إن وقف الناس يف عرفة خطًأ صح )١٩٦(
فإن ( قال:صلى اهللا عليه وآله وسلم وأل}م فعلوا ما أمروا به، وألن النيب 

وهؤالء قد غم عليهم فأكملوا عدة ، )٢(غم عليكم فأكملوا العدة ثالثني)
  )٤٤٦ذي القعدة ثالثني يوًما.(

                                                                                                                                                                             

  ).٧/٤٠٥صححت العبارة من طبعة دار ابن اجلوزي ( )١(
 ).١٠٨١ومسلم ( ،)١٩٠٩البخاري (رواه  )٢( 
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ألننا  ؛: (من فعل ما أمر به على وجه األمر به فإنه ال يلزمه قضاء)قاعدة )١٩٧(
  )٤٤٦لو أمرناه أن يعيد ألوجبنا عليه العبادة مرتني.(

الصحيح أنه إذا حصر بغري عدو كاملرض فكما لو حصر بعدو؛ لعموم قول  )١٩٨(
 :أي، ]١٩٦:البقرة[ ))َوَأِمتُّوا احلَْجَّ َواْلُعْمَرَة لِلَِّه َفِإْن ُأْحِصْرمتُْ ((اهللا تعاىل: 

َفِإْن (( عن إمتامهما، ومل يقيد اهللا تعاىل احلصر بعدو، وأما قوله تعاىل:
]، فهذا ذكر حكم بعض أفراد العام، وهذا ال ١٩٦[البقرة:  ))ُأْحِصْرمتُْ 

أنه إذا ذكر حكم عام، مث عطف عليه  يقتضي التخصيص، والقاعدة:
  )٤٥٠صيص. (فإنه ال يقتضي التخ ؛حكم خيتص ببعض أفراده
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القول بوجوب األضحية أظهر من القول بعدم الوجوب، وهي رواية عن  )١٩٩(
ابن واختيار شيخ اإلسالم ، )١(رمحه اهللا  أيب حنيفة، ومذهب أمحداإلمام 
ا فلم هر عليدِ ن من قَ إإن الظاهر وجوVا، و «حيث قال:  رمحه اهللا؛ تيمية

وأما العاجز الذي ليس عنده إال مؤنة أهله فإ}ا ال  ،)٢(»يفعل فهو آمث
  )٤٥٤تلزمه، وال يستدين هلا.(

  )٤٥٦ويدخل فيها األموات تبًعا.( ،ن األحياءعتكون األضحية  )٢٠٠(

فإن كانت من اإلبل فخمس سنني،  ،أن تكون من Vيمة األنعام :شروطها )٢٠١(
ن ، وأن تكون سليمة موالبقر سنتان، واملعز سنة، والضأن ستة أشهر

  )٤٦٠.(العيوب املانعة من اإلجزاء، وأن تكون يف وقت الذبح

 ؛جتزئ البدنة والبقرة عن سبعة يف اهلدي واألضحية، أما العقيقة فال جتزئ )٢٠٢(
فتفدى نفس  ،والفداء البد فيه من التقابل والتكافؤ ،ألن العقيقة فداء نفس

  )٤٦٣بنفس.(

مل تصح من أي  األقرب أنه إن ذبح بدنة أو بقرة عن سبعة يف العقيقة )٢٠٣(
  )٤٦٤-٤٦٣وله بيع حلمها واالنتفاع به.( ،واحد منهم

                                                                                                                                                                             

والوجوب هو قول أيب حنيفة وحممد وزفر ): «٦/٣١٣قال الشيخ ابن عابدين رمحه اهللا يف احلاشية ( )١(
  ».واحلسن وإحدى الروايتني عن أيب يوسف

 ..وأما األضحية فاألظهر وجوVا«) هو: ٢٣/١٦٢يف جمموع الفتاوى (نص كالم شيخ اإلسالم رمحه اهللا ) ٢( 
 ».والنسك مقرون بالصالة، النسك العام ىف مجيع األمصار يوه، }ا من أعظم شعائر االسالمإف
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  )٤٦٣(صلى اهللا عليه وآله وسلم.لفعله  ؛الشاة يف العقيقة أفضل )٢٠٤(

 ،واملريضة، وال حرج يف اهلتماء ،والعرجاء ،والعجفاء ،ال جتزئ العوراء )٢٠٥(
  )٤٦٤واجلداء، وتكره العضباء.( ،واخلصي

ا، وهو سقط جهًال وال نسيانً توال التسمية شرط يف الذبيحة والصيد،  )٢٠٦(
  )٤٨٤(رمحه اهللا.اختيار شيخ اإلسالم 

  )٤٩٩أصح األقوال أن أيام الذبح أربعة: يوم النحر وثالثة أيام بعده.( )٢٠٧(

  )٥٠٣الصواب أنه ال يكره الذبح بالليل.( )٢٠٨(

فإن كان تأخريه عن عمد  ،إن أخر الذبح إىل أن دخل الليل يف اليوم الرابع )٢٠٩(
أو  ،وأما إن كان عن نسيان أو جهل ،ينفعه وال يؤمر بهفإنَّ القضاء ال 

  )٥٠٤(هربت Vيمته مث وجدها صحت منه.

  
  تم المقصود من الشرح الممتع على زاد المستقنع

  


